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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 ; ötekilerden vazgeçilse bile bundan vazgeçilemez.

Çünkü ; " BİR MEMLEKET KAĞIDINI KENDİ YAPAMADIĞI ZAMAN 
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 Kurulunu hem Türkiye'de hem de Dünya'da bir biri ardına 

önemli gelişmelerin yaşandığı bir zaman dilimi içerisinde gerçekleş�riyoruz. 

Bu gelişmelere kuş bakışı bak�ğımızda ne yazık ki işçi sını� açısından olumlu bir manzara 
göremiyoruz. Ekonomik krizin faturasını işçi sını�na, emeği ile geçinenlere yıkmaya dönük poli�kalar 
hız kaybetmeden uygulanmaya devam ediyor. Ar�k cilası dökülmüş, gerçek varlık nedeni ortaya 
çıkmış, işçiler için güvencesizlik olduğu anlaşılmış olsa da esneklik üst başlığı al�nda işçi haklarının 
törpülenmesi adeta devlet poli�kası haline gelmiş durumda.

Bölgemizde yaşanan sıcak ça�şmalar, Suriye savaşı, 15 temmuz darbe girişimi, darbe 
girişimi sonrasında ilan edilen ve halen devam eden OHAL işçi sını�nın yaşadığı sorunların daha 
ağırlaşmasına yol açıyor. Özellikle Suriye de yaşanan savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda 
kalan Suriyeli göçmenler işgücü piyasası başta olmak üzere hem kendileri hem ülkemiz için bir dizi 
sorunuda beraberinde ge�rmiş�r. ucuz işgücü olarak görülmeleri, insanlık dışı çalışma ve yaşama 
koşullarına mahkum edilmeleri, çalışan işçilerin işlerinin elinden alınmasına neden olan bir tehdit 
olarak algılanıp işçilerle karşı karşıya ge�rilmeleri yakıcı sorunlar olarak önümüzde durmaktadır.

Diğer yandan halen ülkemizde sürekli artarak devam eden iş cinayetleri kitlesel kıyımlara 
dönüşmüştür. Her gün yaşanan iş cinayetlerini engelleyecek önlemlerin devreye sokulması 
gerekirken toplu işçi ölümlerinin kader, �trat söylemleriyle normalleş�rilmeleri hepimizin canını bir 
kez daha acıtmaktadır. 2014 yılında yaşadığımız ve 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan Soma faciası 
bunun en acı ve çarpıcı örneklerinden birisidir.  

Sorunlarımızın nedenleri çözümleri ülke ve dünya koşullarından bağımsız olmadığı için 
Sendikamız bizleri denetleyecek değerli delegelerimize faaliyet raporunda özet olarak da olsa Dünya 
ve Türkiye'nin durumunu alanında uzman hocalarımızın görüşlerinden de yararlanarak yansıtmaya 
çalışmış�r. Sendikamızın en üst organı olan Genel Kurulumuzda değerli delegelerimizin sendikamızın 
yap�klarını ve yapmaya çalış�klarını, başarılı ve başarısız olduğu çalışmalarını, öngörülerini, 
önümüzdeki dönem için hedeflerini değerlendirmesi sendikamız için yaşamsal öneme sahip�r. Bu 
değerlendirmeye zemin olması amacıyla faaliyetlerimiz  olabildiğince net, yansız bir şekilde siz 
değerli delegelerimize sunulmaya çalışılmış�r.

Biz yöne�m olarak, sizlerden aldığımız görevleri, sendika olmanın gereklerine uygun bir 
şekilde yerine ge�rmeye çalış�k. Sendikamızın siyasi ik�dardan işverenlerden bağımsız, sadece 
üyesinin hak ve menfaat ler ine odaklanmış  bir  çal ışma yürütmesi  i lkes inden kısaca 
bağımsızlığımızdan asla ödün vermedik. Sendika içi demokrasiyi en önemli güç kaynağımız olarak 
gördük, yaşama geçirerek sendika içi demokrasiden güç aldık. Ancak biliyoruz ki ne yaparsak yapalım 
her zaman eksik kalan işler, ulaşılması gereken hedefler olmuştur ve vardır.  Sendikamız yöne�mi bu 



genel kurulda nasıl şekillenirse şekillensin Selüloz İş sendikası eksikliklerinden ders alarak, 
olanaklarını en akıllıca kullanmanın yollarını bularak ve sizden aldığı güçle yoluna devam edecek, 
yapacaklarıyla sendikal harekete can suyu olmaya, karınca kararınca işçi sını�na hak e�ği yaşamı 
kurması için mücadeleye çalışacak�r. Bu dün böyle idi, bugün böyle oldu yarında böyle olacak�r.

Dileriz, Sendikamız 19. Olağan Genel Kurul faaliyet raporu karanlık tünelin ucunda görünen 
ışık olur. Dileriz Genel Kurulumuz ülkemize, üyelerimize, sendikamıza ve tüm işçi sını�na hayırlı olur, 
daha demokra�k ve çalışanların emeklerinin karşılığını aldığı bir ülke mücadelesinde önemli bir parça 
olur.

Faaliyetlerimizin derlenip, toparlanmasında ve sizlere ulaşmasında emeği geçen 
hocalarımıza, Sendikamız Uzmanı Aykut GÜNEL 'e ve Sendikamız İdari İşler Müdürü Esra ÖZÖN' e 
teşekkür ederiz.
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FERAT AYDOĞDU

DİSİPLİN KURULU 

BİLGİN ALTUN

NURETTİN ÇETİNTAŞ 

ŞİVAN ALBAYRAK
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İSTANBUL ŞUBESİNE BAĞLI İŞYERLERİ

ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci

Zeynel DAĞ

Temsilci 

Turgay YILMAZ 

Temsilci 

İlker ÇIRAKKATI 

NİTTO BENTO BANTÇILIK VE TEMİZLİK MADDELERİ SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci

Şahin PARLAKKILIÇ

Temsilci 

Kenan KUZLU

Temsilci 

Hasan Hüseyin TATLI

CAMİŞ AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş TUZLA

Baştemsilci

Ertuğrul TOK

Temsilci 

Güven Hakan TEMEL

Temsilci 

Hakif ÇETİN
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DUNAPACK TÜRKİYE ESKİŞEHİR OLUKLU MUKAVVA SAN A.Ş

Baştemsilci

HARUN İLKSELVİ

Temsilci 

NAFİZ BALOĞLU

Temsilci 

NADİR MUTLU

HALKALI KAĞIT KARTON SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci

Ferat AYDOĞDU

Temsilci 

Zafer TİRAKİ

YAKASAN YAPIŞKAN KAĞIT SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci

Şerif YILMAZ
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SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 

KOCAELİ ŞUBESİ
Şahabe�n 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.

AYDIN KARDAŞ 

Şube Başkan Vekili  

Eği�m ve Teşk Sor.

DENETLEME KURULU 

AYKUT SOYBELLİ

ALİ TEKİN

ONUR KAYA

DİSİPLİN KURULU 

AHMET ERKOL

ALİ OSMAN KOÇ

CÜNEYT KARACAN
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KOCAELİ ŞUBESİNE BAĞLI İŞYERLERİ

KARTONSAN KARTON SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci

Mustafa GÜREL

Temsilci 

Ahmet UYSAL 

Temsilci 

Tuncay KABALOĞLU 

İPEK KAĞIT SAN VE TİC A.Ş (YALOVA)

Baştemsilci

Aykut SOYBELLİ

Temsilci 

Mesut ÇEKER

Temsilci 

Cüneyt KARACAN

İPEK KAĞIT SAN VE TİC A.Ş ( MANİSA) 

Baştemsilci

Alper KARATAŞ

Temsilci 

Kadir ATA
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OLMUKSAN İNTERNATİONAL PAPER AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş GEBZE 

Baştemsilci

Hasan ÇETİNKAYA 

Temsilci 

Hasan ÖZDEMİR

Temsilci 

Cemal TUNCAY 

OLMUKSAN İNTERNATİONAL PAPER AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş İNEGÖL 

Baştemsilci

Aydın KARDAŞ

Temsilci 

Ali TEKİN 

Temsilci 

Mustafa AKDAĞ

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

Baştemsilci

Ali Osman KOÇ 

Temsilci 

Cihan BULUT 

Temsilci 

Neca� CİNKILIÇ

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Baştemsilci

Ahmet ERKOL

Temsilci

Ercan BULGUT

Temsilci

Suat URAL



SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 2013-2017 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

www.selulozis.org.tr
-21-

SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 

ÇAYCUMA ŞUBESİ
Atatürk Cad. Kendirlik Sok No :6 Çaycuma ZONGULDAK

Tel 0372-6151506 FAKS : 0372-6151505

email :h.cura@selulozis.org.tr

YÖNETİM KURULU 

HAKAN CURA

Şube Başkanı 

Cüneyt GÜMÜŞOK

Şube Başkan Vekili

Tis ve Mali İşl Sor. 

Şenol KOCAKAYA

Şube Başkan Vekili

Eği�m ve Teşk Sor. 

DENETLEME KURULU 

CEMİL GEDİKLİ

YUSUF DÖNGEL

GÜRKAN GÜLER

DİSİPLİN KURULU 

ERDAL AKMAN

ÖZCAN DERELİ

GÖKSAL KURT
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ÇAYCUMA ŞUBESİNE BAĞLI İŞYERLERİ

OYKA KAĞIT AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci

Adnan GEBEŞ

Temsilci 

Hayri AFŞAR

Temsilci 

Murat GÜRPÜZER

OLMUKSAN İNTERNATİONAL PAPER AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş ADANA 

Baştemsilci

Ahmet Seçkin ERDOĞAN

Temsilci 

Onur KILINÇ 

Temsilci 

Özcan DEMİR 

OLMUKSAN İNTERNATİONAL PAPER AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş İZMİR 

Baştemsilci

Hayre�n GEÇİT 

Temsilci 

İsmail SELÇİK

Temsilci 

Serkan ŞAHİN
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SELÜLOZ İŞ SENDİKASI
GENEL MERKEZİNE BAĞLI İŞYERLERİ

OLMUKSAN İNTERNATİONAL PAPER AMBALAJ 

SAN VE TİC A.Ş ÇORUM FABRİKASI 

Baştemsilci

İbrahim KARAMAN

Temsilci 

Selaha�n BÜYÜKEĞRİBEY

Temsilci 

Abdullah KELLER 

OLMUKSAN İNTERNATİONAL PAPER AMBALAJ

SAN VE TİC A.Ş ÇORLU FABRİKASI 

Baştemsilci

Taner SEVİŞ

Temsilci 

Fikri KOÇAK
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KAPLAMİN AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş (İZMİR)

Baştemsilci

Hüseyin ŞAHİN

Temsilci 

Sinan KARADUMAN

Temsilci 

Ferdi YILMAZ

SEGEZHA AMBALAJ İZMİR FABRİKASI

Baştemsilci

Mehmet PALABIYIK

SÜMER HOLDİNG TAŞUCU KAĞIT 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (SİLİFKE) 

Baştemsilci

MUSTAFA ÇELİKER

IŞIKLAR AMBALAJ PAZARLAMA ÇUMRA FABRİKASI (KONYA) 

Baştemsilci

Şahin AKBABA

Temsilci 

Coşkun ÖZEL 
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SÜPERPAK AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş (İZMİR) 

Baştemsilci

İsmail GÜDEROĞLU

Temsilci

Ramazan KARADAĞ

SÜPERPAK AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş (KARAMAN) 

Baştemsilci

Mehmet AKGÜL

Temsilci

Ahmet DÖNMEZ 

SÜPERPAK AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş (GAZİANTEP) 

Baştemsilci

Fa�h ANLAR

Temsilci

Mehmet ATILGAN
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FORM KORUYUCU AMBALAJ SAN VE TİC LTD ŞTİ (İZMİR)

Baştemsilci

Mehmet Ali ATAK

Temsilci

Olcay KAVCI

SAİCA PACK TURKEY AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş

Baştemsilci

Adem TÜRKMEN

Temsilci

Ali KOCAMAN

Temsilci

Kamil TOYGAR
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A- DÜNYA EMEK HAREKETİ
21. yüzyıl Türkiye işçi sını� için olduğu kadar dünya işçi sını� için de zor ama aynı zamanda 

direniş ve mücadele ile dolu bir yüzyıl olmaz özelliğini devam e�rmektedir. 19. ve 20. yüzyılda uzun 
mücadeleler sonucu kazanılmış birçok hak, sermaye tara�ndan tehdit edilmekte, çalışma haya� 
sermayenin çıkarları doğrultusunda tek taraflı olarak yeniden düzenlenmeye çalışılmaktadır. Bu 
çabanın kuşkusuz en önemli hedefi örgütsüz, düşük ücretleri kader olarak kabullenmiş, örgütsüz 
kısaca güvencesiz bir çalışma ortamı yaratmak�r. Sermayenin bu hedefi başta Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün (ILO) olmak üzere bir çok emek örgütünün yapmış olduğu araş�rmalarla gün yüzüne 
çıkar�lmış�r. ILO'nun 2016-2017 Küresel Ücret Raporuna göre; ücret ar�şları küresel düzeyde 
yavaşlamakta, emeğin milli gelirden aldığı pay azalmakta, ücret eşitsizliği artmakta, cinsiyetler arası 

1
ücret  farkı kapanmamaktadır.

20. yüzyılın son çeyreğinden i�baren uygulanmaya başlanan neoliberal ekonomik poli�kalar, 
yaşanan ekonomik krizler ve savaşlar en çok işçi sını�nı etkilemekte, yoksulluk ve gelir dağılımındaki 
eşitsizlik bu etkileri ar�rmaktadır. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin "barış" hali yerini bölgesel 
savaşlara bırakmakta, göçmenlerin yaşadığı sorunlar tüm bunlarla birlikte çalışma haya�nı yeniden 
şekillendirmeye başlamaktadır. Örneğin Almanya'da Federal İş Ajansı'nın işsizlik konusunda yap�ğı 
bir araş�rmaya göre Aralık 2016 ista�s�kleri baz alındığında, Almanya'daki her iki işsizden biri 

2
göçmen kökenlidir.  Göçmenlerin göç e�kleri ülkelerdeki yaşadıkları entegrasyon sorunu ve insani 
dramları bir yana işgücü piyasalarında o ülkenin emekçileri için bir tehdit unsuru olarak kullanılmaları 
sıkça karşılaş�ğımız bir durum haline gelmektedir. Zaten işçi sını� çalışma biçimleri üzerinden 
ayrış�rılmış ve bölünmüş halde iken bir de aynı işgücü piyasasında yabancı düşmanlığı üzerinden 
yara�lan nefret, sendikaların önünde aşılması gereken bir engel olarak durmaktadır. 

Sermayenin işçiler için yaratmaya çalış�ğı bu cehenneme karşı işçi sını� bir kenara çekilip 
kaderine razı olmamış�r. Dünyanın farklı yerlerinde ortak bir direniş deneyimi yaratmaya 
çalışmaktadır. Avrupa'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Nijerya'ya, İran'dan Şili'ye kadar mücadele 
deneyiminin örnekleri işçi sını�nın tarihsel mücadelesindeki yerini almaktadır. 

2000'li yılların son çeyreği kitlesel grevlere ve eylemlere tanıklık etmekte, işçi sını� kazanılmış 
hakları için önemli mücadeleler vermektedir.Verilen mücadelenin eksenini ise Türkiye'de de 
karşılaş�ğımız esnek çalışma, düşük ücretler, güvencesizlik, uzun çalışma saatleri gibi konular 
oluşturmaktadır. 1980 sonrasını işçi sını� için bir durgunluk dönemi olarak ele alırsak özellikle 2000'li 
yıllar durgunluk döneminin aşılmaya çalışıldığı ve yeni mücadele pra�klerinin ortaya çık�ğı dönemdir 
diyebiliriz. Her ne kadar dünyanın farklı yerlerindeki işçilerin yaşam koşulları, alışkanlıkları, kültürleri, 
mücadele deneyimleri farklı da olsa bunları ortaklaş�ran ana mesele işçi sını�nın tarihsel mücadele 
belleği olmaktadır.

A.1 Fransa İşçi Sını� İş Yasası'nın Değişimine Karşı Ayakta
Fransa'da işçi sını� 2015 Eylül ayında açıklanan, 2016 yılının Mart ayında Kabine'ye sunulan ve 

2016 Temmuz ayında Ulusal Meclis'te kabul edilen İş Yasası Reformu'na karşı genel grevler, kitlesel 
gösteriler ve uzun süreli bir direniş ha� ile karşılık verdi. 2016 Temmuzda Parlamento'da kabul 

1
"Ücretlerde Dünya Hali", Genel-İş, Erişim Tarihi: 17 Temmuz 2017, h�p://www.genel-is.org.tr/ucretlerde-

dunya-hali,2,13863#.WXcNbYTyjIW
2
"Almanya'da her iki işsizden biri göçmen kökenli", Birgün, Erişim Tarihi: 17 Temmuz 2017,  

h�p://www.birgun.net/haber-detay/almanya-da-her-iki-issizden-biri-gocmen-kokenli-170400.html

-29-



SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 2013-2017 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

www.selulozis.org.tr

edilmesine rağmen hala yürürlüğe girmeyen yeni İş Yasası, Fransa emekçileri için kazanılmış hakların 
geriye götürülmesinden, esnek çalışmanın yerleşmesinden ve işçi çıkartmanın kolaylaşmasından 
başka bir anlam ifade etmemektedir. Ge�rilmek istenen değişikliklerin ana hatlarına bak�ğımızda;

· Günlük maksimum 10 saate çıkabilen çalışma süresi 12 saate çıkarılacak,
· Fazla çalışmalarda 5 kata kadar daha az ödeme yapılabilecek,
· İşveren ekonomik gerekçeleri öne sürerek işçi çıkartabilecek. İşçi çıkarması 

kolaylaşacak,
· Çalışanların izinlerinin ne zaman kullanacağı konusunda işverenin yetkisi 

genişle�lecek,
· Tazminatlar düşecek,
· İşçilerin ücretlerinin düşürülmesine imkan tanınacak.

Yapılmak istenen bu değişikliklere bak�ğımızda Fransa hüküme� ve işverenler esnek 
çalışmayı kurumsal hale ge�rmek istemektedirler. Tüm işverenlerin ortak talebi olan esnek çalışma, 
uzun çalışma saatleri ve kolay işçi çıkarma bu Yasa ile Fransa'da mümkün hale gelecek�r. Bu 
değiş ik l ik lere karşı  Fransa emekçi ler inin cevabı  sert  oldu ve hala da bu mücadeleyi 
sürdürmektedirler. 2016 yılının tümüne yayılan bu mücadele, yasa Ulusal Meclis'ten geç�kten sonra 
da devam e�.

Tasarının 2016 Mart ayında kabineye sunulmasından sonra kitlesel eylemler ve grevler 
yapıldı. İlk olarak 26 Ocakta genel grev, 9 Mar�a kitlesel bir eylem ve 31 Mar�a da Fransa Genel 
Çalışma Konfederasyonu (CGT) önderliğinde genel grev yapıldı. Paris başta olmak üzere, Tolouse, 
Nantes, Rennes gibi kentlerde genel grev haya� durdurdu. 31 Mar�aki genel greve yaklaşık 1.2 
milyon kişi ka�ldı. Yalnızca işçi sendikaları değil, memur sendikaları, öğrenciler, siyasi par�ler ve tüm 
sivil toplum kuruluşları genel greve destek verdiler.

2016 Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları da kitlesel eylemler ve farklı sektörlerdeki grevlere 
tanıklık e�. Yasa Ulusal Meclis'ten geç�kten sonra da eylemler ve grevler durmadı. 15 Eylül günü 
Fransa tekrar genel greve ve sokağa çık�. CGT sendikasının verilerine göre 170 bin civarında insan 
sokağa çık� ve Meclis'ten geçen Yasayı kabul etmediklerini bir kez daha beyan e�ler.

2017 yılının Haziran ayında ise Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron başkanlığındaki Edouard 
Phillipe hüküme� İş kanunu reformunu yürürlüğe koymak üzere bakanlar konseyi gündemine ge�rdi. 
Yeni İş Yasasının gündeme gelmesinden kabineye sunulmasına, Meclis'te kabul edilmesinden 
bugüne kadar sürekli mücadele eden ve geleceklerine sahip çıkan Fransa işçi sını� tüm dünya işçi 
sını�na hem örnek olmakta hem de mücadele kararlılığını ortaya koymaktadır.

A.2 Şili Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Çalışıyor
Ülkemizde 1 Ocak 2017 tarihinden i�baren kademeli olarak yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik 

Sistemi, Şili'de 1981 yılından beri uygulanmakta. Diktatör General AgustoPinochet döneminde 
uygulanmaya başlanan Emeklilik Fonu İdaresi (AFP) yaklaşık 10 milyon emeklinin asgari ücre�n 
al�nda emeklilik maaşı almasına neden olmakta.

Gelir adaletsizliğinin yüksek olması ve ekonomik eşitsizlik Şili'nin en önemli sorunlarındandır. 
Şili OECD ülkeleri arasında en düşük emeklilik maaşı veren ülke konumunda ve bölgesinde de 
ekonomik eşitsizlik açısından ilk sırada. AFP sistemi hem sorunları derinleş�rmekte hem de 
zenginlerin daha yüksek yoksulların daha düşük emeklilik maaşı almasına neden olmaktadır. Özellikle 
de kadınlar için emeklilik maaşı genel seviyenin çok al�ndadır. 
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Şili'de AFP kapsamındaki kişi sayısı yaklaşık 10 milyon dolaylarında. Maaşlarının yüzde 10'u 
AFP'ye giden Şili vatandaşlarının, emeklilikte ne kadar maaş alacakları ise AFP ya�rımlarına bağlı. 
Yani ya�rımlar değer kaybe�ğinde maaşlar düşüyor. Ancak ya�rım kar e�ğinde, kar maaşlara 
yansı�lmıyor. Şili vatandaşı da buna karşın 1981 yılından bugüne kadar kamusal emekliliği savunarak, 
sigorta sisteminin özelleş�rilmesine karşı çıkıyor ve güvenceli bir emeklilik haya� is�yor.

"Hayır+AFP" hareke� düzenli olarak yap�kları eylemler, gösteriler ve genel grevlerle Şili 
vatandaşının sisteme karşı isyanını örgütlüyor ve kamusal emeklilik mücadelesini yürütüyor. Son 
olarak 2016 yılında üç büyük genel grev, gösteri ve kitlesel yürüyüş "Hayır+AFP" hareke� 
öncülüğünde gerçekleş�rildi. 26 Mart 2016 tarihinde yapılan eyleme ülke genelinde 2 milyona yakın 
insan ka�ldı. Yalnızca Başkent San�ago'da 800 bin kişi AFP sistemini protesto etmek için sokaklara 
çık�.

2016 yılının Ağustos, Ekim ve Kasım ayları da kitlesel gösterilere sahne oldu. Binlerce kişi 
sokaklarda bugünlerini ve geleceklerini çalan AFP sisteminin kaldırılması için eylem yap�. Bu 
eylemlerde dikkat çeken önemli bir nokta ise üniversite öğrencilerinin ve gençlerin yoğun ka�lım 
göstermeleriydi.

Şili halkı diktatör Pinochet'in eseri olan AFP'ye karşı 30 yılı aşkın bir süredir mücadele ediyor. 
İnsanca yaşam, gelir adaletsizliğinin giderilmesi ve kamusal emeklilik hakkı için yıllardır 
mücadelelerini sürdürüyorlar. Gelen hükümetlerin hiç biri bugüne kadar AFP sistemini kaldırma 
yönünde ciddi bir adım atmadı. Ancak önümüzdeki süreçte Şili halkının iradesi ve mücadelesi bireysel 
emeklilik sistemini kamusal emeklilik sistemine dönüştürecek�r.

A.3 Hindistan'da Milyonlar Güvencesizliğe Karşı Genel Grevde
Hindistan'da milyonlarca insan Başbakan NarendraModi'nin is�hdam reformunu protesto 

etmek, daha iyi çalışma koşulları istemek ve güvenceli bir iş için genel greve çık�. 
Hindistan'da özel leş�rmeler  özel l ik le  1991 y ı l ından i�baren ivmesini  ar�rdı . 

Özelleş�rmelerden sonra Hindistan'da işçilerin yaşam ve çalışma koşullarında ciddi düşüşler yaşandı. 
İşçiler en büyük kayıpları ise ücretlerde yaşadı. Aynı zamanda esnek ve güvencesiz çalışma 
biçimlerinin yaygınlaşması, işçilerin büyük hak kayıpları yaşamasına neden oldu. 

Özelleş�rmeler sonrası yaşanan hak kayıplarına karşı mücadele eden Hindistan işçi sını� 2 
Eylül 2016 tarihinde tarihi bir genel grev gerçekleş�rdi. 150 milyon insanın ka�ldığı genel grev, 
dünyanın da en büyük grevi olma özelliğini kazandı. İçinde farklı sektörlerden ve bölgelerden 
sendikaların bulunduğu Birleşik İşçi Sendikası Komitesinin çağrıcılığını yap�ğı genel grevde, işçilerin 
temel talepleri şu şekildedir;

· Temel İş Kanununun uygulanması ve uygulamayan işverenlere cezai yap�rım,
· İş Kanununda yapılacak değişikliklerin sendikaların da fikri alınarak yapılması ve  

hayata geçirilmesi,
· Ücretlerde ar�ş,
· Özel sektördeki güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerinin sınırlandırılması ve tüm 

işçilerin sosyal güvenlik hakkından yararlanması
· Artan işgücüne oranla yetersiz kalan yeni iş alanlarının ar�rılması,
· Temel tüke�m ürünlerindeki fiyat ar�şlarının kontrol edilmesi ve aşağı çekilmesi

Önemli bir örgütlülüğe sahip olan Hindistan işçi sını�, üre�mden gelen gücünü kullanmaktan 
hiçbir zaman çekinmemiş�r. 1991 yılından i�baren 18 büyük genel grev gerçekleş�rmiş�r. Talepleri 
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karşılanmadığı, özelleş�rmeler devam e�ği ve kötü çalışma koşulları düzelmediği sürece grevlerine 
devam edeceklerini söyleyen işçiler, yeni bir yaşam kurma iddiasından vazgeçmediklerini de dile 
ge�rmekteler.

İster Afrika'da bir madende çalışın isterse de Almanya'da fabrikada Türk göçmen işçi olalım, 
ister Hindistan'da kölelik koşullarında çalışan yoksul isterse de Türkiye'ye göç edip merdiven al� 
teks�l atölyesinde çalışan Suriyeli işçi olalım, hangi etnik kökenden, hangi dinden, dilden, kültürden 
olursak olalım ortak yanımız emeğimizle geçinmemiz ve insana yakışır bir hayat istememizdir. Bu 
talep bütün ülkelerdeki grevlerin, mücadelelerin ortak talebidir. Çünkü bizler yaşamları 
parçalanırken kaderleri birleşenleriz. Acımasız sömürü düzenine karşı yap�ğımız mücadeleler 
ortak�r ve bizi insanca yaşayabilecek bir hayata kavuşturacak araç da vermiş olduğumuz 
mücadeledir.
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A- ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ GELİŞMELER

A.1- SENDİKALAŞMA ORANLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenli olarak Ocak ve Temmuz aylarında, işkollarındaki 
işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin ista�s�kleri açıklamaktadır. Bakanlık yayımladığı bu 
ista�s�klerde yalnızca kayıtlı işçileri dikkate almakta, çalışma yaşamının en büyük sorunlarından biri 
olan kayıt dışı çalışanlar göz ardı edilmektedir. Buna rağmen yayımlanan resmi ista�s�klerde 
sendikalı işçilerin azlığı ve sendikalaşma oranlarının düşüklüğü çalışma haya�nın temel sorunu olarak 
önümüzde durmaktadır.

Tablo 1: Toplam ve Sendikalı İşçi Sayısı

   Toplam İşçi Toplam Sendikalı İşçi
Sendikalaşma 

Oranı (%)Yıl 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

10.881.618 

11.600.554 

12.180.945 

12.663.783 

12.699.769 

1.001.671 

1.096.540 

1.297.464 

1.514.053 

1.546.565 

9,21 

9,45 

10,65 

11,96 

12,18 

Kaynak: ÇSGB 

Yukarıdaki tabloda 2013 yılından i�baren sendikal örgütlenmedeki ista�s�ki durum yer 
almaktadır. Tabloya göre 2013 yılından bugüne hem toplam işçi sayısında hem toplam sendikalı işçi 
sayısında hem de sendikalaşma oranlarında bir ar�ş meydana gelmiş�r. Kuşkusuz bu durum ilk 
bakışta sendikalaşma oranları açısından bir gelişme ve iyileşme olarak değerlendirilebilir. Ancak 
ista�s�klere yakından bakıldığında ilk görüntüsünden daha farklı bir hal almaktadır. 

A.1.1 Toplu Sözleşme Kapsamı Sendikalı İşçi Sayısından Daha Düşük

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gerçek sendikalaşma oranlarını belirlemek için 
kayıt dışı işçileri de toplam işçi sayısına dahil etmekte, ayrıca  toplu sözleşmeden yararlanan 
işçi sayısını da dikkate almaktadır. I LO tara�ndan kullanılan yöntem ile bakanlık 
ista�s�klerini karşılaş�rdığımızda bakanlık ista�s�klerindeki iki eksiklik göze çarpmaktadır. 
Birincisi yukarıda da bahsedildiği gibi sadece kayıtlı işçilerin dikkate alınması, ikincisi de bu 
ista�s�klerin toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısını göstermemesidir. Günümüz Türk 
endüstri ilişkileri sisteminde sendikal faaliye�n odağında toplu sözleşmelerinin 
oluşturduğunu düşünürsek, toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısının gerçeğe daha yakın 
sendikalaşma oranlarını yansı�ğını söylemek mümkündür.
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Tablo 2: Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı Dışındaki Sendika Üyeleri (2012-2015)

Yıl 

2012 

2013 

2014
 

2015

Sendika
Üyesi 

1.001.671 

1.096.540 

1.297.464
 

1.514.053

TİS
Kapsamı 

689.915 

875.794 

954.192
 

1.004.143

TİS 
Kapsamı Dışı 

Üye Sayısı

311.756

220.746

343.272

509.910

Oran 
(%)

31,1 

20,1 

26,5
 

33,7
 

Kaynak: Disk-Ar

TİS'den yararlanmanın üyelik koşuluna bağlanmadığı pek çok ülkede toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işçi oranı sendikalı işçi oranından daha yüksek�r. Örneğin AB ülkelerinde sendikalaşma 
oranı ortalama yüzde 20-25 civarında iken, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranı yüzde 65'e 
yaklaşmaktadır.  Teşmil uygulamaları yoluyla sendika üyesi olmayan işçiler de sendikaların imzaladığı 

1
toplu iş sözleşmelerinden yararlanmaktadır. Türkiye'deki durum ise bunun tam tersidir. 2016 Ocak 
i�bariyle sendikalı işçi sayısı 1 milyon 514 bin iken, toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi sayısı 1 
milyon 4 bin'dir. 510 bin civarında işçi sendikalı olmasına rağmen toplu sözleşmelerden 
yararlanamamaktadır.

Bu verilerden hareketle hem kayıtdışı işçileri ista�s�klere eklediğimizde hem de toplu 
sözleşmeden yararlanma kriterini dikkate aldığımızda 2015 yılı gerçek sendikalaşma oranı aşağıdaki 
gibidir;

 1
Türkiye Devrimci İşçileri Sendikaları Konfederasyonu Araş�rma Ens�tüsü, Sendikalaşma ve Toplu  
İ ş  S ö z l e ş m e s i  R a p o r u ,  A ğ u s t o s  2 0 1 6 ,  E r i ş i m  T a r i h i :  1 5  H a z i r a n  2 0 1 7 , 
h�p://disk.org.tr/2016/08/sendikalasma-ve-toplu-is-sozlesmesi-raporu/ 

Tablo 3: Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı

Toplam İşçi Sayısı

Özel Sektör İşçi Sayısı

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı (Genel)

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı (Özel Sektör)

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı (Genel)

Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı (Özel Sektör)

14.427.000

14.071.000

1.004.000

643.484

7,0%

4,6%

Kaynak: Disk-Ar
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Yukarıdaki tablo da göstermektedir ki kayıt dışı/kayıtlı işçi ayrımı yapmaksızın ve toplu 
sözleşmeden yararlanan işçiler dikkate alındığında genel olarak yüzde 7 ve özel sektörde de yüzde 
4,6'lık bir sendikalaşma oranı bulunmaktadır.

A.1.2 Sendikalaşmanın Düşük Olmasının Sebepleri

Sendikalaşma oranlarının böylesine düşük olmasının kuşkusuz ki bir çok sebebi vardır. 
Kuşkusuz sendikalaşmanın düşük olmasının en önemli sebeplerinden birisi sendikal faaliye�e 
bulunan işçilerin işverenlerce kolayca işten çıkar�labiliyor olmalarıdır. Genel olarak tüm işçilerin 
etkin bir iş güvencesi kapsamında olmamaları, işverenlerin yasal boşlukları da kullanarak 
sendikasızlaş�rma poli�kaları uygulamalarına olanak tanımaktadır..

2 Nitekim Emek Çalışma topluluğunun İşçi Sını� Eylemleri Raporuna göre, 2015 yılında 
sendikal örgütlenme süreçlerinde en az 2258 işçi sendikalaş�ğı için işten a�lmış�r. Sendikal 
nedenlerle işten atma sadece işten a�lan işçinin bireysel sendika özgürlüğüne yönelik haksız bir 
saldırı değildir. Aynı zamanda toplu iş sözleşmesi sürecini de işlemez hale ge�rdiği için kolek�f 
sendika özgürlüğüne de yönelmiş�r. İşçilerin temel anayasal haklarını kullanmalarının işsiz 
kalmalarına yol açan bir sistemde, sendika haklarının güvencesinden söz etmek de olanaklı değildir. 
Aksine sendikalı olmak işçilerin gözünde işinden olmak anlamına gelir olmuştur. Bu nedenle de 
çalışma yaşamının en temel haklarından biri olan ve uzun mücadeleler sonucu kazanılmış olan 
sendika hakkının, işçilerin gözünde işten çıkarılma sebebi olarak görülmesi/gösterilmesi, işçilerin 
sendikalaşma yönündeki isteksizliklerinin de en önemli sebeplerinden biridir. 

İşverenlerin "yasal boşlukları" değerlendirerek sendikasızlaş�rma yoluna gitmelerine en iyi 
örnek, toplu iş sözleşmesi için alınan yetkiye geçerli/geçersiz bir çok sebeple i�raz edilmesidir. 6356 
Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 43. Maddesi'nin 5. �krasındaki İ�raz, karar 
kesinleş inceye kadar yetki  i ş lemlerini  durdurur hükmü, işverenler  tara�ndan adeta 
sendikasızlaş�rmanın en önemli araçlarından biri olarak kullanılmaktadır. Sendikaların işyerlerinde 
örgütlenme süreçleri bir çok zorluğu barındırmaktadır. Bu zorlukların aşılıp yetki aşamasına 
gelinmesinden sonra işverenlerin yasal haklarını kötüye kullanarak yap�kları yetki i�razları 
çalışanları da yılgınlığa itmektedir.

Toplam  çalışanın yalnızca yüzde 7'sinin sendikaların sağladığı faydalardan yararlandığı bir 
ülkede bırakın yeni haklar elde etmeyi ve refah seviyesini yükseltmeyi, mevcut hakların korunması 
dahi olanaksız hale gelmektedir. Bu nedenle örgütlenmenin önündeki tüm yasal ve fiili engeller 
kaldırılmalı ve örgütlenmeden, toplu sözleşmenin yapılış sürecine kadar işçilerin özgür iradelerini 
ortaya koyacakları mekanizmalar etkinleş�rilmelidir.. 

2
Emek Çalışmaları Topluluğu (EÇT), 2014 yılı Eylül ayında işçi sını� üzerine bilgi üreten 

akademisyen, araş�rmacı ve sendika uzmanlarının daha koordineli çalışma imkanları 

üzerine gerçekleş�rdiği tar�şmalar sonucu doğmuştur.
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A.2 ESNEK ÇALIŞMANIN YAYGINLAŞMASI VE GÜVENCESİZLİK

A.2.1. İşçi Haklarını Yok Etmenin Örtüsü: İş Yasalarında Esneklik

İşgücü piyasalar ında esnek çal ışma biçimleri  her geçen gün farkl ı laşmakta ve 
yaygınlaşmaktadır. Özellikle 1980'lerden i�baren sermayenin ih�yaçları doğrultusunda şekillenen 
işgücü piyasaları, son derece esnek, kuralsız ve örgütsüz bir çalışma haya�nı çalışanlara 
dayatmaktadır. Bunu yaparken de en önemli araç olarak esnek çalışma biçimlerini kullanmaktadır. Bu 
durumun ülkemizde ivme kazanması ise 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasında uygulanan neoliberal 
poli�kalar sonucu olmuştur. 2002 yılında ik�dar olan AKP, işverenlerin talepleri doğrultusunda 2003 
yılında yeni 4857 sayılı İş Yasası'nı yürürlüğe koymuştur. Türkiye'de esnek çalışma biçimlerinin 
kurumsal nitelik kazanması bu Yasa ile sağlanmış�r. Belirli süreli çalışmadan taşeron çalışmaya, çağrı 
üzerine çalışmadan geçici çalışmaya pek çok a�pik is�hdam biçimi özellikle 2003'ten i�baren 
yaygınlaşmış�r. AKP hüküme�nin bu yöndeki son icraa� ise kiralık işçiliği yasal statüsüne 
kavuşturmak olmuştur.

Yeni gelen esnek çalışma biçimi işçiler için mevcut uygulananlardan daha güvencesiz bir 
çalışma yaşamı demek�r. Bu bağlamda kiralık işçiliğin işgücü piyasalarına olan/olması muhtemel 
etkilerine bak�ğımızda, ilk başta ve en önemli etkisi güvencesiz ve belirsiz çalışma haya�nın yara�ğı 
sorunları daha da derinleş�recek olmasıdır. Bu durum hem kiralık işçi olarak çalışanlar için hem de 
diğer çalışanlar için geçerlidir. Çünkü esnek çalışma biçimlerinin en önemli özelliklerinden biri 
yalnızca esnek is�hdam biçimlerinden herhangi biri ile çalışanı etkilemesi değil aynı zamanda tüm 
çalışma haya� üzerinde hakların budanması yönünde bir etki yaratmasıdır.

Kiralık işçilik uygulamasının yaygınlık kazanması örgütsüz işçi kitlesinin artması anlamına 
gelmektedir. Mevut yaşanan sıkın�ların en temel sebebi olan düşük örgütlülük bu sayede süreklilik 
kazanacak�r ve sendikal haklar çok dar bir işçi kesiminin yararlandığı sınırlı bir hak olarak kalacak�r.

A.2.2 Yaygınlaşan A�pik İs�hdam Biçimleri

2003 yılında çıkarılan 4857 Sayılı İş Kanunu Türkiye'de yasal anlamda esneklik ve a�pik çalışma 
biçimlerinin kurumsallık kazanmasına neden olmuştur. 4857 sayılı iş kanunu çıkmadan önce de 
işverenler yeni ve "esnekleş�rilmiş" bir kanuna ih�yaç olduğunu yüksek sesle dile ge�rmeye 
başlamışlardı. İşverenler tara�ndan 4857 Sayılı İş Kanunundan önce yürürlükte olan 1475 Sayılı İş 
Kanunu ka� bulunmakta ve en büyük sorun olarak da iş güvencesi görülmekteydi. Bunu da işverenler 
açıkça ifade etmekten çekinmiyorlardı;

Açık konuşalım: Siz; Bir isçisinin iş akdini fesih ederken bunun sebebini açıkça belirtmek ve bu 
feshin haklı (haklı ya da haksızın ne olduğunu açıkça bilmeden) bir nedene dayandığını ispat etmek, 
bunu ispat edemediği takdirde kötü niyetli feshin sonucuna katlanarak ihbar önellerinin üç ka� 
tutarında tazminat ödemek, ayrıca kıdem tazmina� ödemek zorunda bir işveren olsanız, yeni iş ve 
is�hdam yaratmak, bu amaçla ya�rım yapmak ister misiniz? Bugün Türkiye'de çalışanların elinde 
ihbar tazmina�, kıdem tazmina�, kötü niyet tazmina�, sendikal tazminat, işsizlik sigortası gibi çok 
çeşitli güvenceler varken, bunların hiçbirini nazara almadan, işverene yeni ve her türlü hukuk prensip 
ve man�ğına aykırı yükler ge�rmenin kime ne ölçüde yarar sağlayacağı- daha doğrusu zarar 
vereceğini - oturup açık yüreklilikle tar�şmamız gerekir. İs�krar Programı'nın ge�rdiği çeşitli 
yüklerden zaten çok bunalmış olan, ama ülke yararlarını gözeterek yine de izlenen poli�kalara 
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desteğini sürdüren işvereni daha fazla sıkboğaz etmek,ya�rımların durması, işsizliğin artması, 
yabancı sermayenin kaçması, kayıt dışı sektörün büyümesi anlamına gelecek�r. Bizden söylemesi. 

3
Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanlar çağı yakalayamazlar.

Görüldüğü gibi "ka�lığı" ve iş güvencesini adeta işgücü piyasalarında var olan sorunların 
temeli olarak gören bu anlayış ve poli�kalar, bugün geldiğimiz durumun da asıl sorumlularıdır. 
2003'den günümüze geldiğimizde esnek çalışmanın bütün türleri yasallaşmış, iş güvencesi çok dar bir 
işçi kitlesinin yararlandığı ayrıcalık olmuş ve işten çıkarmalar son derece kolaylaşmış�r. Ancak  
işverenlerin arzu e�ği bu durum ne ya�rımların artmasına ne kayıt dışı is�hdamın son bulmasına ne 
de işsizliğe çözüm olabilmiş�r. Tam tersine çalışma haya�nın her geçen gün daha da kötüleşmesine ve 
işgücü piyasalarının yapısal krizlerle boğuşmasına yol açmış�r. Ocak 2017 i�bariyle hala herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, yani kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 
32,5 iken işsizlik de yüzde 13 seviyelerindedir.

Diğer yandan işgücü piyasalarının esnekleş�rilmesi, kuralsızlaş�rılması ve a�pik is�hdam 
biçimlerinin yaygınlaşması yalnızca Türkiye'ye özgü bir durum değil küreselleşmiş kapitalist sistemin 
genel eğilimidir. 1970'lerin sonu i�bariyle birikim krizine giren sermaye, sosyal devlet 
uygulamalarının sınırlandırılması ve işgücü maliyetlerinin aşağı çekilmesi yönünde ciddi adımlar 
a�lmasını sağlamış�r. İşgücü maliyetlerinin aşağı çekilmesinde de en önemli araçlardan biri 
güvenceli is�hdam biçimlerinden, a�pik olan güvencesiz is�hdam biçimlerine geçiş olmuştur. Bu 
sayede işverenler istedikleri şar�a istedikleri biçimde işçiyi çıkarabilme "özgürlüğü" elde etmişlerdir. 
Özellikle işlerin farklılaşması ve işgücünün homojen yapısını kaybetmesi, işgücü devir oranını 
hızlandırmış�r. Artan işgücü devir hızı nedeniyle iş güvencesi kapsamında yer alan işçiler işverenlerce 
maliyet ar�şının nedeni olarak görülmeye başlanmış�r.

Esneklik uygulamalarıyla gündeme gelen a�pik is�hdam biçimleri ise hem uygulamada hem 
de yasal mevzua�a çok çeşitlilik göstermektedir. A�pik is�hdam biçimleri kısmi süreli çalışma, belirli 
süreli iş sözleşmesi ile  çalışma, uzaktan çalışma, çağrı üzerine çalışma, taşeron çalışma, son olarak 
2016 yılında yasallaşan kiralık işçilikle çeşitlenmiş ve yaygınlaşmış çalışma biçimlerine dönüşmüştür.. 
A�pik is�hdam biçimlerinin her birinin teker teker ücre�e, sosyal güvenlik hakkına erişimde, iş 
güvencesinin etkisizleş�rilmesinde önemli etkileri olmuştur. Bu etkilerin yanında A�pik is�hdam 
biçimlerinin en önemli sonucu, işçi sını�nı parçalaması ve güvencesiz çalışma biçimlerini 
yaygınlaş�rmasıdır.

Unutulmamalıdır ki a�pik is�hdam işverenlerin rahatça iş sözleşmelerini feshedebilmesi 
anlamına gelmektedir. Yasal mevzuat a�pik is�hdamı belirli koşulların gerçekleşmesi halinde 
uygulanan bir is�hdam biçimi olarak tanımlamışsa da bu sınırlamanın etkisi olmamış�r. Uygulamada 
işverenler a�pik is�hdam için gerekli koşullar gerçekleşmeden de yasanın etra�ndan dolanarak ve 
hukuksuz bir şekilde a�pik is�hdama başvurulabilmektedir., 

 Çalışma haya�ndaki her dinamiğin birbirinden etkilendiğini ve birbirini etkilediğini göz önüne 
aldığımızda Türkiye'deki sendikal hareke�n güçsüzlüğünün a�pik is�hdam biçimlerinin 
yaygınlaşmasında en önemli sebeplerden birisi olarak belirginleşmektedir. Aynı zamanda da aynı 
işyerinde farklı is�hdam biçimleri ile is�hdam edilen işçilerin varlığı bir araya gelmelerini ve 
örgütlenmelerini ciddi manada zorlaş�rmaktadır. Ha�a bu çalışma düzeni işçileri, parçalanmanın 

 3
Bülent Pirler, "Çağdaş Olmak Bu Kadar Zor mu?- Çağdaş İş Kanunu İs�yoruz" İşveren, Eylül 2000, s.3
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ak�f özneleri haline ge�rmiş�r. İşyerinde dar bir güvenceli işçi grubu varken, onun çevresinde 
vasıfsız, sendikal haklardan yararlanmayan, parçalanmış bir işçi kitlesi bulunmaktadır. Günümüzdeki 
işgücü piyasalarındaki eğilim "çekirdek" işçilerin sayısını azaltmak ve artan ölçüde, süratle işe 
alınabilen ve işler bozulduğunda yine aynı süratle ve masrafsız bir biçimde işten çıkarılabilecek bir 

4
işgücüne yaslanmak�r.  Mevcut sendikal düzenin ve alışkanlıkların da hızla daralan "çekirdek" işçiyi 
örgütlemek üzerine olduğunu düşünürsek, "çevre" işgücü adeta kendi haline bırakılmış durumdadır. 
Diğer yandan çekirdek işçilere oranla daha az haklara ve daha düşük ücret düzeyine sahip olan çevre 
işgücünün varlığı ve genişliği, çekirdek işgücüne sürekli bir biçimde basınç uygulamakta ve de çevre 
işgücüne ka�lmaya zorlamaktadır. Örneğin bir işyerinde sayısı çok olmamakla birlikte taşeron 
işçilerin varlığı "kadrolu" işçiler üzerinde sürekli bir baskı oluşturmaktadır. Kadrolu işçilerin her zaman 
taşeron işçi konumuna düşme tehlikesi içinde olmaları  işçileri birbirleri ile rekabete zorlamaktadır.. 

 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamı daraltmış ve belli koşullara bağlanmış  iş güvencesi 
hükümleriyle 2003 yılında yürürlüğe girmiş�r.. 4857 sayılı Kanuna göre bir işçinin iş güvencesi 
kapsamında olabilmesi için üç şar�n gerçekleşmiş olması gerekmektedir: İşçinin çalış�ğı işyerinde en 
az 30 ve daha fazla işçi çalışıyor olması, sözleşme türünün belirsiz süreli olması ve kıdeminin en az al� 
ay  o l m a s ı d ı r.  B u n l a rd a n  h e r h a n g i  b i r i  o l m a d ı ğ ı n d a  i ş ç i  i ş  g ü ve n c e s i  ka ps a m ı n d a 
değerlendirilmemektedir. İş güvencesi kapsamında olmak için işyerinde en az 30 kişinin çalışıyor 
olması koşulunun ge�rilmesi, is�hdamın çok büyük kısmını sağlayan küçük ölçekli işyerlerinde 
çalışan işçilerin iş güvencesinden yararlanamaması sonucunu doğurmuştur. Örneğin sendikamızın 
örgütlü olduğu ağaç ve kağıt işkolunda 30 ve daha az işçinin çalış�ğı işyerleri, toplam işyerlerinin 
yüzde 96'sını oluşturmaktadır. Yani tersinden söyleyecek olursak ağaç ve kağıt işkolundaki toplam 32 
bin civarındaki işyerinde çalışanların yalnızca yüzde 4'ü iş güvencesi kapsamındadır.

Güvencesiz is�hdam biçimleri ile çalışan çevre işgücünün varlığının işverenlere sağladığı 
avantajlardan bir diğeri de her zaman elinin al�nda bulundurduğu yedek işgücü ordusunun varlığıdır. 
Özellikle işsizliğin yapısal bir sorun haline geldiği günümüz ekonomik sisteminde, çalışmaya hazır 
halde bulunan işgücünün işverenler için taşıdığı önem büyüktür. Bu yolla hem çalışanların ücret ar�şı 
üzerinde bir baskı oluşturmakta hem de çalışma koşullarını istediği gibi düzenleyebilmektedir. 

Yara�ğı tüm olumsuz koşullara karşın esnek is�hdam biçimleri işvenler ve hükümet 
tara�ndan işçilere “Truva A�” olarak sunulmakta, uygulanmaya başlandığında ise gerçek niyetleri ve 
etkileri görülmektedir. Kiralık işçiliğin uygulanış süreci ve yasallaşması aşamasındaki tar�şmalar bu 
konuda �pik örnek�r. Gerçektende kiralık işçilik İşsizliğe çözüm, dezavantajlı grupların işgücüne 
ka�lımının kolaylaşması ve dar bir grubu kapsayacağı argümanları yasanın çıkış sürecinde sürekli 
olarak öne sürülmüş ve tar�şmalar bu argümanlar üzerinden yürütülmüştür. Kiralık işçilik 2016 
yılında yasallaş�ğı için henüz sonuçlarını net göremesek de, çalışma haya�nı birçok yönden olumsuz 
şekilde etkileyecek�r. Kiralık işçiliğe ilişkin yasal düzenleme, kiralık işçiliğin düzenleniş amacı dikkate 
alındığından  kiralık işçilik  güvencesiz çalışma biçimlerinin en güvencesizi olarak uygulamada yerini 
alacak�r. Bu haliyle hem kiralık işçi olarak çalışanları hem de diğer çalışanları yakından etkileyecek�r. 

Özetle; A�pik is�hdam türlerinin yaygınlaşması, işgücü piyasalarındaki var olan sorunları 
daha da derinleş�rmekte ve işçi sını�nı sermayeye karşı savunmasız hale ge�rmektedir. İlk etapta 
işverenler için istenen bir durum olarak algılanabilir ancak bu durum işyerlerindeki çalışma barışını ve 

 4
David Harvey, Postmodernliğin Durumu, (Çev: Sungur Savran), Me�s Yayınları, İstanbul  2012, s. 174.
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üretkenliği de yakından ilgilendirmektedir. İşyerlerinde mutsuz ve gelecek kaygısı olan işçi kitlesinin 
çokluğu çalışmalarına da doğrudan etkide bulunacak�r. Nasıl ki taşeron çalışma şu an herkes 
tara�ndan bir sorun olarak görülmekte ve hükümet tara�ndan (samimiye� sorgulanmakla birlikte) 
çözümler aranmakta ise kiralık işçilik de süreklilik kazandığı zaman aynı ha�a daha fazla sorunları 
beraberinde ge�recek�r. 

A.2.3 Yaygınlaşan Veba: İSTİHDAMIN KOŞULU HALİNE GELEN GÜVENCESİZLİK

Genel anlamda güvencesizlik, bir durum, güvencesizlik, bir tür statü olarak tanımlanabilir. 
Daha doğrusu; güvencesizlik öyle bir durumdur ki, bu durumda olan insanların statüsü, en yalın 

5
ifadeyle olmak istediği, olması gerek�ği gibi olamamak�r da denilebilir.  Güvencesizlik bulaşıcıdır. 
Birilerinin hiç güvencesinin olmadığı yerde o birilerinden olmayanların güvencede olduğunu 
düşünmek yanıl�cı olacak�r. Birincisi güvencesizliği üreten koşullar bir gün onların da kapısını 
çalacak, ikincisi güvencesiz olanların kendisi bir süre sonra güvencede olduğunu düşünenlerin 

6
güvenceleri için tehdide dönüşebilecek�r.  Yukarıda a�pik is�hdam biçimlerinin sonuçları ortaya 
konulurken değinildiği gibi, çalışma haya�nın bütününde bir grup çalışanın diğer çalışanlardan ayrı 
haklara sahip olması ve görece güvencede olması, onların bu statülerini kaybetmeyecekleri anlamına 
gelmemektedir. Güvencesizlik hızla yayılan bir virüs gibidir, önlemi alınmadığı takdirde tüm çalışma 
haya�nı etkisi al�na alacak�r. Kaldı ki almadığını da söyleyemeyiz. Çalışsın ya da işsiz olsun insanların 
ortak kaygısı gelecek kaygısıdır. Bunun da en önemli sebebi ya güvenceli bir şekilde çalışabilecekleri 
işlerinin olmaması ya da çalış�kları işlerin onlara bu güvenceyi vermemesidir.

Dönemsel değişmeler kavramsal değişimleri de beraberinde ge�rir. Keynesyen makro 
ekonomik poli�kaların uygulandığı, tam is�hdamın en önemli hedeflerden biri olduğu ve devle�n 
sosyal kimliğini geliş�rdiği bir dönemde "iş güvencesi" kavramı ön planda iken ve sosyal taraflarca 
kabul görmüşken, günümüzün neo-liberal döneminde "is�hdam güvencesi" kavramı ön plana 
çıkar�lmaktadır. Kullanılan bu kavramın vermek istediği mesaj; mevcut çalış�ğın işi kaybedebilirsin, 
illa ki bu işte güvencen olmasına gerek yok ancak kendi eği�m sürecini devam e�rdiğin ve kendini 
"pazarlayabildiğin" sürece is�hdam edilebilirliğin de artacak�r. 

AKP hüküme� ve işverenler tara�ndan a�pik is�hdam biçimleri yasallaş�rılmaya çalışırken ve 
sosyal taraflara sunulurken sıklıkla kullanılan kavramlardan biri "güvenceli esneklik" �r. Bu çalışma 
biçimleri öyledirler ki, hem iş üzerinde zamansal kontrolünü istediğin şekilde ayarlayabileceksin ve  
sağlayacaksın, hem de güvenceni kaybetmeyeceksin. İs�snasız bütün güvencesiz çalışma biçimleri 
kabul e�rilmeye çalışırken bu ifadeler kullanılmaktadır. Ama hem doğrudan kendimizin 
deneyimlediği hem de daha önce diğer ülkelerde yapılan uygulamalardan gördüklerimiz, a�pik 
is�hdam biçimlerinin güvenceli esneklik ge�rmediği, aksine var olan  güvenceyi esne�ğidir. 
GÜVENCELİ ESNEKLİK GÜVENCESİZLİĞİN ÜZERİNE ÖRTÜLMÜŞ BİR PERDEDİR. GERÇEKTEN DE;

"Güvenceli esneklik kavramı �pik bir oksimoron örneği. Birbiriyle ilgisiz, ha�a zıt kavramların 
birlikte kullanılmasına oksimoron deniyor. Örneğin ıslatmayan su, yakmayan ateş, köşeli daire, 
demokrat diktatör gibi… Güvence ve esneklik de biri birine zıt ve çelişik iki kavram. Esnekliğin ar�ğı 
yerde güvence azalıyor. Çalışma haya�nda güvence işverenin sevk idare yetkisinin ve keyfiliğinin 
sınırlanması ile mümkün. Bunun için çalışma saatlerine sınırlama ge�rilir. Ücrete alt sınır ge�rilir. 

 5
Murat Özveri, "Güvencesiz Çalışmanın Hukuki Dayanakları", Çalışma ve Toplum, sayı: 33, 2012, s. 148.

 6
Özveri, a.g.e., s.148
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Keyfi işten çıkarmaya karşı iş güvencesi ge�rilir. Güvence ve esneklik birbiriyle çelişir. Aynı anda hem 
esneklik hem de güvence artmaz. Biri ar�yorsa diğeri azalıyordur. Kiralık işçilik uygulaması söz 
konusu ise çalışma haya� ar�k daha güvencesizdir. Kıdem tazmina� düşerse çalışan daha 

7
güvencesizdir. Örnekleri ar�rmak mümkün. " ;

İş güvencesi sadece işten çıkarılmaya karşı bir koruma değil aynı zamanda çalış�ğın işyerinde 
her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa ve yanlışa karşı çıkabilme gücü ve özgürlüğü demek�r. Örneğin 
işyerinde yeterli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmıyorsa ve işçiler buna karşı çık�kları için, 
yasal haklarını kullanıp çalışmadıkları için herhangi bir yap�rımla karşılaşıyorlarsa onların iş 
güvencesi yoktur demek�r. İşyerinde sendikal örgütlenmenin yürütücüsü konumunda olan işçiler 
işten çıkarılmayıp, birçok kötü muameleye maruz kalıyorsa ve is�fa etmek zorunda bırakılıyorsa yine 
o işçinin de iş güvencesi yoktur. Güvencesizliği görünür kılan en önemli özelliği, çalışanların sosyal 
kimliklerini oluşturan mesleklerini, mesleğin gereğine uygun yapmamaları, bir otoritenin 
istemlerinin mesleğin gereklerinin yerine geçmesidir. Kısaca, mühendis çalışanın mühendis gibi 
davranamadığı, mühendisliğin gereklerini gerekçe göstererek hayır diyemediği, işverenin, 
mühendisten işten a�lan işçilerin performanslarının, düşük olduğu konusunda tanıklık, yapmaya 
zorlayabilmesi, kredi kar� borcu, ev taksitleri gibi bir dizi kuşa�lmışlık içerisindeki mühendisin, 

8
işverenin istediği tanıklığı yapmak zorunda kalması, bir örnek�r.

A.3 KADER, FITRAT: İŞ CİNAYETLERİ

Güvencesizliği bugünün temel çalışma ve yaşam disiplini haline ge�ren AKP'nin ik�dar yılları 
boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 18 bin işçi yaşamını yi�rmiş�r. Sormak gerekmektedir:  Hangi 
savaşta her gün yedi-sekiz asker öldürülmektedir? Her gün işe giden yedi-sekiz işçi evine geri 
dönememektedir. Kimi ölümcül işlerde çalışanlar, örneğin maden işçileri, ailesiyle vedalaşmadan işe 

9
çıkamamaktadır..  Ölümlü iş kazalarının yani iş cinayetlerinin böylesine yüksek olmasının elbe�e ki 
çok farklı sebepleri olmakla birlikte; maliyet yüzünden yeterince alınmayan önlemler, artan iş baskısı, 
esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması ve belki de en önemlisi bu meseleye olağan bir mesele 
olarak bakılmasıdır.

13 Mayıs 2014'de Soma'da 301 madencinin öldüğü maden faciasının ardından Dönemin 
10

Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuşmuştur;

“İngiltere'de geçmişe gidiyorum, 1862 bu madende göçük 204 kişi ölmüş. 1866 361 kişi ölmüş 
İngiltere. İngiltere'de 1894 patlama 290. Fransa'ya geliyorum 1906 dünya tarihinin en ölümlü ikinci 
kazası 1099. Daha yakın dönemlere geleyim diyorum, Japonya 1914'de 687. Çin 1942, gaz ve kömür 
karışmanın neden olduğu sayılıyor ölüm sayısı 1549. Değerli arkadaşlar yine Çin'de 1960 metan gazı 
patlaması 684. Ve Japonya'da 1963'te yine kömür tozu patlaması 458. Hindistan 375. 1975'te metan 
gazı alev aldı, maden ça�sı çöktü ve 372. Bakın Amerika. Teknolojisiyle her şeyiyle. 1907'de 361. Bu 
ocakların bu noktada bu tür kazaları sürekli olan şeyler."
7
Aziz Çelik, "Bir Oksimoron: Güvenceli Esneklik", Birgün Gazetesi, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2017 
h�p://www.birgun.net/haber-detay/bir-oksimoron-guvenceli-esneklik-104088.html

 8
Özveri, a.g.e., s. 149

9 
Menderes Tutuş, "İş Cinayetlerine Neden 'Savaş' Demiyoruz", Türk Tabibleri Birliği Mesleki Sağlık ve   Güvenlik 
Dergisi, sayı: 58-59, 2016, s. 66.

10
Erdoğan Soma'da Konuştu: "Bunlar Olağan Şeylerdir".", CnnTürk, Erişim Tarihi: 20 Haziran 2017, 

h�p://www.cnnturk.com/haber/turkiye/erdogan-somada-konustu-bunlar-olagan-seylerdir.
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2014'ün Türkiye'si ile 1800'ler ve 1900'lerin diğer ülkelerini karşılaş�rdıktan sonra 
konuşmasına şöyle devam etmiş�r;

"Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarında, kömür ocaklarında bu olanları, lü�en 
buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası 
denilen bir olay vardır. Bunun yapısında �tra�nda bunlar var. hiç kaza olmayacak diye bir şey yok. Tabi 
işin boyutunun bu kadar fazla olması bizi derinden yaralamış�r. Bizi derinden üzmüştür. Kontrollerle 
de burası gerçekten gerek işçi sağlığı gerek işçi güvenliği açısından da iyi noktada kömür 
ocaklarından birisi olarak değerlendirmesi yapılmış ve nisan mayıs'ta da çalışmalarına devam 
etmiş�r."

Eğer bu işi yapıyorsanız bu tür kazalara, cinayetlere hazırlıklı olacaksınız denmekte ve 
ihmallerden, sırf maliyet yüzünden alınmayan çok basit önlemlerden bahsedilmemektedir. 
1909'daki Fransa'daki bir kaza örnek verilirken, 2000'lerde Fransa veya diğer gelişmiş ülkelerde 
neden bu boyu�a kazalar yaşanmıyor sorusu sorulmamaktadır.

A.3.1 İsta�s�klerle İş Cinayetleri

Yıllara göre yaşanan iş cinayetlerine bak�ğımızda yukarıda bahsedilen durum somutlanmış 
olacak�r.

Yıl
Hayatını 

Kaybeden İşçi Sayısı

 

2002*

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

146

811

843

1096

1601

1044

866

1171

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

1454

1710

878

1235

1886

1730

1970

441

Yıl
Hayatını 

Kaybeden İşçi Sayısı

 

Tablo: 4 AKP'li Yıllarda İş Cinayetleri

Kaynak: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
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Yukarıdaki tabloda 2002 yılına ait ölümler 2002 yılının son iki ayında gerçekleşeni gösterirken, 
2017 yılı ölümleri ise yılın ilk üç ayında meydana gelenleri göstermektedir. Ayrıca yıllara göre verilen 
ölümler en az olup, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin ulaşabildikleridir.

2014 yılında yaşanan Soma Faciası 301 kişinin toplu ölümü nedeni ile çok fazla "gündem" olsa 
da ar�k neredeyse her iki ayda bir Türkiye'de Soma yaşanmaktadır. Ayrıca tablodan da görüldüğü gibi 
2016 yılında, Soma faciasının yaşandığı 2014 yılından daha fazla işçi haya�nı kaybetmiş�r. Tabloda 
dikka� çeken bir diğer olgu ise, 2012 yılında çıkan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 
yaşanan ölümleri azal�cı bir etkisinin olmaması ha�a tersine ölümlü iş kazalarının artmış olmasıdır. 
6331 sayılı yasa İşçi sağlığı iş güvenliği alanında Türkiye'de çıkarılmış ilk özel yasa olmasına rağmen 
aradan geçen dört senede bu alanda 6331 sayılı yasanın herhangi bir olumlu etkisi olmamış�r. Olması 
da olanaklı değildir. Temel konu yasanın çıkarılması değil, çıkarılan yasanın işyerlerinde uygulanması 
ve uygulanmadığı takdirde sorumlular hakkında etkili cezai ve idari yap�rımların uygulanmasıdır. 
Uygulanmayan yasalar çıkartan, çalışmadan kaynaklı yaşanan ölümleri kader, �trat olarak gören ve 
bunu da dile ge�rmekte bir sakınca görmeyen bir anlayışla, maliyetleri düşürmeyi ve karı her şeyin 
üstünde tutan bir anlayışın birleşmesi sonucu ortaya gelen bu iş cinayetleri ne ilk olacak�r ne de son 
olacak�r. Soma Faciası ve  aynı yıllarda yaşanan Davutpaşa, Os�m, Torunlar, Isparta, Düzce, Ermenek, 
Esenyurt, Samsun, Güllük, Elbistan gibi işçilerin toplu öldüğü iş cinayetleri de sadece yasal düzenleme 
yapmanın çözüm olmadığını gösteren acı örnekler olmuştur.

A.4 ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLEYEN YASAL DÜZENLEMELER

Çalışma haya� işçi ve işverenlerin, işçi ve işveren örgütlerinin birbiriyle olan ça�şmalarının, 
uzlaşmalarının belirlediği dinamik bir ilişkiler ağından oluşmaktadır. Devlet bu ağın içerisinde zaman 
zaman açıktan zaman zaman örtülü bir şekilde yer almakta, ilişkileri şekillendirmektedir. Çalışma 
haya�nı belirleyen yasalar aslında devle�n bu alana doğrudan müdahalesinin görünen somut 
biçimleridir. Yasalarla çalışma haya�na müdahale eden devlet bu müdahaleyi müdahalenin yapıldığı 
zamanın koşullarına göre değişen amaçları gerçekleş�rmek için yapmaktadır.

Örneğin işçilerin güçlü olarak örgütlü oldukları, işçi ücretlerinin maliyet olmasının yanında 
gelir boyutu ile de önemli olduğu, iç pazara dönük üre�min yapıldığı ithal ikameci dönemde devlet bir 
yandan sendikalaşmanın güçlenmesine doğrudan karşı çıkmayarak, bu hareke� kabullenerek 
işçilerin gelirlerinin artmasına engel olmamış�r. Bu dönemde devlet sermayeyi de vergi indirimleri 
teşvikler, sosyal harcamaları ar�rarak desteklemiş, işçi hareke� ile işverenler arasında bir denge 
kurmaya özen göstermiş�r. 

Aynı devlet 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte ülke ekonomisinin ihracata dayalı büyüme adı 
al�nda değiş�rilmesiyle birlikte, uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğü sağlamak için ücretler 
üzerinde baskı kurup ücretleri düşürecek, iç tüke�mi kısacak, işçi örgütlülüğünü zayıflatacak yasal 
düzenlemeleri hızla devreye sokmuştur. Bu dönem dünya da es�rilen yeni liberalizm ve küreselleşme 
poli�kalarıyla örtüşmüştür. Bu örtüşme sayesinde devlet sermayenin istekleri doğrultusunda dünya 
örnek verilerek, çağın gerek�rdiği bir zorunluluk adı al�nda işçi hareke�ni cendere al�na alan, zaman 
zaman kazanılmış hakları geriye götüren, koruyucu mevzua�n tamamını “ka�” adı al�nda mahküm 
eden, çağın gereğini esnekleşme olarak sunan bir yasalaşma anlayışını başlatmış�r.

Sendikaların örgütlenmesini zorlaş�ran yasal düzenlemeler, bireysel iş yasalarında esneklik 
adı al�nda yapılan değişiklikler, işçi hareke�nin güvencesizlik üzerinden terbiye edilmesine hizmet 
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eden parçalanmanın yasal güvenceye kavuşturulması vb. uygulamalarla zayıflayan işçi hareke�, 
siyasal ik�darlar üzerinde etkili bir demokra�k baskı grubu olma özelliğini önemli ölçüde yi�rmiş�r.

Sendikaların yaşadıkları büyük üye kayıpları ve yapısal olarak da küresel kapitalizmin ge�rdiği 
yeni koşullara ayak uyduramaması, kanun yapıcı üzerindeki etkilerini zayıflatmış�r.Bu gelişmenin 
Türkiye de işçiler açısından sonucu yıkıcı olmuştur. Demokrasinin az gelişmişliği, demokrasi 
kültürünün zayıflığı, sosyal diyalog mekanizmalarının yetersizliği, dayatmacılığın diyalog olarak 
sunulması, etkili olabilecek sosyal diyalog mekanizmalarının işlevsizleş�rilmesi, yıkıcı sonucun 
etkisini Türkiye özelinde daha da ar�rmış�r. 

Yapılan yasal düzenlemeleri bu açıdan ele aldığımızda  geç�ğimizi bir iki yıl içerisinde yapılan 
değişiklerin yönü kolayca ortaya çıkacak�r. Çünkü sendikal hareke�n güçsüz, birbirinden ayrış�rılmış 
ve çalışma biçimleri üzerinden farklılaş�rılmış işçi sını�nın olduğu bir ülkede, yasal düzenlemeler 
hem bu durumu derinleş�rmek ve pekiş�rmek için hem de kazanılmış hakları geriye götürmek için 
yapılacak�r.

A.4.1 Modern Kölelik: Kiralık İşçilik 

Türkiye'de İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun (bugünkü adıyla İŞ KUR) dışında bir başka özel 
kuruluşun iş ve işçi bulmaya aracılık yapması 2003 tarihine kadar yasak�. 10 Haziran 2003 tarihinde 
yürürlüğe giren 4857 sayılı yasa bu yasağı kaldırmış�r. Yeni İş Yasası'nın yürürlüğe girmesinden 
sadece 25 gün sonra 5 Temmuz 2003 tarihli ve 25159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Yasası ile ise “Özel İs�hdam Büroları”nın kurulmasına olanak 
tanınmış�r. AKP 'nin 2009 yılında TBMM'den çıkartarak yasalaş�rdığı ancak işçi cephesinin yoğun 
karşı çıkışları ve mücadeleleri sonucunda dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tara�ndan “işçilerin 
emeğinin is�smarına ve insan onuruna yakışmayan durumların doğmasına, olumsuz uygulamalara 
ve çalışma barışının bozulmasına yol açabileceği” gerekçesiyle geri çevrilmiş�. 2011 yılında 
Cumhurbaşkanının da onayıyla 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' içinde yeniden TBMM'ye sunuldu. Ancak 2009 yılında 
olduğu gibi işçi tara�nın karşı çıkışları sonucunda geri çekildi. Fakat ÖİB konusundaki ısrarından 
vazgeçmeyen AKP hüküme� 8 Şubat 2016 tarihinde yeniden 'İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' adıyla meclise sunuldu ve Mayıs 2016'da 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

2017 yılı i�bariyle 438 adet ÖİB Türkiye'de faaliye�e bulunmaktadır. ÖİB ve ÖİB aracılığı ile 
işçi çalış�rma bu çalışmayı düzenleyecek kurumlar Türkiye'nin ve son dönemde ısrarla üzerinde 
duran AKP hüküme�nin özgün buluşu değildir, Avrupa ve Amerika'dan ithal edilmiş�r. 

A.4.1.1 Özel İs�hdam Büroları

Kiralık işçiliği sürekli ve yasal hale ge�ren kuramsal yapının adına Türkçede “özel is�hdam 
büroları” denilse de bu bürolar, Avrupa'da “Geçici İşçi Büroları” (TemporayWorkAgencies), 
Almanya'da “Kiralık İşçi Büroları” (Leiharbeit) olarak adlandırılmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan Ulusal İs�hdam Stratejisi'ne  (UİS) göre 
“Türkiye'de kayıtlı işgücü piyasası oldukça ka� bir yapıya sahip�r” (ÇSGB; Paragraf 96). UİS' de özel 
is�hdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin hukuken kurulamıyor olması da işgücü piyasasının 
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ka�lığının göstergesi olarak sunulmuştur. Ulusal İs�hdam Stratejisi'nde dile ge�rilen özel is�hdam 
büroları, hükümet ve işveren örgütlerince diğer esneklik önerileri gibi toplumda olumlu çağrışımlar 
yaratacak bir dille sunulmaktadır. İşsizliğin sürekli olduğu, iş bulmanın çok zor olduğu koşullarda özel 
is�hdam büroları is�hdamı ar�racak bir kurum olarak gösterilmek istenmektedir. Özel is�hdam 
büroları da varlık nedenlerini işsizl iği  ortadan kaldırmak olarak açıklayınca meşruluk 

11 
kazanacaklarının bilincindedir. Bu nedenle kendilerini “İs�hdam savaşçıları” olarak ilan edip 
örgütlenmişler ve Özel İs�hdam Büroları Derneği'ni kurmuşlardır.

İş bulmaya aracılık etmenin yasaklanmış olduğu dönemde, özel is�hdam büroları, “İnsan 
12

Kaynakları Danışmanlığı” adı al�nda yıllarca faaliyetlerini yürütmüşlerdir.  Özel İs�hdam Büroları 
Derneği'nin kurucu üyesi olan şirketlerin ağırlıklı olarak Adecco, Data-Expert, EPS, Manpower, 
Datasist, Pricewaterhouse gibi yabancı şirketlerden oluşması işgücü piyasasında aracılığın 
uluslarüstü bir nitelik kazandığını göstermesi açısından çarpıcıdır.

A.4.1.2 Neden Özel İs�hdam Büroları

Özel is�hdam büroları işçilerin aşırı sömürülmelerine neden oldukları için 1933 yılında 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 34 sayılı “Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapa�lması Hakkında 
Sözleşme” ile yasaklanmış, iş bulmaya aracılık devlet tekeline alınmış�r. ILO, 34 sayılı sözleşmeyi 
kabulünden 14 yıl sonra 1948 yılında kabul e�ği 88 sayılı “İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması 
Sözleşmesi” ve 1949 yılında kabul e�ği 96 sayılı “Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme” ile 
özel is�hdam bürolarına ilişkin yasağı yumuşatmış�r.  ILO, 1997 yılında kabul etmiş olduğu  81 sayılı 
“Özel İs�hdam Büroları Sözleşmesi” ile özel is�hdam bürolarına ilişkin yasağı, bazı önemli işçiyi 
koruma önlemlerine uyulması koşuluna bağlı olarak serbest bırakmış�r. ILO 81 sayılı sözleşmeye göre 
özel is�hdam büroları serbes�r, ancak yine ILO 81 sayılı sözleşmeye göre ÖİB, vermiş olduğu hizmet 
karşılığı işçiden ücret almayacak�r. Ayrıca bu bürolar aracılığıyla çalış�rılanların sendikal haklara 
sahip olabilmeleri, toplu iş sözleşmesi düzeni içinde yer almaları, fiziksel ya da ideolojik görüşleri 
nedeniyle ayrımcılığa uğramamaları sağlanmak zorundadır. Sözleşmeye göre devlet, çocuk işçi 
is�smarının önlenmesi ve işçilerin ÖİB aracılığıyla  is�smar edilmelerini önleyecek önlemleri almak 
zorundadır.

ILO tara�ndan ÖİB' nin koşullu da olsa çalışabileceklerinin kabul edilmesi ÖİB' nin gerekli 
olduğunu savunanların konumlarını güçlendirmiş�r. ÖİB'yi savunanların gerekçeleri klasikleşmiş�r.  

13
“Küreselleşme”, “değişen ve keskinleşen rekabet koşulları” , “işçinin korunması kadar işverenin 

14
korunmasının da gerekli olması”  başlıkları ÖİB'leri savunanların temel gerekçeleridir.Oysa 
küreselleşme, rekabet, değişim olgularının hiçbirisi yeni ortaya çıkmış değildir. Her birisi kapitalist 
üre�m sistemiyle birlikte var olmuştur. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kapitalist sistem içerisinde 
var olacaklardır. Dolayısıyla özel is�hdam bürolarını gerekli kılan küreselleşme ya da rekabet değildir. 
ÖİB'leri, örgütlü işçi hareke�nin zayıflamasına bağlı olarak sermayenin bireysel özgürlüklere, emeğin 

11
Şenay Büyükköşdere, "İs�hdam Savaşçıları", Kapital Dergisi, Şubat 2004, s. 158.

12
Büyükköşdere, a.g.e., s.160

13
Ahmet Emin Özkan, “Özel İs�hdam Büroları”, Mercek ,Nisan 1997 s.116

14
Gülsevil Alpagut, “İs�hdam Büroları Konusunda Uluslar arası Alandaki Gelişmeler”, TÜHİS İş Hukuku ve İk�sat 

Dergisi, Cilt 14, Sayı 6 Mayıs 1998, s.13
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korunması gibi sisteme meşruiyet sağlayan değerlere ar�k gereksinim duymaması üzerine gündeme 
15

gelmiş�r.

Özel İs�hdam Büroları'nın asıl gerekçesi ise bu büroların daha fazla kâr elde etmeye yarayan 
yeni bir işletme organizasyonunun kurulmasına katkı sunmalarıdır. Özel is�hdam bürolarını güncel 
hale ge�ren neden ise işletmelerin istedikleri zaman istedikleri sayıda işçiyi ek bir maliyete 
katlanmadan işe alıp işten çıkartma istemleridir. Kısaca “sayısal esneklik” gereksinimi olarak 
tanımladıkları, istedikleri gibi işçi alıp çıkarma olanağı, yaratmak istedikleri esnek işletme modelinin 
en önemli unsurlarından birisidir.

Kısaca özel is�hdam büroları,  tamamı işçilerin elde etmiş olduğu hakları ve kazanımları 
etkisizleş�rmeye dönük poli�kalar olan esneklik gereksinimi, işgücünün niteliğinde yaşanan değişim, 
üre�m maliyetlerinin işçilik üzerinden düşürülmesi, işverenin otoritesini işyerinde doruk noktasına 
çıkartan işletme organizasyonları yaratmak için moda haline ge�rilip yaygınlaş�rılmış�r.

Özel is�hdam büroları aracılığıyla işçi haklarının geriye götürülmesi gerçeği ise kavramların içi 
boşal�larak, “işletmelerin organizasyonlarında görülen değişim, özelleş�rme akımıyla beraber 

16
devle�n küçülmesi, yeniden yapılandırma poli�kaları, işsizlikte görülen hızlı ar�ş”   gerekçesiyle 
açıklanmış�r.

A.4.1.3 Kiralık İşçilik Yasasının Açmazları

Mayıs 2016'da işverenlerin Özel İs�hdam Büroları (ÖİB) aracılığı ile ucuz, güvencesiz, 
örgütsüz işçi çalış�rmalarının önünü açan “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa Yargıtay'ın “işçi çalış�rmaya 
aracılık” olarak nitelendirdiği ve yasadışı olduğuna karar verdiği“kiralık işçi” uygulamasını 
meşrulaş�rmaktadır.

Yasa tasarı aşamasında iken şu temel gerekçeye dayanmaktaydı; kiralık işçi “güvenceli 
esneklik” uygulamasının bir örneğidir.

Oysa işçi açısından güvenceli çalışma; ücre�nin, sağlığının, sosyal güvenlik ve örgütlenme 
haklarının güvence al�na alındığı çalışmadır. 

İş karşılığı ücret, işçinin ve ailesinin temel geçim kaynağıdır. İş sadece gelir ge�ren bir uğraş da 
değildir. İş aynı zamanda bireyin topluma aidiye�ni sağlayan temel halkadır. İşçi yeri yurdu, eşi dostu 
belirli olması gereken sosyal bir varlık�r.

Kiralık işçi ise ücre�, sağlığı, sosyal güvenlik ve sendika hakları güvence al�nda olmadan 
çalışmayı kabul etmek zorunda kalan işçidir.  
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15
Kevin Bales, "Kullanılıp A�lanlar" Küresel Ekonomide Yeni Kölelik, (Çev: Pınar Öğünç), Çitlembik Yayınları, 

İstanbul 2012, s. 20.

16
Nusret Ekin, Türkiye'de İş Piyasasının Yeniden Yapılanması: Özel İs�hdam Büroları, İTO yayını Yayın NO: 2001-

30, s. 95
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A.4.1.3.1  Kiralık İşçinin Ücre�

A.4.1.3.1.1 Ücret Ödeme Yükümlüsü Sadece ÖİB Oluyor

Kiralık işçinin işvereni Özel İs�hdam Büroları'dır (ÖİB). Kiralık işçi, bu bürolar tara�ndan bir 
başka işverene kiralık olarak verilene kadar ÖİB'den ücret alamayacak�r. Kiralık işçi olarak bir başka 
işverene verildiğinde ise ücre� çalış�ğı dönemle sınırlı olarak ÖİB tara�ndan ödenecek�r. Yasaya 
göre: 

a. İşçi ile ÖİB arasında yapılan sözleşmede kararlaş�rılan ücret, asgari ücre�n al�nda 
olmaması koşuluyla kiralık işçiye ödenecek�r. 

ÖİB ile sözleşme yapan kiralık işçinin, bu sözleşmede asgari ücre�n üzerinde bir ücret 
belirlemesi asla gerçekçi değildir. İş bulabilmek için ÖİB'ye muhtaç olan kiralık işçinin ÖİB karşısında 
hiçbir pazarlık şansı yoktur. Aksine ÖİB ile iş ilişkisini sürekli tutmak için kiralık işçi her türlü ödünü 
vermeye hazır olacak�r. Bu nedenle ÖİB ile yapılan sözleşmenin kiralık işçi açısından asgari ücre�n 
üzerinde bir ücret garan�si sağlaması olasılığı gerçekte yoktur. 

b. İşçi bir başka işverene kiraya verildiğinde ücre� ÖİB tara�ndan ödenecek�r. Ancak bu ücret 
ÖİB ile kiralık işçinin sözleşmede kararlaş�rdığı ücre�n al�nda olamayacak�r. Ayrıca, işçiyi kiralayan 
işverenin, kiralık işçiyle aynı kıdemdeki emsal işçisinin aldığı ücret, prim, ikramiye vb ödemelerde ÖİB 
tara�ndan işçiye ücret olarak ödenecek�r. Yapılan düzenlemeyi ücret güvencesi olarak 
nitelendirmek, iki nedenle olanaklı değildir.

Birincisi, yasa ÖİB ile kiralık işçi çalış�ran işverenin, işçinin ücre�nden birlikte sorumlu 
olmaları esasını ortadan kaldırarak, kısmen de olsa ücrete güvence ge�ren 4857 sayılı yasanın 7. 
maddesindeki düzenlemeden kiralık işçinin yararlanma olanağını kaldırmaktadır. Dolayısıyla 
ÖİB'den ücre�ni alamayan işçi kendisini çalış�ran işverenden ücre�ni isteyemeyecek�r.

İkincisi, işçinin ücre�ni işçinin işini yap�ğı işverenin ödemesi asıldır. Kiralık işçi uygulamasında 
işçinin işi yap�ğı işverenle ücret borçlusu olan işveren (ÖİB) ayrılmış�r. Böylece kiralık işçiyi çalış�ran 
işveren, işçinin ücre�ni ÖİB'nin ödediğini ileri sürerek işçiye karşı sorumluluktan kurtulacak�r. 
ÖİB'nin,işverenden aldığı ücre� işçiye ödememesinin yasadaki yap�rımı, özel is�hdam bürosu 
yetkisinin iptal edilmesidir. ÖİB'nin yetkisi iptal edilse bile işçi, ücre�ni talep etmek için ÖİB'yi dava 
etmekten başka bir seçenek kalmamaktadır. Çalışırken işverenini işçinin dava etmesi çalışma 
yaşamında vaki değildir. Kiralık işçinin ÖİB'yi dava ederek bir daha işe gönderilmeme riskini alması da 
aynı şekilde nadiren başvurulabilen bir yol olacak�r. 

Ücret konusunda ÖİB'nin insa�na bırakılan kiralık işçinin, sigorta primlerinin ya�rılmaması, 
eksik ya�rılması, çalışılan günlerin eksik bildirilmesi halinde de yasaya göre ÖİB bundan sorumlu 
tutulmayacağından aynı açmazı yaşayacak, Ö İ B'den il işiğini kesmeden haklarını talep 
edemeyecek�r. 

A.4.1.3.1.2 Kiralık İşçi Sendikalı Olamayacak�r

Mevcut yasal sistemimize göre toplu iş sözleşmesinden (TİS) yararlanabilmek için işyerinde 
TİS tara� işveren işçisi olarak çalışıyor olmak ve TİS tara� sendikaya üye olmak zorunludur. Kiralık işçi, 
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TİS tara� işverenin işçisi sayılmadığı için kiralık verildiği işyerinde TİS tara� sendikaya üye olarak 
TİS'den yararlanamayacak�r. ÖİB üzerinden sendika üyesi olarak ücre�ni TİS aracılığı ile belirlemesi 
ise yasaya göre olanaklı değildir. Dolayısıyla kiralık işçiler temel bir hak olan sendika toplu iş 
sözleşmesi ve grev haklarından yoksun kalacaklardır.

A.4.1.3.1.3 Emsal İşçi Sendikasız İşçi Olacak�r

Emsal işçinin belirlenmesinde ilk ölçü işçinin kıdemidir. Kiralık işçinin ÖİB'de geçen kıdemi 
esas alınmaz ise, doğal olarak işyerinde son giren en kıdemsiz işçi emsal işçi olacak�r. Aksi kabul edilse 
bu kez kiralık işçiyi kiralayan işyerinde TİS bulunması halinde işveren emsal işçiyi belirlerken varsa 
sendikasız işçileri esas alacak�r. Kiralık işçi ile aynı kıdemde olan işçinin ücret ve sosyal haklarının TİS 
ile belirlenmiş olmasından hareketle, TİS'den yararlanan işçi emsal olarak alınamayacak�r. 
Dolayısıyla her durumda kiralık işçilerin ücretleri asgari ücre� aşamayacak�r. 

A.4.1.3.1.4 Kiralık İşçi Çalış�ğı İşyerindeki Sayıya Dahil Olmayacak�r. İş Güvencesi 

Hükümleri Uygulanamayacak�r.

Yasaya göre kiralık işçi ÖİB işçisi olduğu için, kiralık işçi çalış�ran işyerinin engelli ve eski 
hükümlü işçi çalış�rma yükümlülüğünün (kaç engelli ve eski hükümlü çalış�rmak zorunda 
olduğunun) belirlenmesinde kiralık işçiler dikkate alınmayacak�r. 

İşyerinde çalışan sayısı, iş güvencesinin kapsamının belirlenmesi, sendika yetkisinin 
belirlenmesi, işçi sağlığı iş güvenliğine ilişkin kimi hükümlerin belirlenmesi açısından da yaşamsal 
önemdedir. 

Yasa, kiralık işçiyi ÖİB işçisi olarak kabul e�ği için; kiralık işçiler, iş güvencesinin kapsamı için 
gerekli olan 30 işçi koşulunun belirlenmesinde dikkate alınmayacak�r. Örneğin 28 işçi çalış�ran bir 
işyeri, dönemsel olarak işlerinin ar�ğı gerekçesiyle yasaya göre dör�e bir oranında, yani 7 kiralık işçi 
alabilecek�r. Bu durumda fiilen işyerinde çalışan sayısı 35 olmasına karşın, kiralık işçiler çalışan 
sayısında dikkate alınmayacağından bu işyerinde çalışan sayısı 28 olarak kabul edilecek, fiilen 35 işçi 
çalışıyor olmasına karşın işçiler iş güvencesi kapsamına girmeyecek�r.

A.4.1.3.2   Kiralık İşçinin Kıdem İhbar Ve Yıllık İzin Hakları Yok Edilmektedir

Yasada kıdem tazmina� hiç düşünülmemiş�r. ÖİB işçisi olan işçinin kıdem süresi nasıl 
hesaplanacak�r? Kıdem süresinde sadece kiraya verildiği işyerlerinde fiilen çalışarak geçirdikleri 
süreler mi dikkate alınacak�r? Kıdem süresinin hesabında ÖİB ile sözleşmelerinin bulunduğu süre 
dikkate alınacak mıdır? Kiralık işçiyi çalış�ran işverenin işçiyi haklı neden iddiası ile işten çıkardığında 
veya haklı neden ileri sürerek işçiyi kararlaş�rılan süreden önce ÖİB geri gönderdiğinde, kiralık işçi 
ÖİB tara�ndan da işten çıkar�lmış sayılacak mıdır?  

Kiralık işçinin kıdem tazmina�na esas sürelerinden onu çalış�ran işverenlerde çalış�rdıkları 
süreyle oran�lı olarak sorumlu olacak mıdır? Yasada bu soruların yanı� yoktur.

Kiralık işçilik yasasına göre halen uygulanmakta olan 4857 sayılı İş Yasası'nın 17-25 ve 1475 
sayılı İş Yasası'nın 14. maddelerine göre kiralık işçilerin kıdem tazmina� alabilmeleri olanaksızdır.
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Kıdeme bağlı bir diğer hak da ücretli yıllık izin hakkıdır. Yasada kiralık iş ilişkisi kurulmasına 
olanak tanınan işçilerden birisi olan mevsimlik işçiler, 4857 sayılı yasanın 53. maddesinde yer alan 
açık hüküm nedeniyle ücretli yıllık izin hakkından yararlanamazlar. Ancak, kiralık işçi grubu sadece 
mevsimlik işçilerden oluşmamaktadır. Mevsimlik çalışan kiralık işçilerin dışında kalan kiralık işçilerin 
ara vermeksizin değişik işyerlerinde bir yıldan fazla çalışması halinde ÖİB kiralık işçiyi ücretli izin 
hakkından yararlandıracak mıdır? Kiralık işçi ara vererek de olsa 1 yılı doldurduğunda ÖİB'den ücretli 
yıllık izin hakkını talep edebilecek midir?

Yasa bu sorulara da olumlu yanıt vermemektedir. Yasayla birlikte kiralık işçiler sadece kıdem 
tazmina�ndan değil, yıllık ücretli izin hakkından da yoksun bırakılmaktadır.

A.4.1.3.3   Kiralık İşçilerin Sağlık Ve Sosyal Güvenlik Hakları

A.4.1.3.3.1 Kiralık İşçinin Emeklilik Hakkı

Kiralık işçiler de diğer işçiler gibi 7200 gün prim ödemek ve yaş koşulunu gerçekleş�rmek 
koşuluyla emekli olabileceklerdir. Ortalama yılda al� ay çalışan bir kiralık işçinin 7200 prim gününü 
doldurabilmesi için 40 yıl çalışması gerekmektedir. Kiralık işçilerin diğer işçiler gibi emekli olmalarına 
ömürleri yetmeyecek�r. Kiralık işçilerin yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenerek ve 
en az 5400 gün prim günü doldurarak kısmi emeklilikten yararlanmaları için de yılda ortalama al� ay 
çalış�klarında otuz yıl çalışmaları zorunludur. Görüldüğü gibi kiralık işçiler açısından kısmi emeklilik 
dahi rüyadır.

A.4.1.3.3.2 Kiralık İşçilerin Sağlık Hakları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı fiziksel, sosyal, ruhsal iyilik hali olarak tanımlamış�r. 
Ge�rilen yasayla, kiralık işçinin işyeri tüm ülke olacak�r. Kiralık işçinin uzun bir süre bir yerde yerleşik 
kalması, sosyal ilişkiler kurması, aile birliğini sağlaması en azından ÖİB'nin insa�na kalmış�r. 

Bu şekilde çalışmanın olduğu bir yerde kiralık işçinin kalıcı, uzun süreli sosyal ilişkiler kurması, 
ailesini bir arada tutması dahi olanaksızdır. Kiralık işçi ya ailesini de yanında götürecek ya da kendisi 
ailesinden ayrı olmaya katlanacak�r. Ailesini bir arada götürmesi elde edeceği gelirin asgari ücret 
olması nedeniyle gerçekçi değildir. Diğer seçenekte ise parçalanmış aile kiralık işçinin kaderi haline 
gelecek�r.

DSÖ' nün sağlık tanımından hareketle söyleyecek olursak; kiralık işçi, sosyal olarak iyilik 
halinde olması çalışma koşulları nedeniyle olanaklı olmayan, sağlıksız çalışmaya mahkum olmuş işçi 
olacak�r.

Kiralık işçi, ÖİB işçisi olmasına karşın kiralık işçi olarak çalışmadığı dönemlerde sadece ÖİB'nin 
verdiği “eği�m ve çocuk bakım hizmetlerinden” yararlanabilecek�r. Genel sağlık sigortasından 
yararlanabilmeleri için fiilen çalışmadıkları sürenin 120 günü aşması halinde gelir tes� yap�racaklar, 
aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücre�n üçte birinden az olanlar genel sağlık 
sigortasından yararlanabilecekler, fazla olanlar ise genel sağlık sigortası primi ya�rmak zorunda 
kalacaklardır.
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A.4.1.3.3.3  Meslek Hastalığında Sınırlı İşleyen Sistem Kiralık İşçiler İçin Hiç İşlemeyecek�r

ÖİB'den işçi kiralayan işverenin kiralık işçi üzerinde talimat verme, işi tanımlama vb yetkileri 
içeren yöne�m hakkı olacak�r. Yöne�m hakkının olduğu yerde hukuken göze�m borcunun da 
bulunması kaçınılmazdır.Kiralık işçi çalış�ran işveren göze�m borcu çerçevesinde kiralık işçileri 
meslek hastalıkları ve iş kazalarından korumak için önlem almak zorunda olan işverendir.

Ne var ki kiralık işçi meslek hastalığına yakalandığında birden fazla işveren yanında çalış�ğı 
için, meslek hastalığının hangi işyerindeki çalışma koşullarından kaynaklandığının tespi� başlı başına 
bir sorundur. Her bir işveren bir başka işyerindeki çalışma koşullarının meslek hastalığının kaynağı 
olduğunu ileri sürecek�r. İşçilerin on yıl, yirmi yıl aynı işyerinde aynı işi yaparken yakalandığı meslek 
hastalığını meslek hastalığı olarak kabul etmeyen bir sistemde kiralık işçinin meslek hastalığını tespit 
e�rebileceğini düşünmek dahi bir düştür.

A.4.1.3.4 Kiralık İşçiler İçin Ge�rilen Süre Sınırlamasını İşverenler Aşacak�r

İşverenlerin aynı işyerinde birden fazla şirket kurarak, aynı işyerinde aynı işi yapan işçileri bu 
şirketler arasında taşeron uygulamasını nasıl yaygınlaş�rıp içerisinden çıkılmaz bir hale ge�rdikleri 
yargı kararlarıyla saptanmış bir olgudur. Bu gerçek bize işverenlerin kiralık işçi çalış�rmaya ilişkin süre 
sınırını işyerinde birden fazla tüzel kişi işveren (şirket) oluşturarak rahatlıkla aşabileceklerini 
göstermektedir. Örneğin; işyerinde işçiler iki ayrı tüzel kişi (şirket) işveren üzerinden SGK' ye 
bildirileceklerdir. A tüzel kişisi, dörder aylık iki dönemde 8 ay kiralık işçi kullanacak�r. Sözleşme 
bi�ğinde bu kez B tüzel kişisi (şirke�) üzerinden kiralık işçi alacak�r. Bu arada al� ayda geçmiş 
olduğundan yeniden A tüzel kişisi üzerinden kiralık işçi alınarak dilerse sürekli kiralık işçi adı al�nda 
sürekli işçi çalış�rma olanağına kavuşacak�r. 

A.4.2 Sermayeye Kaynak Transferi: Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel emeklilik sistemine (BES) ka�lımı zorunlu/otoma�k hale ge�ren 6740 sayılı Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Ya�rım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı 8 Ağustos 
2016'da Meclis Komisyonuna geldi, 9 Ağustos'ta Komisyon'da görüşüldü ve 10 Ağustos'ta da Meclis 
Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Kanun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

A.4.2.1 BES' in Temel Noktaları

Bu bölümde 6740 sayılı Kanun ile ge�rilen değişikliklere değinilecek�r. Bunlardan ilki ve en 
önemlisi sisteme ka�lımın zorunlu olması. 45 yaşını doldurmuş çalışanlar (işçiler, memurlar ve 
sözleşmeli personel) işverenleri tara�ndan sisteme otoma�k olarak dahil edilecekler. 01.01.2017 
tarihinde yürürlüğe giren BES' e özel sektör çalışanlarının ka�lımı kademeli olacak�r. Bu Kapsamda, 
işçi sayısı 1000 ve üzeri olan bir işyerinde çalışan işçiler 01.01.2017 tarihinde, 250 ve 999 arasında 
olanlar 01.04.2017 tarihinde, 100 ve 249 arasında olanlar 01.07.2017 tarihinde, 50 ve 99 arasında 
olanlar 01.01.2018 tarihinde, 10 ve 49 arasında olanlar 01.07.2018 tarihinde, 5 ve 9 arasında olanlar 
01.01.2019 tarihinde BES kapsamına alınacak�r. 5 ve daha az işçisi olan işyerlerinde çalışanlar 
sisteme dahil edilmeyecek�r.

İşveren, çalışanları adına anlaşma yap�ğı bireysel emeklilik şirke�ne çalışanın prime esas 
kazancının (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre) yüzde 3'ünü 
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ya�racak. Bakanlar kurulu, bu oranı yüzde 6'ya çıkarabilir ya da yüzde 1'e indirebilir. Katkı payını 
ya�rmayan veya geç ya�ran işveren çalışanın kaybından sorumlu olacak. 

Çalışanın katkı payının yüzde 25'i kadar Devlet katkısı yapılacak. Ancak bu tek seferde değil 
çalışanın sistemde kaldığı süreyle oran�lı olarak yapılacak. Çalışanın sistemde en az 3 yıl kalması 
halinde hesabındaki devlet katkısı tutarının yüzde 15'i, en az 6 yıl kalması halinde yüzde 35'i, en az 10 
yıl kalması halinde ise hesabındaki devlet katkısı tutarının yüzde 60'ına hak kazanacak. Çalışan, 
emeklilik sözleşmesi uyarınca emekli olursa, vefat ederse veya maluliyet halinde devlet katkısının 
tamamına hak kazanacak.

Eğer çalışan, sözleşmesini emekliliğe hak kazanmadan veya kazandığı emeklilik hakkını 
kullanmadan sistemden ayrılırsa herhangi bir geri ödeme alamayacak.

Çalışan, BES' e giriş tarihinden i�baren en az on yıl sistemde kalmak koşuluyla 56 yaşını 
tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan çalışan, toplu para, yıllık gelir 
sigortası veya programlı geri ödeme seçeneklerinden birini seçebilir. Yıllık gelir sigortası 
sözleşmesinde emeklilik maaşı emekli olan kişinin isteğine göre, aylık, üçer aylık, al� aylık veya yıllık 
ödenebilecek.

Çalışan, sisteme ka�ldığını öğrendiği andan i�baren iki ay içerisinde cayma hakkını kullanarak 
sistemden çıkabilir. Çalışanın cayma bildiriminin işverene ya da bireysel emeklilik şirke�ne 
ulaşmasından on gün sonra ödediği katkı payı ve varsa diğer ödemeleri iade edilecek. Cayma hakkını 
kullanarak ya da daha sonra yine kendi isteği ile sistemden ayrılan çalışanlar, Hazine Müsteşarlığının 
belirleyeceği esaslar dahilinde iki yılda bir tekrar otoma�k olarak sisteme dahil edilebilecekler. 
Müsteşarlık bu süreyi üç yıla çıkarabilir ya da bir yıla indirebilir.

A.4.2.2 Bireysel Emeklilik Sisteminin Gerçek İşlevi

Çalışma haya� günden güne esnekleş�rilirken, bundan sosyal güvenlik sisteminin 
etkilenmemesi mümkün değildir. Kısa çalışma, çağrı üzerine çalışma, kiralık işçi olarak çalışma gibi 
esnek çalışmalarla 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekli olabilmek neredeyse olanaksız. Ayda 15 gün 
çalışan birinin en az 40 yıl çalışmasıyla emekli olabilmesinin olanaklı olmadığını esnek çalışmayı 
yasalaş�ran hükümet de biliyor. Bildiği içinde esnek çalışmanın ge�rdiği güvencesizliği hem 
kalıcılaş�rmaya hem de kendisi ve sermaye açısından �rsata dönüştürmeye çalışıyor. Güvencesiz 
bırak�ğı çalışanlar üzerinden sermayeye kaynak aktarmanın yolu da esnek bir sosyal güvenlik sistemi 

17
kurmaktan geçiyor.

Hükümet her zaman yap�ğı gibi çalışanların aleyhine olan bir düzenlemeyi hayata geçirirken, 
gerçek dışı gerekçelerle bu düzenlemelere bir meşruiyet alanı yaratmaktadır. Aynı yolu BES yasasını 
çıkar�rken izledi ve BES ile çi�e emeklilik olacağını ve çalışanlara tasarruf imkanı yaratacağını sürekli 
olarak dile ge�rdi. Ancak, tasarruf oranlarının ar�rılması gelir düzeyi ile oran�lıdır. Zorla tasarruf 
olmaz. Bunu Özal “zorunlu tasarruf fonu” ile denedi ama sonuç fiyasko oldu. Zorunlu BES ile 
çalışanlara çi�e emeklilik sağlanacağı iddiası ise dayanaksızdır. Şu anda sosyal güvenlik sisteminde 

17
Murat Özveri, "Sosyal Güvenliğin Esnekleş�rilmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemi", evrensel, Erişim Tarihi: 01 
Temmuz 2017, h�ps://www.evrensel.net/yazi/76616/sosyal-guvenligin-esnekles�rilmesi-ve-bireysel-
emeklilik-sistemleri
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yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı için prime esas kazancın yüzde 20'si oranında kesin� yapılmakta. 
Yüzde 20 prim kesin�siyle ödenen ve pek çok emekli için yetersiz olan emekli aylığına denk bir gelirin 

18
BES' ten yüzde üç primle ödenmesi mümkün değil.

A.4.3 Gebelik Ve Doğum Sonrası Kadın Çalışanların İzin Hakları

Kadınların çalışma haya�na ka�lmasıyla birlikte, cinsiye�nden kaynaklı farklılıkları nedeniyle 
çalışma şartlarının da farklı şekilde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmış, yasal alanda kadınlara özgü 

19
düzenlemeler yapılmış�r.  Günümüzde gebe kadınların korunmasına yönelik önlemler nüfus 
poli�kası olmakla birlikte aynı zamanda sosyal poli�ka önlemi olarak da düzenlenmiş�r. "Nüfus 
poli�kası olarak gebe kadının korunması ile toplumun sağlıklı olarak üremesi garan� al�na alınırken, 
gebe kadının çalışmasıyla ilgili hem annenin hem de bebeğin sağlıklı gelişimini sağlamaya yönelik 
önlemler de bu sürecin sağlıklı olarak yürütülmesini ve kimsenin onayına gerek kalmaksızın bir hak 

20
olarak korunmasını sağlamaktadır".

A.4.3.1 Analık İzni 

Analık izni, kadın çalışanın gebeliği esnasında ve doğumu sonrasında kullandığı onal� ha�alık 
(çoğul gebeliklerde onsekiz ha�alık) izindir. 10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren "6663 sayılı Gelir 
Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kadın işçilerin analık izinlerini ve 
sonrasını düzenleyen bazı değişiklikler yapılmış�r. Bu düzenlemenin ge�rdiği değişikliklere 
değinmeden önce düzenleme öncesi yasal mevzua� ortaya koymakta fayda vardır. 

Ülkemizde kadın işçinin analık izni 4857 sayılı İş Kanunun 74'ncü maddesinde düzenlenmiş�r. 
Kanuna göre kadın işçinin doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra da sekiz ha�a olmak üzere toplam 
onal� ha�alık analık izni vardır. Çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz ha�alık süreye iki 
ha�a daha eklenmektedir. 6663 sayılı Torba Yasa ile analık izninin kapsamı genişle�lmiş�r. Buna göre, 
doğum sırasında veya doğum sonrasında anne ölürse, kullanılamayan izin süresi baba tara�ndan 
kullanılabilecek. Aynı zamanda üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine ya da 
evlat edinene, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten i�baren, sekiz ha�a analık izni kullanma 
imkanı verilmiş�r.

A.4.3.2 Analık İzni Sonrası Ücretsiz İzin

4857 sayılı İş Kanunu 74'ncü maddeye göre kadın işçinin isteği halinde onal� ha�alık veya 
çoğul gebeliklerde onsekiz ha�alık analık izninin bi�minden sonra al� aya kadar ücretsiz izin 
verilmekte idi. Yine 6663 sayılı Torba Yasa ile bunun da kapsamı genişle�ldi. Üç yaşını doldurmamış 
çocuğu evlat edinen eşlerden birine ya da evlat edinene de isteği halinde al� aya kadar ücretsiz izin 
verilebilecek�r.

1 8
Aziz  Çel ik,  "Çal ışanlar  Deği l  Sermaye B E S ' leniyor",  Birgün,  Eriş im Tarihi :  01 Temmuz 2017, 
h�p://www.birgun.net/haber-detay/calisanlar-degil-sermaye-bes-leniyor-123876.html

19
Tülay Ulusoy, "Bir Sosyal Koruma Olarak İş Kanunu'nda Gebe ve Yeni Doğum Yapan Kadın Çalışanlara Yönelik 
İzinler ve Kısmi Süreli Çalışma Hakkı Üzerine Güncel Gelişmelerin Değerlendirilmesi", Çalışma ve Toplum, 
Sayı:53, 2017, s. 742. 

20
a.g.e., s. 744. 
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A.4.3.3 Analık İzni Sonrası Yarım Çalışma

6663 sayılı yasa ile ge�rilen en önemli değişikliklerden biri, kadın işçiye analık izni sonrası yarı 
zamanlı çalışma hakkının tanınmış olmasıdır. Kadın işçi ve üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen 
eşlerden biri ya da evlat edinen kişi analık iznini ve/veya al� aylık ücretsiz iznini kullandıktan sonra 
isteği halinde yarı zamanlı çalışabilecek. Buna göre yarı zamanlı çalışan işçinin çalış�ğı sürenin ücre� 
ve primi işveren tara�ndan ya�rılırken, çalışmadığı süre için de işsizlik sigortası fonundan "yarım 
çalışma ödeneği" ödenecek ve aynı zamanda çalışmadığı sürelerin primi de yine fon tara�ndan 
ödenecek. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı günlük asgari ücre�n brüt tutarı olarak 
belirlenmiş�r. Yani asgari ücretle çalışan işçi yarım çalışmadan dolayı herhangi bir kayıp yaşamazken, 
asgari ücre�n üzerinde bir ücretle çalışan işçi hem ücret hem de prim bakımından kayıp yaşayacak�r.

Yarım çalışma ödeneğinden faydalanma koşullarına bak�ğımızda ise; faydalanacak işçinin 
adına son üç yılda en az 600 günlük işsizlik sigortası priminin ya�rılmış olması, ha�alık çalışma 
süresinin yarısı kadar fiilen çalışıyor olması ve doğum veya evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi 
ile başvuruda bulunması koşulları aranmaktadır. İşçi bu koşulları yerine ge�rdiğinde, birinci doğumda 
60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün ve çocuğun engelli doğması halinde ise 
360 gün süre ile yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün 
daha eklenecek�r.

A.4.3.4 Kısmi Süreli Çalışma

6663 sayılı Torba Yasa ile yapılan bir diğer düzenleme de doğum sonrası izinler kullanıldıktan 
sonra anne veya babanın talebi halinde, çocuk zorunlu ilköğre�m çağına gelene (beş yaşını 
doldurana) kadar kısmi süreli çalışma hakkının tanınmış olmasıdır. Yarım çalışma hakkından yalnızca 
anne yararlanabilecekken, kısmi süreli çalışma hakkından ebeveynlerden biri yararlanabilecek�r. 
Yarım çalışmadan bir diğer farkı ise, çalışılmayan sürenin ücret ve priminin işsizlik sigortası fonundan 
karşılanmayacak olmasıdır. Bu haktan anne veya babadan birinin faydalanabilmesi için ikisinin de 
çalışıyor olması gerekmektedir. 

Kısmi süreli çalışmadan faydalanan işçi, işverene bir ay öncesinden başvurması halinde tam 
zamanlı çalışmaya geçebilir. Bu durumda kısmi süreli çalışanın yerine alınan işçinin sözleşmesi 
kendiliğinden sona erecek�r. 

A.5  İŞÇİ SINIFINA AÇIK SALDIRI: GREV ERTELEMELERİ

A.5.1 Grev Hakkı

Sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı ve grev hakkı sosyal haklar grubu içerisinde yer 
almışlardır. Bu haklar öncelikle anayasal düzeyde koruma al�na alınmış�r. 

Sendikal haklara ilişkin hukuki koruma sadece anayasayla da sınırlı değildir. Anayasa 
Mahkemesi 18.09.2014 Tarih, 2013/8463 Başvuru nolu kararında  sendikal hakların sadece 
anayasanın değil, aynı zamanda uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelere göre kurulmuş dene�m 
organlarının kararlarıyla da güvence al�na alındığını belirtmiş�r. Anayasa Mahkemesi bu kararında  
iki olguyu net olarak vurgulamış�r. Birincisi: sendikal hakların güvencesini anayasa ve sendika 
hakkıyla ilgili uluslararası sözleşmelerle birlikte ele alarak saptanması anayasal bir zorunluluktur. 
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İkincisi, sendika hakkının kapsamı belirlenirken uluslararası sözleşmelere göre kurulan dene�m 
21 

organlarının yorumları da dikkate alınmalıdır.

Anayasa Mahkemesi'nin kararındaki bu açık anla�m karşısında grev hakkının kapsamı sadece 
6356 sayılı yasaya göre belirlenemez. Konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler, ILO sözleşmeleri ve ILO 
sendika hakkına ilişkin dene�m organı olan Sendika Özgürlüğü Komitesi (SÖK) kararları da 
bağlayıcıdır.

Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hakkı ve grev hakkının bulunmadığı koşullarda  sendika 
hakkından söz etmek anlamlı değildir. Bu nedenle sendikal haklar başlığı içerisinde yer alan, sendika 
hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı ve grev hakkı varlıkları bir diğerinin varlığını koşullandıran, birisi 
olmayınca diğerlerinin de olamayacağı bir bütünlük içerisinde yer alırlar. Sendikal hakların birisi 
olmadan diğerinin var olamaması sendikal hakların bölünmezliği ilkesi ile ifade edilmiş�r.

Sendikal hakların bölünmezliği ilkesi,İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarında 
22

ısrarla al� çizilen bir ilkedir.  Aynı yaklaşımı SÖK kararlarında da görmek olanaklıdır. SÖK'e göre grev 
23

hakkı, “sendika hakkının temel öğelerinden biridir”  ve “87 sayılı Sözleşme ile güvence al�na alınmış 
24

sendika özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır.”

Türkiye'de grev hakkı devle�n en fazla müdahale ederek kontrol al�nda tutmaya çalış�ğı bir 
alandır. 6356 sayılı Yasanın genel gerekçesinde de “öteden beri Türk iş hukukunda devle�n fazla 

25  
müdahale e�ği ve dene�m al�nda tu�uğu grev ve lokavt alanı yeniden düzenlenmiş�r”
denilmiş�r. Bu ifade ile yasa koyucu grev hakkına müdahale edildiğini, bu müdahalenin amacının 
dene�m al�nda tutmak olduğunu kabul e�ğini göstermektedir. 

Dolayısıyla grev hakkını özünü zedelemeyecek şekilde güvence al�na almak siyasal ik�darlar 
açısından hak kavramının zorunlu kıldığı bir yükümlüktür.

A.5.2 Grev Yasağına Dönüşmüş Ertelemeler
26 Grev hakkına müdahalenin en etkin kullanılan yasal yolunu grev ertelemeleri oluşturmuştur. 

27
Grev ertelemesi grev hakkının tanındığı 1963 yılından beri uygulanan bir kurumdur.

21
Anayasa Mahkemesi, Başvuru No:2013/8463, T. 18.09.2014, RG.04.12.2014 T. 29195 Sayı "Anayasa'nın 51-54. 

maddelerinde düzenlenen sendikal hak ve özgürlükler, benzer güvenceler ge�ren başta Örgütlenme Özgürlüğü 
Sözleşmesi ile Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi olmak üzere ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şar� ile tamamlanmaktadır. Anayasa'nın 51-54. maddelerinde düzenlenen 
sendikal hak ve özgürlüklerin kapsamı yorumlanırken bu belgelerde yer alan ve ilgili organlar tara�ndan 
yorumlanan güvencelerin de göz önüne alınması gerekir.”
22Mesut Gülmez, “Sendikal Hakların Bölünmezliği: 'Toplu Sözleşmesiz ve Grevsiz Sendika Hakkı, Özünden 
Yoksundur”, Çalışma ve Toplum, Sayı 26, 2010/3, s. 17
23Mesut Gülmez, “Sendika Hakkı, Toplu Sözleşme ve Grevi de İçeren Toplu Eylem Haklarını Kapsar mı”, Çalışma 
ve Toplum, Sayı 18, 2008/3, s. 141, “SÖK'egöre;çalışma koşulları konusunda işverenlerle özgürce toplu pazarlık 
yapma hakkı, sendika özgürlüğünün temel öğelerinden birini oluşturur”...“grev hakkı, “sendika hakkının 
temel öğelerinden biridir.””
24Kutal, a. g. e. s. 174, “(p.113, paragraf 523)”
25TBMM Tutanak Dergisi, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları (1/567)Genel Gerekçe,  s. 5
26Grev hakkının grev erteleme dışındaki sınırlamaları için Bkz. Murat Özveri, Sendikal Haklar, Birleşik Metal İş 
Yayını, İstanbul, 2012
27Me�n Kutal, “Toplu İş Hukukunda Yeni Bir Düzenleme (31.01.2012 Tarihli Kanun Tasarısı), Sicil Dergisi, Mart 
2012, Sayı,25.s. 177 
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6356 sayılı yasanın Grev ve Lokav�n Ertelenmesi başlıklı 63. Maddesi 2822 sayılı Yasada olduğu 
gibi grev erteleme yetkisini, siyasi bir organ olan Bakanlar Kuruluna vermiş�r. 6356 sayılı Yasa da grev 
ertelemesi için,“genel sağlık”“ulusal güvenlik” gibi tanımı zor, içeriği herkese göre farklı şekillerde 
doldurulabilecek nedenleri erteleme gerekçesi olarak kullanmaya olanak tanımaktadır. 

Yasaya göre,tarafların erteleme sonunda al� işgünü içinde Yüksek Hakem Kurulu'na 
(YHK)başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde YHK' ya başvurulmaz ise yap�rım olarak işçi 
sendikasının yetkisi düşecek�r. YHK' nın kararı kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

Oysa sendikal hakların temel sosyal hak olmaları dikkate alındığında grev hakkının güvence 
al�na alınmasının  devle�n asli yükümlülüğü olduğu görülecek�r. Devle�n anayasa ve uluslararası 
sözleşmelerle üstlenmiş olduğu bu açık yükümlülüğe karşın grev ertelemeleri, grev hakkının özünü 
ortadan kaldıracak sıklıkta bir kurum olarak kullanılmış�r. Üstelik 1980 darbesi sonrasında grev 
ertelemesi anayasal güvenceye kavuşmuştur. “Grev ertelemelerinin Anayasaya girmesi, erteleme 
süresi sonunda uyuşmazlığın zorunlu tahkime götürülmesi, I LO'nun yoğun eleş�rilerine 

28
uğramış�r”. SÖK' ün “Ulusal güvenlik ya da genel sağlık nedeniyle bir grevin ertelenmesi, 
hüküme�n değil tüm ilgili tarafların güvenini sağlamış, bağımsız bir organın sorumluluğu üstlenmesi 

29
ile gerçekleşebilir”  demesine karşın, hükümetlerce grev ertelemesinde ısrar edilmiş�r.

6356 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası 
da (TİSGLK) (TİSGLK) uygulandığı “dönem boyunca toplu pazarlık ve grev hakkı ciddi bir biçimde ihlal 
edilmiş ve yaygın grev ertelemeleri yaşanmış�r. Bu dönemde toplam 252 grev erteleme kararnamesi 

30
yayımlanmış; 252 kararnamenin 209'unda milli güvenlik gerekçesine yer verilmiş�r.”

Son 14 yıllık AKP dönemine bak�ğımızda da grev ertelemesi kurumunun, önemli her grevde 
uygulandığı ve erteleme kurumu yardımı ile grev hakkının engellenmiş olduğu görülecek�r. Aşağıda 
yer alan tablodan da anlaşılacağı gibi AKP döneminde ertelenen grevlerde milli güvenlik  ağırlıklı 
gerekçeyi oluşturmaktadır. 

28KutalA. e.
29KutalA. e.“(p.121, paragraf 571)”
30Aziz Çelik, “Milli Güvenlik Gerekçeli Grev Ertelemeleri” Çalışma ve Toplum, Sayı 18, 2008/3, s.106 Grev 
Ertelemeleri için ayrın�lı bilgi için Bkz. A.e. ss.87--132
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Yıl

2003

 

2003

 

2004

 

2004

 

2005

 

2014

 

2014

 

2015

 

2017
 

2017
 

2017 

2017 

2017 

İşyeri/İşletme

Petlas A.Ş.

Şişecam

Şişecam

Pirelli, Good Year, Brisa

Erdemir Madencilik A.Ş

Şişecam

Çayırhan ve Çöllolar
Kömür İşletmeleri

MESS Grup TİS Kapsamı

Asil Çelik

EMİS Grup TİS Kapsamı

Akbank

Şişecam

Mefar İlaç

Yasa

2822

 

2822

 

2822

 

2822

 

2822

 

6356

 

6356

 

6356

 

6356
 

6356
 

6356 

6356 

6356 

Gerekçe

MG

 

MG

 

GS+MG

 

MG

 

MG

 

MG

 

GS+MG

 

MG

 

MG
 

MG
 

EFİ 

MG 

GS 

İşçi Sayısı

350

5.000

5.000

5.000

400

5.800

1.500

15.000 

6.600

2.200

14.000
 

6.500

500

İşkolu

Las�k

 

Cam

 

Cam

 

Las�k

 

Maden

 

Cam

 

Maden

 

Metal

 

Metal
 

Metal
 

Bankacılık 

Cam  

İlaç  

Ertelenen Grev Sayısı: 13, Erteleme Kapsamındaki İşçi Sayısı: 67.850

AKP DÖNEMİNDE GREV ERTELEMELERİ (YASAKLAMALARI) 2003 - 2017

(Güncellenmiş Tablo)

Kısıtlamalar: MG - Milli Güvenlik, GS - Genel Sağlık, EFİ - Ekonomik ve Finansal İs�krar,  TİS- Toplu İş Sözleşmesi

Hazırlayan: Aziz Çelik

Sendika

Petrol -İş

  

Kristal -İş

  

Las�k -İş

  

T. Maden -İş

  

Kristal -İş

  

Türkiye Maden -İş

   

Birleşik Metal -İş

  

Birleşik Metal -İş
  

Birleşik Metal -İş
  

Banksis 

Kristal -İş  

Petrol -İş  

Kristal -İş
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Grev ertelemesi aslında bir tür grev yasağıdır. Adının erteleme olması yasaklamayı 
yumuşatmaktadır. Anayasada ve yasada “erteleme” kavramının kullanılmış olması yanıl�cıdır. 
Gerçekte hem anayasa hem yasa erteleme adı al�nda grevlerin yasaklanması konusunda hükümete 
geniş yetkiler tanımaktadır.Uygulanmakta olan bir grev milli güvenlik ya da genel sağlık nedeniyle 
ertelendiğinde, grev ertelemeyi doğuran olay ortadan kalksa dahi, grev bir kez ertelenenince yasa 
gereği bir daha uygulanması olanaklı değildir. 

6356 sayılı yasa ertelenebilecek grevleri tanımlarken “karar verilmiş veya başlanmış olan 
kanuni bir grev” öznesini kullanmış�r. Bu sayede bakanlar kurulu başlamamış veya başlamış ancak 
etkisini göstermemiş grevleri de erteleme adı al�nda yasaklama olanağına kavuşmaktadır. Yasanın 
bu ifadesini man�k  kuralları ve grev hakkının tanımı ile bağdaş�rmak olanaklı değildir.

Başlamamış, sadece karar alınmış bir grevin milli güvenliği veya genel sağlığı tehdit edeceğini 
kabul ederek grev ertelemek, ortada ne�ce yokken peşin peşin yap�rım uygulamak anlamına 
gelmektedir.

Milli güvenlik ve genel sağlık kavramları bir hakkı sınırlamak için kullanılabilecek netlikte 
kavramlar değildir. Aksine sınırları çizilmesi çok zor keyfiliğe kapı aralayan kavramlardır. Bu nedenle 
de Bakanlar Kurulu her etkili olabilecek grevi man�k kurallarına aykırı olduğuna aldırmadan milli 
güvenlikle ilişkilendirebilmektedir.

Grev ertelemesi sonrası Danıştay'da açmış olduğumuz bir davada, dava dilekçesinde “grev 
ertelemesi kapsamına alınan işyerlerinin içerisinde tuvalet kağıdı üreten işyerleri de var, tuvalet 
kağıdı üre�minin durdurulması ile milli güvenlik arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu anlayamadık” 
i�razımıza karşı Danıştay savcısının karara yazdığı görüş, milli güvenlik kavramının man�ğa aykırı 
sınırsız yorumunun çarpıcı örneklerinden birisini oluşturmuştur.Danıştay savcısına göre:

“Türkiye'de kağıt üre�minin aksaması basın yayın kuruluşlarının yanı sıra ambalaj kağıdı 
gereksinimi dolayısıyla ihracat sektörünü, ülkeye döviz girişini, yoksun kalınan döviz dolayısıyla milli 
güvenliğe ilişkin malzemeler de dahil ülkemiz için gerekli ih�yaç maddelerinin dışalımını 
baltalamaktadır. İhracata dönük üre�m yapan çi�çi ve sanayicinin dolayısıyla milli ekonominin 
göreceği zarar telafi edilemez boyutlara yaklaşmış milli güvenliği ve halkın genel sağlığını da 
etkilemiş�r”(Danıştay 10. Dairesi, Esas No 1995/6508 ve 20.11.1995 tarih).

AKP döneminde grev ertelemelerine ilişkin açılan davalarda benzer man�k hakim görüş 
haline gelerek“cam, otomobil, kömür vb. sektörler stratejik sektörlerdir, ülke ekonomisi zora girer” 
diye özetleyebileceğimiz bir gerekçeyle davalar ret edilmiş, grev hakkının özünün bu şekilde ortadan 
kaldırıldığını savunan görüşler kararlarda azınlık görüşü olarak muhalefet şerhlerinde yer almaya 
başlamış�r.

A.6.  YIKILMASI  PLANLANAN SON KALE: KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazmina� çalışanların en temel haklarından birisi olmakla birlikte, hukukumuza girdiği 
1936 yılından i�baren de en çok tar�şılan konulardan biridir. O tarihten bugüne kadar hak etme 
koşulları, miktarı ve yararlanan kişi sayısı zaman içerisinde değişiklik gösterse de özellikle 1976 
yılından i�baren kıdem tazmina�nın fona aktarılması düşüncesi hep güncelliğini korumuş ve bugün 
de en çok tar�şılan meselelerden biri olmuştur. 
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Çalışan kesiminin bugün ar�k son kale olarak gördüğü ve kaybedildiği takdirde çalışma 
haya�nın dengelerini tamamen bozacak olan kıdem tazmina�, işverenler açısından ise önemli bir 
maliyet unsuru olarak görülmektedir. Kıdem tazmina�nın bir çok işlevinden ve özelliğinden 
bahsedilebilir ancak en önemli özelliği çalışanlar açısından (özellikle de uzun süreli aynı işyerinde 
çalışanlar açısından) iş güvencesi görevi görmesidir. İşverenlerin çalışma haya�nda en çok istedikleri 
konuların başında işçi giriş çıkış maliyetlerinin en az olması gerek�ğini düşünürsek, kıdem 
tazmina�nın çalışanlar açısından ne derece önemli bir iş güvencesi aracı olduğu ortaya çıkacak�r.

İlk olarak kıdem tazmina�nın tarihsel gelişimi incelenecek ve dönemsel değişikliklerin önemli 
yanları verilecek, daha sonra ise bugünün en önemli tar�şmalarından olan kıdem tazmina�nın fona 
devredilmesi konusu tarihsel bir perspek�fle ele alınıp, tar�şmaların temel gerekçeleri ve niteliği 
verilecek�r.

A.6.1 Kıdem Tazmina�nın Tarihsel Gelişimi

A.6.1.1 3008 Sayılı İş Yasası ve Kıdem Tazmina�

Hukukumuza 1936 yılında 3008 sayılı İş Yasası'yla giren kıdem tazmina�, 3008 sayılı İş 
Yasasının yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar gerek yargı kararlarıyla gerekse yasa 

31
değişiklikleriyle sürekli olarak değişmiş, bir anlamda her değişiklikte yeniden tanımlanmış�r.  Genel 
olarak ise bu değişikliklerin zaman içerisinde kısıtlamaya dönüştüğünü söyleyebiliriz. 

3008 sayılı İş Yasası'nın 13/5. maddesi kıdem tazmina� deyimini kullanmaksızın, kıdem 
tazmina�nı "Bilumum işçiler hakkındaki fesihlerde, beş seneden fazla olan her tam iş senesi için 
ayrıca on beş günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir" sözleriyle tanımlamış�r. 3008 sayılı 
Yasa'nın 13/5. maddesi beş yıllık kıdem süresinin dışında özel bir fesih nedeni aramamış olmasına 
karşılık, kıdem tazmina�nın her türlü fesihte ödenip ödenmeyeceği konularında doktrinde ve 

32 
uygulamalarda farklı görüşler ortaya çıkmış, konu iki iç�hadı birleş�rme konularında tar�şılmış�r.
Ayrıca 3008 sayılı İş Yasası yürürlüğe girdiği dönemde tüm işçileri ve işyerlerini kapsamamaktadır. 
3008 sayılı Yasa'ya göre "bedenen veyahut bedenen ve fikren" çalışanlar işçi sayılmakta iken fikir 
işçileri bu kanunun kapsamı dışında bırakılmışlardır. Dönem i�bariyle düşündüğümüzde fikir 
işçilerinin sayıca az olduğu ve bu sebepten çok fazla kişinin kapsam dışı kalmadığını söyleyebiliriz. 
Ancak Yasanın uygulanacağı işyerlerine sayı i�bariyle ge�rilen sadece kıdem tazmina�nın değil 
Yasayla gelen diğer bütün hakların çok sınırlı bir işçi grubu tara�ndan kullanılabileceği durumunu 
ortaya çıkarmış�r. Şöyle ki Yasanın 2. maddesine bak�ğımızda:

"Bu kanun, mahiye� i�bariyle yolunda işleyebilmesi için günde en az on işçi çalış�rmayı icap 
e�ren işyerlerine ve buralarda çalışan işçilerle bunların işverenlerine tatbik olunur"

Bugün bi le 1-10 işç i  çal ış�ran işyerler inin toplam işyerler i  arasındaki  sayıs ını 
düşündüğümüzde ve ağırlığın bu işyerlerinde olduğunu göz önüne aldığımızda, sanayinin gelişmediği 
ve sermaye birikimin tamamlanmadığı bir dönemde kapsam dışı kalacak işçi sayısı son derece fazla 
olacak�r. Yine de 3008 sayılı İş Yasa'sı tüm eksikliklerine rağmen çalışma haya�mıza kıdem 
tazmina�nı ilk defa sokmuş ve bunun bir hak olarak yerleşmesinde son derece önemli bir kilometre 
taşı olmuştur.
31

Murat Özveri, "Kıdem Tazmina� ve Kıdem Tazmina� Fonu Tasarısı", Türk Tabibleri Birliği Mesleki Sağlık ve 
Güvenlik Dergisi, Sayı: 22, 2005, s. 16. 

32
a.g.e., s. 16
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A.6.1.2 1475 sayılı İş Yasası ve Kıdem Tazmina�

Halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Yasası'nın 14. maddesindeki kıdem tazmina�na ilişkin 
33

düzenleme 1927, 2320, 2457, 2869 sayılı Yasalarla geçirdiği değişiklikler sonrası son şeklini almış�r.

1975 tarihinde yürürlüğe konulan 1927 sayılı Yasa, 1475 sayılı İş Yasası'nda önemli 
değişiklikler yapmış�r. Bu Yasa ile birlikte kıdem tazmina�nda hem olumlu anlamda hem de bugünün 
en tar�şmalı konularının temeli niteliğinde olumsuz değişiklikler yapılmış�r. Bu Yasa ile birlikte gelen 
olumlu değişikliklere bak�ğımızda, kıdem tazmina� miktarı 15 günlük ücre�en 30 günlük ücrete 
çıkarılmış�r. Yıldan artan süreler için oran�lı ödeme sistemi ge�rilmiş�r. Açık bir şekilde kıdem 
tazmina�nın hesabında son ücre�n dikkate alınacağı belir�lmiş�r. Ayrıca ücrete sair menfaatlerin de 
eklenmesi gerek�ği hükmü ge�rilmiş�r. Bu olumlu değişikliklerin yanında olumsuz değişikliklere 
bak�ğımızda ise; ilk defa bu Yasa'yla birlikte kıdem tazmina�na üst sınır konmuştur. Bu üst sınırı ise 
1475 sayılı İş Yasası'na göre tespit edilmiş olan günlük asgari ücre�n 30 günlük tutarının yedi buçuk 
ka� olarak belirlenmiş�r. Yapılan bir diğer olumsuz değişiklik ise, bir sonraki bölümde kapsamlı 
tar�şılacak olan ve bugünün de en önemli konusu olan kıdem tazmina� fonu kurulması olmuştur. 
Yasa'ya göre;

İşveren sorumluluğu al�nda ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme 
hallerine mahsus olmak kaydıyla Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası 
Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tara�ndan kıdem tazmina� ile ilgili bir fon tesis 
edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.

Kıdem tazmina�na ge�rilen üst sınırın Anayasa Mahkemesi'nin 25.01.1979 E., 1975/14 K., 
1979/6 K. Sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, 2320 sayılı Yasa'yla yeniden üst sınır konulmuştur. 
2320 sayılı Yasa 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasında 23.10.1980 yılında çıkmış�r. Anayasa 
Mahkemesi'nin 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 

34
bir olay olarak tarihe geçmiş�r.

Kıdem tazmina� üst sınırına ilişkin ölçü 11.12.1982 tarihinde 2762 sayılı Yasa'yla "en yüksek 
devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı emeklilik ikramiyesini geçemez" şeklinde yeni bir ilkeye 

35
bağlanmış�r.

2869 sayılı Yasa'yla ise; kıdem tazmina� ödenmesi gereken durumlara kadın işçinin evlilik 
nedeniyle işten ayrılmasını eklemiş, kıdem tazmina�nın geç ödenmesi halinde de bankalarca 

36
mevduata uygulanacak en yüksek faiz esasını ge�rmiş�r.

Son olarak 4447 sayılı Yasa'yla yapılan değişiklikle 1475 sayılı Yasa'nın kıdem tazmina�na 
ilişkin 14. maddesi bugünkü halini almış�r. 4447 sayılı Yasa'yla 14. maddenin birinci �krasına "506 
sayılı Kanun'un 60. maddesinin birinci �krasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen 

33
a.g.e., s. 17.

34
a.g.e., s. 17. 

35
a.g.e., s. 17.

36
a.g.e., s. 17.
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yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı 
bağlanması için ön görülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi 

37
istekleri ile işten ayrılmaları nedeni ile" hükmünü ilave etmiş�r.

A.6.2. Kıdem Tazmina�nın Hukuki Niteliği

3008 sayılı Yasa'yla hukukumuza girdiği 1936 yılından günümüze sürekli olarak yapısal 
değişiklikler geçiren kıdem tazmina�nın hukuki niteliği konusunda öğre�nin kendi içerisinde bir birlik 

38
sağlanamadığı gibi Yargıtay öğre� arasındaki görüş farklılıkları giderilmiş değildir.

Kıdem tazmina�nın hukuki niteliğine ilişkin savunulan görüşler; ücret, ikramiye, işsizlik 
sigortası ve tazminat'�r. Bu savunulan görüşlerin hepsi belli dayanaklar üzerinden hareket 
etmektedir. Örneğin kıdem tazmina�nın ücret niteliğinde olduğunu savunanlar, hareket noktası 
olarak ücre�n tanımını almışlardır. Geniş anlamda ücre�n işçiye bir iş karşılığı ödenen her türlü para 
ve parayla ölçülebilen değerlerin tamamını kapsadığını, işçiye çalışması karşılığı ödenen paranın adı 

39
ne olursa olsun ücret anlamına geldiği ileri sürülmüştür (Özveri, 2005:18).

Yukarıda savunulan görüşler dışında genel kabul gören niteliği ise kıdem tazmina�nın kendine 
özgü bir kurum olduğu görüşüdür. Doktrinin çoğunluğunca da kabul gören bu görüşe göre kıdem 
tazmina�nı tek başına, ücret, ikramiye, tazminat ya da sigorta kavramıyla açıklamak mümkün 
değildir. Kıdem tazmina� bunların tamamını belirli ölçülerde bünyesinde bandıran kendine özgü 

40
(siugeneris) bir kurumdur (Özveri, 2005:18).

A.6.3 Kıdem Tazmina� Fonu Tar�şmaları

Kıdem tazmina�nın fona devredilmesi tar�şmaları 50 yılı  aşkın süredir taraflarca 
sürdürülmektedir. Her dönem farklı argümanlarla ısı�lıp ısı�lıp işçilerin önüne ge�rilen bu 
tar�şmaların en belirgin özelliği ise kazanılmış hakların ortadan kaldırılmak istenmesidir.

Gerçekten de; daha 1976 yılında "Kıdem Tazmina� Fonu Kanun Tasarısı Taslağı" hazırlanmış, 
yasalaşamamış ancak bu kez de taslak 1978 yılında iş güvencesi yasa tasarısı ile birlikte yeniden 
gündeme ge�rilmiş, 1980 ve 1982 yıllarında yine iş güvencesi ile birlikte fon tar�şmaları yapılmış, 
çalışma meclisleri fon kurulmasını sürekli gündemlerine almışlar ve son olarak da 4857 sayılı Yasa'nın 

41 
geçici 6. maddesindeki hüküm nedeniyle yeniden kıdem tazmina� fonu tar�şılmaya başlanmış�r.
Görüldüğü gibi 50 yıllık süre zar�nda fon tar�şmaları her dönemde gündeme gelmiş, zaman zaman 
somut adımlar a�lmış ancak bugün daha hükümetler ve işverenler bu amaçlarına ulaşamamışlardır.

Dönemler i�bariyle fonu oluşturmak isteyen hükümetler ve buna destek olan işverenler farklı 
gerekçeler öne sürse de iki temel gerekçe öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, kıdem tazmina� 
hakkından işçilerin yüzde 80'ninin yararlanamadığı ve kurulacak fonla bir gün dahi çalışanın kıdem 
tazmina�nı alacağı gerekçesidir. Yani hükümet ve işverenler kıdem tazmina�na "güvence" ge�rmek 
istediklerini öne sürmektedirler. Ancak diğer yasal düzenlemelerde de gördüğümüz gibi, işçilerin 
lehine olacak diye öne sürülen ve hayata geçirilen neredeyse bütün düzenlemeler, işçilerin 

37
a.g.e., s. 17.

38
a.g.e., s. 17.

39
a.g.e., s. 18.

40
a.g.e., s. 18.

41
a.g.e., s. 19.
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kazanılmış haklarını ortadan kaldıran niteliktedir. Buna en iyi örnek ise esnek çalışma biçimleridir. 
Diğer öne sürülen gerekçe ise, kıdem tazmina�nın iş güvencesi ve işsizlik sigortasının karşılığı olduğu, 
bu iki kurumun bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ayrıca kıdem tazmina� kurumuna yer 
verilmediği, bu haliyle kıdem tazmina�nın işletmelerin al�ndan kalkamadığı bir yük haline geldiği 

42
savları oluşturmaktadır.

Hükümetler ve işverenler tara�ndan hangi gerekçe öne sürülürse sürülsün, kıdem tazmina� 
fonu kurulmak istenmesinin tek bir sebebi vardır. 1936 yılından beri işçilerin kazanılmış hakkı olan ve 
işçiye hem önemli bir koruma sağlayan hem de işten ayrıldıktan sonra toplu para alma imkanı veren 
kıdem tazmina�nın ortadan kaldırılmasıdır. Çalışma haya�nın her alanının esnekleş�rildiği ve 
kuralsızlaş�rıldığı bu dönemde, kıdem tazmina�nın ortadan kaldırılması işverenler açısından önceki 
dönemlere göre daha önemlidir. 

Kıdem tazmina�; ücretlerin düşük olduğu, kayıtdışı is�hdamın kayıtlı is�hdamı geç�ği, 
işçilerin %80'inin iş güvencesi kapsamında olmadığı, sendikalaşma oranının her geçen gün düştüğü, 
sendikaların etkilerini yi�rdiği, geçici işçilerin ar�p, özel is�hdam bürolarının pıtrak gibi çoğalıp 
işsizliğin �care�ni yap�ğı koşullarda işçilerin ellerinde kalan son haklardan birisidir. Bu hakkın 
sınırlandırılmaya değil güvenceye gereksinimi vardır. Dolayısıyla ülkemiz gündeminde tar�şılması 
gereken kıdem tazmina� fonu değil, kıdem tazmina�nın güvencesi, bu güvenceyi sağlayacak garan� 

43
fonudur.

Kıdem tazmina� mevcut yasal haliyle tüm eksikliklerine rağmen işçilerin en önemli 
haklarından biridir. Bugün dahi sürdürülen fon tar�şmalarının somut bir yasal düzenleme haline 
gelmemesi tarihsel bilinç ve sorumluluğa sahip işçilerin ve sendikalarının mücadelesinin sonucudur. 
Konfederasyon ve sendika ayırmaksızın tüm işçi örgütlerinin türlü mücadeleler yoluyla kazanılmış bu 
tarihsel mirasa sahip çıkması ve tüm işçilerin yararlanabileceği bir hak haline ge�rmesi 
gerekmektedir. 

42
a.g.e., s. 20.

43
a.g.e.,  s. 20.
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A.7 YARGITAY KARARLARI

A.7.1 Çalışma Koşullarında Değişiklik, İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade

İlgili Kanun / Madde 

4857 S. İş K/18-21,22

T.C 

YARGITAY 

7. HUKUK DAİRESİ 

Esas No. 2015/22499 

Karar No. 2015/23735 

Tarihi: 30.11.2015

 · DEĞİŞİKLİK FESHİNDE GEÇERLİ NEDENİN OLUP OLMADIĞININ YARGISAL DENETİMİN 

İKİ AŞAMALI YAPILMASININ GEREKMESİ

ÖZETİ: Değişiklik feshinde geçerli neden dene�mi iki aşamalı olarak yapılmalıdır. İlk olarak, 
iş sözleşmesinin muhtevasında değişikliği gerekli kılan geçerli bir neden bulunmalıdır. Dolayısıyla, 
4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde fesih için aranan geçerli nedenler, değişiklik feshinde de 
aynen bulunmalıdır. Bir başka anla�mla, değişiklik feshine gidebilmek için işçinin yeterliliğinden, 
davranışından veya işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedenin bulunması gereklidir. 
Belir�len geçerli nedenlere ilişkin dene�m burada da aynen yapılmalıdır. Dene�min ağırlığı ve 
ölçüsü farklılık arz etmez. Yapılacak dene�mde, değinilen 18 inci madde anlamında geçerli bir 
nedenin varlığı tespit edilmezse, ikinci aşamaya geçmeden değişiklik feshi geçersiz kabul 
edilmelidir.

 İş sözleşmesinin değiş�rilmesini gerek�ren bir geçerli nedenin varlığının tespi� halinde, 
ikinci aşamada fiilen teklif edilen sözleşme değişikliğinin kanuna, toplu iş sözleşmesine ve 
ölçülülük ilkesine uygun olup, olmadığı ve işçiden bu teklifi kabul etmesinin haklı olarak 
beklenebilip, beklenemeyeceği, bir başka anla�mla, kendisine yapılan değişiklik teklifini 
kabullenmek zorunda olup olmadığı dene�minin yapılması gerekir. Diğer bir anla�mla ikinci 
aşamada değişiklik teklifinin dene�mi söz konusudur. Bu bağlamda esas i�barıyla somut olayın 
özelliklerine göre ölçülülük dene�mi yapılmalıdır Değişiklik feshi, ancak çalışma şartlarının 
değiş�rilmesi için uygun ve daha hafif çare olarak gerekli ve takip edilen amaca göre oran�lı ise 
(ul�ma-ra�o) gündeme gelebilir. Çalışma şartlarının değiş�rilmesini gerek�rmeyecek veya daha 
hafif çalışma şartlarının önerilmesinin gerek�recek ve aynı amaca ulaşılmasını mümkün kılacak 
organizasyona yönelik veya teknik ya da ekonomik alana ilişkin başka bir tedbirin mevcut 
olmaması gerekir. İşveren ayrıca, mümkünse, sözleşmenin değiş�rilmesine ilişkin daha makul bir 
tekli�e bulunmalıdır. Değişiklik teklifi, iş hukukuna ilişkin eşit davranma ilkesini ihlal ediyorsa, işçi 
bu teklife katlanmak zorunda olmadığından, değişiklik feshi geçersiz sayılır.

Dava Türü: İşe İade 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı 
vekili tara�ndan istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği 
görüşüldü: 
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Davacı, çalışmakta olduğu Mersin Forum AVM deki mağazadan, Kahramanmaraş'ta bulunan 
mağazaya nakledilmesini kabul etmemesi üzerine iş akdinin feshedildiğini ve dosyaya sunulan 
ibraname ve diğer dilekçeleri işsizlik sigortasından maaş alamayacağı ve her şekilde işten 
çıkarılacağının beyan edilmesi üzerine baskı ile imzaladığını iddia ederek işe iadesine karar 
verilmesini, boşta geçen süre ücre� ve işe başlatmama tazmina�nı talep etmiş�r. 

Davalı, davacının başka ildeki bir mağazaya nakledilmek istendiğini, davacının bunu kabul 
etmemesi ve iş akdinin feshedilmesini istemesi ile iş akdinin feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın yasal bir aylık süresi içinde açıldığı, davacının davalı işveren yanında 
kıdeminin 6 aydan fazla olduğu, fesih tarihi i�bariyle davalı işveren yanında 30'dan fazla işçinin 
çalış�ğı, davacının haksız ve önelsiz işveren feshine dayandığı, ispat yükü kendisinde olan fesih 
sebebiyle bağlı olan davalı işveren tara�n davacının işyeri değişikliğini kabul etmemesi sebebiyle iş 
akdinin kendisinin sonlandırdığını savunduğu, Mersin'de çalışan eşi de Mersin'de çalışan davacının 
başka ile gönderilmesinin iş koşullarında esaslı değişiklik olduğu kaldı ki davacının gönderilmek 
istendiği mağazada ki müdüründe başka yere gönderilmek istendiği, Mersin'in yanı sıra 
Kahramanmaraş ve İskenderun gibi yerlerdeki mağaza müdürlerinin de rotasyona tabii tutulmak 
istendiği bu durumun feshin son çare olması ilkesi de göze�ldiğinde iyi niyetli kabul edilemeyeceği, 
davalı tarafça haklı yada geçerli nedenle fesih olgusunu ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın 
kabulüne karar verilmiş�r. 

İş hukukunun en tar�şmalı alanlarından biri çalışma koşullarının tespi� ile bu koşulların 
uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin 
yöne�m hakkı arasındaki ince çizginin ortaya konulmasıdır. 

İş hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci bir karaktere sahip�r. Bu 
anlayıştan hareket edildiğinde, işçinin haklarının iş ilişkisinin devamı sırasında daha ileriye 
götürülmesi, iş hukukunun temel amaçları arasındadır. Çalışma koşulları bakımından geriye gidişin 
işçinin rızası hila�na yapılamaması gerekir. 

İş ilişkisinden kaynaklanan ve işin yerine ge�rilmesinde tabi olunan hak ve borçların tümü 
"çalışma koşullan" olarak değerlendirilmelidir. 4857 sayılı iş Kanununun 22'nci maddesindeki, 
"işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri 
kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu 
işçiye yazılı olarak bildirmek sure�yle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tara�ndan 
al� işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu 
süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir 
geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak sure�yle iş 
sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir" 
şeklindeki düzenleme çalışma koşullarındaki değişikliğin norma�f dayanağını oluşturur. 

Çalışma koşullarının değişikliğinden söz edebilmek için öncelikle bu koşulların neler 
olduğunun ortaya konulması gerekir. Sözü edilen 22nci maddenin yanı sıra Anayasa, yasalar, toplu ya 
da bireysel iş sözleşmesi, personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ile işyeri uygulamasından doğan 
işçi ve işveren ilişkilerinin bütünü çalışma koşulları olarak değerlendirilmelidir. 
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İş sözleşmesinin esaslı unsurları olan işçinin iş görme borcu ile bunun karşılığında işverenin 
ücret ödeme borcu, çalışma koşullarının en önemlileridir. Bundan başka, işin nerede ve ne zaman 
görüleceği, işyerindeki çalışma süreleri, yıllık izin süreleri, ödenecek ücre�n ekleri, ara dinlenmesi, 
evlenme, doğum, öğrenim, gıda, maluliyet ve ölüm yardımı gibi sosyal yardımlar da çalışma koşullan 
arasında yerini alır. İşçiye özel sağlık sigortası yapılması ya da işverence primleri ödenmek kaydıyla 
bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi de çalışma koşulları kavramına dahildir. 

Kanunların içinde ve üstünde bir yere sahip olan Anayasa'da çalışma koşullarına ilişkin bir 
takım genel düzenlemeler yer almaktadır. Anayasa'nın güvence al�na aldığı temel hak ve özgürlükler 
ile sosyal ve ekonomik haklar, bütün çalışma koşullarının oluşumunda ve çerçevelerinin 
belirlenmesinde etkilidir. Bu açıdan Anayasa'nın temel hak ve özgürlükler ile sosyal ve ekonomik 
hakları çalışma koşulları belirlenirken göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anayasa'nın 48 inci maddesinde öngörülen, çalışma yerini serbestçe seçme hakkı, 49 uncu 
maddedeki çalışma hakkı ve ödevi, 50 nci maddedeki çalışma şartları bakımından öngörülen özel 
koruma ile dinlenme hakkı, 51 inci maddedeki sendika kurma hakkı, 53 üncü maddedeki toplu iş 
sözleşmesi yapma hakkı ile 54 üncü maddedeki grev ve lokavt haklan iş ilişkisine etkileri olan anayasal 
haklardan en belirginleri olarak karşımıza çıkar. 

Taraflar iş ilişkisinde dikkate alınması gereken kuralları yasalarla belirlenen emredici hukuk 
kurallarına aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirleyebilirler. 1475 sayılı Yasada, yazılı sözleşmede 
bulunması gereken unsurlar gösterildiği halde, 4857 sayılı Kanunda bu yönde bir kurala yer 
verilmemiş�r. Bu noktada iş sözleşmesinde bulunması gereken öğeler yönünden de bir serbes�nin 
olduğu söylenebilir. Çalışma koşullarında değişikliğe dair sözleşmenin kural olarak yazılı biçimde 
yapılması gerekmez. 

Uygulamada, yazılı olarak yapılan iş sözleşmelerinde çoğunlukla işçinin yerine ge�receği iş, 
unvanı, ücret ve ekleri belir�lmekle birlikte, çalışma koşullarının tespi�ne yönelik ayrın�lı 
düzenlemelere yer verilmemektedir. Bu noktada çalışma koşullarının tespi� ve değişikliğin yapılıp 
yapılmadığı konularında ispat sorunlarını beraberine ge�rmektedir. Çalışma koşullarında işçi 
aleyhine esaslı değişiklik yapıldığı konusunda ispat yükü işçidedir. 

İş sözleşmesinde, gerek�ğinde çalışma koşullarında değişiklik yapabileceğine dair 
düzenlemeler bulunması halinde, işverenin genişle�lmiş yöne�m hakkından söz edilir. Bu halde 
işveren, yöne�m hakkını kötüye kullanmamak ve sözleşmedeki sınırlara uymak kaydıyla işçinin 
çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkını sürekli olarak kazanmış olmaktadır. Örneğin, işçinin 
gerek�ğinde işverene ait diğer işyerlerinde de görevlendirilebileceği şeklindeki sözleşme hükümleri, 
işverenin bu konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Anılan hak objek�f olarak kullanılmalıdır. 
İşçinin iş sözleşmesinin feshini sağlamak için sözleşme hükmünün uygulamaya konulması, işverenin 
yöne�m hakkının kötüye kullanılması niteliğindedir. 

Çalışma koşullarının değiş�rilmesi, işçiye hiç iş verilmemesi ya da daha az iş verilmesi şeklinde 
de ortaya çıkabilir. İşçinin parça başı ücret usulüne göre çalış�ğı durumlarda bu durumun işçi aleyhine 
olduğu tar�şmasızdır. Ancak işçiden iş görmesi istenmemekle birlikte, ücret ve diğer aynî veya sosyal 
haklarının aynen devam e�rilmesi de çalışma koşullarında değişiklik anlamına gelebilir. Gerçekten, 
işçinin çalış�ğı sürece kendisini geliş�rme imkânına sahip olduğu kabul edilmelidir. 
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İşçinin işyerinden kaynaklanan geçerli nedenlerle sürekli olarak işyerinin değiş�rilmesi 
şeklinde bir uygulamanın varlığı halinde, başka işyerlerinde zaman zaman görevlendirilmesi çalışma 
koşulları arasındadır. Böyle bir durumda işçiye bir başka işyerinde görev verilmesi, kural olarak 
çalışma koşullarında değişiklik niteliğinde sayılmaz. Örneğin işçinin çeşitli şan�yelerin proje müdürü 
olması ve sürekli olarak değişik yerlerde kurulu bu şan�yelerde görev yapması halinde, kabul 
edilebilir sınırlar dâhilinde aynı türdeki bir başka görevlendirmeyi reddedemez. 

Çalışma koşullarındaki değişiklik, işverenin yöne�m hakkı ile doğrudan ilgilidir. 

İşveren işyerinin kârlılığı, verimliliği noktasında işin yürütümü için gerekli tedbirleri alır. İş 
görme ediminin yerine ge�rilmesinin şeklini, zamanını ve hizme�n niteliğini işveren belirler. 
İşverenin yöne�m hakkı, taraflar arasındaki iş sözleşmesi ya da işyerinde uygulanan toplu iş 
sözleşmesinde açıkça düzenlenmeyen boşluklarda uygulama alanı bulur. 

Acil ve arızî durumlarda işçinin görev tanımının dışında çalış�rılması ve fazla mesai 
yap�rılması olanaklıdır. İşverenin yöne�m hakkı bu tür olağanüstü durumlarda daha geniş biçimde 
değerlendirilmelidir. Örneğin işyerinde yangın, sel baskını veya deprem gibi doğal afetler sebebiyle 
önleyici tedbirlerin alınması sırasında, işçinin işverenin göstereceği her türlü işi, iş güvenliği tedbirleri 
ve insanın dayanma gücü dâhilinde yerine ge�rmesi beklenir. Öte yandan, 4857 sayılı Yasanın 42 nci 
maddesi çerçevesinde zorunlu nedenlerle fazla çalışma işçinin kabulüne bağlı değildir ve yasal 
sınırlar göze�lerek işçinin işverence verilecek talimatlara uyması gerekir. 

İşverenin yöne�m hakkı kapsamında kalan ya da geçerli nedene dayanan değişiklikler, çalışma 
koşullarında esaslı değişiklik olarak nitelendirilemez. 

Geçerli neden işçinin verimi ile davranışlarından ya da işyeri gereklerinden kaynaklanabilir. 
Örneğin işçinin çalış�ğı bölümde objek�f olarak ortaya konulan performans kriterlerine göre 
verimsizliğinin saptanması ve ha�a işverence bu yönde verilen eği�me rağmen sonuç alınamaması 
durumunda, işverence işçinin başka bir işte görevlendirilmesi mümkündür. İşçinin davranışlarından 
kaynaklanan geçerli nedenlerle de çalışma koşullarının değiş�rilmesi mümkün görülmelidir. Şoför 
olarak is�hdam edilen işçinin sık sık trafik cezası alarak işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da 
sürücü belgesine mahkeme kararıyla geçici olarak el konulması gibi durumlarda, işverenin işçiyi geçici 
ya da sürekli olarak başka bir işte görevlendirebileceği kabul edilmelidir. 

Yasanın 22nci maddesinin ikinci �krasında, çalışma koşularının, tarafların karşılıklı uzlaşmaları 
ile değiş�rilmesinin her zaman mümkün olduğu kurala bağlanmış�r. Çalışma koşullarında değişiklik 
konusunda işçinin rızasının yazılı alınması yasa gereğidir. Aynı zamanda işverence değişiklik teklifinin 
de yazılı olarak yapılması gerekir. İşçi çalışma koşullarında yapılmak istenen değişikliği usulüne uygun 
biçimde yazılı olarak ve süresi içinde kabul e�ğinde, değişiklik sözleşmesi kurulmuş olur. İşçinin 
değişikliği kabulü, sadece bu işlem yönünden geçerlidir. Bir başka anla�mla işveren işçinin bir kez 
verdiği değişiklik kabulünü, daha sonraki dönemlerde başka değişiklikler için kullanamaz. İşçinin 
değişikliği kabul yazısının işverene ulaşma anına kadar bu değişiklikten vazgeçmesi mümkündür. 

Yazılı olarak bir kabul olmamakla birlikte işçinin değişikliği kuşkuya yer vermeyecek biçimde 
kabul anlamına gelen davranışlar içine girmesi halinde, işçinin bu davranışı 22 nci maddenin ikinci 
�krası anlamında, çalışma koşullarında anlaşma yoluyla değişiklik olarak değerlendirilmelidir. 
İşyerinde müdür unvanını taşıyan bir işçinin daha alt bir göreve verilmesi ve işçinin bu yeni görevini 
benimseyerek çalışması durumu buna örnek olarak verilebilir. 
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Yapılan değişiklik önerisi, al� işgünü içinde işçi tara�ndan yazılı olarak kabul edilmediği sürece 
işçiyi bağlamaz. Bu sürenin geçirilmesinden sonra, işçinin değişiklik önerisini kabul etmesi, işçi 
tara�ndan işverene yönel�len yeni icap�r. İşveren iş sözleşmesini ancak al� iş günlük sürenin 
geçmesinden sonra feshedebilir. İşçinin al� işgünü geçmesinden sonra yap�ğı kabul beyanı üzerine 
işverenin iş sözleşmesini feshi, kendisine yönel�len yeni icap beyanının örtülü olarak reddi anlamına 
gelir. 

İşçi çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul etmez ve işyerinde çalışmaya devam edilirse, 
değişiklik gerçekleşmemiş ve sözleşme eski şartlarla devam ediyor sayılır. Bu durumda işveren, 
değişiklik teklifinden vazgeçerek sözleşmenin eski şartlarda devamını isteyebilir ya da çalışma 
koşullarında değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir nedenin 
bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak koşulu ile sözleşmeyi feshedebilir. 
Fesih bildiriminin şarta bağlanamayacağı kuralının is�snasını, gerçekleşmesi muhatabın iradesine 
bırakılan iradî şart oluşturur. İradî şar�n �pik örneğini, fesih bildirimin sonuç doğurmasının değişiklik 
önerisinin kabulü veya reddi şar�na bağlanmasıdır. Bu anlamda, fesih bildiriminin gecik�rici veya 
bozucu şarta bağlanması mümkündür. 

Değişiklik feshinde geçerli neden dene�mi iki aşamalı olarak yapılmalıdır. İlk olarak, iş 
sözleşmesinin muhtevasında değişikliği gerekli kılan geçerli bir neden bulunmalıdır. Dolayısıyla, 4857 
sayılı Kanunun 18 inci maddesinde fesih için aranan geçerli nedenler, değişiklik feshinde de aynen 
bulunmalıdır. Bir başka anla�mla, değişiklik feshine gidebilmek için işçinin yeterliliğinden, 
davranışından veya işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedenin bulunması gereklidir. 
Belir�len geçerli nedenlere ilişkin dene�m burada da aynen yapılmalıdır. Dene�min ağırlığı ve ölçüsü 
farklılık arz etmez. Yapılacak dene�mde, değinilen 18 inci madde anlamında geçerli bir nedenin 
varlığı tespit edilmezse, ikinci aşamaya geçmeden değişiklik feshi geçersiz kabul edilmelidir. 

İş sözleşmesinin değiş�rilmesini gerek�ren bir geçerli nedenin varlığının tespi� halinde, ikinci 
aşamada fiilen teklif edilen sözleşme değişikliğinin kanuna, toplu iş sözleşmesine ve ölçülülük 
ilkesine uygun olup, olmadığı ve işçiden bu teklifi kabul etmesinin haklı olarak beklenebilip, 
beklenemeyeceği, bir başka anla�mla, kendisine yapılan değişiklik teklifini kabullenmek zorunda 
olup olmadığı dene�minin yapılması gerekir. Diğer bir anla�mla ikinci aşamada değişiklik teklifinin 
dene�mi söz konusudur. Bu bağlamda esas i�barıyla somut olayın özelliklerine göre ölçülülük 
dene�mi yapılmalıdır Değişiklik feshi, ancak çalışma şartlarının değiş�rilmesi için uygun ve daha hafif 
çare olarak gerekli ve takip edilen amaca göre oran�lı ise (ul�ma-ra�o) gündeme gelebilir. Çalışma 
şartlarının değiş�rilmesini gerek�rmeyecek veya daha hafif çalışma şartlarının önerilmesinin 
gerek�recek ve aynı amaca ulaşılmasını mümkün kılacak organizasyona yönelik veya teknik ya da 
ekonomik alana ilişkin başka bir tedbirin mevcut olmaması gerekir. İşveren ayrıca, mümkünse, 
sözleşmenin değiş�rilmesine ilişkin daha makul bir tekli�e bulunmalıdır. Değişiklik teklifi, iş 
hukukuna ilişkin eşit davranma ilkesini ihlal ediyorsa, işçi bu teklife katlanmak zorunda olmadığından, 
değişiklik feshi geçersiz sayılır. 

İş sözleşmesinin içeriğinin birkaç unsur açısından değiş�rilmesi teklif edilmişse, işçi tara�ndan 
kabul etmesinin beklenebilir olup olmadığının dene�mi, her bir unsur açısından ayrı ayrı 
gerçekleş�rilmelidir. Değiş�rilmesi teklif edilen birkaç unsurdan sadece birisinin kabulünün işçi 
açısından beklenemez olduğuna karar verilirse, değişiklik feshinin tamamının geçersizliğine 
hükmedilmelidir. Mahkeme, sözleşme değişikliğinin kısmen geçerli kısmen geçersiz olduğuna karar 
veremez. 
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İşçiye, mümkünse, onun açısından en az olumsuzluk teşkil eden tekli�e bulunulmalıdır. 
Şüphesiz, işverenin önerdiği değişiklik teklifinin feshin tek alterna�fi olduğu, başka içerikte bir 
değişiklik önerisinin yapılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılırsa, işçi tara�ndan teklifin kabul 
edilmesinin beklenebilir olup olmadığının dene�mi yapılmaz. 

4857 sayılı Kanunun 22nci maddesinde, çalışma koşullarında esaslı değişiklik sebebiyle işçinin 
iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceği öngörülmemiş�r. Bununla birlikte çalışma koşullarının 
değiş�rilmesi aynı zamanda koşullarının uygulanmaması anlamına geldiğinden, aynı Yasanın 24 üncü 
maddesinin (Il-f) bendinde belir�len hal, işçinin haklı fesih nedenleri arasında sayılmış�r. Bu 
durumda işçinin ihbar tazmina� talep hakkı doğmazsa da, kıdem tazmina� ödenmelidir. Bununla 
birlikte, çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesinin işverence feshi 
halinde, ihbar ve kıdem tazminatlarını talep hakkı doğar. 

Dosya içeriğinde davalı tarafça yapılan yazılı bir fesih bildirimi yoktur. Davalı tara�ndan 
sunulan belgeler içerisinde, davacı tara�n imzasını ve tarih içerir belgeye göre, davacının çalışmakta 
olduğu işyerinde Mersin Forum AVM Mağaza yöne�cisi olarak çalışmakta olduğu, Kahramanmaraş 
mağazası mağaza yöne�ciliği görevine atamasının yapılması nedeniyle iş şartlarının esaslı şekilde 
değiş�ği ve ağırlaş�ğı gerekçesiyle iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 22. maddesi gereğince 
feshini istediği anlaşılmaktadır. 

Davacı, her ne kadar kendisine, hak ve alacaklarını alamaması şeklinde baskı uygulanarak yazı 
imzala�rıldığını, belgeleri imzalamadığı takdirde işsizlik sigortasından yararlanamayacağı 
hususlarının söylendiğini iddia etmiş ise de, davacı tara�n söz konusu belgeyi baskı ile imzaladığı ve 
iradesinin fesada uğra�ldığını gösterir bir bilgi ve belge dosya içerisinde bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, somut olayda fesih, davacı işçinin işyeri değişikliğini kabul etmeyerek fesih 
istemesi üzerine gerçekleşmiş olup, işverenden sadır bir fesih söz konusu değildir. Bu durumda 
davacının işe iade davası açamayacağı, davanın reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı 
gerek�rmiş�r. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3.maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiş�r.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile; 

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2.Davanın REDDİNE, 

3.Alınması gereken, 27,70 TL harçtan peşin ya�rılan 25,20 TL harem mahsubu ile bakiye 2,50 
TL harem davacıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydına, 

4.Davacının yap�ğı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yap�ğı 450,00 TL 
bilirkişi ücre�nin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, 

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 1.500,00 TL avukatlık ücre�nin davacıdan 
alınarak davalıya verilmesine, 

6.Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine, 

7.Peşin alman temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 30.11.2015 tarihinde oybirliği 
ile KESİN olarak karar verildi.
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A.7.2 İkale (Bozma) Sözleşmesi

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/53,57

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/29861

Karar No. 2010/29354

Tarihi: 18.10.2010  

 · İKALE ( BOZMA ) SÖZLEŞMESİ 

ÖZETİ  Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme 
özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin 
taraflarınca sona erdirilmesinin de mümkündür. Sözleşmenin doğal yollar dışında tarafların ortak 
iradesiyle sona erdirilmesi yönündeki işlem ikale olarak değerlendirilmelidir.

İşçi ve işveren iradelerin fesih konusunda birleşmesi, bir taraf feshi niteliğinde değildir. İş 
Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ile�ği iş sözleşmesinin 
karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklamanın (icap) ardından diğer tara�n da 
bunu kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur.

Bozma sözleşmesinde icapta, iş ilişkisi karşı tara�n uygun irade beyanı ile anlaşmak 
sure�yle sona erdirmeye yönelmiş�r. Bu sebeple, ıkale sözleşmesi akdetmeye yönelik icap fesih 
olarak değerlendirilip, feshe tahvil edilemez.

Bu anlamda bozma sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu 
hükümlerine göre saptanacak�r. Buna karşılık iş sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona 
erdirilmesi, İş Hukukunu yakından ilgilendirdiği için ikalenin yorumunda ış sözleşmesinin 
yorumunda olduğu gibi genel hükümler dışında İş Hukukunda yararına, yorum ilkesi göz önünde 
bulundurulacak�r

İş ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran bir beyanla sona erdirmeleri 
mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirmelerinin 
nedenleri üzerinde de durmak gerekir. Her şeyden önce bozma sözleşmesi yapma konusunda 
icapta bulunanın makul bir yararının olması gerekir. İş ilişkisinin bozma anlaşması yoluyla sona 
erdirildiğine dair örnekler 1475 sayılı İş Kanunu ve öncesinde hemen hemen uygulamaya hiç 
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yansımadığı halde, iş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ardından özellikle 4857 sayılı İş 
Kanunu sonrasında giderek yaygın bir hal almış�r. Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı anlaşma 
yoluyla fesih gibi gösterilmesi sure�yle iş güvencesi hükümlerinin dolanılması şüphesi ortaya 
çıkmaktadır. Bu i�barla irade fesadı dene�mi dışında tarafların bozma sözleşmesi yapması 
konusunda makul yararının olup olmadığının da irdelenmesi gerekir. Makul yarar ölçütü, bozma 
sözleşmesi yapma konusunda icabın işçiden gelmesi ile işverenden gelmesi ve somut olayın 
özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır. Dairemizin 2008 yılı kararlan bu yöndedir (Yargıtay 
9.HD. 21.4.2008 gün 2007/ 31287 E, 2008/9600 K).

Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun kaldığı gibi, 
kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar kıdem tazminatlarına da hak kazanamayacak�r. Yine 
4447 sayılı yasa kapsamında işsizlik sigortasından da yararlanamaya-cak�r. Bütün bu hususlar, İş 
Hukukunda hâkim olan ibranamenin dar yorumu ilkesi gibi, ha�a daha da ötesinde, ikale 
sözleşmesinin geçerliliği noktasında işçi lehine değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiş�r.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiş�r.

Hüküm süresi içinde davacı avuka� tara�ndan temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik 
Hâkimi S.Bıçaklı tara�ndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya nicelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 

Davacı, iş sözleşmesinin işverence İş Yasası hükümlerine aykırı olarak sona erdirildiğini, 
işveren tara�ndan yapılan uygulamanın yasanın amaç ve ruhuna aykırı olduğunu, davacının emeklilik 
hakkının henüz doğmadığını, sözleşmenin feshinin sağladığı yasal haklar ve toplu iş sözleşmesi ile 
ge�rilen haklar dışında bir ödemenin de yapılmadığını, ülkedeki issizlik ortamında işçinin yeni iş 
bulamayacağı da açık iken iş sözleşmesini ikale yoluyla sona erdirmesinin söz konusu olamayacağını, 
taraflar arasında teknik anlamda bir ikale sözleşmesi bulunmadığını, ödenen haklar ile ilgili ibraname 
imzala�lmasının da işçinin yasal yollara başvurmasını engellemeyi amaçladığını belirterek, işe iadeye 
ve yasal haklarına karar verilmesini istemiş�r.

Davalı, işçinin kendi isteği ile işten ayrıldığını, buna ilişkin dilekçesi bulunduğunu ve işvereni 
ibra e�ğini, işe iade davası açamayacağını savunarak davanın reddini talep etmiş�r.

Mahkemece, sözleşmenin davacının kendi isteği doğrultusunda ikale sure�yle feshedildiği, 
davacıya işveren tara�ndan yetkili sendika tara�ndan yapılan anlaşma nedeniyle 133 gün ihbar 
tazmina� ödenerek ek menfaat sağlandığı, davacının tüm haklarım aldığı ve işvereni ibra e�ği, 
davacının ibraname al�ndaki imzayı baskı al�nda ya da hile ile a�ğı yolunda iddiasının da 
bulunmadığı, işe iade istenemeyeceği değerlendirilerek dava reddedilmiş�r.

Kararı davacı vekili temyiz ermiş�r.

Taraflar arasındaki iş ilişkisinin bozma sözleşmesi ikale yoluyla sona erip ermediği hususu 
davadaki temel uyuşmazlığı oluşturmaktadır.

Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme özgürlüğünün bir 
sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona 
erdirilmesinin de mümkündür. Sözleşmenin doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona 
erdirilmesi yönündeki işlem ikale olarak değerlendirilmelidir.
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İşçi ve işveren iradelerin fesih konusunda birleşmesi, bir taraf feshi niteliğinde değildir. İş 
Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ile�ği iş sözleşmesinin 
karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren bir açıklamanın (icap) ardından diğer tara�n da 
bunu kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur.

Bozma sözleşmesinde icapta, iş ilişkisi karşı tara�n uygun irade beyanı ile anlaşmak sure�yle 
sona erdirmeye yönelmiş�r. Bu sebeple, ıkale sözleşmesi akdetmeye yönelik icap fesih olarak 
değerlendirilip, feshe tahvil edilemez.

Bu anlamda bozma sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu 
hükümlerine göre saptanacak�r. Buna karşılık iş sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona 
erdirilmesi, İş Hukukunu yakından ilgilendirdiği için ikalenin yorumunda ıs sözleşmesinin yorumunda 
olduğu gibi  genel hükümler dışında İş  Hukukunda yararına,  yorum ilkesi  göz önünde 
bulundurulacak�r. Bozma sözleşmesinin Borçlar Kanunun 23-31. maddeleri arasında düzenlenmiş 
olan irade fesadı hallerinin bozma sözleşmeleri yönünden ��zlikle ele alınması gerekir Bir işçinin 
bozma sözleşmesi yapma konusundaki icap veya kabulde bulmamasının ardından işveren feshi 
haline özgü iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak istemesi ve yasa gereği en çok bir ay içinde işe 
iade davası açmış olması haya�n olağan akışına uygun düşmez

İş ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran bir beyanla sona erdirmeleri mümkün 
olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirmelerinin nedenleri üzerinde 
de durmak gerekir. Her şeyden önce bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın makul bir 
yararının olması gerekir. İş ilişkisinin bozma anlaşması yoluyla sona erdirildiğine dair örnekler 1475 
sayılı İş Kanunu ve öncesinde hemen hemen uygulamaya hiç yansımadığı halde, iş güvencesi 
hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ardından özellikle 4857 sayılı İş Kanunu sonrasında giderek yaygın 
bir hal almış�r. Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı anlaşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi sure�yle 
is güvencesi hükümlerinin dolanılması şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu i�barla irade fesadı dene�mi 
dışında tarafların bozma sözleşmesi yapması konusunda makul yararının olup olmadığının da 
irdelenmesi gerekir. Makul yarar ölçütü, bozma sözleşmesi yapma konusunda icabın işçiden gelmesi 
ile işverenden gelmesi ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır. Dairemizin 2008 yılı 
kararlan bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 21.4.2008 gün 2007/ 31287 E, 2008/9600 K).

Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden yoksun kaldığı gibi, 
kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar kıdem tazminatlarına da hak kazanamayacak�r. Yine 4447 
sayılı yasa kapsamında işsizlik sigortasından da yararlanamayacak�r. Bütün bu hususlar, İş 
Hukukunda hâkim olan ibranamenin dar yorumu ilkesi gibi, ha�a daha da ötesinde, ikale 
sözleşmesinin geçerliliği noktasında işçi lehine değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Tarafların bozma sözleşmesinde ihbar ve kıdem tazmina� ile iş güvencesi tazmina� ha�a 
boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan bazılarını ya da tamamını kararlaş�rmaları da 
mümkündür. Bozma sözleşmesinin geçerliliği konusunda bütün bu hususlar dikkate alınarak 
değerlendirmeye gidilmelidir.

Bozma sözleşmesinde kıdem tazmina�nın ödenmesi kararlaş�rıldığı tak�rde kıdem tazmina� 
l475 sayılı yasanın 14. maddesine göre hesaplanmalı ve anılan maddedeki kıdem tazmina� tavanı 
göze�lmelidir. Belirtmek gerekir ki, sözü edilen yasada düzenlenen kıdem tazmina� tavanı mutlak 
emredici niteliktedir.
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Somut olayda, davacının 29.1.2009 tarihli, ihbar ve "kıdem tazmina�mın ödenmesi şar�yla 
hizmet sözleşmemin feshedilmesine muvafakat ediyorum, gereğinin yapılarak yasal tazminatlarımın 
ödenmesi durumunda işveren aleyhine hiçbir dava açmayacağımı taahhüt ederim" ifadesini taşıyan 
bir dilekçesi bulunmaktadır. Buna is�naden işçiye kıdem tazmina� ve toplu is sözleşmesi ile 
belirlenen seviyeden ihbar tazmina� ödenmiş�r. Öte yandan işyeri dosyasında disiplin kurulunun 
2.2.2009 tarihli kararı bulunmaktadır. Buna göre davacının işgücünden faydalanılamadığından iş 
Yasası ve Tıs gereği yasal hakları ödenerek iş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin karar ve aynı 
konuda 2.2.2009 tarihli genel müdürlük oluru da bulunmaktadır. Dosya içeriğindeki belgelerden, 
işverenin 1.1.2009 i�bariyle tüm işyerlerindeki işçileri 346 personel olarak kapsayan ücretsiz izin 
uygulaması başla�ldığı, 62 kişinin kendi isteği ile ayrılmak islediğini bildirdiği de anlaşılmaktadır. 
İşverence ücretsiz izin uygulamasının varlığından bahsedildiğine göre, işyerinde bir ekonomik 
daralma söz konusudur. Fesih konusunda tarafların serbest iradeleri tüm belgeler toplanıp gerekirse 
işyerinde keşif de gerçekleş�rilerek araş�rılmalıdır.

Mahkemece yapılacak iş, işyerinde işletme gereği ekonomik sıkın�nın olup olmadığı, 
işverenle işçi arasında yapılan sözleşmenin ikale yoluyla sona ermesinde teklifin hangi tara�an 
geldiği, bunun serbest iradeye dayanıp dayanmadığı, hangi amaçla yapıldığı kuşkuya yer vermeden 
belirlenmeli, ikale sözleşmesinin koşulları bu şekilde değerlendirilmelidir. Yazılı şekilde eksik 
inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerek�rmiş�r.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine, 18.10.2010 günü oybirliğiyle karar verildi.
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A.7.3 Hamilelik Halinde Yapılan Fesih ve Sonuçları

İlgili Kanun / Madde 

4857 S. İşK/18-21

T.C 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 

Esas No. 2015/18355 

Karar No. 2015/26031 

Tarihi: 17.09.2015 

 · HAMİLELİĞİN GEÇERLİ FESİH NEDENİOLAMAYACAĞI 

 · İŞE İADE DAVASINDA AYRIMCILIKDİKKATE ALINARAK İŞE BAŞLATMAMA TAZMİ- NATI 

BELİRLENDİĞİNDEN AYRICA AYRIMCILIK TAZMİNATINA KARAR VERİLMEYECEĞİ 

 · İŞE İADE TAZMİNATININ FESİH SEBEBİNEGÖRE BELİRLENMESİNİN AYRIMCILIĞIN 

YAPTIRIMI OLDUĞU 

ÖZETİ: Hamilelik nedeniyle yapılan fesih işlemi, İş Kanunu'nun 18/3-d maddesi uyarınca 
geçersiz sayılıp, işçinin işe iadesi ile işe başla�lmaması halinde 21. madde uyarınca iş güvencesi 
tazmina�na hükmedilecek�r. 

İşverenin yap�ğı fesih işlemi, ayrıca ayrımcılık yasağını ihlal etse bile, yine de sonuç 
değişmeyecek ve feshin geçersizliği ile işçinin işe iadesine karar verilecek�r. 

Yasanın 21. maddesindeki özel düzenleme nedeniyle işe iade davasına bakan mahkeme, 
feshin geçersizliğinin tespi�ne ve işe iade ile işe başlatmama tazmina�na hükmedecek, işe 
başlatmama tazmina� yanında ayrıca ayrımcılık tazmina�na hükmedemeyecek�r. Zira bu neden 
doğrudan geçersiz kabul edilmiş�r. Bu nedenle fesihte işe başlatmama tazmina�nın fesih sebebine 
göre belirlenmesi, ayrımcılığı da yap�rıma bağlayacak�r. 

Diğer tara�an 21. maddedeki tazminat en az dört aya kadarki ücret tutarında, 5. maddedeki 
tazminat ise en çok 4 aya kadarki ücret tutarında olup 21. madde işçi lehinedir. Aksinin kabulü 
halinde, ayrımcılık yasağının gündeme geldiği her işe iade davasında, davayı kabul eden mahkeme, 
hem iş güvencesi tazmina�na hem de ayrımcılık tazmina�na hükmetmek zorunda kalacak�r.

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar 
verilmesini istemiş�r. 

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş�r. 

Hüküm süresi içinde davalı avuka� tara�ndan temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi tara�ndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Öze�: 

Davacı vekili; davacının, davalı işverene ait işyerinde üre�m elemanı olarak 26.12.2011-
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21.06.2014 tarihleri arasında çalış�ğını, iş akdinin davalı işveren tara�ndan tek taraflı ve haksız bir 
şekilde feshedildiğini, fesih bildiriminde bulunduğu esnada kafa karışıklığından yararlanarak elinden 
is�fa metni aldığını, davacının is�fa gibi bir niye�nin bulunmadığını, nitekim davacıya kıdem ve ihbar 
tazmina�nın ödendiğini, davacının 7 aylık hamile olduğunu, davacı ile birlikte 3 hamile bayanın iş 
akdinin de feshedildiğini, başka işçi çıkarımı olmadığını, sırf hamile diye işten çıkarıldığını, yapılan 
feshin haksız olduğunu, müvekkilinin iş akdinin sonlandırılmasından sonra davalı işverenliğin eleman 
almaya devam e�ğini ileri sürerek; müvekkilinin ayrımcılığa uğraması nedeniyle 4 aylık maaş 
tutarında tazminata, müvekkilinin işe iadesine, çalışmadığı süre için 4 aylık maaş tutarında 
tazminata, işe iadesine kararına rağmen işe başlatmaması durumunda 8 aylık maaşı tutarında 
tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiş�r. 

B) Davalı Cevabının Öze�: 

Davalı vekili; davacının paraya ih�yaç duyması nedeniyle ayrılma isteğini belir�ğini ayrıca 
haklarının da kendisine ödenmesini talep e�ğini, buna ilişkin dilekçesini verirken serbest iradesi ile 
hareket e�ğini, bu talep üzerine davacı ile ikale sözleşmesi yapıldığını ayrılma isteğinin davacıdan 
gelmesine rağmen mağdur olmaması için kıdem, ihbar tazmina� ile ekstra net 2 maaş tutarında 
ayrıca ödeme yapıldığını, çıkış nedeninin is�fa olarak bildirilmiş olmasının yasaya uygun olduğunu 
savunmuş ve davanın reddini talep etmiş�r. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Öze�: 

Mahkemece, ayrılma isteğinin davacıdan geldiği iddia edilmesine rağmen davacıya kıdem ve 
ihbar tazmina� ödemesi yapılmasının haya�n olağan akışına aykırı olduğu, tanık beyanlarına göre 
aynı gün davacı ile birlikte 5 hamile kadın işçinin iş sözleşmesinin sonlandırıldığı bunun da haya�n 
olağan akışına aykırı olduğu, davacını ikale yapmasında makul bir yararının olmadığı, bu nedenle iş 
sözleşmesinin davalı işverence haklı ve geçerli bir neden olmaksızın feshedildiği, davacının ve hamile 
olan diğer işçilerin, hamile olmaları nedeniyle iş akitlerinin feshedildiği, bu durumun açıkça ayrımcılık 
yasağına aykırılık teşkil e�ği gerekçesi ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve 4 aylık maaş 
tutarında ayrımcılık tazmina�nın davalıdan tahsiline karar verilmiş�r. 

D) Temyiz: 

Kararı davalı vekili temyiz etmiş�r. 

E) Gerekçe: 

Ayırımcılık, bir birey veya bireylerden oluşan bir grubun, bir takım özellikleri ve niteliklerinden 
dolayı haksız muamele görmesidir. İşyerinde ise işverenin, işvereni temsil eden temsilcisinin veya 
işverenin diğer bir işçisine, ırkı, rengi, cinsiye�, medeni hali, cinsel tercihi, hamileliği, dini, mezhebi, 
siyasi görüşü ve benzeri nedenlerle tacizde bulunması, bu nedenle işten çıkarılması halinde ortaya 
çıkmaktadır. Davacının iş sözleşmesinin davalı işverence feshedildiği, feshin davacının hamileliği 
nedeni ile gerçekleş�rildiği, bu nedenle feshin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18/1.d maddesi uyarınca 
salt bu nedenle geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından, mahkemece feshin geçersizliğine karar 
verilmesi isabetlidir. Davalının bu yöndeki temyiz i�razları yerinde değildir. 

Taraflar arasında, ayrımcılık tazmina�nın hüküm al�na alınıp alınamayacağı noktasında 
uyuşmazlık bulunmaktadır. 
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Uyuşmazlığın norma�f dayanağı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5,18 ve 21. maddeleridir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18/3-d bendinde işçinin hamileliğinin fesih için geçerli neden 
oluşturmayacağı düzenlenmiş�r. 

Yasanın 21. maddesinde, işverenin yap�ğı feshin geçersizliğine ve işçinin iş iadesine karar 
verilmesine rağmen işçiyi işe başlatmayan işverenin, en az 4 aylık en çok 8 aylık ücret tutarındaki 
tazmina�, işçiye ödemesi gerek�ği hüküm al�na alınmış�r. 

Aynı yasanın 5. maddesinde ise, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapılamayacağı, buna aykırı davranan işverenin, işçinin 4 
aya kadarki ücre� tutarında tazminat ile yoksun bırakılan haklarını ödemesi gerek�ği, Sendikalar 
Kanunu'nun 31. maddesi hükümlerinin saklı olduğu belir�lmiş�r. 

Somut olayda, davacı işçi fesih işleminin hamileliği nedeniyle yapıldığını ileri sürerek; işe 
iadesinin yanı sıra İş Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca ayrımcılık tazmina� da istemektedir. 

Hamilelik nedeniyle yapılan fesih işlemi, İş Kanunu'nun 18/3-d maddesi uyarınca geçersiz 
sayılıp, işçinin işe iadesi ile işe başla�lmaması halinde 21. madde uyarınca iş güvencesi tazmina�na 
hükmedilecek�r. 

İşverenin yap�ğı fesih işlemi, ayrıca ayrımcılık yasağını ihlal etse bile, yine de sonuç 
değişmeyecek ve feshin geçersizliği ile işçinin işe iadesine karar verilecek�r. 

Yasanın 21. maddesindeki özel düzenleme nedeniyle işe iade davasına bakan mahkeme, 
feshin geçersizliğinin tespi�ne ve işe iade ile işe başlatmama tazmina�na hükmedecek, işe 
başlatmama tazmina� yanında ayrıca ayrımcılık tazmina�na hükmedemeyecek�r. Zira bu neden 
doğrudan geçersiz kabul edilmiş�r. Bu nedenle fesihte işe başlatmama tazmina�nın fesih sebebine 
göre belirlenmesi, ayrımcılığı da yap�rıma bağlayacak�r. 

Diğer tara�an 21. maddedeki tazminat en az dört aya kadarki ücret tutarında, 5. maddedeki 
tazminat ise en çok 4 aya kadarki ücret tutarında olup 21. madde işçi lehinedir. Aksinin kabulü 
halinde, ayrımcılık yasağının gündeme geldiği her işe iade davasında, davayı kabul eden mahkeme, 
hem iş güvencesi tazmina�na hem de ayrımcılık tazmina�na hükmetmek zorunda kalacak�r. 

Somut uyuşmazlıkta yerel mahkemece fesih nedeni de dikkate alınarak iş güvencesi (işe 
başlatmama tazmina�nın) tazmina� miktarı, işçinin 5 aylık ücre� tutarında belirlenmiş�r. 

Davalının ayrımcılık yasağını ihlal eden davranışının, feshin geçersizliği noktasında ve işe 
başlatmama tazmina�nın miktarı belirlenirken tar�şıldığı bu nedenle aynı zamanda ayrımcılık 
tazmina�na hükmedilemeyeceği göze�lmeksizin talebin reddi gerekirken hüküm al�na alınması 
hatalıdır. Kabule göre de ayrımcılık tazmina�nın üst sınırdan kabulü da doğru değildir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiş�r. 

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile; 

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2.Davalı tara�ndan gerçekleş�rilen feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı nezdindeki 
işyerine İŞE İADESİNE, 

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe 
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başla�lmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni 
dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücre� tutarında BELİRLENMESİNE, 

4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaa� halinde hak kazanılacak olan ve 
kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin 
GEREKTİĞİNE, 

5. Davalının ayrımcılık yasağını ihlal eden davranışının, feshin geçersizliği ve işe başlatmama 
t a z m i n a � m i k t a r ı  b e l i r l e n i r ke n  t a r �ş ı l d ı ğ ı ,  b u  n e d e n l e  a y r ı m c ı l ı k  t a z m i n a �n a 
hükmedilemeyeceğinden, ayrıca ayrımcılık tazmina� istemine karar verilmesine yer olmadığına 

6. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 

7. Davacının yap�ğı 266.20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, 
davalının yap�ğı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

8. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücre� vekale�n davalıdan 
alınarak davacıya verilmesine, 

9. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 17/09/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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A.7.4 Devamsızlık ve Sonuçları

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

 T.C 

    YARGITAY 

9. HUKUK DAİRESİ 

Esas No. 2014/30472 

Karar No. 2016/3413 

Tarihi: 22.02.2016 

· DEVAMSIZLIK 

· DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLIFESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI 

· İŞVERENDEN İZİNSİZ YILLIK İZİN KULLANMANIN DEVAMSIZLIK OLARAK KABUL 

EDİLECEĞİ 

· DEVAMSIZLIK İÇİN İŞE HİÇ GELİNMEMİŞ OLMASININ GEREKLİ OLDUĞU İŞE GELİP 

ÇALIŞMAMANIN DEVAMSIZLIK OLMADIĞI 

· DEVAMSIZLIKTA İŞGÜNÜN İŞYERİNDEÇALIŞILMASI KARARLAŞTIRILAN GÜNLERE 

GÖRE BELİRLENECEĞİ 

· DEVAMSIZLIKTA BİR AYIN İLK DEVAMSIZLIK TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ 

ÖZETİ: İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine 
gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin 
zamanını belirlemek işverenin yöne�m hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden 
ayrılması söz konusu olamaz. İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, 
işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. İşçinin işe devamsızlığı, her 
durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, 
işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden 
birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe 
devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazere�n ispa� noktasında, sahteliği ileri sürülüp 
kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir. 

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir ta�l 
gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. 
Belir�len işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması 
sure�yle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz. 

Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gi�ği halde iş görme borcunu 
ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamalıdır. İşçinin yapmakla yükümlü 
olduğu ödevleri ha�rla�ldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu 
durumda 4857 sayılı Yasanın 25/II-h maddesi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır. 
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Maddede geçen “bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir 
ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir 
aylık süre sona erer. Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleş�ği günün bulunmaması halinde son 
ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık dönemler 
içinde değerlendirilir. 

İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde, 
genel ta�l günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu tak�rde söz konusu günlerde 
çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır. 

İşyerinde Cumartesi günü iş günü ise belir�len günde devamsızlık da diğer koşulların varlığı 
halinde haklı fesih nedenini oluşturabilir 

İş sözleşmesinin askıya alınması durumunda, işçinin çalışması gereken günde işe 
başlamaması da devamsızlık olarak değerlendirilmelidir

DAVA: Davacı, kıdem tazmina�, ihbar tazmina� ile yıllık izin ücre�, fazla mesai ücre� 
alacaklarının öde�lmesine karar verilmesini istemiş�r. 

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş�r. 

Hüküm süresi içinde davacı avuka� tara�ndan temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi tara�ndan düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Öze�: 

Davacı vekili, müvekkilinin 25.03.2011 tarihinde rahatsızlanarak taksiciler tara�ndan 
hastaneye kaldırıldığı, aynı gün telefonla şirket yetkililerine bilgi verildiği, doktor raporunu 
31.03.2011 tarihinde şirkete götürdüğünde yetkililerin raporu kabul etmediklerini ve işine son 
verildiğinin bildirildiğini, iş sözleşmesinin böylece işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek 
kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ve fazla çalışma ücretlerinin öde�lmesine karar verilmesini 
istemiş�r. 

B) Davalı Cevabının Öze�: 

Davalı vekili, davacının 01.04.2011 tarihinde doktor raporu sona erdiği halde 12.04.2011 
tarihine kadar işe gelmemesi üzerine iş akdinin 12.04.2011 tarihli ihtarname ile devamsızlık 
nedeniyle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiş�r. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Öze�: 

Mahkemece, raporun davalı şirket yetkililerince kabul edilmeyerek işine son verildiğinin 
bildirildiği iddia edilmişse de bu hususu ispata yarayacak herhangi bir delilin sunulamadığı raporun 
kabul edilememesi üzerine davacı tara�ndan herhangi bir işlemin yapılmadığı, raporun iadeli 
taahhütlü posta ile ya da noter marife� ile gönderilmesi veya bölge çalışma müdürlüğüne başvuruda 
bulunulması gibi yöntemlerin denenmemiş olduğu, davalı şirket tara�ndan keşide edilen 01.04.2011 
tarihli ihtarnamenin tebliğine kadar davalı şirkete yazılı bir başvurunun yapılmamış olduğu, iş akdinin 
tazminat kazanacak şekilde fesh edilmediği gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının 
reddine, fazla mesai yapıldığı hususunun ispatlanamadığı gerekçesiyle bu istemin de reddine karar 
verilmiş, yıllık izin ücre� istemi ise hüküm al�na alınmış�r. 
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D) Temyiz: 

Kararı davacı temyiz etmiş�r. 

E) Gerekçe: 

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerek�rici sebeplere göre, 
davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz i�razları yerinde değildir. 

2- İş sözleşmesinin, işçinin devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak 
feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, “işçinin 
işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay 
içinde iki defa herhangi bir ta�l gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam 
etmemesi” halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmış�r. 

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince işyerine gitmesi 
beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını 
belirlemek işverenin yöne�m hakkı kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz 
konusu olamaz. 

İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı 
sürece devamsızlık halini oluşturur 

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı 
bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. 
İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve 
bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazere�n ispa� noktasında, 
sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer 
verilmelidir. 

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir ta�l gününden 
sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belir�len 
işgünlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması sure�yle belli bir 
gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz. 

Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gi�ği halde iş görme borcunu ifaya 
hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamalıdır. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu 
ödevleri ha�rla�ldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 
sayılı Yasanın 25/II-h maddesi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır. 

Maddede geçen “bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı 
ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre 
sona erer. Son ayda ilk devamsızlığının gerçekleş�ği günün bulunmaması halinde son ayın son günü 
bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir. 

İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde, genel 
ta�l günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu tak�rde söz konusu günlerde çalışılmaması 
da işverene haklı fesih imkanı tanır. 
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İşyerinde Cumartesi günü iş günü ise belir�len günde devamsızlık da diğer koşulların varlığı 
halinde haklı fesih nedenini oluşturabilir İş sözleşmesinin askıya alınması durumunda, işçinin 
çalışması gereken günde işe başlamaması da devamsızlık olarak değerlendirilmelidir. 

Somut uyuşmazlıkta, davacının rapor akabinde işyerine gi�ğinde işyeri yetkilileriyle yaşanan 
tar�şma sonrasında işine sözlü olarak son verildiği ve böylece iş akdinin işveren tara�ndan haksız 
olarak sonlandırıldığı anlaşılmakla, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulü gerekirken reddi 
hatalıdır. 

3- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunmaktadır. 

Fazla çalışma yap�ğını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına 
ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar 
kesin delil niteliğindedir. Bir başka anla�mla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, 
imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. 

Fazla çalışmanın ispa� konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren 
belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle 
kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında 
herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yap�ğı işin 
niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araş�rılmalıdır. 

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücre� ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tara�ndan gerçekte 
daha fazla çalışma yap�ğının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının 
daha fazla olduğu yönündeki ih�razi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla 
çalışmanın ispa� her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ih�razi kayıtsız olması durumunda, 
işçinin bordroda belir�lenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro 
imzala�lmadığı halde, fazla çalışma ücre� tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret 
ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ih�razi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin 
üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerek�ği sonucunu doğurmaktadır. 

Günlük çalışma süresinin onbir saa� aşamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğine 
göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleş�rmeye tabi tutulamayacağı, zamlı ücret ödemesi veya 
serbest zaman kullanımının söz konusu olacağı kabul edilmelidir. 

Yine işçilerin gece çalışmaları günde yedi buçuk saa� geçemez (İş Kanunu, Md. 69/3). Bu 
durum günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden, 
ha�alık kırkbeş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedibuçuk saa� aşan çalışmalar 
için fazla çalışma ücre� ödenmelidir. Dairemizin kararları da bu yöndedir. 

Somut uyuşmazlıkta, davacı tanığı Yaşar Kerem Köse'nin ve davalı tanığı İbrahim Akçay'ın 
beyanlarından davacının fazla mesai yap�ğı anlaşılmakla anılan tanık beyanlarına göre hesaplama 
yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken fazla mesai isteminin reddi hatalıdır. 

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 22.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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A.7.5 Kıdem Tazmina�nın Hesaplanması

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK. /14

T.C 

 YARGITAY 

 7. HUKUK DAİRESİ 

Esas No. 2015/2861 

Karar No. 2015/1523 

Tarihi: 16.02.2015 

 · KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI 

ÖZETİ Kıdem tazmina� hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücre�dir. Başka bir 
anla�mla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücre�r. İhbar öneli tanınmak sure�yle 
yapılan fesihte önelin bi�ği tarihte fesih gerçekleş�ğinden, önelin bi�ği tarihteki ücret esas 
alınmalıdır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazmina� da ödenmeden (tam olarak 
ödenmeden) işverence yapılan fesih durumunda ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde 
uygulamaya konulan ücret ar�şından, iş sözleşmesi feshedilen işçinin de yararlanması ve 
tazmina�nın bu artan ücret esas alınarak hesaplanması gerekir. Kıdem tazmina� hesabında 
dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücre�dir. O halde, kıdem tazmina�, işçinin fiilen eline 
geçen ücre� üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aida� gibi kesin�ler yapılmaksızın 
belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. 

Tazminata esas aylık ücret, saat ücre�nin önce yedibuçuk sonra da otuz ile çarpımı sonucu 
belirlenmelidir. Aksine, aylık ücre�n tespi�nin işçinin fiilen çalış�ğı gün sayısı üzerinden 
hesaplanması doğru olmaz. 

Son ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son 
ücre� ifade eder. İş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi 
durumunda kıdem tazmina� hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya 
alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır. 

İşe iade davasının yargılaması sırasında en çok dört aya kadar olan süre hizmet süresine 
eklenmelidir. Tazminata esas alınacak ücre�n, 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükmü 
gereğince, fesih tarihindeki ücret olması gerekir. 

Kıdem tazmina�na esas alınacak olan ücre�n tespi�nde 4857 sayılı İş Kanununun 32'nci 
maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen 
menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, 
giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem 
tazmina� hesabında dikkate alınır. 

İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile 
ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Sa�ş rakamları 
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ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazmina� hesabında 
genişle�lmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir. İşçiye sağlanan koruyucu elbise, işyerinde 
kullanılmak üzere verilen havlu, sabun yardımı, arızi fazla çalışma, ulusal bayram genel ta�l, ha�a 
ta�li alacakları dikkate alınmaz. 

Dairemiz kararlarında, ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin, 
tazminata yansı�lmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365'e bölünmesi 
sure�yle bir güne düşen miktarın belirleneceği kabul edilmektedir Dönemsel bir niteliği olmayan 
parasal haklar bakımından, yıl içinde yapılan ödemelerin 365 güne bölünmesi sure�yle bir güne 
düşen tutarın belirlenmesi yerindedir. Öte yandan, işçiye dini bayramlarda yılda iki kez ödenen 
harçlığın belli bir dönem için yapıldığını söylemek pek olası değildir. Burada yıllık ödeme tutarının 
365 rakamına bölünmesi yerinde olur. Son olarak belirtmek gerekir ki, yılda bir kez yapılan parasal 
yardımların (yakacak yardımı gibi) tazminata esas ücrete yansı�lacağı ve yıllık tutarın 365'e 
bölünmesi sure�yle gerçekleş�rileceği tar�şmasızdır. 

Yıl içinde düzenli ve belirli periyotlarla ödenen parasal haklar bakımından ise, kıdem 
tazmina�nın son ücrete göre hesaplanması gerekir. Gerçekten işçinin son ücre� üzerinden kıdem 
tazmina� hesaplandığına ve yıl içinde artmış olan ücretlerin ortalaması alınmadığına göre, ücre�n 
ekleri bakımından da benzer bir çözüm aranmalıdır. Örneğin işçinin yıl içinde aldığı üç ikramiyenin 
eski ücre�en olması sebebiyle daha az olması ve fakat son ikramiyenin işçinin son ücre� üzerinden 
ödenmesi halinde tazminata esas ücre�n tespi�nde dikkate alınması gereken ikramiye de bu son 
ikramiye olmalıdır. Hesaplamanın, son dilim ikramiyenin ait olduğu dönemdeki gün sayısına 
bölünerek yapılması hakkaniyete de uygundur.

Dava Türü: Alacak 

DAVA. Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi 
davalı vekili tara�ndan istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, 
gereği görüşüldü: 

1.Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal 
gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz i�razlarının reddine, 

2.Davacı vekili, davacının 23/11/1997-26/04/2012 tarihleri arasında çalış�ğını, iş 
sözleşmesini emeklilik nedeniyle kendisinin feshe�ğini iddia ederek kıdem tazmina� ile ücret, yıllık 
izin, fazla çalışma ve ulusal bayram genel ta�l alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiş�r. 

Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiş�r. 

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş�r. Kıdem tazmina� hesabında dikkate 
alınması gereken ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 

Kıdem tazmina� hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücre�dir. Başka bir anla�mla, iş 
sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücre�r. İhbar öneli tanınmak sure�yle yapılan fesihte 
önelin bi�ği tarihte fesih gerçekleş�ğinden, önelin bi�ği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim 
öneli tanınmaksızın ve ihbar tazmina� da ödenmeden (tam olarak ödenmeden) işverence yapılan 
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fesih durumunda ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret ar�şından, iş 
sözleşmesi feshedilen işçinin de yararlanması ve tazmina�nın bu artan ücret esas alınarak 
hesaplanması gerekir. 

Kıdem tazmina� hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücre�dir. O halde, 
kıdem tazmina�, işçinin fiilen eline geçen ücre� üzerinden değil, sigorta primi, vergi sendika aida� 
gibi kesin�ler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. 

Tazminata esas aylık ücret, saat ücre�nin önce yedibuçuk sonra da otuz ile çarpımı sonucu 
belirlenmelidir. Aksine, aylık ücre�n tespi�nin işçinin fiilen çalış�ğı gün sayısı üzerinden 
hesaplanması doğru olmaz. 

Son ücret kavramı, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son 
ücre� ifade eder. İş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi 
durumunda kıdem tazmina� hesabında dikkate alınması gereken ücret, iş sözleşmesinin askıya 
alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır. 

İşe iade davasının yargılaması sırasında en çok dört aya kadar olan süre hizmet süresine 
eklenmelidir. Tazminata esas alınacak ücre�n, 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükmü gereğince, 
fesih tarihindeki ücret olması gerekir. 

Kıdem tazmina�na esas alınacak olan ücre�n tespi�nde 4857 sayılı İş Kanununun 32'nci 
maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen 
menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, 
giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem 
tazmina� hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası 
pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete 
eklenmelidir. Sa�ş rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, 
kıdem tazmina� hesabında genişle�lmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir. 

İşçiye sağlanan koruyucu elbise, işyerinde kullanılmak üzere verilen havlu, sabun yardımı, arızi 
fazla çalışma, ulusal bayram genel ta�l, ha�a ta�li alacakları dikkate alınmaz. 

Dairemiz kararlarında, ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin, tazminata 
yansı�lmasında son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamının 365'e bölünmesi sure�yle bir güne 
düşen miktarın belirleneceği kabul edilmektedir Dönemsel bir niteliği olmayan parasal haklar 
bakımından, yıl içinde yapılan ödemelerin 365 güne bölünmesi sure�yle bir güne düşen tutarın 
belirlenmesi yerindedir. Öte yandan, işçiye dini bayramlarda yılda iki kez ödenen harçlığın belli bir 
dönem için yapıldığını söylemek pek olası değildir. Burada yıllık ödeme tutarının 365 rakamına 
bölünmesi yerinde olur. Son olarak belirtmek gerekir ki, yılda bir kez yapılan parasal yardımların 
(yakacak yardımı gibi) tazminata esas ücrete yansı�lacağı ve yıllık tutarın 365'e bölünmesi sure�yle 
gerçekleş�rileceği tar�şmasızdır. 

Yıl içinde düzenli ve belirli periyotlarla ödenen parasal haklar bakımından ise, kıdem 
tazmina�nın son ücrete göre hesaplanması gerekir. Gerçekten işçinin son ücre� üzerinden kıdem 
tazmina� hesaplandığına ve yıl içinde artmış olan ücretlerin ortalaması alınmadığına göre, ücre�n 
ekleri bakımından da benzer bir çözüm aranmalıdır. Örneğin işçinin yıl içinde aldığı üç ikramiyenin 
eski ücre�en olması sebebiyle daha az olması ve fakat son ikramiyenin işçinin son ücre� üzerinden 
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ödenmesi halinde tazminata esas ücre�n tespi�nde dikkate alınması gereken ikramiye de bu son 
ikramiye olmalıdır. Hesaplamanın, son dilim ikramiyenin ait olduğu dönemdeki gün sayısına 
bölünerek yapılması hakkaniyete de uygundur. Daha somut bir ifadeyle, yılda dört ikramiye 
ödemesinin olması durumunda her bir ikramiye 3 aylık bir dönem için uygulanmaktadır. İşçinin 
artmış olan ikramiyesinin ait olduğu doksan güne bölünmesi sure�yle, bir güne düşen ikramiye 
tutarının bulunması, kıdem tazmina�nın son ücre�en hesaplanacağı şeklinde yasal kural ile daha 
uyumlu olacak�r. Aynı uygulamayı yol ve yemek yardımı gibi ödemeler için de yapmak olanaklıdır. 
İşçiye aylık olarak yapıldığı varsayılan bu gibi ödemelerin son ay için ödenen kısmının fiilen çalışılan 
gün sayısına bölünmesi sure�yle bir güne düşen tutar tespit edilmelidir. Buna göre periyodik olarak 
ödenen ve yıl içinde artmış olan parasal haklar yönünden son dönem ödemesinin ait olduğu dilim 
günlerine bölünmesi i le tazminata esas ücrete yansı�lacak tutar daha doğru biçimde 
belirlenebilecek�r. 

Somut olayda, mahkemece davacının hizmet süresi 14 yıl 5 ay 13 gün olarak tespit edilmiş�r. 
Gerekçeli kararın 5.sayfasında mahkeme günlük ücre� 974/25/30=32,47 TL esas almış, giydirilmiş 
ücre� bu miktar üzerinden brüt 64,25 TL olarak tespit etmiş 27.888,96 TL brüt kıdem tazmina�nı 
hüküm al�na almış�r. 

Kıdem tazmina�nın 1475 sayılı Kanun 14.maddesi gereği 30 günlük ücret olarak ödenmesi 
gerek�ğinden 30 günlük brüt ücre�n 64,25x30=1.927,50 TL olacağı açık�r. Bu durumda kıdem 
tazmina�: (14 yıl için: 1.927,5*14= 26.985,00 TL), (5 ay için: 1.927,5/12*5= 803,10 TL), (13 gün için: 
1.927,5/365*13=68,64 TL) olmak üzere toplam = 27.856,74 TL brüt olacak�r. 

Mahkemece hesaplama dene�me elverişli olarak açık gösterilmediği gibi Dairemizce 
hesaplanan sonuçla hüküm al�na alınan miktar arasında farklılık vardır. Mahkeme gerekçeli 
kararında giydirilmiş ücret hesabında günlük ücret 32,47 TL olarak belirlenmişken diğer 
hesaplamaların 36,07 TL üzerinden yapıldığı görülmüştür. 

Usulü kazanılmış hak ilkesi de dikkate alınarak hesaplama dene�me elverişli şekilde yapılarak 
çıkacak sonuca göre bir karar verilmelidir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde davalıya iadesine, 16/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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A.EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

A.1. SENDİKAMIZ EĞİTİM FAALİYETLERİ

OLMUKSAN İŞYERİ TEMSİLCİLERİNE EĞİTİM SEMİNERİ 

23 Şubat 2014 tarihinde sendikamızın örgütlü olduğu OLMUKSAN İNTERNATİONAL 
PAPER AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş işyeri temsilcilerine İzmit Otel Asya'da "Çalışma Hayatında 
Güncel Gelişmeler" konulu eği�m semineri Sendikamız Hukuk Müşaviri Dr Av Murat ÖZVERİ 
tara�ndan verildi.
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NİTTO BENTO İŞYERİNDE EĞİTİM SEMİNERİ

Sendikamızın örgütlü olduğu Ni�o Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan 
üyelerimize, 12 Aralık 2015 tarihinde sendikamız Hukuk müşaviri Av. Dr. Murat ÖZVERİ tara�ndan 
"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konulu  eği�m verildi.

Sendikamız Selüloz-İş ve Ni�o Bento Bantçılık San ve Tic A.Ş işvereninin işbirliği ile 
gerçekleş�rilen eği�m seminerine sendikamız Genel Başkanı Ergin ALŞAN, sendikamız Genel Başkan 
Vekili Bekir TANRIKULU, sendikamız Genel Başkan Vekili Aydın PARLAKKILIÇ ve sendikamız İstanbul 
Şube Başkanı Kemal YILDIRIM'ın yanı sıra işveren yetkilileri de ka�ldı.

Eği�m seminerinin açılış konuşmaları sendikamız Genel Başkanı Ergin ALŞAN, Eği�m ve 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Vekilimiz Aydın PARLAKKILIÇ ve işyeri hekimi Sebahat 
URAL YILDIRIM tara�ndan yapıldı. 

Sendikamız Genel Başkanı Ergin ALŞAN, konuşmasında işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
alınması gereken önlemlerin ve bu konuda kamuoyu bilincinin istenilen düzeyde olmamasının 
ardında yatan temel nedenlere değindi. Kayıt dışı is�hdamın önüne geçilememesinin, yeterince 
yapılmayan dene�mlerin, gerekli önlemleri almaktan kaçınan işverenlere öngörülen yap�rımların 
yetersiz olmasının, işsizlik korkusu ve yetersiz iş güvencesi nedeniyle işçilerin sağlığını kaybetme 
riskine rağmen kötü çalışma koşullarına i�raz edememesinin başlıca nedenler olduğunu belirten 
ALŞAN, konuşmasını işçi sağlığı iş güvenliği konusunda sendika işveren işbirliğinin artarak devam 
etmesi  gerek�ğini vurgulayarak sonlandırdı.
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Açılış konuşmalarının ardından eği�m semineri başladı.

Sendikamız hukuk müşaviri Av. Dr. Murat ÖZVERİ tara�ndan verilen eği�me üyelerimizin 
ilgisi yoğun oldu. Üyelerimizin konuya ilişkin görüş ve önerilerini dile ge�rmesiyle verimli bir eği�m 
gerçekleş�rildi.

SENDİKAMIZ İŞYERİ TEMSİLCİLERİNE EĞİTİM SEMİNERİ 

Sendikamız tara�ndan 7-10 Nisan 2016 tarihleri arasında Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri 
Sendikası'nın (Tes-İş) Balıkesir Akçay'daki sosyal tesislerinde eği�m semineri gerçekleş�rildi. Genel 
Merkez Yöne�cileri, Şube Başkan ve Yöne�cileri ile işyeri baştemsilcilerinin ka�ldığı eği�m semineri, 
Sendikamızın Hukuk Müşaviri Av. Dr. Murat Özveri tara�ndan yapılan sunumlarla gerçekleş�rildi.

Eği�m ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Vekili Aydın Parlakkılıç'ın açılış konuşması 
ile başlayan seminerin ilk gününde, 4857 sayılı İş Kanunu tüm detayları ile anla�ldı. Sunum esnasında 
ve sonrasında sık sık sorulan sorular ile özellikle sendika işyeri temsilcileri için verimli bir ilk gün oldu.  
Seminerde çalışma yaşamına ilişkin İş Kanunu'ndan doğan hakların ve bu hakların pra�kte nasıl 
uygulanması gerek�ği konuları tar�şıldı.
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İkinci gün sabah oturumu ile başlayan eği�m, öğle yemeği arasından sonra ikinci oturumla 
devam e�. Sabah oturumunda 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun özellikle 
yetki tespi�ne ve greve ilişkin hükümleri tar�şıldı. Türkiye'deki yetki tespit sisteminin işverenlerce 
nasıl sendikasızlaş�rmanın bir aracı olarak kullanıldığı ve sendikalar açısından uygulamada yaşanan 
sorunlar üzerinde duruldu. Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu çerçevesinde "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" konuları tar�şıldı. Günde ortalama beş 
insanın "iş cinayetleri" sonucu yaşamını yi�rdiği Türkiye'de, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin yeni bir 
mücadele alanı olduğu ve bu alanın da sendikalar tara�ndan önemsenmediği sürece hükümlerin 
ancak me�nlerde yazılı birer belge olarak kalacağı vurgulandı.

Soru ve görüşlerle genişle�len eği�m semineri, özellikle yasalardan doğan hakların çalışma 
yaşamında nasıl uygulanacağı ve uygulanmaması halinde izlenecek yolların neler olduğu konularında 
önemli argümanlar sunmuştur. Genel Başkan Ergin Alşan tara�ndan yapılan kapanış konuşması ve 
sonrasında gerçekleş�rilen ser�fika töreni ile eği�m semineri sonlandırılmış�r.
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A.2- TÜRK-İŞ EĞİTİM FAALİYETLERİ

TÜRK-İŞ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI

DAYANIŞMA TOPLANTISI

25 Kasım 2013 günü Ankara Sürmeli Otelde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma 
Toplan�sı” düzenlendi. Toplan�ya sendikamızı temsilen İpek Kağıt Yalova işyerinden üyelerimiz Arzu 
PAK ve Ha�ce YILMAZ ka�ldı. 

Toplan�ya Aile ve Sosyal Poli�kalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları ve TİSK Genel 
Sekreteri Bülent Pirler ka�ldılar.

 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay toplan�da şu konulara değindi.
“Kadına yönelik şiddet ülkemizde geçmiş yıllardan bu güne süregelmektedir. Ancak son yıllarda 
kadına yönelik şiddet olayları çok daha sık medyada yer bulur hale geldiğinden sanki bu yıllarda çok 
daha fazla gibi gözükmektedir. 

 Kadına yönelik şiddet konusunda asıl olan şiddet çıkmadan onu önleyecek tedbirleri 
almak�r. Şiddet meydana geldikten sonra oluşacak sıkın�yı ortadan kaldırmak yerine bu konuya 
köklü çözümler bulmak gerekir. Bugün burada gerçekleş�rdiğimiz toplan� da bu amaca hizmet 
etmektedir. Hedefimiz bu toplan� vesilesi ile üyelerimizin bilgilendirilmesi ve şiddete karşı bilinç 
kazanmalarıdır. Türkiye'de kadına yönelik şidde� daha net görebilmemiz için ista�s�ki verileri göz 
önünde bulundurmak çok önemlidir. Ancak özellikle kadına yönelik şiddet konusunda ortaya konulan 
verilerin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şiddete maruz kalan kadınlar 
ülkemizde utandıkları için ya da örf ve adetlerinden dolayı herhangi bir şikâye�e bulunmuyorlar. 
Buna rağmen elimizdeki veriler durumun vahame�ni ortaya koyuyor.  2012 verilerini incelediğimizde 
kadına yönelik şiddet konusunda mahkemelere 16 binin üzerinde başvuru olmuş. Devlet 6 binin 
üzerinde kadına koruma vermiş. Diğer tara�an önemle üzerinde durulması gereken bir konu şiddete 

maruz kalan kadınların eği�m 
s e v i y e s i .  Ş i d d e t  g ö r e n 
kadınların yüzde 62'si ilkokul 
17'si ortaokul mezunu. Yüksek 
eği�mli kadınlar da şiddet 
görmekte ancak veriler eği�m 
seviyesi yükseldikçe şiddet 
o r a n l a r ı n ı n  a z a l d ı ğ ı n ı 
g ö s t e r m e k t e d i r .  K ı z 
çocuklarının eği�mi şiddete 
maruz kalma riskini en aza 
i n d i r m e k t e d i r .  Ç ü n k ü 
e k o n o m i k  ö z g ü r l ü ğ ü n ü 
kazanmış olan bireyin şiddet 
ka r ş ı s ı n d a  d i r e n c i  d a h a 
yüksek�r.”

-93-



SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 2013-2017 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

www.selulozis.org.tr

Öğleden önceki oturumda Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Araş�rma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın “Neden Kadına Yönelik Şiddet Uygulanmaktadır? 
Türkiye Ve Dünyadaki Durum” başlıklı bir sunum gerçekleş�rdi.
 Programın öğleden önceki bölümünde son konuşmacı olarak Uzman Psikolog Duygu Buğa 
“Ö�e Kontrolü, Şidde�n Kadın Üzerindeki Etkisi ve Uygulayanın Psikolojik Sorunları” başlıklı bir 
sunum yap�.
 Programın öğleden sonraki bölümünde Av. Senay Ertem, Ankara 7. Aile Mahkemesi Hakimi 
Zerrin Togay ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Ömer Uğur Gençcan'ın konuşmacı olarak 
ka�ldığı “Sorular ve Cevaplarla Şiddete Uğrayan Kadının Korunması” başlıklı bir panel gerçekleş�rildi. 

TÜRK-İŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 
 TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge kapsamındaki şube Başkanlarının ka�ldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eği�mi” 4-5 Aralık 2013 tarihinde Sapanca'da yapıldı.  Eği�me sendikamızı temsilen Tis ve Mali 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Vekili Bekir TANRIKULU , İstanbul Şube Başkanı KEMAL YILDIRIM, 
Kocaeli Şube Başkanı Murat YÜRÜK, Çaycuma Şube Başkanı Süleyman KARAKABAK ve Çaycuma 
Şube Yöne�m Kurulu üyesi Bayram KABUK ka�ldı.
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Eği�m seminerinin açılış konuşmasını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay şunlara değindi.
 “Son aylarda ülke gündeminde yoğun olarak yer alan kıdem tazmina� konusunda 
çalışmalarımız devam etmektedir. Her toplan�mızda aynı şeyi söylüyoruz, TÜRK-İŞ kıdem tazmina� 
hakkını nokta kadar geri götürecek hiçbir çalışmanın içinde olmamış�r, olmayacak�r. Bugün de aynı 
görüş ve düşüncelerle tavrımızı ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki ha�a, işçi, işveren ve hükümet 
yetkilileri olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında son bir toplan� yapacağız. Bu toplan�da 
kıdem tazmina� hakkında son sözümüzü söyleyeceğiz. Hiç kimsenin tereddü�ü olmasın, bu konuda 
kavga gerekiyorsa kavga da edeceğiz.
 Bir diğer önemli konu taşeron işçiliği. Şu an ülkemizde resmi verilere göre 950 bin taşeron 
işçisi bulunuyor. Ülkemizde ilk olarak 1980'li yıllarda görülen taşeron işçiliği bu hükümet döneminde 
tavan yapmış�r. Bu işçilerimiz sosyal haklarından mahrum olarak çalışıyorlar. Hasta olmalarına bile 
izin yok. Örgütlü işçilerimizin yararlandığı hiçbir haktan yararlanamıyorlar.
 Biz TÜRK-İŞ olarak son beş yıldır taşeron işçiliği için önemli bir çaba sarf e�k. Değişik 
öneriler hazırlayarak ilgili kurumlara sunduk. Bugün hala bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Taşeron işçilerimizin de kıdem tazmina� hakkına kavuşması için mücadelemizi sürdürüyoruz.
 Taşeron işçilerimiz dışında, bir de 6 aydan daha az süre ile çalışan mevsimlik işçilerimiz var. 
Bu işçilerimizin sayısı yaklaşık olarak 55 bin. Bu işçilerimizin de kadroya geçmeleri ile ilgili 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
 En önemli sorun alanlarımızın bir diğeri engelli vatandaşlarımızın sorunları. 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü'nde, engelli arkadaşlarımız ile TÜRK-İŞ'te buluştuk. Bu arkadaşlarımızın sorunlarını 
dinledik. Buradan bir özeleş�ri yapmamız gerekiyor. TÜRK-İŞ olarak biz engelli arkadaşlarımızın 
sorunlarına yeterince eğilmedik. Ancak bundan sonra bu konuda azami hassasiyet göstererek 
yolumuza devam edeceğiz. İlk olarak engelli vatandaşlarımıza Didim'de ve Şakran'da, bir ha�a 
eği�m vermeyi planlıyoruz. Bu konuda en kısa sürede adım atacağız.
 Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Bu günümüzde madenci işçilerimizin sorunlarını, 
sıkın�larını dile ge�riyoruz. Ancak sadece bugün değil, bu sorunları ortadan kaldırmak için her gün 
sesimizi yükseltmemiz ve çalışmalar yapmamız gerekiyor. En ağır şartlar al�nda çalışan madenci 
işçilerimiz büyük tehlike al�nda ekmek parası kazanıyor. 165 yıldır bu madenlerde 5500 şehit verdik. 
Hala üç kişinin yapacağı işi bir kişi yapıyor. Haya�nı kaybeden işçilerimizi, bu çalışma şartlarını 
görmezden gelenlere bunları her gün anlatmamız gerekiyor."
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 

Gazi Üniversitesi ve TÜRK-İŞ işbirliği ile 15.'si düzenlenen Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Kongresi Türk Metal Sendikasının Büyük Anadolu Otelinde Ankara'da 9-12 Şubat 2014 

tarihinde gerçekleş�rildi.  Kongreye sendikamızı temsilen Eği�m ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel 

Başkan Vekili AYDIN PARLAKKILIÇ ve sendikamız uzmanı CÜNEYT EREN ka�ldı. 10 Şubat-11 Şubat 

tarihinde tebliğ sunumlarının yapıldığı kongrede 6 oturumda çalışma haya�nda karşılaşılan güncel 

sorunlar ele alındı.

Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fa�h Acar kongrenin açılış konuşmalarını yap�lar.

Konuşmasında ülke nüfusunun yıllar içinde hızla artmasına rağmen sendikalı işçi sayısının 

artmak bir yana büyük bir düşüş yaşadığına dikkat çeken Atalay, bunda sendikaların yapmış olduğu 

hatalarının da payının olduğunu söyledi. Ülkemizde toplam 179 üniversite bulunmasına rağmen çok 

az sayıda üniversitede Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü olduğunu, bu bölümden 

mezun olanların ih�yaca doğrudan hitap etmesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, 

işçi ve işveren sendikalarında yeterince iş imkânı bulamadığını belirten Atalay, bu hatadan tüm 

ilgililerin dönmesi gerek�ğini, özellikle işçi sendikası genel başkanlarının bu konuda öncü olması 

gerek�ğini söyledi.
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TÜRK-İŞ GENEL EĞİTİM VE TEŞKİLATLANDIRMA

SEKRETERLERİ TOPLANTISI

TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların genel eği�m ve teşkilatlandırma sekreterlerinin ka�ldığı “TÜRK-
İŞ Genel Eği�m ve Teşkilatlandırma Sekreterleri Toplan�sı” 21-22 Nisan 2014 günü Antalya Kemer'de 
Grand Haber Hotel'de yapıldı. Toplan�ya sendikamızı temsilen Eği�m ve Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Vekili AYDIN PARLAKKILIÇ ka�ldı. 

Açılış konuşmasını yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kısaca şunlara değindi;

"Hepinizin bildiği gibi sendikal örgütlenme bakımından geçmiş yıllarla kıyaslandığında endişe 
verici bir noktadayız. Bugün 12 milyon sigortalı işçinin yalnızca 1 milyonu sendikalı. Ka�ldığım bir çok 
toplan�da ifade e�ğim, sendikalı işçi sayısına ilişkin verileri  burada bir kez daha sizlerle paylaşmak 
is�yorum; 1980 yılında ülke nüfusu 44 milyonken sendikalı işçi sayısı 2,5 milyondu. 2014 yılında ülke 
nüfusu 76 milyona ulaş�ğında ise sendikalı işçi sayısının yalnızca 1 milyon olduğunu görüyoruz. 
Sendikalı işçi sayısının bu kadar azalmasında, hükümetlerin sorumluluğu olduğu kadar bizlerin, 
sendikaların da önemli sorumlulukları var. Geçmişte yapılan hataları gözden geçirmemiz ve 
önümüzdeki yıllarda yürüteceğimiz sendikal mücadeleyi, bu hatalardan ders alarak sürdürmemiz 
gerekir. 

Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller saymakla bitmez. Bu ülkede herkes istediği takımı 
tutuyor, istediği par�ye oy verebiliyor. Ancak istediği sendikaya üye olamıyor. İstediği sendikaya üye 
olan işçi, işveren tara�ndan baskıya uğruyor ve çoğu zaman işten a�lıyor. Bunun bir örneğini Ankara 
Büyükşehir Belediyesindeki işçi arkadaşlarım yaşadı. Yıllarca burada örgütlenme çabası içinde olduk. 
Bu süreçte de sendikamıza üye olmak istediği için işten a�lan arkadaşlarımız oldu. 2014 Yerel 
Seçimleri öncesi bu belediyenin 6500 işçisi toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi olmayan bir başka 
sendikaya üye yapıldı. Ar�k Türkiye'de, demokrasi ayıbı olarak kabul edilecek bu tür olayların 
yaşanmaması gerekir.”
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TÜRK-İŞ "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" EĞİTİMİ 

Türk-iş, İş Sağlığı Güvenliği eği�m semineri 15 Ekim 2014 tarihinde Konya'da gerçekleş�rildi. 
Seminere TÜRK-İŞ Genel Merkez Eği�m Sekreteri Nazmi Irgat, TÜRK-İŞ Konya İl Temsilcisi Neca� 
Kökat ve Konfederasyona bağlı sendikalar ka�ldı. Seminere sendikamızı temsilen Işıklar Ambalaj 
işyeri baştemsilcisi Abdullah BÜYÜKSARIKULAK ve işyeri temsilcisi Şahin KOCA ka�ldı. 

Seminerde bir konuşma yapan TÜRK-İŞ Genel Eği�m Sekreteri Nazmi Irgat, konuşmalarında 
şu ifadelere yer verdi: " İşçi sağlığı ve güvenliği eğitimlerimizi TÜRK-İŞ olarak büyük bir titizlikle 
gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra bu eğitimlerimizi daha yoğun bir hale getirmek öncelikli 
hedeerimiz arasında. Bizler üye işçimize bu eğitimleri vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız 
ülkenin en acı gerçeği örgütlü işçi sayısının çok düşük olması. Bu nedenle çalışanların çok küçük bir 
kısmı eğitimleri alıyor diyebiliriz. 1980 yılında ülke nüfusu 44 milyonken örgütlü işçi sayısı 2,5 
milyondu. 2014 yılında ülke nüfusu 76 milyona ulaşmışken maalesef örgütlü işçi sayımız 1,1 milyon. 
Sendikalı işçi sayısının bu kadar gerilemesinin sebebi örgütlenmenin önündeki engellerdir. Bu 
engellerin sorumlusu başta geçmişten bugüne bu ülkeyi yönetenlerdir".

Eği�m seminerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 
ve uygulamaları, Türkiye'de iş sağlığı-güvenliği; haklar ve ödevler, İş ve hijyen, İşçi sağlığı ve beslenme 
konularında bilgiler verildi.
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TÜRK-İŞ VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE 

"ÇALIŞMA EKONOMİSİ KONGRESİ"

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü ile Türk-İş'in işbirliği ile düzenlenen 16. 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 15-16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Kocaeli'de 
Kartepe Green Park Resort'de gerçekleş�rildi.  Kongreye sendikamızı temsilen Camiş Eskişehir İşyeri 
baştemsilcisi ve sendikamız dene�m kurulu üyesi Bülent LAMPİR ve sendikamız uzmanı Cüneyt 
EREN ka�ldı. 

Kongrede çalışma haya�nın kalitesi, çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği,  çalışma 
ekonomisi, sosyal poli�ka, çalışma haya�nda kadın ve göç ana başlıklarında toplam 9 oturumda 
toplam 39 tebliğ sunuldu.

Kongrenin açılış konuşmaları Doç. Dr. M. Çağlar Özdemir, Prof. Dr. Yılmaz Özdemir, Doç. Dr. 
Abdurrahman Benli ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tara�ndan yapıldı.

Türk-İş Genel Başkanı konuşmasına iş cinayetlerinin çıkarılan yasalara rağmen yaşanmaya 
devam e�ğini, bu konuda tüm tarafların özeleş�ri yaparak üzerine düşeni yapmasını gerek�ğinin 
haya� önem arz e�ğini vurgulayarak başladı. Genel Başkan Atalay, mecliste işçi, çi�çi veya emekli 
kökenli ve işçileri anlayacak bir milletvekilinin bulunmadığını kaydederek şunları söyledi: 

"Biz bu ülkede 13 Milyon sigortalı işçi, çalışanız. 6 Milyon işçi emeklisi var. Kayıt dışı 3 milyon 
çalışan var. 3 buçuk milyon çiftçi var, 25 Milyon topladık biz bu ülkede 50 Milyonuz. Bu ülkenin biz 4'te 
3'üyüz. Ama bakınca seçilebilecek iki tane çiftçi kökenli, emekli kökenli, milletvekili bulamazsın. ''
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Konuşmasında kıdem tazmina� hakkını geriye götürecek düzenlemelerin belirli aralıklarla 
gündeme ge�rilmesini de eleş�ren Atalay bu konunun Türk-İş'in kırmızı çizgisi olduğunun bir kez 
daha al�nı çizdi.

Eş zamanlı olarak farklı oturumlarda çok sayıda tebliğin sunulduğu kongrede Türk-İş 
yöne�cilerinin yanı sıra Türk-İş'e üye sendikalardan çok sayıda yöne�ci, uzman, üniversitelerin 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden akademisyenler ve öğrenciler ka�ldı.

Kongrede son olarak Sakarya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü öğre�m üyelerinden Prof. Dr. Çiğdem Kırel, Prof. Dr. Yılmaz Özkan, Prof. Dr. 
Verda Canbey Özgüler, Doç. Dr. M. Çağlar Özdemir, Doç. Dr. Fatma Kocabaş, Yrd. Doç. Dr. Ekrem 
Erdoğan'ın  ortaklaşa yap�ğı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Algısı 
Araş�rmasına ilişkin verilerin paylaşıldı.  Kongre Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin 
mevcut durumu ve geleceği konulu tar�şmalarının ardından yapılan kapanış konuşması ile sona erdi.
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TÜRK-İŞ ADANA "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" 

2016 yı l ının i lk  "  İş  Sağl ığı  ve 

Güvenliği " Eği�m Semineri 5-6 Nisan 

2016 tarihlerinde Adana 'da yapıldı. 

Seminere  sendikamız ı  temsi len 

Olmuksan Adana işyeri baştemsilcisi 

Murat KARAÇAM ka�ldı. 

S e m i n e r e ;  T Ü R K - İ Ş  G e n e l 

Sekreteri Pevrul KAVLAK, TÜRK-İŞ 

Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, 

TÜRK-İŞ Genel Eği�m Sekreteri Nazmi 

I R G A T ,  T Ü R K - İ Ş  A d a n a  B ö l g e 

Temsilcisi Edip GÜLNAR,  Adana ilinde 

yer alan Konfederasyonumuza bağlı 

s e n d i k a l a r ı n  ş u b e  b a ş k a n  v e 

yöne�cileri, iş yeri temsilcileri ve işçiler 

ka�ldı.
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TÜRK-İŞ Adana Bölge Temsilcisi Edip GÜLNAR açış konuşmasında, çalışma haya�nda yaşanan 
sıkın�lara değindi. GÜLNAR'ın ardından TÜRK-İŞ Mali Sekreteri Ramazan AĞAR konuşma yap�:
       “Çalışma hayatındaki sıkıntıların azalmasını beklerken, her geçen gün sıkıntılar artıyor. Taşeron 
sisteminin artık biteceği umuduyla, bayram havası yaşamak isterken geldiğimiz noktada hayal 
kırıklığına uğradık. Kimse kamuda çalışanlara iyi gözle bakmıyor, geçmişten gelen bir hesap var. 
Özel istihdam büroları çağdaş köleliğin habercisi, bu bürolar hayata geçtiğinde ortalık amele 
pazarına döner. Kiralık işçilik, özel istihdam büroları, kıdem tazminatı son dönemdeki başlıca 
sorunlarımızdır. Özel istihdam büroları yasallaştığında taşeron sistemini arar hale geleceğiz.  720 
bin taşeron işçiye kadro verildi. Bu kadrolarda statü işçilik mi? memurluk mu? belli değil. İşçinin 
görevi belli olsun, memurun görevi belli olsun. Herkes kendi işini yapsın. Asıl işi yapan da yardımcı işi 
yapan da kamuda çalışıyor. Bu nedenle hepsine kadro verildi. TÜRK-İŞ olarak, taşeronda çalışırken 
memur görevini yapanlar kadrosunu memur statüsünde, bedenen çalışanlar da kadrosunu işçi 
statüsünde alsın diye uğraşıyoruz. Kıdem tazminatı 30 günden aşağı düşürülmemeli. Kıdem 
tazminatına el uzatmak TÜRK-İŞ'in genel grev sebebidir. Ülkemizde çalışma hayatının dışında da 
sorunlarımız var. Her gün çok sayıda şehit haberleri alıyoruz, patlamalar yaşanıyor. Artık bunlar 
durdurulmalı.”
       TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR'ın konuşmasının ardından başlayan Adana Eği�m 
Seminerinde; YOL-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı Celal TOZAN, “İş Sağlığı ve Genel Sağlık Sigortası 
Uygulamaları, Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Son Gelişmeler ve Doğum Öncesi ve Sonrası İzinler 
ve Ödemeler”, Dr. Orhan Ersun CİVAN, “Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği: Haklar ve Ödevler”, TÜRK-
İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı Barış İYİAYDIN “Yaşlılık Aylığını Hak Kazanma Koşulları”, TÜRK-İŞ Eği�m 
Uzmanı Hülya UZUNER DURANSOY “Türkiye'de Kadının Statüsü ve Kadına Yönelik Şiddet” Kadın 
Doğum Uzmanı Şafak YILMAZ BARAN “Kadın Sağlığı” konularında seminer programına katkı 
sağlamış�r.  TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK'ın kapanış konuşmasının ardından ser�fika 
törenine geçildi.

TÜRK-İŞ SAMSUN "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" 

 Türk- İş "İş Sağlığı ve Güvenliğ" Eği�m semineri 26-27 Nisan 2016 tarihlerinde SAMSUN'da 
yapıldı. Seminere; TÜRK-İŞ Genel Eği�m Sekreteri Nazmi IRGAT, TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilcisi Nakif 
YILMAZ, Samsun ilinde yer alan Konfederasyonumuza bağlı sendikaların şube başkan ve yöne�cileri, 
iş yeri temsilcileri ve işçiler ka�ldı. Seminere sendikamızı temsilen Olmuksan Çorum işyeri 
baştemsilcisi İbrahim KARAMAN ka�ldı.
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 TÜRK-İŞ Samsun İl Temsilcisi Nakif YILMAZ açılış konuşmasında, İş sağlığı ve güvenliği 
eği�mlerinin önemine, işçi ve işverenlerin üzerine düşen görev ve sorumluluklara değindi.
 TÜRK-İŞ Eği�m Sekreteri Nazmi Irgat, Samsun'da yap�ğı konuşmasında şu konulara 
değindi:
“2016 yılındaki üçüncü eği�m seminerimizi yapıyoruz. Ülkemizin son dönemlerde gündemi oldukça 
yoğun. Her gün şehit haberleri alıyoruz, ar�k bu durumu kanıksadık. Ülkemiz şehitleriyle anılır hale 
geldi. Maalesef ateş düştüğü yeri yakar. Ülkemiz için el birliği ile hareket etmeliyiz, birlik beraberlik 
göstermeliyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet kalanlara başsağlığı diliyorum. Bu ölümlerin dışında iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklanan ölümler de çok fazladır. Türkiye'de 
yüzde 90'ın üzerinde iş kazaları yaşanmaktadır. TÜRK-İŞ, insan haya�na önem veren çalışmayı 
destekler. Bunun için de en etkili bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği eği�mlerini sürdürür. TÜRK-İŞ 
olarak biz; hiçbir zaman dil, din, ırk ayrımı yapmayız. Her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket 
ederiz.
Öte yandan sendikal örgütlenme; bir işçinin, en iyi şekilde kendini ifade etme şeklidir. Türkiye'de 
insanlar sendikal haklarını kullanamıyor. Örgütlenme kavramı yok oldu. Demokrasinin olmazsa 
olmaz kuralı örgütlenmedir. Türkiye'de bir şeyler eksik gidiyor. Devlet üre�mden ve ya�rımdan 
kendini geri çekiyor. Sosyal devlet anlayışı yok oluyor. Sosyal devlet anlayışı, 80'li yıllarla birlikte 
değişmeye başladı. Serbest piyasa ekonomisi dedikleri şey sistemi değiş�rdi. Fabrikaların yerlerine 
konutlar- alışveriş merkezleri yapılıyor. Ülkemizde büyük işsizlik sorunu var. Resmi rakamlara göre 11. 
1 oranında işsizlik var. Resmi rakamlar gerçeği yansıtmıyor. 78 milyonluk nüfusumuz var. Sanayiye, 
tarıma gereken önemi vermeliyiz. Geleceğimiz için, bu alanlarda ya�rımlar yaparak ülkemizi 
geliş�rmeliyiz. Bu vesile ile eği�m seminerinin hepinize yarar sağlamasını diliyorum.”
 TÜRK-İŞ Genel Eği�m Sekreteri Nazmi IRGAT'ın konuşmasının ardından başlayan Samsun 
Eği�m Semineri'nde;
TÜRK-İŞ Danışmanı Enis BAĞDADİOĞLU, “Çalışma Haya�nda Güncel Gelişmeler”, YOL-İŞ Sosyal 
Güvenlik Danışmanı Celal TOZAN, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası Bakımından İş 
Kazaları ve Meslek Hastalıkları İle Sigortalılara ve Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar” ve “Sosyal 
Güvenlik Sistemindeki Gelişmeler”, Dr. Orhan Ersun CİVAN, “Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği: Haklar 
ve Ödevler”, TÜRK-İŞ Eği�m Uzmanı Hülya UZUNER DURANSOY, “ Türkiye'de Kadının Statüsü ve 
Kadına Yönelik Şiddet” TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı Barış İYİAYDIN, “Yaşlılık Aylığını Hak 
Kazanma Koşulları” Opr.Dr. Zeynep Banu GÜLER, “ Kadın Sağlığı” konularında eği�m seminer 
programına katkı sağladı. 
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TÜRK-İŞ BÖLGE - İL TEMSİLCİLERİ VE 

SENDİKA ŞUBE BAŞKANLARI SEMİNERİ

TÜRK-İŞ tara�ndan düzenlenen "TÜRK-İŞ Bölge – İl Temsilcileri ve Sendika Şube Başkanları 
Semineri " 10 Mayıs 2016 tarihinde Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. 

Eği�m seminerine sendikamızı temsilen Genel Başkan Ergin ALŞAN, Kocaeli Şube Başkanı 
Murat YÜRÜK ve İstanbul Şube Başkanı Kemal YILDIRIM ka�ldı. 

Seminerin açılış konuşmasını TÜRK-İŞ Genel Eği�m Sekreteri Nazmi IRGAT yap�. IRGAT 
konuşmasında çalışma haya�nda yaşanan sorunlara, özel is�hdam büroları aracılığıyla gerçekleşecek 
kiralık işçiliğe ve terör olaylarına değindi.
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TÜRK-İŞ Konfederasyo-nu'nun düzenlediği 2016 yılının son eği�m semineri olan 'Genel 
Eği�m ve Teşkilatlandırma Sekreterleri' toplan�sı 28-29 Aralık 2016 tarihinde Bolu'nun Abant 
ilçesinde gerçekleş�rildi. Sendikamız adına Genel Başkan Ergin ALŞAN, Eği�m ve Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Başkanvekili Aydın PARLAKKILIÇ ve sendikamız Uzmanı Aykut GÜNEL ka�lım göstermiş�r.

Açılış konuşmasını Genel Başkanı Ergün Atalay gerçekleş�rdi. Açılış konuşmasının ardından ilk 
olarak "Ekonomi Alanında Güncel Gelişmeler" sunumu gerçekleş�rildi. Öğleden sonra yapılan 
oturumda ise "Sosyal Güvenlik Alanındaki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunum gerçekleş�rildi. 
Toplan�nın son günü olan 29 Aralık'ta ise, hem genel olarak çalışma haya�nın hem de özellikle 
sendikaların en önemli sorun alanlarından biri olan taşeron sorunu ve buna bağlı olarak örgütlenme 
ve toplu sözleşme başlıklı sunum gerçekleş�rildi. Her oturum sonrası ka�lımcıların soru ve görüşleri 
ile katkı sundukları Genel Eği�m ve Teşkilatlandırma Sekreterleri Toplan�sı kapanış konuşması ile 
sona erdirildi.
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TÜRK-İŞ EĞİTİM VE TEŞKİLATLANDIRMA 

SEKRETERLERİ TOPLANTISI  ABANT'DA 
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A.3- INDUSTRALL ZİYARETLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

INDUSTRİALL’UN KAĞIT VE SELÜLOZ İŞKOLLARI SORUMLUSU 

ANATOLY SURİN VE İSVEÇ KAĞIT İŞÇİLERİ SENDİKASININ

YÖNETİCİSİ MİKAEL STERBACK SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİLER

 9 Nisan 2014 tarihinde Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL'un Kağıt ve Selüloz 
İşkolları Sorumlusu Anatoly SURİN ve İsveç Kağıt İşçileri Sendikası'nın uluslararası ilişkilerden 
sorumlu yöne�cisi Mikael STERBACK sendikamızı ziyaret e�ler. 

Sermayenin küreselleşerek 
ulusal  s ınır lar ı  aşması , 
ç o k u l u s l u  ş i r ke t l e r i n 
yüksel iş i  ve buna bağl ı 
o l a r a k  b e r a b e r i n d e 
s e n d i k a s ı z l a ş m a y ı 
ge�rmesi gibi nedenlerle, 
ç o k u l u s l u  ş i r ke t l e r i n 
ü r e �m  z i n c i r l e r i n d e 
işçilerin en temel haklarını 
ko r u ya b i l m e k  g i d e re k 
zorlaşmış�r. Sermayenin 
ka za n d ı ğ ı  h a re ket l i l i k 
s ay e s i n d e  a r t a n  g ü c ü 
karşısında, işçi sını�nın ve 
sendikacılık hareke�nin 
uluslararası düzeyde güçlü 
bir dayanışma içine girmesi 
v e  o r t a k  ç a l ı ş m a l a r ı n 

geçmiştekinden çok daha önemlidir. Yapılan bu ziyaret gerek sendikamız, gerekse kağıt ve ağaç 
sektöründe çalışan işçilerin sendikal mücadelesi için büyük önem arz etmektedir. 

 Yapılan toplan� sırasında Türkiye, İsveç ve diğer pek çok ülkedeki işçilerin çok uluslu 
şirketlerde örgütlenmede başvurduğu tak�kler, farklı toplu sözleşme biçimleri ve örgütlenmede 
karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Anatoly Surin, sendikamızın çok uluslu 
şirketlerde yapacağı örgütlenme çalışmalarında Küresel Sanayi İşçileri Sendikası'nın gerekli tüm 
desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. Mikael Sterbäck, İsveç kökenli çok uluslu şirketlerin 
Türkiye'de yapacağı sendikal hak ihlallerine karşı İsveç Kağıt İşçileri Sendikası'nın, işverenlerin bu 
tavırlarından vazgeçirmek için gerekli desteği sağlayacağını belir�. Toplan� sırasında Türkiye ve İsveç 
toplu pazarlık sistemi hakkında da karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.
 İşkolumuzda çokuluslu şirketlerin sayısı giderek artmaktadır. Bu anlamda ülkemizde faaliyet 
gösteren çokuluslu şirketlerde yapacağımız örgütlenme çalışmalarının başarıya ulaşması için küresel 
sendikamız IndustriALL ve İsveç Kağıt İşçileri Sendikasının verecekleri destekler bizim için büyük 
önem arz etmektedir.
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 Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL) ve UNI Küresel Sendikası'nın beraber 
gerçekleş�rdiği ''Sendikal Örgütlenme Kampanyaları Ortak Atölye Çalışması'' 1-2 Eylül 2014 
tarihlerinde İstanbul'da gerçekleş�rildi. Toplan�ya sendikamızı temsilen sendikamız uzmanı Cüneyt 
EREN ka�ldı. 

 Açılış konuşmaları UNI Küresel Sendikası 
adına Genel Sekreter Yardımcısı  Christy 
HOFFMAN, IndustriALL Küresel Sendikası 
adına Genel Sekreter Asistanı Kemal ÖZKAN 
tara�ndan yapıldı. 
Örgütlenme zor olduğu için örgütlenmeden 
vazgeçilemeyeceğini belirten Christy Hoffman, 
Türkiye'de yükselen bir işçi hareke� olduğunu 
ve bunun diğer ülkelerdeki işçilere umut 
verdiğini vurguladı.  Küresel Sanayi İşçileri 
Sendikası adına konuşma yapan Kemal Özkan, 
sermaye sahiplerinin işçi haklarına küresel 
ölçekte saldırılarının giderek yaygınlaş�ğı bu 
dönemde iki küresel sendikanın rekabet etmek 
yerine ortak mücadeleler yürü�üğünü, işbirliği 

içerisinde çalış�klarını ve bu işbirliğinin gelecek dönemlerde daha da geliş�rilmesinin çok önemli 
olduğunu söyledi. 21. yy.'da olmamıza rağmen dünya nüfusunun çok büyük bir kesiminin halen 
sosyal güvenliğin ça�sı al�nda olmadığına, %40'ının günde 2 dolardan daha az bir gelirle geçinmek 
zorunda olduğuna ve dünya genelinde işçilerin sadece %7'sinin sendika üyesi olduğuna dikkat çeken 
Özkan, bu süreçte ulusal sendikalara ve küresel sendikalara ve bunların üst örgütlerine çok önemli 
görevler düştüğünü ve sendikaların yeni örgütlenme stratejileri geliş�rmesi gerek�ğini bu süreçte 
küresel sendikalarla işbirliği içerisinde çalışmanın çok önemli olduğunu belir�.

 Toplan�nın ''Sendikal Örgütlenme: Öncelik mi? Neden? Bir Örgütlenme Planı Nasıl Yapılır?'' 
başlıklı ilk oturumunda sunum yapan IndustriALL Örgütlenme ve Kampanya Yöne�cisi Adam Lee 
1990 sonrası dönemde çeşitli ülkelerde sendikaların üye sayılarındaki drama�k düşüşlerle ilgili 
bilgiler verdi. Bu süreçte ekonomi poli�kalarında meydana gelen değişimlerinde sendikaları büyük 
ölçüde etkilediğini belirten Adam Lee, ''Son yıllarda çalışma haya�nda işçileri ilgilendiren konularda 
neler değiş�? Son yıllarda işverenlerin sendikalara yönelik tepkilerinde neler değiş�?'' sorularını 
ka�lımcılara yönelterek bu konuda görüş alışverişi yapılmasını sağladı. Ardından ''Türkiye'de 
Örgütlenme Bir Numaralı Öncelik Olmalı mıdır? Neden?'' konusu üzerine grup çalışması yapıldı.

 ''Örgütlenme ve Kampanya Yürütmenin Temel İlke ve Metotları Nelerdir? Sendikal Yapı, 
Yasal Zemin, Dış Baskılar, Metotlar'' başlıklı ikinci oturumda örgütlenmenin nasıl yapılabileceği 
konusu tar�şıldı. 
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INDUSTRİALL VE UNI KÜRESEL SENDİKASI’NIN BERABER

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ "SENDİKAL ÖRGÜTLENME KAMPANYAARI

ORTAK ATÖLYE ÇALIŞMASI " 1-2 EYLÜL 2014 TARİHLERİNDE

İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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MONDİ AVRUPA SENDİKA İŞLETME KONSEYİ HEYETİ 

SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

 Çok uluslu Mondi şirke�nin Avrupa Sendika İşletme Konseyi heye� 8 Nisan 2015 tarihinde 
sendikamızı ziyaret e�.

 Otuzu aşkın ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 25 bin kişiyi is�hdam eden Mondi şirke�nin 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki fabrikalarında örgütlenmiş sendikaların temsilcilerinden oluşan 
heyete Mondi Avrupa Sendika İşletme Konseyi Başkanı Wolfgang KNES ve üyesi olduğumuz Küresel 
Sanayi İşçileri Sendikası ( IndustriALL ) Kağıt İşkolu Direktörü Anatoly SURİN de eşlik e�.
Ziyaret sırasında yapılan toplan�ya Genel Başkanımız Ergin Alşan, Toplu Sözleşme ve Mali İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bekir Tanrıkulu, Eği�m ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Aydın Parlakkılıç ve Kocaeli Şube Başkanı Murat Yürük ka�ldı.

 Toplan�da Mondi grubunun Türkiye'deki kolu olan Mondi Tire Kutsan işletmesinde 
örgütlenme konusunda karşı laş�ğımız sorunlar ve bu sorunların çözümü için 
uygulanabilecek strateji ve tak�kler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mondi 
grubunun faaliyet gösterdiği Avusturya, Polonya, Almanya, Slovakya gibi pek çok ülkeden 
temsilcilerin ka�ldığı toplan� da ülkelerinde örgütlenme konusunda yaşadıkları sıkın�lar ve 
Mondi işyerlerindeki  örgütlenme tecrübeleri konusunda yararlı bilgiler edindik.

Mondi grubunun faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde, çalışanların sendika ve toplu iş 
sözleşmesi hakkına saygılı ve ülkedeki yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesine 
rağmen, Türkiye'de yasalara aykırı biçimde yetkili olmayan sarı bir sendika ile toplu iş 
sözleşmesi yapması, sendika özgürlüğünü kullanmak isteyen işçilere yapılan baskılardan 
duyduğumuz rahatsızlığı toplan� sırasında bir kez daha vurguladık.

Gerek örgütlenme çalışmalarımız gerekse sendikalar arasında uluslararası 
dayanışmanın sağlanması açısından çok önemli olan toplan� sonrasında küresel sendikamız 
IndustriALL'un Kağıt İşkolu Direktörü Anatoly Surin ve Mondi Avrupa Sendika İşletme 
Konseyi'nin üyeleri Mondi işyerindeki örgütlenme çalışmalarımızda  dayanışmaya ve bu 
konuda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade e�ler.
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INDUSTRIALL 2. DÜNYA KONGRESI 

BREZILYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) 2. Dünya 
Kongresini 3-7 Ekim 2016 tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janerio ken�nde gerçekleş�rdi. 50 
milyon'dan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL Kongresine 100'den fazla ülkeden 1500 delege ka�ldı. 

Kongrede Alman IG Metall Sendikası Başkanı Jörg Hoffman Başkanlığa seçilirken, 
Nijerya'dan Issa Aremu, Tunus'tan Tahar Berberi, Arjan�n'den Raul Enrique Mathiu, 
İsveç'ten Anders Ferbe ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Carol Landry de Başkan 
Yardımcıları olarak seçildiler. 

Eski Genel Sekreter Jyrki Raina'nın yerine Brezilya'dan Valter Sanches yeni Genel 
Sekreter olarak seçilirken, Kemal Özkan ise yeniden Genel Sekreter Yardımcılığı görevine 
seçildi. Ülkemizde sendikal alanda yaşanan hak gasplarını ve kayıplarını düşündüğümüzde, 
böylesine önemli ve büyük bir sendikada Sayın Kemal Özkan'nın yer alması, sorunların 
Uluslararası boyu�a tar�şılacağı ve çözüm için de adımlar a�lacağı inancımızı 
güçlendirmektedir.
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INDUSTRIALL KÜRESEL SENDİKA VE AVRUPA

SENDİKASI'NIN TÜRK ÜYELERİ İLE ORTAK TOPLANTI 

 Toplamda 140 ülke madencilik, enerji, imalat sektörlerinde 50 milyon çalışanı 
temsil eden IndustriALL Heye�, 21 Mart 2017 Salı günü TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret 
e�.

 IndustriALL Küresel Genel Sekreteri Valter Sanchez, IndustriALL Avrupa Genel 
Sekreteri Luc Triangle ve IndustriALL Küresel Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Türk-
İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ı makamında ziyaret e�. Ziyare�e, Türkiye'deki 
çalışma yaşamına ilişkin konular hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplan�ya 
sendikamızı temsilen sendikamız Genel Başkanı Ergin ALŞAN ka�ldı. 
 Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, heyete taşeron işçilik, özelleş�rme ve kamuda 
hak kayıpları gibi mevcut durum hakkında bilgi verdi. 
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A.4- DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ

TİSK  " İŞ KANUNU " EĞİTİM SEMİNERİ 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 15 Kasım 2013 tarihinde 
düzenlediği "10. Yılında İş Kanunu Semineri" Le Meridien Hotel/İSTANBUL'da yapıldı. 
Toplan�ya sendikamızı temsilen sendikamız uzmanı Cüneyt EREN ka�ldı.

 Toplan�nın açılış konuşmasını TİSK Genel Başkanı Tuğrul Kutadgobilik yap�. İş 
Kanunu'nun yapılması sürecinde ortaya konan sosyal diyalog sürecinin Türk endüstri 
ilişkileri tarihine al�n harflerle yazılacağını,  bu süreçte kurulan dengelerin muhafaza 
edilmesi gerek�ğini söyleyen Kutadgobilik bilim ve sanayi arasındaki işbirliğinin Türkiye'de 
işlerlik kazanmadığına, bunun geliş�rilmesi gerek�ğine, akademisyenlerin çalışmalarını 
yaparken  uzun vadeli hedeflere göre hareket etmesi gerek�ğine vurgu yap� 

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın bir 
konuşma gerçekleş�rdi. Konuşmasında yeni dönemin ih�yaçlarına uygun olarak, yalnızca İş 
Kanunun işçiyi koruma ilkesinin göz önünde bulundurulamayacağını aynı zamanda 
işletmenin rekabet unsurunun da göz önüne alınması gerek�ğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını TİSK Yöne�m Kurulu Başkan 
Vekili Hakkı Matraş'ın yap�ğı I. oturum başladı.  I. oturumda Prof. Dr. Fevzi Şahlanan İş 
Güvencesi Hükümleri ve Uygulama Sorunları konulu, Prof. Dr. Polat Soyer Alt işveren 
Düzenlemeleri konulu, Prof. Dr. Gülsevil Alpagut İş Sözleşmelerinin Türlerinin Uygulanması 
ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi konulu sunumlarını yap�lar.

I. oturumun ilk konuşmacısı Prof. Dr. Fevzi Şahlanan sözlerine 158 sayılı ILO 
sözleşmesinin 1994 yılında onaylanmasıyla, buna ilişkin iş güvencesi hükümlerinin 
çıkarılmasının ar�k ulusal bir zorunluluk haline gelmiş olduğunu söyleyerek başladı. 
Şahlanan, sunumunda 4857 Sayılı İş Kanununun iş güvencesine ilişkin hükümlerini 
değerlendirdi. Özellikle bir işçinin de iş güvencesi kapsamında olabilmesi için aranan 
şartların Türkiye gerçekleri ile uyuşmadığını belir�. Son olarak ise işe iade davaları işçi 
lehine sonuçlandığında yalnızca işverenin istemi üzerinden hareket edildiğini ve bunun 
uluslararası normlarla uyuşmadığını söyledi. 

I. oturumun ikinci konuşmacası olan Prof. Dr. Polat Soyer'in sunumunda dikkat çeken 
en önemli nokta, alt işveren düzenlemeleri konulu sunumunda alt işverene iş vermenin 
esasında işin yöne�mi ve ekonomik avantajlar sebebiyle yaygınlaş�ğını, ancak bu 
uygulamanın işçileri sendikasızlaş�rmak için önemli bir araca dönüşmesi sonrasında 
uygulamanın sınırlandırılması düşüncesinin hasıl olduğunu vurguladığı bölüm olmuştur. 
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I. oturumun son konuşmacısı Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ise, iş sözleşmesi türlerinin 
uygulanması ve mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi konulu sunumunu gerçekleş�rdi.

I. oturum soru-cevap faslı ile sona erdi.

II. oturumun başkanlığını TİSK Yöne�m Kurulu Başkan Vekili  Tandoğan Tokgöz yap�. 
Oturumda Prof. Dr. Tankut Centel Çalışma Sürelerinde Esneklik Öngören Hükümlerin 
Uygulanması konulu, Prof. Dr.  Algun Çi�er Kıdem Tazmina� Uygulaması konulu, Prof. Dr. 
Nurşen Canikoğlu İş Kanunu-Yeni Borçlar Kanunu İlişkisi konulu sunumlarını yap�lar.

I I. oturumun ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Tankut Centel, çalışma sürelerinde 
esneklik öngören hükümlerin İş Kanununda yer almasının en önemli sebebi olarak, yasanın 
çıkış sürecinde yaşanan ekonomik gelişmeleri gösterdi.

I I . oturumun ikinci konuşmacısı olan Prof. Dr. Algun Çi�er kıdem tazmina� 
uygulaması konulu sunumunda kıdem tazmina�mızın hukukumuza girme süreci, kıdem 
tazmina� sisteminde yaşanan değişiklikler, kıdem tazmina�na hak kazanma koşulları, 
kıdem tazmina�na ilişkin esas alınacak başlangıç ve bi�ş tarihleri, kıdem tazmina�nın 
hesaplanması, kıdem tazmina�nın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak faiz, 
kıdem tazmina�na ilişkin sürenin belirlenmesinde dikkate alınmayan süreler gibi pek çok 
konuda ka�lımcıları aydınlatacak ayrın�lı bilgiler verdi. 

II. oturumun son konuşmacısı olan Prof. Dr. Nurşen Canikoğlu İş Kanunu-Yeni Borçlar 
Kanunu İlişkisi konulu sunumunda, iş Kanununda hüküm bulunmayan hallerde borçlar 
kanunun uygulanabileceğini, borçlar kanununun iş kanununa göre daha genel bir kanun 
olduğunu, eski özel kanun hükümleri ile yeni genel kanunun hükümlerinin çelişmesi 
durumunda eski özel kanunun önceliği olduğuna dikkat çek�. 

II. oturum soru- cevap faslıyla sona erdi.

Seminerin son kısmında ise Tuğrul Kutadgobilik, Bayram Meral, Salih Kılıç, Süleyman 
Çelebi, Refik Baydur, Murat Başesgioğlu ve Yaşar Okuyan'ın konuşmacı olduğu İş Kanununun 
Hazırlık Süreci ve Geleceğe Bakış konulu panelde konuşmacılar kanunun yapılış sürecinde 
içinde bulundukları durumu ve iş kanununun uygulanma sürecinde kendi açılarından 
olumlu ve olumsuz olarak gördükleri durumları değerlendirdiler ve geleceğe ilişkin 
düşüncelerini ka�lımcılarla paylaş�lar.
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İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR VE

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 19. TOPLANTISI

  Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosunun katkılarıyla düzenlenen ''İş Hukukuna 
İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 19. Toplan�sı'' 6-7 Haziran 2014 tarihinde Galatasaray 
Üniversitesi Ortaköy Kampüsünde gerçekleş�rildi. Toplan�ya sendikamızı temsilen 
sendikamız uzmanı CÜNEYT EREN ka�ldı. 

Toplan�nın ilk gününde İstanbul Barosu SEM İş Hukuku Bölüm Başkanı Av. Abdi 
Pesok'un yöne�ği oturumda Prof. Dr. Aydın Başbuğ, ''Sendika Genel Kurulları, Oluşumu ve 
Yargı Dene�mi'' başlıklı, Yard. Doç. Dr. Derya Demirdizen ''Türkiye'de Sendika İçi Demokrasi 
Yada Bir İmkansızın Arayışı mı?'' başlıklı,Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Sayış'ın 
yöne�ği öğleden sonraki oturumda  Prof. Dr. GülsevilAlpagut ''Sendikal Güvenceler'' 
başlıklı tebliğlerini sundular. Sendikamız Genel Başkan Danışmanı Av. Dr. Murat Özveri'nin 
de tebliğini sunduğu toplan�nın ikinci gününde,Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut 
Balcı'nın yöne�ği oturumda Prof. Dr. E. Murat Engin ''Sendikal Örgütlenmenin Düzeyi '' 
başlıklı, Av. Dr. Murat Özveri ''Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi'' başlıklı tebliğlerini sundular. 
Toplan�nın öğleden sonra gerçekleş�rilen ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Serace�n 
Göktaş'ın yöne�ği oturumda  iseProf. Dr. Talat Canbolat ''Toplu İş Sözleşmesi Düzeyi, Türleri 
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ve Çerçeve Sözleşme'' başlıklı, Yard. Doç. Dr. Sedef Koç ''Toplu İş Uyuşmazlıkları'' başlıklı 
tebliğlerini sundular.

Toplan�nın ilk gününe zaman kısı� yüzünden ka�lma şansı bulamadık.
Toplan�nın ikinci gününde, Prof. Dr. E. Murat Engin, ''Sendikal Örgütlenmenin Düzeyi 

'' başlıklı tebliğinde sendikal örgütlenme düzeyine ilişkin mevzua�mızdaki pozi�f durum ve 
uluslararası hukuk çerçevesinde detaylı bir karşılaş�rma yap�. 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile 
işkolu sendikacılığının hukukumuza yerleş�ğini söyleyen Engin, 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ileişkolu düzeyinde örgütlü olmanın sendika tanımının içine 
sokulduğunu söyledi. Böylece işyeri ve meslek düzeyinde örgütlenen sendikaların toplu iş 
sözleşmesi yapma ehliye� olan sendika tanımının dışında bırakıldığına dikkat çeken Engin, 
6356 sayılı kanunun 2821 sayılı kanunda var olan Türkiye çapında örgütlenme şar�nı 
kaldırdığını, dolayısıyla işkolu düzeyinde örgütlenmiş olmak şar�yla belirli bir bölgede 
sendikal örgütlenmelere kapı açıldığını, önceden fiilen var olan durumun bu düzenleme ile 
yasal temele kavuştuğuna dikkat çek�. 

Av. Dr. Murat Özveri,''Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi'' başlıklı tebliğine toplu iş sözleşmesi 
yetki sisteminin bir amacının, bu amacı gerçekleş�rmek için özgün hukuk kurallarının, bu 
hukuk kurallarını uygulayacak bir kurumsal yapının var olması gerek�ğini, Türkiye'deki toplu 
iş sözleşmesi yetki sisteminin amacının olmasına rağmen bu amaca uygun özgün hukuk 
kuralları ve hukuk kurallarını uygulayacak kurumsal yapıları konusunda ciddi sorunlar 
olduğunu söyleyerek başladı. Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın belirlenme 
süreci uzadıkça sendikasızlaş�rmanın da o ölçüde ar�ğını, yetkili sendikanın belirlenme 
sürecinde işveren otoritesinin sınırlanmasının çok önemli olduğunu aksi takdirde yetki alan 
her sendikanın işçiler açısından sarı sendika olup olmama konusunda şüphe uyandıracağını 
belirten Özveri, 1993-2009 yılı arasını kapsayan çalışmasında sendikanın toplu iş sözleşmesi 
yetkisine i�raz edildiğinde ortalama 424 günde yetkili sendikanın belirlenebildiğini, 
işverenin süreci uzatmak ve böylece işyerini sendikasızlaş�rmak için çeşitli i�raz yollarına 
başvurduğunu vurguladı. 

Prof. Dr. Talat Canbolat ''Toplu İş Sözleşmesi Düzeyi, Türleri ve Çerçeve Sözleşme'' 
başlıklı tebliğinde, toplu iş sözleşmesi hakkının tarihi gelişim seyri, toplu iş sözleşmesi 
düzeyleri ve 6356 sayılı kanunda yer alan ilgili hükümler konusunda ayrın�lı bilgiler verdi. 

Yardımcı Doç. Dr. Sedef Koç, '' Toplu İş Uyuşmazlıkları'' başlıklı tebliğinde, 6356 sayılı 
kanunda öngörülen toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yollarına ilişkin hükümler konusunda 
ayrın�lı bilgiler verdi.ILO'nun norm dene�m organları olan Uzmanlar Komitesi ile Sendika 
Özgürlüğü Komitesi'nin mevzua�mızdaki toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yollarına ilişkin 
hükümlere yönelik eleş�rileri hakkında da bilgiler veren Koç, bu eleş�reler dikkate alınarak 
kanunda değişiklikler yapılması gerek�ğini, kanuni grev tanımının genişle�lmesinin önemli 
olduğunu, çalışanların menfaatlerini korumaya yönelik barışçıl toplu eylem hakkının meşru 
kabul edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
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YARGITAY’IN 2013 YILI İŞ HUKUKU VE 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KARARLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ SEMİNERİ

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi) tara�ndan 
düzenlenen ''Yargıtay'ın 2013 yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının 
Değerlendirilmesi Semineri''  21-22 Kasım 2014 tarihinde Kadir Has Üniversitesi'nin ev 
sahipliğinde İstanbul'da gerçekleş�rildi.Seminere Yargıtay'ın 9., 10., 21. ve 22. Hukuk 
Dairesi üye ve tetkik hakimlerinin yanı sıra, akademisyen, hakim,avukat ve sendika 
temsilcilerinden oluşan çok sayıda dinleyici ka�ldı. İki gün süren seminerde Prof. Dr. Kübra 
DOĞAN YENİSEY, Prof. Dr. Mustafa ALP, Prof. Dr. Ali GÜZEL, Prof. Dr. A. Can TUNCAY 
tebliğlerini sundular. 

Seminerin açılış konuşması İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Polat SOYER tara�ndan yapıldı.

Seminerin ilk gününde Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Sayış'ın oturum 
başkanlığı yap�ğı birinci oturumda, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey ''İş İlişkisinin Kurulması, 
Hükümleri ve İşin Düzenlemesi'' başlıklı tebliğini sundu.Yenisey, iş ilişkisinin kurulması 
konusunda Yargıtay'ın 15 yaşın al�ndaki kişilerle kurulan iş ilişkisinin geçersiz sayılacağı 
yönünde kararlarına ka�lmadığını, bu normların işçiyi korumak amacıyla ge�rildiğini 
belir�. 

Seminerin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Serace�nGöktaş'ın  oturum başkanlığı 
yap�ğı ikinci oturumunda, Prof. Dr. Mustafa ALP tara�ndan ''İş İlişkisinin Sona Ermesi ve 
Kıdem Tazmina�'' başlıklı tebliğ sunuldu. Alp, tebliğinde işyeri devrinde işçinin iş 
sözleşmesini fesih hakkı, iş sözleşmesini fesheden tara�n tespi�,yıllık izin nedeni ile işçinin 
derhal fesih hakkı, aynı büyükşehir belediye sınırları içerisinde nakil ve işe gidiş geliş 
süresinin telafi edilmemesi, olumsuz işyeri uygulaması ile ikramiyenin kaldırılması-kıdem 
tazmina�na etkisi, sulh sözleşmesi ve işe iade davası, ikale,  işçinin kıdemine göre iş 
güvencesi tazmina�nın belirlenmesi, emekliliğe ayrılan işçinin iş güvencesi tazmina�nın alt 
sınırdan belirlenmesi, ,iş sözleşmesinin süresinden önce feshinde bağlanan, cezai şart iş 
güvencesinin tutarında bir tavana bağlanması, toplu iş sözleşmesindeki cezai şar�n tavana 
bağlanması, çağrı üzerine iş ilişkisinde kıdem tazmina�na esas hizmet süresi konularında 
bazı Yargıtay kararlarının detaylı analizini yap�, kararların ka�ldığı ve ka�lmadığı yönlerini 
açıkladı.

Seminerin ikinci gününün Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi Doç. Dr. Halil Yılmaz'ın  
oturum başkanlığı yap�ğı ilk oturumunda Prof. Dr. Ali GÜZEL ''Toplu İş İlişkileri'' başlıklı 
tebliğini sundu.6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yürürlüğe girdikten 
sonraki dönemdeki toplu iş ilişkileri ile ilgili Yargıtay kararlarına tebliğinde yer veren Güzel, 
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6356 sayılı kanunun çelişkili, birbiriyle tutarsız hükümleri, yasa tekniğine aykırı  
düzenlemeleri içinde barındıran bir kanun olduğunu, uzun yıllardır üzerinde tar�şılmasına 
rağmen görüş birliğine varılamamış bazı kavram ve kurumların 6356 sayılı kanunda da 
aynen yer aldığını bu nedenle aynı konularla ilgili sorunların 2013 yılı Yargıtay kararlarına 
konu teşkil e�ğini, uluslararası normlara aykırı olduğu için eleş�rilen pek çok düzenlemenin 
de 6356 sayılı kanunda aynen varlığını koruduğunu belir�. 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Süleyman Caner'in başkanlığını yap�ğı son 
oturumda, Prof. Dr. A. Can TUNCAY ''Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri'' başlıklı 
tebliğini sundu.Tuncay tebliğinde, sigortalılık ilişkisinin başlangıcı,sigortalının 5510 sayılı 
kanunun 4. Maddesinin a, b ve c bentlerinde yer alan hallerin birden fazlasını aynı anda 
taşıması, �cari taksi, dolmuş vb. nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında bir veya daha 
fazla işveren yanında çalışanların sigortalılık durumu, iflasın ertelenmesi nedeniyle 
ödenemeyen sigorta primlerinden üst düzey yöne�cinin sorumluluğu, gelir ve aylık 
bağlanmayacak hal ler,  yaşanı lan bir  iş  kazasında işverenin sorumluluğunun 
belirlenmesinde kaçınılmazlık halinin etkisi, işyerinde geçirilen kalp krizi sonrası ölümün iş 
kazası sayılıp sayılamayacağı konularında bazı Yargıtay kararlarının detaylı bir şekilde 
analizini yap�, bu kararlara ka�ldığı ve ka�lmadığı kısımları konusunda açıklamalarda 
bulundu. 

Seminer kapanış konuşmaları ile sona erdi.
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PETROL İŞ SENDİKASI 
"İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER" SEMİNERİ

Petrol-iş Sendikası Genel Merkezi tara�ndan 02.03.2016 tarihinde “İş Hukukunda Güncel 
Gelişmeler” adlı konferans düzenlenmiş�r. 

Konferansa Türk-İş yöne�cileri, Petrol-İş Sendikası genel merkez yöne�cileri, şube 
başkanları ve iş yeri temsilcileri ile Türk-İş'e bağlı çeşitli sendikaların genel başkan ve 
yöne�cileri, iş hukukçuları ve akademisyenler ka�lmış�r. Sendikamız adına da sendikamızın 
uzmanı Aykut Günel ka�lmış�r. 

Üç oturumda düzenlenen konferansı ilk oturumunun konu başlığı “Zorunlu 
Arabuluculuk “tur. İkinci oturumun konu başlığı “Özel İs�hdam Büroları” ve son oturumun 
konu başlığı ise “Kıdem Tazmina�” dır. 

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali  Ufuk Yaşar tara�ndan yapılan açıl ış 
konuşmasından sonra, ilk oturumda zorunlu arabulucuk konusunda yapılmak istenilen 
düzenlemenin hukukun temel ilkeleri ve uygulanabilirliği ile işçi hakları bakımından 
değerlendirilmesi yapılmış�r. Eğer düzenleme yasalaşırsa Türk Hukuk yargılamasına olası 
etkileri tar�şılmış�r. İkinci oturumda mevcut uygulama, Yargıtay Kararları ile AB Hukuku 
çerçevesinde, meslek edinilmiş ödünç iş ilişkisi yasa tasarısı değerlendirilmiş�r. Son 
oturumda da yasalaş�rılması planlanan kıdem tazmina� fonunun nasıl sonuçlara yol 
açacağı değerlendirilmiş ve kıdem tazmina� AB uygulamaları örnekleri ışığında 
tar�şılmış�r. 

Çalışma yaşamını ve işçi sını�nı doğrudan etkileyecek olan bu düzenlemelerin bir 
arada tar�şılması ka�lımcıların konferansa olan ilgilerini ar�rmış�r. Oturum sonlarında 
ka�lımcıların soru ve görüşlerini paylaşması konferansın daha etkin geçmesine katkıda 
bulunmuştur. 
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İŞLETMELERDE YENİ ASGARİ ÜCRETLER 
(SORUNLAR-UYGULAMALAR)

Gedik Üniversitesi Yaşam Boyu Eği�m, Uygulama ve Araş�rma Merkezi tara�ndan 
23.03.2016 tarihinde “İşletmelerde Yeni Asgari Ücretler (Sorunlar-Uygulamalar)” adlı 
ser�fikalı eği�m programı düzenlenmiş�r. Açılış konuşmalarını Gedik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ ve Gedik Üniversitesi İk�sadi, İdari ve  Sosyal Bilimler Fakültesi 
Dekan v. Prof. Dr. Me�n KUTAL tara�ndan gerçekleş�rilmiş�r.Seminere sendikamızı 
temsilen sendikamız uzmanı Aykut GÜNEL ka�lmış�r. 

İki oturum halinde düzenlenen seminerin birinci oturumunun konu başlığı “Yeni 
Asgari Ücretlerin Türk İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” iken, ikinci oturumun konu 
başlığı “Yeni Asgari Ücretlerin İşletmelerin Ücret Poli�kası ve Uygulamaları Açısından 
Değerlendirilmesi” olarak belirlenmiş�r.

Oturum Başkanlığını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre�m Üyesi Prof. Dr. 
Gülsevil Alpagut'un yap�ğı ilk oturumda, Marmara Üniversitesi Öğre�m Üyesi Doç. Dr. 
İbrahim Subaşı tebliğini sunmuştur. Tebliğin odak noktasına asgari ücre�n hem uluslararası 
hem de ulusal alanda tarihsel gelişimi ve önemi konulmuştur. Asgari ücre�n uluslararası 
sözleşmelerdeki, uluslararası ve ulusal mevzua�aki yeri ve tüm yönleri ortaya konulmuştur. 
Oturum Başkanlığını emekli Öğre�m Üyesi Prof. Dr. Savaş Taşkent'in yap�ğı ikinci oturumda 
ise, İş Hukuku Müşaviri Mehmet Koçak tebliğ sunmuştur. Ocak 2016 yılında %30 civarında 
artan asgari ücre�n hem devlet hem işletmeler hem de işçiler nezdinde nasıl değişimler 
meydana ge�rdiği veriler ile desteklenerek ortaya konulmaya çalışılmış�r. 

Oturumlar sonrasında ka�lımcıların soru ve yorumları ile süren seminer, Prof. Dr. 
Me�n Kutal'ın genel değerlendirmesi ve ser�fika takdimi ile sona ermiş�r. 
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8.ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI
ve

GÜVENLİĞİ KONFERANSI

8-11 Mayıs 2016'da İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) tara�ndan düzenlenen "8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı" 
gerçekleşmiş�r. Konferansa sendikamızı temsilen sendikamız uzmanı Aykut GÜNEL 
ka�lmış�r. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de dahil çok sayıda Uluslararası kuruluşun 
destek verdiği konferansta ana tema olarak "Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği"  tercih 
edilmiş�r.

8 Mayıs günü yapılan açılış konuşmaları ile başlayan konferans 9 Mayıstan i�baren 
tebliğ sunumları ile devam etmiş�r. Sabah saat 09.30'dan 17.00'ye kadar çok sayıda panel 
yaklaşık 10 farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleş�rilmiş�r. Yapılan paneller hem konu 
olarak hem de içerik olarak çok kapsamlı ve geniş bir yelpazeden seçilmiş�r. Maden 
sektöründen İnşaata, göçmen çalışanlardan mesleki eği�me kadar çeşitli alanlarda 
sunumlar yapılmış�r.

Ka�lımcılar çalış�kları alanlara göre panellere ka�lıp, işyerlerinde ne gibi önlemler 
almaları gerek�ğini, alınmayan önlemlerden doğan hukuki yap�rımların neler olduğunu 
detaylı şekilde öğrenmeye çalışmışlardır. Yapılan hemen her oturumda al� çizilen konu 
işyerlerindeki güvenlik kültürü olmuştur. Bu bağlamda tek başına alınacak önlemlerin 
yeterli olamayacağı, alınacak bu önlemlerin bütüncül bir şekilde örgüt kültürü kapsamında 
değerlendirilip diğer departmanlarla koordineli bir şekilde yürütülmesi gerek�ğinin önemi 
vurgulanmış�r.

Çok geniş kapsamlı organize edilen bu konferansın en önemli eksikliklerine 
bak�ğımızda ise; sorunların teknik boyutlarının daha çok konuşulması ve meseleyi 
neredeyse sadece alınması gereken teknik önlemlere indirgemesidir. Kuşkusuz ki 
işyerlerinde alınacak iş güvenlikleri kazaların önlenmesinde haya� öneme sahip�r. Ancak 
alınamayan/alınmayan bu önlemlerin neden alınmadığını sorgulamak ve bunun sebeplerini 
ortaya çıkarmak aynı derecede öneme sahip�r. İş Kazalarının ve buna bağlı olarak da 
ölümlerin yaşandığı sektörlere bak�ğımızda güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygın 
olduğunu görmekteyiz. Bu noktaların üzerinde durulmaması, meselenin insani boyutunun 
atlanılması önemli eksiklikler olarak öne çıkmaktadır. 

11 Mayıs Çarşamba günü ise sabah oturumları ve 13.00'ten i�baren yapılan kapanış 
konuşmaları ile konferans sona ermiş�r.
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EMEĞİN HUKUKU KURULTAYI 

27 Mayıs 2016 günü Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk-İş, Hak-İş ve DİSK tara�ndan 
"Emeğin Hukuku Kurultayı 2" Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 
Kurultaya sendikamızı temsilen sendikamız uzmanı AYKUT GÜNEL ka�ldı. 

TBB Yöne�m Kurulu Üyesi ve 
Emek Komisyonu Kordinatörü 
A v .  K ü r ş a t  K a r a c a b e y 
tara�ndan sunuş konuşması 
i l e  b a ş l ay a n  k u r u l t ay d a 
sırayla, TBB Başkanı Av. Prof. 
Dr. Me�n Feyzioğlu, Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay, 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan ve DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko açılış konuşmalarını 
g e r ç e k l e ş �r d i l e r.  A ç ı l ı ş 
konuşmalarında yapılan ortak 
vurgu ise Türkiye'nin en büyük 

üç İşçi Konfederasyonun, işçilerin haklarının tar�şıldığı bir pla�ormda bir araya gelmesidir. 
Son dönemde emeğe yapılan saldırıların artması, Özel İs�hdam Bürolarına geçici iş ilişkisi 
sağlama yetkisinin verilmesi yani kiralık işçiliğin yasalaşması ve yine bu bağlamda birçok 
konunun işverenlerce ve AKP hüküme�nce işçilerin önüne sunulması, açılış konuşmasını 
yapan Başkanlarca eleş�rilmiş�r.

Oturum Başkanlığını Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcının yap�ğı ilk 
oturumun konu başlığı "Bireysel İş Hukuku" olarak belirlenmiş�r. Bu oturumda Özel 
İs�hdam Büroları, Kıdem Tazmina�, A�pik İş Sözleşmeleri İş Hukuku bağlamında 
tar�şılmış�r. Oturumda oluşan ortak kanaat ise İş Hukuku alanında yapılan ve yapılması 
planlanan düzenlemelerin İş Hukukunun işçiyi koruma ilkesine ters düştüğü ve çalışma 
barışı noktasında sıkın�lar yaratabileceğidir. 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Halil Özdemir'in başkanlığını yap�ğı ikinci oturumda 
ise Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yaşanan gelişmeler tar�şılmış�r. Çeşitli Üniversitelerin 
Hukuk Fakültelerinden ka�lan konuşmacılar tara�ndan son dönemde Sosyal Güvenlik 
alanında yaşanan değişimler geniş bir şekilde değerlendirilmiş�r.

Son oturumun ana ekseni olarak ise Toplu İş Hukuku belirlenmiş�r. Yargıtay 22. Hukuk 
Dairesi Başkanı Serace�n Göktaş'ın başkanlığını yap�ğı oturumda Toplu İş Hukukunu 
ilgilendiren önemli konular tar�şılmış�r. Konuşmacıların değindikleri konulara 
bak�ğımızda; Sendika Genel Kurullarının İptal Davası ve Şartları, Toplu İş Sözleşmesi Yapma 
Yetkisi ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Sendika Yöne�cisinin Güvencesi ve son olarak da Sendikal 
Tazminatlar konuşmacılar tara�ndan derinlemesine ve her boyutuyla anla�lmış�r. Özellikle 
Toplu İş Sözleşmesi yetki sürecinde ve sonrasında yasal engellerin süreci nasıl etkilediği 
konuşmalar arasından öne çıkan mesele olmuştur.
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DİSK " KÖLELİĞE TESLİM OLMAYACAĞIZ " 

ÇALIŞTAYI

15-16 Haziran'ın 46'ncı yıldönümünde “Köleliğe Teslim Olmayacağız” başlığı ile 
DİSK'in düzenlediği Çalıştay 16 Haziran 2016 günü Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat 
Evi'nde yapıldı. Çalıştaya sendikamızı temsilen sendikamız uzmanı Aykut GÜNEL ka�ldı. 

Çalıştay 15-16 Haziran direnişi ile ilgili sinevizyon gösteriminin ardından DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko' nun açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun Moderatörlüğünü yap�ğı ilk oturumda Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. İbrahim 
Kaboğlu ve Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğre�m 
Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik sunumlarını gerçekleş�rdiler. İbrahim Kaboğlu sunumunda kiralık 
işçilik yasasının Anayasa'nın çok sayıda maddesine aykırılık oluştuğunu ve bu nedenle de 
Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunulacağını belir�. Daha sonra Aziz Çelik 
"Bildiğimiz İs�hdamın Sonu: Kiralık İşçilik" başlıklı sunumunu gerçekleş�rdi. Çelik 
sunumunda kiralık işçiliğin İş Kanununda belir�len ve genel kabul gören is�hdam 
ilişkilerinin kiralık işçilik ile köklü bir değişime uğrayacağını belir�.

İkinci oturumda ise kiralık işçiliğe dair Uluslararası mücadele ve deneyim aktarımları 
yapıldı. Rusya Sendikalar Federasyonu'ndan Sergey Saurin ülkesindeki kiralık işçiliğin 
durumunu ve ona karşı yapılan mücadeleleri anla�. Daha sonra Fransa Sendikal Birlik 
Solidaries'ten Sarah Caunes halen gündemde olan Fransa'daki İş Yasası tar�şmalarını, bu 
yasaya karşı yap�kları mücadeleleri ve Özel İs�hdam Büroları'ndaki çalışma koşullarını 
anla�. İndustriall Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ise küresel düzeyde paylaş�ğı 
ista�s�ki verilerle kiralık işçiliğin genel görünümünü aktardı. Çalıştay soru-cevap kısmı ve 
ka�lımcıların katkı sunduğu forum bölümünün ardından sonlandı.

-120-



SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 2013-2017 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

www.selulozis.org.tr

YENI ANAYASA PERSPEKTIFINDE 

SENDIKAL HAKLAR PROJESI SEMINERİ

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tara�ndan yeni 

Anayasada gerçekleş�rilmesi planlanan sendikal haklar konusundaki yeniliklere ilişkin 

olarak, çalışanlar için farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 9 

Kasım 2016 tarihinde Anemon Eskişehir Otel' de Yeni Anayasa Perspek�finde Sendikal 

Haklar Projesi Semineri düzenlenmiş�r. Seminere sendikamızı temsilen Saica Pack Turkey 

Ambalaj San ve Tic A.Ş işyeri baştemsilcimiz Gazi TAŞ ka�lmış�r. 

Gerçekleş�rilen etkinliğe 

ÇSGB I. Hukuk Müşaviri Vekili Prof 

Dr Faruk Bilir, İşkur Genel Müdür 

Yardımcısı Abdürrahim ŞENOCAK 

ve siyaset bilimi uzmanı Dr Murat 

YILMAZ konuşmacı olarak ka�ldı. 

Eskişehir i l indeki işçi ve 

memur sendikalarının yöne�ci-

leri, sivil toplum kuruluşu temsilci-

leri ve çalışanların yoğun ka�lım 

gerçekleş�rdiği etkinlikte konuşan 

SGK İl Müdürü İbrahim Kısa "Böyle 

bir toplan�nın ilimizde gerçekleş-

�rilmesinden büyük memnuniyet 

duyuyoruz. Bu vesileyle siz değerli 

konuşmacı ve ka�lımcılara teşek-

kür ediyorum " dedi. 
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BİRLİKTE VARIZ SOSYAL DİYALOG, SÜRDÜRÜLEBİLİR 

KALKINMA VE ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkez Finans 
ve İhale Birimi ile Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun birlikte yürü�üğü, Çalışma Haya�nda 
Sosyal Diyalogun Geliş�rilmesi Projesi kapsamında 12 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da bir 
konferans düzenlendi. “Birlikte Varız Sosyal Diyalog, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çalışma 
Yaşamının Geleceği” başlıklı konferansa sendikamızdan uzman Aykut GÜNEL Ka�ldı.

 İki oturum şeklinde düzenlenen konferansın ilk oturumunda "Sürdürülebilir Kalkınmada 
Sosyal Diyalogun Rolü: Küresel ve Ulusal Bakış Açısı" başlıklı konu tar�şıldı. Bu oturumda hem 
Devle�n hem de Uluslararası yapıların sosyal diyaloga bakışı ve kalkınmada hangi etkilerinin 
olabileceği tar�şıldı.
 Moderatörlüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan 
Önder'in yap�ğı "Sosyal Diyalog ve Çalışma Yaşamının Geleceği" başlıklı ikinci oturumda ise  Sosyal 
Tarafların Bakışını TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK'ın yanı sıra TİSK Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş, HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman YILDIZ, DİSK Genel Sekreteri Arzu 
ÇERKEZOĞLU temsil ederken, Sanayinin Bakış açısını TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD temsil e�. 
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DERİ İŞÇİLERİNİ ZİYARET 

Türk - İş Genel Başkanı Ergün ATALAY Deri işçilerini ziyaret e�.  Ziyare�e, Atalay'ın 
yanı sıra, Deriteks Sendikası Genel Başkanı Musa Servi, Sendikamız  Genel Başkanı Ergin 
Alşan, TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve diğer sendikalarımızın yöne�cileri 
de yer aldı.

Atalay: “Deri işçileri ülkemizde çok zor şartlar al�nda çalışıyor. İnsan onuruna yaraşır 
çalışma koşullarının sağlanması için mücadele ediyoruz.” TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay 3 Mart 2014 günü Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret e�. Atalay, ziyaret 
öncesinde TÜRK-İŞ'e bağlı Deriteks Sendikası'na gi�. Burada Deriteks Genel Başkanı Musa 
Servi ve Yöne�m Kurulu üyeleriyle görüşen Atalay, daha sonra Tuzla Deri Organize Sanayi 
Bölgesi'nde bulunan Uyguner Deri Fabrikasında işçilerle beraber oldu.

 İşçi yemekhanesinde bir konuşma yapan Atalay, şunlara değindi: “Genel Başkanlık 
görevini devraldığım günden bugüne kadar geçen zamanda, Konfederasyonumuza üye 
sendikalarımızın örgütlü olduğu işyerlerini ziyaret ediyorum. Burada Sendikalarımızın ve 
işçilerimizin yaşadığı sıkın�ları dinliyorum. Şimdiye kadar Zonguldak'ta yerin 560 metre 
al�nda işçilerimizle beraber olduk. Yatağan'da direniş yapan arkadaşlarımızı ziyaret e�k. 
Bugün de, çok zor şartlar al�nda çalışan deri sektörünün siz değerli emekçileri ile birlikteyiz. 
Bu sektörde, deri tabakhanelerinde çalışmanın zorluğunun farkındayız. Bu sıkın�ları 
tamamen ortadan kaldıramasak da daha iyi şartlar için, insan onuruna yaraşır çalışma 
şartları için mücadeleye devam ediyoruz.

 Çalışma koşullarının ve işçi haklarının daha iyi bir hale gelmesi için sendikal 
örgütlenmenin önemi hiç kuşkusuz çok büyük. Bunun için önceliğimizi sendikal 
örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak olarak belirledik. Bu konuda ki en önemli 
sorun, sendikaların karşı karşıya olduğu baraj problemi. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 
çalışmalarımız sürüyor.

 Bir diğer önemli sorun ise taşeron işçilik konusu. Taşeron işçilik, ülkemiz çalışma 
haya� içerisine günden güne ar�yor. Bugün yaklaşık 1 milyon işçimiz taşeron işçisi olarak 
çalışıyor. Bu konu adeta Türkiye'nin bir ayıbı olmuştur. Bu ayıbı ortadan kaldırmak için TÜRK-
İŞ olarak çalışmalarımız devam ediyor, Bakanlıkla görüşmelerimiz sürüyor. Taşeron 
sorununun çözümü konusunda, Bakanlık doğru adımlar atarsa, biz TÜRK-İŞ olarak bunun 
destekleriz. Ancak bizim bu konuda kırmızı çizgilerimiz var. Bunlardan biri, İş Kanununun 2. 
Maddesi. Burada yapılacak bir değişikliğe kesinlikle karşı çıkarız. Çünkü biz, asıl işin taşerona 
verilmesi halinde, ülkedeki bütün işçilerin taşeron işçisi olacağını düşünüyoruz. Bir diğer 
beklen�miz de, özellikle kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınmasıdır. Bunların 
sağlanması koşuluyla, Bakanlık tara�ndan yapılan çalışmayı değerlendiririz.
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SOMA FACİASI İÇİN İŞYERLERİMİZDE SAYGI DURUŞU 

Manisa Soma'daki maden ocağında yaşanan trafo patlaması sonucunda Türk-İş 
Konfederasyonuna bağlı Türkiye Maden İş Sendikası üyesi işçilerimizin şehit olması sonucu 
yaşanan bu iş cinaye�ne tepki olarak Türk-İş topluluğunda 1 ha�a süreyle ülkemizin her 
yerinde teşkila� harekete geçirme ve olayı geniş bir kesimde protesto etmek amacıyla Türk-
iş Yöne�m Kurulu'nun almış olduğu karar gereği ülke çapında örgütlü olunan tüm 
işyerlerinde 1 ha�a boyunca genel yas ilan edilmiş�r. 

15 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere tüm üyelerimiz çalış�kları işyerlerinde 
bir ha�a süreyle her gün 3 dakika işbaşında işi durdurarak saygı duruşunda bulunmuştur. 

Selüloz-İş Sendikası olarak Soma 'da yaşanan faciada haya�nı kaybeden işçilerimize 
Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

 Mille�mizin başı sağolsun. 

SAYGI DURUŞUNDA BULUNAN SENDİKAMIZA BAĞLI 

İŞYERLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

HALKALI KAĞIT İŞYERİ
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İPEK KAĞIT YALOVA KAĞIT İŞYERİ

IŞIKLAR AMBALAJ KONYA İŞYERİ
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NİTTO BENTO BANTÇILIK İŞYERİ

OLMUKSAN ÇORUM İŞYERİ
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OLMUKSAN İNEGÖL İŞYERİ

SAİCA PACK TURKEY AMBALAJ İŞYERİ
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OYKA KAĞIT AMBALAJ İŞYERİ

VİKİNG KAĞIT İŞYERİ
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YAKASAN YAPIŞKAN KAĞIT İŞYERİ

CAMİŞ TUZLA  İŞYERİ
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FORM KORUYUCU AMBALAJ İŞYERİ 

CAMİŞ ESKİŞEHİR İŞYERİ 
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KOCAELİ İŞÇİSİ KIDEM TAZMİNATI İÇİN YÜRÜDÜ
Konfederasyonumuz Türk-İş'in, kıdem tazmina�nın fona devredilme girişimlerine ve 

özel is�hdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmesi konularına karşı aldığı eylem kararı 
doğrultusunda 19 Şubat 2015 tarihinde Kocaeli'de binlerce işçinin ka�ldığı büyük bir 
yürüyüş yapıldı.

KIDEM TAZMİNATI YÜRÜYÜŞ

Sendikamız Selüloz-İş'e üye Kartonsan ve Olmuksan Gebze İşyerlerinden çok sayıda 
işçinin de ka�ldığı yürüyüşte işçiler, İzmit Merkez Bankası Şubesi'nin önünde toplanarak 
Sabri Yalım Parkı'na yürüdü. Kıdem tazmina�nın fona devredilmesine, özel is�hdam 
büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına yönelik girişimlere karşı sloganlar atarak 
ilerleyen işçiler işçi sını�nın tavrını net bir biçimde ortaya koydu.

Yürüyüş sonunda Sabri Yalım Parkı'nda toplanan Türk-İş'e bağlı sendikalar adına 
basın açıklaması Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Adnan Uyar tara�ndan yapıldı. Kıdem tazmina� 
hakkına yönelik işçi aleyhine bir değişikliğin Türk-İş için genel grev sebebi olacağını belirten 
Uyar,

''Kıdem tazmina� ödemesi sonraya bırakılmış ücre�n bir parçasıdır. Kızımızın gelinliği, 
oğlumuzun damatlığıdır. Geleceğimizin umudu ve güvencesidir. Kıdem tazmina�, işçi 
sını�na, gelecek nesillere devredilmek üzere emanet edilen bir hak�r. Kimse, ama hiç kimse 
bu hakka el uzatmaya kalkışmasın'' diyerek hüküme� uyardı.

Basın açıklamasında özel is�hdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasının 
önünü açacak girişimlere de yer veren Uyar, yapılmak istenen değişikliklerin esas amacının 
sendikasız, örgütsüz, güvencesiz sömürü düzenini pekiş�rmek olduğunu ancak işçi sını�nın 
örgütlü gücünün gündeme ge�rilmek istenen ve hak kayıplarına yol açacak hiçbir 
düzenlemeyi kabul etmeyeceğini söyledi.
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POLİS TEŞKİLATLARINA TAZİYE ZİYARETLERİ 

Türk-İş'e bağlı sendikaların icra kurulları, 10 Aralık Cumartesi gecesi yaşanan hain 
terör eyleminde hedefe konan ve şehitler veren Türk polisinin yanında olmak ve desteklerini 
bildirmek için Emniyet Müdürlüklerine taziye ziyare�nde bulundular. Taziye ziyaretlerine 
Karaman ilinde Süperpak Ambalaj İşyeri baştemsilcisi Mehmet Akgül ve Kocaeli 'de Kocaeli 
Şube Başkanımız Murat YÜRÜK de ka�ldı. 

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

KARAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET 
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C. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖRGÜTLENME 

C.1- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 

Toplu iş sözleşmeleri sendikamızın en önemli faaliyet alanlarından birisidir. 
Yap�ğımız toplu iş sözleşmeleri ile hem üyelerimizin çalışma koşullarını iyileş�rmeye hem 
de bu sayede yaşam standartlarını yukarı çekmeye çalış�k.

Bağıtladığımız tüm toplu iş sözleşmelerinde üyelerimizin talepleri ve beklen�lerini 
göz önünde bulundurduk ve bu beklen�ler çerçevesinde pazarlık masasına oturduk. 
Buradan hareketle bağıtladığımız toplu iş sözleşmelerinde, kazanılmış haklarımızı korumaya 
ve yeni haklar kazanmaya, işyerlerinde tespit e�ğimiz eksiklikleri gidermeye ve üyelerimize 
aileleriyle birlikte insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyi elde etmeye çalış�k.

Toplu iş sözleşmelerini bağıtlarken üyelerimizin haklarını korumaya dikkat e�ğimiz 
kadar, toplu iş sözleşmesinin diğer işlevleri olan; çalışma ilişkilerini düzenleme ve barış 
işlevlerine de dikkat e�k ve uygulamaya çalış�k. Çünkü üyelerimizin haklarını adil bir 
şekilde alabilmeleri için hem düzgün çalışma koşulları hem de taraflar arasında bir çalışma 
barışının olması gerekmektedir.
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İŞYERİ ADI YÜRÜRLÜK SÜRESİ 
I. YIL ZAMMI

 

II. YIL ZAMMI

 

III. YIL ZAMMI

 

I. ALTI AY II. ALTI AY 

 
I. ALTI AY

 
II. ALTI AY 

 
I. ALTI AY

 
II. ALTI AY 

 

CAMİŞ 
AMBALAJ SAN 

VE TİC A.Ş

01.01.2015-31.12.2017
SEYYANEN175 

TL 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.01.2015-
30.06.2015)

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01,07,2015-
31.12.2015)

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.01.2016-
30.06.2016)

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.07.2016-
31.12.2016 + 

%3 REFAH 
PAYI 

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.01.2017-
30.06.2017)

 

KAPLAMİN 
AMBALAJ SAN 

VE TİC A.Ş

01.09.2016-31.12.2018

01.09.2016-
31.12.2016 

Süresi Zammı 

01.01.2017-
30.06.2017 

Süresi Zammı  

01.07.2017-
31.12.2017 

Süresi Zammı  

01.01.2018-
30.06.2018 

Süresi 
Zammı  

01.07.2018-
31.12.2018 

Süresi 
Zammı  

  

31 Ağustos 
2016 

tarihindeki 
ücre� 1800 TL 

ve al�nda 
olanların 

ücretlerine 
200 TL, ve 
1815 TL ve 

üstünde 
olanların 

ücretlerine 
290 TL zam 

31 Ağustos 
2016 

tarihindeki 
ücre� 1800 TL 

ve al�nda 
olanların 

ücretlerine  125 
TL, 1815 TL ve 

üstünde 
olanların 

ücretlerine 175 
TL zam 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.01.2017-
30.06.2017)+ 

%1 REFAH PAYI

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.07.2017-
31.12.2017)+ 
%1 ,5 REFAH 

PAYI

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.01.2018-
30.06.2018)
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SELKASAN 
KAĞIT VE 

PAKETLEME 
MALZEMELERİ 
SAN VE TİC A.Ş

 

01.08.2016-31.12.2018

 

01.08.2016-
31.12.2016 

Süresi Zammı 

 01.01.2017-
30.06.2017 

Süresi Zammı 

 01.07.2017-
31.12.2017 

Süresi Zammı 

 
01.01.2018-
30.06.2018 

Süresi 
Zammı 

01.07.2018-
31.12.2018 

Süresi 
Zammı 

400 TL 
SEYYANEN 

ZAM

 

60 TL 
SEYYANEN 

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.01.2017-
30.06.2017)+ 

%1 REFAH PAYI

 TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.07.2017-
31.12.2017)+ 
%1 ,5 REFAH 

PAYI

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.01.2018-
30.06.2018)

IŞIKLAR 
AMBALAJ SAN 

VE TİC A.Ş

 

01.08.2016-

 

31.07.2018

 

EKLİ LİSTEDEKİ 
İYİLEŞTİRMELERDEN SONRA 

HERKESE %20 ZAM

 

TÜİK ENFLASYON 12 AYLIK ( 
01.08.2016-31.07.2017 ) + %2 

REFAH PAYI

İPEK KAĞIT SAN 
VE TİC A.Ş

 

01.08.2016-31.07.2018

 

SEYYANEN 430 TL

 

TÜİK ENFLASYON 12 AYLIK ( 
01.08.2016-31.07.2017 ) + 50 

TL SEYYANEN HERKESE 

KARTONSAN 
KARTON SAN VE 

TİC A.Ş

 

01.08.2016-31.07.2018

 

SEYYANEN 430 TL

 

SEYYANEN HERKESE 75 TL + 
TÜİK ENFLASYON (01.08.2016-

31.07.2017 ) 
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OLMUKSAN 
İNTERNATİONAL 

PAPER 
AMBALAJ SAN 

VE TİC A.Ş

 01.07.2016-31.12.2018

 

İYİLEŞTİRME  I. ALTI AY 
ZAMMI  

II. ALTI AY 
ZAMMI

III. ALTI AY 
ZAMMI

IV. ALTI AY 
ZAMMI

V. ALTI AY 
ZAMMI

2. KADEME  
1650 TL 'ye 

 

-

 

3. KADEME  
1750 TL 'ye 

 

-

 

4. KADEME  
1950 TL 'ye 

 

-

 

5. KADEME  
2200 TL 'ye 

 

-

 

6. KADEME  
2750 TL 'ye 
YÜKSELTİLİR 
(Fiili çalışan 

için 2750 TL -

 

diğer yeni 
girişler 2650 

TL olarak 
değerlendirilir)

230 TL 
SEYYANEN

220 TL 
SEYYANEN

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 

( 
01.01.2017-
30.06.2017 

)+ %1 REFAH 
PAYI 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON ( 
01.07.2017-
31.12.2017 

)+ %1 REFAH 
PAYI 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON ( 
01.01.2018-

30.06.2018 )+ 
%1,5 REFAH 

PAYI 

SÜPERPAK 
AMBALAJ SAN VE 

TİC A.Ş
01.01.2016-31.12.2017

EKTE BELİRTİLEN 
İYİLEŞTİRMELERDEN SONRA NET 

350 TL SEYYANEN ZAM

TÜİK , ENFLASYON 12 AYLIK                         
(01.01.2016-31.12.2016 )+ %3 

REFAH PAYI 



SELÜLOZ İŞ SENDİKASI 2013-2017 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

www.selulozis.org.tr
-138-

SAİCA PACK 
TURKEY AMBALAJ 

SAN VE TİC A.Ş
01.05.2015-30.04.2018

 

I. ALTI AY

 

II. ALTI AY 

 

III. ALTI AY

 

IV. ALTI AY 

 

V. ALTI AY VI. ALTI AY 

EKLİ LİSTEDEN 
BELİRTİLEN 
SEYYANEN 
ZAMLAR 
YAPILDI

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.05.2015-
31.10.2015)+ 

25 TL ZAM
 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.11.2015-
30.04.2016)+ 

%1 REFAH PAYI
 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.05.2016-
31.10.2016)

 

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.11.2016-
30.04.2017) 
+ %2 REFAH 

PAYI

TÜİK 6 AYLIK 
ENFLASYON 
(01.05.2017-
31.10.2017)

NİTTO BENTO 
BANTÇILIK VE 

TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ SAN VE 

Tİ CA.Ş

01.01.2017-31.12.2018 HERKESE %18 
TÜİK, ENFLASYON 12 AYLIK 

(01.01.2017-31.12.2017)+ %4

ONTEX TÜKETİM 
ÜRÜNLERİ SAN VE 

TİC A.Ş
01.01.2017-31.12.2018

 
SEYYANEN 430 TL

 TÜİK, ENFLASYON 12 AYLIK 
(01.01.2017-31.12.2017)+ %3

FORM KORUYUCU 
AMBALAJ SAN VE 

TİC A.Ş
01.01.2017-31.12.2018

 EKLİ LİSTEDE BELİRTİLEN HER 
KİŞİ İÇİN 75 TL İYİLEŞTİRME 

YAPILDIKTAN SONRA HERKESE 
SEYYANEN NET 300 TL ZAM

 
SEYYANEN 225 TL

SÜMER HOLDİNG 
TAŞUCU KAĞIT 

İŞLT
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C.2- ÖRGÜTLENME 

Örgütlenme hakkı hem yasalarda ve Anayasa'da koruma al�na alınmış hem de 
Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası sözleşmelerde açıkça tanımlanmış sosyal bir hak�r. Bu 
sosyal hakkın işçiler için anlamı doğal bir hakkın kullanımından çok daha ötedir. Doğrudan 
doğruya yaşamsal sonuçları olan bir hak�r. Örneğin Türkiye'de sendikal örgütlülüğün en az 
olduğu İnşaat işkolu aynı zamanda en fazla iş cinaye�nin de yaşandığı işkoludur. Bunun gibi 
örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu nedenle diğer sosyal hakların kullanımını da 
kolaylaş�ran örgütlenme hakkının özgürce kullanılabilmesi düzgün bir çalışma yaşamının da 
olmazsa olmazıdır.

Ancak ne yazık ki örgütlenme hakkı ülkemizde kullanılması en zor olan haklardan 
biridir. Gerek yasalardan kaynaklanan boşluklar gerekse de işverenlerin çok çeşitli ve 
değişken sendikasızlaş�rma poli�kaları, sendikalaşma hakkını Türkiye'de dar bir işçi 
kitlesinin yararlandığı özel bir hak konumuna ge�rmiş�r. Örneğin Emek Çalışma 
topluluğunun İşçi Sını� Eylemleri Raporuna göre, 2015 yılında sendikal örgütlenme 
süreçlerinde en az 2258 işçi sendikalaş�ğı için işten a�lmış�r. Neredeyse her örgütlenme 
aşamasında sendikamızın da yaşadığı bu sorunlar artarak devam etmektedir. 

Biz sendika olarak bu sorunların farkında olduk ve buna uygun hareket e�k. Hem 
yasal anlamda hem de fiili anlamda önümüze çıkan sorunlar bizi umutsuzluğa sürüklemedi 
aksine örgütlenmeye olan inancımızı ve emeğimizi her geçen gün ar�rdı. Biz inanıyoruz ki 
hem demokra�k bir ülkenin hem de insanca çalışma koşullarının anahtarı örgütlü işçi 
sını�dır. İşçilerin öz örgütleri olan sendikalar bu bilinçle hareket etmeli ve hiç bir zaman 
sorumluluktan kaçmamalıdırlar. Biz de bu dönem yap�klarımızla sorumluluklarımızın 
farkında olduğumuzu tüm kamuoyuna gösterdik.

Dört yıllık süreci baz aldığımızda çok çeşitli işyerlerinde ve bölgelerde yaygın bir 
örgütlenme çalışması yürü�ük. Örgütlü olduğumuz İzmir MM Süperpak Ambalaj San. ve 
Tic. A.Ş 'nin sonradan kurmuş olduğu Karaman ve Gaziantep işyerlerini sendikamız 
bünyesine ka�k. Yine Çorum'da kurulu bulunan Yalçınkaya ve Desen Ambalaj işçilerinin 
işten çıkar�lmasına karşı başla�ğımız direniş sonuç verdi ve sendikamız bu işyerlerinde 
örgütlendi.

Manisa organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan Selkasan Kağıt ve Paketleme 
Malzemeleri İmala� San. ve Tic. A.Ş.' de 2016 yılında başla�ğımız örgütlenme çalışması kısa 
bir sürede sonuç verdi ve üyelerimiz adına yine 2016 yılında ilk toplu iş sözleşmesini 
bağıtladık. 

Çorum'da bulunan Hayat Tıbbi Aletler işyerinde örgütlenmemizi gerçekleş�rip 
toplu iş sözleşmesi için yetki tespi� istedik. Yine aynı şekilde Yalova'da kurulu bulunan 
Yalova Ambalaj' da kısa bir süre zar�nda örgütlenme çalışması yapıp yetki tespi� için 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurumuzu yap�k. Çorum'da kurulu bulunan bir 
diğer işyeri Hayat Kağıt için ise örgütlenme aşamasında basın açıklaması gerçekleş�rdik.

Taşeron sorunu sadece bizim işkolunun değil tüm Türkiye'nin yaşadığı en önemli 
sorunlardan birisidir. Örgütlü olduğumuz işyerlerinde bunu aşabilmek adına çeşitli 
girişimlerde bulunduk. Konya'da kurulu bulunan ve örgütlü olduğumuz Işıklar Ambalaj 
Pazarlama A.Ş' de çalışan taşeron işçilerini sendikamız bünyesine katarak toplu iş 
sözleşmesinden yararlandırdık.

Her örgütlenme çalışmasının istediğimiz sonuçları vermesi mümkün değildir. 
Bunun çok farklı sebepleri vardır. İşkolu tespi�nde yaşanan sıkın�lar, işverenin örgütlenme 
aşamasında işçi çıkarması ya da uyguladıkları baskılar, yine işverenlerin örgütlenme 
aşamasında yapmış oldukları ekstra ücret zamları gibi durumlar bu sebeplerin başlıca 
olanlarıdır. İzmir, Karaman ve Gaziantep' de fabrikaları olan Barem Ambalaj, Bolu'da 
faaliye�e olan Balorman, Türkiye' nin çeşitli yerlerinde fabrikaları olan ve pazarın büyük bir 
kısmını elinde bulunduran Modern Oluklu Mukavva ve Dunapack Dentaş işyerlerinde çeşitli 
zamanlarda ve illerde birçok örgütlenme görüşmesi gerçekleş�rilmiş�r. 

Bizim sendika olarak hedefimiz, işkolumuzda faaliyet yürüten bütün işyerlerini 
bünyemizi ka�p, örgütlü olduğumuz işyerlerindeki düzgün çalışma şartlarını buralarda da 
sağlamak�r. Hiçbir zaman yılmadık ve pes etmedik. Tüm örgütlenme çalışması yap�ğımız ve 
başaramadığımız işyerleri bizim için kaybedilmiş alanlar değil yeniden mücadele verilecek 
hedeflerdir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de örgütlenme faaliyetlerimiz genişleyerek 
devam edecek�r. 
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ÇAYCUMA ŞUBESİ YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

ÇAYCUMA ŞUBE GENEL KURULU 14 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILDI

 Selüloz İş Sendikası Çaycuma Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 14 Mayıs 2017 

tarihinde Çaycuma Belediyesi Seka Lokali'nde yapıldı. Genel kurul, yoklama ve açılışla 

başladı. Yoklama ve açılış eski şube başkanı Süleyman KARAKABAK tara�ndan yapıldı. 

Genel Kurul'da Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Ergin Alşan, Divan Başkanvekillikleri'ne 

Kemal Yıldırım ve Murat Yürük, Divan Ka�pliklerine ise  Semih Semerci  ve Özkan Öncü 

ge�rildi. Divan tara�ndan saygı duruşu yapıldı ve İs�klal Marşı okundu. Kongrenin açılış 

konuşmasından sonra Divan Başkanı ve sendikamız Genel Başkanı Ergin Alşan' ın yap�ğı 

konuşma şöyledir: 

Sayın  Konuklar, Değerli Üyelerimiz, Sevgili Basın Emekçileri, 

Sendikamız Çaycuma Şubesinin Olağan Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz.

Çaycuma şubesi sendikamızın tarihinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur, 
örgütlü olduğu işyerleri, üyelerimizin bilgi birikimi ve örgütlülük bilinci ile her zaman 
sendikamıza önemli katkılar yapan bir şubedir.

Bu nedenle Sizlerle, genel kurul heyecanını birlikte yaşamaktan onur ve mutluluk 
duyuyorum.

Değerli Arkadaşlarım ;

İşçiler, memurlar kısaca emeğiyle geçinenler açısından zor bir dönemden geçiyoruz. 
Günlük gereksinimlerimizi dahi elde e�ğimiz gelirle karşılayamıyor, borçlanmak zorunda 
kalıyoruz. 

2016 yılı Mayıs ayı i�barı ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre;

Banka ve banka dışı kredi kuruluşlarına bireysel krediler yoluyla 424 Milyar TL 
borçlanmışız.
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Bu borcun 161 Milyar TL' sini yani yüzde 38'ini ih�yaç kredisi olarak kullanıyoruz. 157 
Milyar TL'sini yani yüzde 37'sini konut kredisi olarak, 80 Milyar TL'sini yani yüzde 19'nu kredi 
kartlarıyla, (29,7 Milyar TL yüzde 7'sini taşıt kredileri aracılığı) ile borçlanmış durumdayız. 

Bu tablo çalışanlar açısından ürkütücüdür. Siyasi ik�dar ise ne yazık ki bu sosyal 
gerçeklikleri görmek dahi istememekte, çalışanların örgütlenme haklarını güçlendirerek insan 
onuruna yakışır bir gelir güvencesi sağlayacak düzenlemeler yapmak yerine tam tersini 
yapmakta. Çalışanları kaderlerine mahkum olmaya zorlamaktadır. Bu nedenle bizlere taşeron 
işçiliğin devamı daya�lmakta, kiralık işçilik aba al�ndan sopa olarak sunulmakta, kıdem 
tazmina�mıza el uza�lmaktadır.

Dönüp işyerlerine bak�ğımızda aynı işyerinde dahi çalışanlar taşeron, kadrolu, 
yevmiyeci, kısmi süreli, tam süreli, belirli süreli sözleşmeli olarak ayrıldığını görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım içine i�ldiğimiz bu cendereden tek çıkış yolu taşeron işçisi, 
kadrolu, yevmiyeci, kısmi süreli, tam süreli, belirli süreli sözleşmeli işçi demeden ısrarla ve 
inatla sendikal örgütlülüğümüzü güçlendirip birlikte mücadeleyi başarmak�r. 

Sendika genel kurulları sadece sendika içi demokrasinin işlediği organlarımızı 
oluşturduğumuz kurullar değildir. Aynı zamanda dosta düşmana haklılığımızı, varlık 
nedenimizi haykırdığımız meşru pla�ormlardır. 

Sendika genel kurullarında bir kez daha birbirimize söz vermek, varlık sebebimiz 
üzerinden bir kez daha ortak hedefleri belirlemek zorundayız. Bu nedenle hep birlikte 
tekrarlayalım

Dil, din, mezhep, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın ekonomik, sosyal, kültürel haklarımız 
için her türlü bedeli ödemeyi göze alarak demokra�k, meşru zeminlerde mücadelemizi 
sürdüreceğiz.

Kadrolu, kadrosuz, taşeron, kiralık, yevmiyeli, sözleşmeli işçi ayrımı ortadan kalkana 
kadar güvencesiz her çalışanın derdini derdimiz, sorununu sorunumuz, geçimini geçimimiz 
bileceğiz. İş güvencemizin, sendika hakkımızın, kıdem tazmina�mızın elimizden alınmasına 
izin vermeyeceğiz.

Bulunduğumuz her ortamda kardeşlik dilini, dayanışma ruhunu diri tutacağız, hak 
arama bilincini ve istemini rehber edineceğiz. 

Değerli arkadaşlar, hiç birimizin işi kolay değil. Zoru birlikten alacağımız güçle 
aşacağımıza inanıyor, genel kurulun Türkiye işçi hareke�ne, sendikamıza ufuk açıcı ve hayırlı 
olmasını diliyor ve saygılar diliyorum.
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Daha sonra Başkanlığa aday olan Hakan C U R A ve Süleyman K A R A K A BA K 
konuşmalarını gerçekleş�rdiler.  Son olarak da çeşitli siyasi par�lerin, sendikaların ve Sivil 
Toplum Kuruluşlarının temsilcileri konuşmalarını yap�lar. 

Çaycuma Şubesi 9. Olağan Genel Kurulunda oy kullanma işlemi bi�kten sonra oyların 
sayımına geçildi ve seçim sonucunda Hakan CURA Çaycuma Şubesi'nin yeni Başkanı, Cüneyt 
GÜMÜŞOK  TİS ve Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan vekili ve Şenol KOCAKAYA Eği�m ve 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkanvekili olarak seçildiler. 

Kürsüye birlikte çıkan eski Başkan Süleyman KARAKABAK ve yeni seçilen Başkan 

Hakan CURA birlik ve beraberlik mesajı verdiler ve seçimin Selüloz İş Camiasına hayırlı 

olmasını dilediler. 
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İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI KEMAL YILDIRIM

GÜVEN TAZELEDİ

İSTANBUL ŞUBE GENEL KURULU 2 TEMMUZ  2017 TARİHİNDE YAPILDI

 Selüloz-İş Sendikası İstanbul Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu gündemin birinci 

maddesi olan yoklama ve açılış ile başladı. Şube başkanı tara�ndan yapılan yoklama ve 

açılıştan sonra yine şube başkanı Kemal Yıldırım açılış konuşmasını gerçekleş�rdi. Yıldırım 

yap�ğı konuşmasında güncel sorunlara değindi ve çözüm yolunun sendikal örgütlülüğü 

ar�rmaktan geç�ğini söyledi. Daha sonra genel kurulu yönetmek üzere Divan seçildi. Divan 

Başkanlığına Sendikamız Genel Başkanı Ergin ALŞAN, Divan Başkan vekilliklerine Genel 

Başkan vekili Bekir TANRIKULU ve Kocaeli Şube Başkanı Murat Yürük seçildiler. Divan 

Ka�pliklerine ise Sadık UYSAL ve Sezai AYRANCI seçildiler. Divan Başkanı Ergin ALŞAN 

yap�ğı konuşmasında kıdem tazmina�ndan, örgütlenme zorunluluğundan ve birlik olmanın 

öneminden bahse�. Ayrıca ALŞAN sendikamızca bağıtlanan tüm toplu iş sözleşmelerinin 

temsilcilere sorularak imzalandığını, üyelerin onayından geçmeyen hiç bir toplu iş 

sözleşmesinin bağıtlanmadığını söyledi.

 Divan tara�ndan gündemin 4. maddesi olan saygı duruşu yapıldı ve İs�klal Marşı 

okundu. Daha sonra Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi ve Sendikamız İzmit eski Şube Başkanı 

Adnan UYAR ve Sendikamız Genel Başkanvekili Aydın PARLAKKILIÇ birer konuşma 

gerçekleş�rdiler. Gündemin 6. maddesinde yöne�m ve dene�m kurulu raporlarının 

okunması ve müzakeresi maddesine geçildi. Raporları Dene�m Kurulu üyesi okudu. 

Gündemin 8. maddesinde adayların divana müracaa� istendi. Zorunlu organlara ve üst 

kurul delegeliğine aday olanlar divana müracaatlarını yap�lar. Gündemin 9. maddesi olan 

adayların konuşmalarında tek aday olması nedeniyle gündemin 10. maddesi olan seçimler 

maddesine geçildi. 

 İstanbul Şube 15. Olağan Genel Kurulunda oy kullanma işlemi bi�kten sonra 

oyların sayımına geçildi ve seçim sonucunda Şube Başkanlığına  KEMAL YILDIRIM, Tis ve 

Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan Vekilliğine HASAN HÜSEYİN TATLI ve Eği�m ve 

Teşkilatlanmadan sorumlu Şube Başkan Vekilliğine GÜVEN HAKAN TEMEL seçildiler.
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KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI MURAT YÜRÜK

GÜVEN TAZELEDİ

KOCAELİ ŞUBE GENEL KURULU 9 TEMMUZ  2017 TARİHİNDE YAPILDI

 Selüloz-İş Sendikası Kocaeli Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 09.07.2017 tarihinde 
Kocaeli'nde Emex Otel'de yapıldı. Genel kurul gündemin ilk maddesi olan yoklama ve açılış 
ile başladı. Daha sonra Şube Başkanı Murat YÜRÜK bir konuşma gerçekleş�rdi. Yürük 
yap�ğı konuşmasında; çalışma haya�nda yaşanan sıkın�lara değindi ve çözüm önerilerini 
sundu. Çözüm önerileri arasında en çok al�nı çizdiği mesele örgütlenme oldu. Çözüm 
önerilerini sunarken de geride bırak�ğımız dönemde örgütlenme adına neler yapıldığından 
bahse� ve Kocaeli Şubesi'nin gerek örgütlü olduğu işyerleri gerekse de mücadeleci 
yapısından kaynaklı öneminden bahse�.Daha sonra Genel Kurulu yönetmek üzere divan 
seçildi. Divan Başkanı Sendikamız Genel Başkanı Ergin ALŞAN, Divan Başkan vekilliklerine 
Aydın PARLAKKILIÇ ve Kemal YILDIRIM, Divan Ka�pliklerine İbrahim GÜMÜŞ ve Adil 
KATKAY seçildi.
 Daha sonra Divan Başkanı ve Sendikamız Genel Başkanı Ergin ALŞAN konuşmasını 
gerçekleş�rdi. Alşan Yap�ğı konuşmasında; gündemdeki birçok konuya değindi ve yaşanan 
sıkın�ların sendikalar için hem bir engel hem de aynı zamanda i�ci bir unsur olduğunu 
söyledi. Türkiye'deki insanların borçlanarak geçimini sağladıklarını ve bunun da özellikle 
işçilerin hem sosyal hem de çalışma haya�na ciddi etkilerinin olduğunu söyledi. Gündemin 
en yoğun tar�şılan konularının başında gelen kıdem tazmina�nın fona devredilmesi için ise, 
kesinlikle kabul edilebilir bir şey olmadığını, fonun geriye gidiş anlamına geldiğini, 
beklen�lerini ve isteklerini alamayan işçiler için bir düzenleme yapılması olduğunu söyledi.
 Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İs�klal Marşı okundu. Genel kurula ka�lan 
konuklar tanı�ldı. Bu konuklar arasında, Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Harb-
İş Kocaeli Şube Başkanı Turan Yıldız, Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi Yakup Yıldız, Petrol- İş Kocaeli 
Şube Başkanı Salih Akduman, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar da vardı. 
Konuşmasını gerçekleş�ren Adnan Uyar, Selüloz-İş Sendikasının kendisinin ailesi olduğunu 
söyledi ve sendikanın tarihsel öneminden bahse�. Aynı zamanda gündeme dair yap�ğı 
konuşmasında, kıdem tazmina�nın kendileri için son kale olduğunu ve herhangi bir geriye 
gidişin kabul edilemeyeceğini söyledi. Daha sonra yöne�m ve dene�m kurulu raporları 
okundu ve müzakere edildi. Raporlar okunduktan sonra adaylar Divana başvurularını 
yap�lar ve seçime geçildi.
 Kocaeli Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi bi�kten sonra 
oyların sayımına geçildi ve seçim sonucunda Şube Başkanlığı'na Murat YÜRÜK, Tis ve Mali 
İşlerden Sorumlu Şube Başkan Vekilliğine MUSTAFA GÜREL ve Eği�m ve Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Şube Başkan Vekilliğine de AYDIN KARDAŞ seçildiler.
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SAİCA PACK TURKEY AMBALAJ GREVİ 
Sendikamız ile Eskişehir'de kurulu  Saica Pack Turkey Ambalaj San. A.Ş. işyeri arasında 

yapılan toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine işverenin 
uzlaşmaz tavrı nedeniyle sendikamız almış olduğu grev kararını 08.10.2015 tarihinde 
uygulamaya koymuştur. Sendikamız ve üyesi işçiler, grev haklarını kullanarak, toplu 
pazarlığın bir anlamı olduğunu, nimet külfet dengesinin ancak toplu pazarlıkla 
gerçekleş�rilebileceğini, işçilerin düşük ücrete mahkum olmadıklarını,  grev hakkının 
işverenin uzlaşmaz tavrını kırmak için var olduğunu,  düşük ücret kısır döngüsünün 
kırılabileceğini göstermek için grevi başlatmışlarıdır.

Greve çıkan sendikamız üyesi 127 işçinin isteği ucuz işçilik cenderesini kırmak, 
işyerindeki ücret uçurumunun ortadan kaldırılması ,ücret adaletsizliğinin sona ermesi, 
düşük ücretlerin iyileş�rilmesi ve ücretlerin belirli bir düzeye çekildikten sonra insanca 
yaşamaya uygun bir seyyanen zammın uygulanmasıydı. 

Sendikamız Selüloz İş ve 127 Saica Pack Turkey Ambalaj San. A.Ş işçileri grev haklarını 
kullanarak, düşük ücret çemberini sadece işyerleri için değil, tüm Eskişehir işçileri için 
kırmakta kararlı olduklarını göstererek grevi 14 gün sürdürmüşlerdir. 

22.10.2015 tarihinde anlaşma sağlanmış, üyelerimizin talep ve istekleri göz önünde 
bulundurulmuş ve bu doğrultuda hareket edilmiş�r. Bunun sonucunda ise üyelerimizin 
çalışma koşulları iyileş�rilmiş, yaşam standartları geliş�rilmiş�r.
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FORM KORUYUCU AMBALAJ GREVİ

İzmir/Torbalı'da faaliye�e bulunan ve sendikamızın 2011 yılında türlü güçlükle ve 
mücadelelerle örgütlendiği Form Koruyucu Ambalaj'da grev  24 Mayıs 2017 tarihinde 
başlamış�r.

Selüloz-İş Sendikası olarak 24 Mayıs'ta başla�ğımız Form Ambalaj grevi 7 
Temmuz'da yani 45 gün sonra anlaşma ile sonuçlandı. Grevlerin erteleme adı al�nda 
yasaklandığı, hak aramanın meşru sayılmadığı ha�a hak arayanların tutuklandığı OHAL 
koşullarında 43 işçiyle greve çıkmak ve toplu iş sözleşmesini bu grev sonucunda imzalamak 
hem sendikamız için hem de sendikal hareket için önemli bir pra�k�r ve deneyimdir.

Greve Nasıl Gelindi?

Toplu sözleşme görüşmelerinin yılbaşı i�bariyle başladığı ve yaklaşık 6 ay sürdüğü bir 
süreçte grev aşamasına nasıl gelindi? 61 maddelik toplu iş sözleşmesinin tüm idari 
maddelerinde anlaşma sağlandı. Greve çıkılırken anlaşma sağlanamayan 6 madde vardı. Bu 
maddelerden biri süre maddesiydi. Her ne kadar görüşmelerin başında işverenin son yılların 
genel eğilimini yansı�r şekilde 3 yıllık bir sözleşme ısrarı olsa da sonlara doğru bu ısrarından 
vazgeç� ve tekliflerini 2 yıllık verdi.

Anlaşma sağlanamayan 3 ana madde kaldı. Bunlar; ücret, fazla çalışma ücre� ve 
ikramiyeydi.Görüldüğü gibi doğrudan ücret maddeleri üzerinde anlaşma sağlanamamış�. 
23 Mayıs'ta yapılan son toplan�da bizim 425 TL'lik net ücret ar�şı talebimize karşı işveren 
175 TL'lik bir teklifle geldi ve bunun verebileceği son nokta olduğunu söyledi. Yine bu 
toplan�da fazla çalışma ücre� olarak; her bir saat fazla çalışma için verilecek ücre�n normal 
çalışma ücre�nin saat başına düşen miktarının %100 yüksel�lerek ödenmesini talep e�k. 
Çünkü fazla çalışma işçilerinin hem bireysel yaşamlarından hem de sosyal yaşamlarından 
çalınan sürelerdir. Bunu tercih eden işverenin bedelini de ödemesi gerekir. Kaldı ki işveren 
görüşmelerde ısrarla fazla çalışmaya karşı olduğunu, zorda kalmadığı sürece tercih 
etmediğini söyledi. Ancak işyerindeki mevcut uygulama durumun hiç de öyle olmadığını 
göstermekteydi. İşverenin son toplan�da buna karşı teklifi %90 oldu ve anlaşma için önemli 
bir adım atmış oldu. Bir diğer ücret maddesi olan ikramiyelerde ise mevcut ödenen yılda 65 
günlük ikramiyelerin sözleşmenin ilk yılında 100 güne ikinci yılında ise 110 güne çıkmasını 
talep e�k. İşverenin karşı teklifi ise ilk yıl 90 gün ikinci yıl 100 gün oldu. İki taraf da ikramiye 
konusunda anlaşma sağlamak için önemli adımlar atmış oldu.

Yani özet olarak şunu diyebiliriz ki; Form Koruyucu Ambalajı greve çıkaran temel 
mesele işverenin düşük ücret poli�kası ve dayatması olmuştur. Tabi bunun tek sebebi Form 
işverenin bireysel olarak böylesine bir çaba içinde olması değildir. Yüzde 90 hissesi 
Hollandalı bir şirkete ait olan Form Ambalaj, düşündüklerinden daha yüksek maliyetlerle 
karşılaş�klarında ucuz işgücü cenne� olarak gördükleri Türkiye'de böyle bir maliyete 
katlanmak istemiyorlar. Kaldı ki grev boyunca en önemli söylen� işyerinin başka bir ülkeye 
taşınacağıydı. Ayrıca emeğin her açıdan yoğun bir saldırı al�nda olduğu ve sefalet koşulları 
al�nda çalış�ğı bir dönemde, sadece Form Ambalaj işvereni değil sendikalı bütün işyerleri 
çalışma koşullarını iyileş�rme yönünde ciddi bir direnç göstermektedirler.
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Grev Nasıl Sonuçlandı?

45 gün süren grev sonrası iki yıl geçerli olmak üzere imzaladığımız toplu iş 
sözleşmesinde; ilk yıl ücret zammı net 300 TL, ikinci yıl ücret zammı da net 225 TL olarak 
belirlenmiş�r. Temel uyuşmazlık noktalarından biri olan fazla çalışma ücre� de yüzde 60'tan 
yüzde 100'e yüksel�lmiş�r. Yine bir diğer uyuşmazlık maddesi olan ikramiye ilk yıl 90 güne, 
ikinci yıl da 100 güne yüksel�lmiş�r. Diğer sosyal haklarda da ilk yıl yüzde 25 oranında zamlar 
alınmış, ikinci yıl da enflasyonun iki ka� oranında ar�ş kararlaş�rılmış�r.

Form Ambalaj Grevi'nin Önemi

Form Ambalaj grevinin yapıldığı koşullara bak�ğımızda ciddi zorlukların ve engellerin 
olduğunu görmekteyiz. AKP hüküme� ik�dara geldiği 2002 yılından bugüne kadar on üç 
adet grev erteledi/yasakladı. Bu grevlerin beş tanesi ise 2017 yılında yasaklandı. Aynı 
zamanda kıdem tazmina� fon tar�şmalarının da yüksek sesle yapıldığı ve Bakan'lardan 
kıdem tazmina�na yönelik açıklamaların ardı ardına geldiği bir dönemdi. Bir yandan 
Şişecam işçileri grev hakları gasp edildiği için direnişteyken diğer yandan grev hakkı olmayan 
Petkim işçileri direnmekteydi. Aynı zamanda hukuksuz bir şekilde KHK ile işlerinden a�lan 
binlerce kamu emekçisi seslerini duyurmaya çalışmaktaydılar. Yani Form Ambalaj olarak 
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greve çık�ğımız dönem, grevlerin fiili olarak yasaklandığı, OHAL koşullarının hem çalışma 
haya�nı hem de tüm toplumsal yaşamı yönlendirdiği, farklı alanlardan farklı seslerden ortak 
bir talebin dillendirildiği bir döneme denk geldi. İster yasal grevi ertelenen işçiler olsun, ister 
hiç grev hakkı olmayan işçiler olsun, isterse de hukuksuz ve haksız şekilde işlerinden a�lan 
kamu emekçileri olsun dile ge�rilen bu ortak talep Form Ambalaj işçilerinin grevinde vücut 
buldu. İnsanca yaşayacak demokra�k bir ülke, insanca çalışma koşulları ve insana yakışır bir 
ücret. 

Belki nicelik olarak az olmaktan kaynaklı sesi çok "çıkmamış" olan Form Ambalaj 
işçileri, mücadelenin önemini, sınıf dayanışmasının ne gibi sonuçlarının olduğunu ve belki 
de en önemlisi hak arayan kim olursa olsun bunun meşru olduğunu, çıkmış olduğu grev 
sebebiyle deneyimlemiş oldu. Bu deneyim toplu iş sözleşmesi kazanımlarından çok daha 
öte bir anlam ifade etmektedir.

Sınıf Dayanışmasının Önemi

Grev boyunca İzmir bölgesindeki gerek sendikalı gerekse de sendikasız işyerlerinden 

birçok ziyaret gerçekleş�rildi. Sınıf dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu, kazanımın 

tek başına elde edilemeyeceğini ancak birleşik ve örgütlü bir mücadele ile elde 

edilebileceğini tüm kamuoyuna gösterdiğimizi düşünüyoruz. Grevi amaçlaş�rmadan, 

haklarımızı alabilmek için kullandığımız  bir araç olarak gördük ve bu yönde hareket e�k. 

Ancak Form Ambalaj'da olduğu gibi işverenlerin daya�kları düşük ücret poli�kaları olduğu 

sürece, bu aracı kullanmaktan asla im�na etmeyiz ve haklarımızın sonuna kadar takipçisi 

oluruz.
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DAVALI
DAVANIN 
KONUSU DAVACI  MAHKEMESİ  DURUM

1 Mithat Açıkgöz İşe İade Oyka 
Çaycuma 1. Asliye Hukuk 

2014/11  
Dava bi� 

2 Erdal Durman İşe İade

 
Oyka

 

Çaycuma 1. Asliye Hukuk 
2014/10

 

Dava bi� 

3
TOPRAK TEMİZLİK SAN 

A.Ş 
AİDAT 

ALACAĞI

 

SELÜLOZ İŞ 

 

2008/657 İSTANBUL 1. İŞ 
MAH.-

 
Bozüyük 2. Asliye Hukuk 

Mah. 2016/388

 

02.11.2017  09:15 te duruşması var

4

Hüseyin Koçer-Mustafa 
Küren

-Cantürk Bozkoyun
Özcan Demir

Alacak

 

Form Mukavva İzmir 15. İş Mahkemesi

 

Yargıtay

5

Erdal Avcı - Harun 
Kavaklı- Murat Avcı

 

- Basri Kırtaş - Yasin 
Gülcan

Alacak

 

Form Mukavva -

  

İzmir 13. İş Mahkemesi

 

Yargıtay

6 Aydın Demirel
Sendikal İşe 

İade

 

Oyka

 

Çaycuma 1. Asliye Hukuk 
2016/276

 

dava reddedildi, aleyhimize- Yargıtayda

7

(9 Kişi ) 
Hüseyin Altanay

Ali Emre
Serhat Erim

Mehmet Ali Ezer
Murat Dilsizler
Oktay Bozkurt
Özkan Küçük
Celal Topgöç
Resul Kirişçi

İşe İade

 

Viking Kağıt ve 
Selüloz-iş

 

Aliağa İş Mah. 

 

Dava lehimize -Yargıtayda

8

(10 Kişi )
Ersin Bayat

Murat Baklacı
Murat Aygün
Kadir Ceylan
Şenol Bekar

Arif Çakmaklı
Mürsel Sözduyar

Halit Türker
Muhammet Özbay

 

Recep Kalkavan

Alacak

 

Halkalı Kağıt Karton 
San

 

Bakırköy 25. İş Mahkemesi 

 

Kısmen Kabul Kısmen red- İs�naf 
Mahkemesinde

9

(5 Kişi)
Şenol Bekar

Arif Çakmaklı
Mürsel Sözduyar

Kadir Ceylan
Ersin Bayat ( Ödemesi 

yeni yapıldı)

İşe İade
Halkalı Kağıt Karton 

San
Bakırköy 24. İş Mahkemesi Dava bi�. ARŞİV de
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10 Fuat Aslan İşe İade
Segezha Ambalaj 

Sanayi
İzmir 6. İş mah. 2015/224 Dava lehimize- Yargıtay

11
Sinan Abacı-

Alacak

 

Oyka

 

Çaycuma 1. Asliye

 

Dosya bilirkişide. 
04.10.2017  13:30 duruşması var.

12 Serkan Erişoğlu- Alacak

 

Oyka

 

Çaycuma 1. Asliye

 

Dosya bilirkişide. 
18.09.2017  13:40 duruşması var.

13 Eray Özkan- Alacak

 

Oyka

 

Çaycuma 1. Asliye

 

Dosya bilirkişide. 
04.10.2017  13:35 duruşması var.

14 İsmail Özer Alacak

 

Oyka

 

Çaycuma 1. Asliye

 

18.09.2017  13:00 duruşması var.

15 Selüloz -İş
Yetki 

Tespi�ne 
İ�raz

 Hayat Tıbbi Kimya

 
Çorum 2. İş Mah. 2016/375

 
Dava lehimize - Yargıtay

16

(8 Kişi)
Olcay Bulut

İbrahim Yaman
İdris Cebecioğlu
Hamdi Kayabaşı
Mustafa Demiral

Sedat Keskin
Erol Betmezci

Tahir Sak

Fark Alacak Balorman Bolu İş -  Koc. 2. İcra H.  Kısmen Kabul Kısmen Red - gerekçeli Kararları geldi.

17

(6 Kişi)
Murat İnam

Sa�lmış Kerter
Aydın Demirel
Cengiz Demirer
Ergin Aldıoğlu

Mustafa Yılmaz

Alacak
 

Oyka
 

Çaycuma 1. Asliye H
 

lehimize - Yargıtay

18
Mustafa Ali 
Ceylan

Sendikal İşe 
İade

 

İzmir 4. İş    
2017/144

 

13.9.2017 11:30

19
Mehmet Emin 
Yolum

Sendikal İşe 
İade

 

Süperpak

 

İzmir 4. İş     
2017/143

 

13.9.2017 11:30

20 Kamuran Yavaş
Sendikal İşe 

İade

 

Süperpak

 
   

İzmir 13. İş     
2017/135

 

3.8.2017 14:40

21 Ali Küpeli
Sendikal İşe 

İade

 

Süperpak

 

İzmir 8. İş     
2017/126

 

13.9.2017 10:15

22 Taner Kulaoğlu
Sendikal İşe 

İade

 

Süperpak

 
 

İzmir 7. İş      
2017/137

 

26.10.2017 11:40

23 Ümit Kuyu
Sendikal İşe 

İade Süperpak
İzmir 5.İş 
2017/143

21.9.2017 11:00

Süperpak
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