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Kapitalizmin krizleri bitmez. Ruhunu kapitalizme 
teslim edip bedenini yani vatan topraklarını emperya-
lizmin kullanımına açan bir anlayışın da bu krizlere ya-
kalanması ne yazık ki kaçınılmaz hale gelir. 

Türkiye’de şu anda topyekun yaşadığımız budur. 
Bu ülkeyi yönetenler yıllardır izledikleri politikalarla 
krizleri olağanlaştırarak halkı açlık sınırının altında ya-
şamaya mahkum etmişlerdir.

Onların ne yaşadığını bilemeyiz (aşk diyorlar) ama 
bizimkisi çoktandır bir tencere hikayesine dönüştü. 

2040 TL’ye ulaşan açlık sınırı, daha 2019 yılının 
ilk aylarında, bir yıl için belirlenen asgari ücreti çoktan 
geçti. Yoksulluk sınırı olarak belirlenen 7 milyon TL 
ise milyonlarca emekçi için neredeyse hayal bile edile-
meyecek bir rakam gibi gözüküyor.

TÜİK’in çeşitli oyunlarla takla attırdığı enflasyon 
yıllık bazda hala iki haneli rakamlarda. Halkın yaşa-
dığı gerçek enflasyon ise cep yakıyor, hayat pahalılığı 
tencerelerin kaynamasını zorlaştırıyor. Ne üzücüdür ki 
etsiz yemek pişirmeye alışkın mahir eller, şimdilerde 
soğansız yemeğin tariflerini üretmeye zorlanıyor. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi seçim biter bitmez 
ertelenen zamlar devreye sokuldu; önce elektriğe yüzde 
37 zam yapıldı, ardından benzine ve motorine peşpeşe 
zamlar geldi ve benzin 7 TL’yi geçti. Tütün ürünlerine 
ise 2 TL zam geldi. Öyle ki okuduğunuz yazı yapılan 
zamlar nedeniyle iki kere güncellendi.

Türk Lirasının diğer para birimleri karşısındaki de-
ğeri yerle yeksan oldu; 2002 yılında ortalama 1.52 TL. 
olan dolar şu anda 5.60 seviyelerine dayandı. Bu durum 
uluslararası alanda itibarımızın ayaklar altına alınması 
bir yana, ekonomik olarak dışa bağımlı hale gelen ül-
kemizde fiyatların daha da artmasına yol açmaktadır.

Ancak geleceğimizi asıl karartan, giderek gemi azı-
ya alan hayat pahalılığından çok bir türlü önü alınama-
yan işsizliktir. Milyonlarca insan için işsizlik en büyük 
tehlike olarak karşımızda duruyor. Aralık ayı işsizlik 
rakamları Türkiye’de 4 milyon 300 bin işsiz olduğunu 
gösteriyor. Bu yüzde 13.5 işsizlik demek. Daha da va-
him olan ise gençler arasında işsizliğin giderek bir bu-
laşıcı hastalık gibi yaygınlaşması; ülkemizde çalışabilir 
her dört gençten biri işsiz. 

Diğer yandan kapanan işyerlerinin sayısı giderek 
artarken, bine yakın işyeri de konkordato ilan edip if-
lastan kurtulmaya çalışıyor. Son bir yıl içinde 39 bin ci-
varında işçiyi kapsayan çok sayıda işyerinde kısa süreli 
çalışma başvurusu yapılmış durumda. Yakın zamanda 
sadece Sendikamızın örgütlü olduğu 8 işyerinde kısa 
süreli çalışma için başvuru yapıldı. 

İşsizlik ve hayat pahalılığı biz emekçiler olarak ya-
şadığımız hayatın ekonomik gerçekleri. Ancak hepimiz 
çok iyi biliyoruz ki bu gerçekler yıllardır sermayeden 

yana izlenen yanlış, vurguncu ve kayırmacı politikala-
rın sonucudur. 

AKP yönetimi izlediği bu yanlı ve vurguncu politi-
kalarla Türkiye’yi borç batağına itmiştir. Ülke kaynak-
larını özelleştirmelerle yabancı ve yerli büyük kapita-
listlere peşkeş çekip sanayiyi ve tarımı çökertmiştir. 

Türkiye’nin dış borç stoku 2018 sonu itibariyle ta-
rihin en yüksek seviyesi olan 444 milyar 800 milyon 
dolara ulaşmıştır. Şu andaki dış borçların milli gelire 
oranı yüzde 56.5 ile 2001 krizindeki rakamın da üze-
rindedir. Bu sayılar bize ülke olarak bir borç batağında 
olduğumuzu açık ve çok net olarak göstermektedir.

Burada dikkat çekici olan esas mesele ise bütün bu 
borçlanma rekorları kırılırken ülkemizin mal varlık-
larının büyük bir kısmının da özelleştirme adı altında 
bir mirasyedi vurdumduymazlığıyla tarumar edilmiş 
olmasıdır.

Türkiye’de yapılan bütün özelleştirmelerin rakam-
sal karşılığı toplam 69 milyar 900 milyon dolar iken 
bunun 62 milyar dolarlık çok büyük kısmı 17 yıllık 
AKP hükümetleri döneminde gerçekleştirilmiştir.

Türk Telekom’dan POAŞ’a, Erdemir’den Tüpraş’a, 
SEKA’dan Şeker Fabrikalarına kadar onlarca fabrika 
birilerine peşkeş çekilmiş, bu ülkenin mal varlıkları 
yok pahasına elden çıkarılarak müflis tüccar durumuna 
düşürülmüştür. Şimdi de sıra silah sanayimiz açısından 
oldukça önemli olan açısından Düzce’de kurulu Tank 
Palet Fabrikasına gelmiştir. 

Artık sermayeden yana kayırmacı politikalardan 
vazgeçip emekçileri görmenin zamanı gelmiştir

Oysa Türkiye’nin elinde sayısız imkân vardır. Em-
peryalizmin, vurgunculuğun ve gericiliğin pençesinde 
sürekli kan kaybetmeye mecbur değiliz. Uluslararası 
finans kapitale, İMF’ye ve NATO’ya asla muhtaç de-
ğiliz. Yerli üretimi teşvik ederek, ulusal sanayi ve tarı-
mı geliştirerek, öz kaynaklarımızı harekete geçirerek, 
komşu ülkelerle işbirliği yaparak bağımsız bir ekonomi 
kurabiliriz.

Türkiye ulusal demokratik güçlerin birliğini sağla-
yarak, bütün halkın iradesini somutlaştıran bir Millet 
Meclisi oluşturabilir. Tam yetkili kıldığı bu Meclisin 
seçeceği halkçı ve demokratik hükümeti kurarak so-
runlarını çözebilir. Türkiye’nin işçileri, şehir ve köy 
emekçileri, bütün yurtsever ve demokrasiden yana olan 
güçleri ile birlikte demokrasi, özgürlük ve refah içinde 
insanca yaşama hedefine ulaşabilir. Kısacası muhtaç 
olduğumuz esas kudret emekçi halkımızda ve kendi 
kaynaklarımızda mevcuttur.

Ancak Türkiye’yi yöneten zihniyet “yerli ve mil-
li” diye diye tam tersi politikalar izleyerek Türkiye’nin 
tüm ekonomik kaynaklarını uluslararası kapitalizmin 
kirli ve acımasız ellerine teslim etmektedir.

Yaklaşık 20 yıldan bu yana küreselleşme veya neo-
liberalizm diye peşinden koştukları bu sisteme bizleri 
mahkum ettiler. İnsana son derece uzak, acımasız ve bir 
o kadar da saçma bir ekonomik anlayışın sığ sularında 
ülkemizin tarımını, sanayisini yok ettiler, emekçilerini 
adeta soluksuz bıraktılar. 

Çok küçük bir azınlık, bu dönemde servetlerine ser-
vet kattı, geride kalan büyük çoğunluk ise yoksullaştı 
ve perişan oldu. 

Oysa bizler çok iyi biliyor ve yıllardan beri tekrar 
ediyorduk ki, piyasa düzenlenmez ve  emekten yana, 
insandan yana gerekli müdahaleler yapılmazsa kendini 
çevreleyen toplumu ve doğayı yok eder. Kısacası ser-
maye sürekli canlı emek tüketen “bir kâr makinesidir”. 

Gerçekten de yaşadıklarımız, sermaye düzeninin ne 
kadar acımasız olduğunu, kapitalistin kendisini insan-
lığından, insanlığa ait olan tüm değerlerden ne kadar 
uzaklaştırdığını her defasında çok net olarak bizlere 
yeniden hatırlatıyor.

Ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki, bir 
işçi önderi ve düşünürünün çok önceden de öngördüğü 
gibi, kapitalizmin krizleri aynı zamanda kapitalizmin 
yok oluş olasılığının ortaya çıktığı anlardır. 

Bizler, artık bu sözleri hayata geçirebilmek için 
emekten yana olan herkesle birlikte hareket etmek zo-
rundayız.

Bizler, kapitalistin kendisinin bile kurtulması gere-
ken bu insanlık dışı ve gırtlağına kadar pisliğe batmış 
sistemin sonunu getireceğimiz günlerin çok uzak olma-
dığını herkese göstermeliyiz. 

Emekten, işçi sınıfından yana olan herkesle tüm 
emekçiler adına bu güzelim ülkeye sahip çıkmalı, doğ-
ru bildiğimiz yolda yürümeye bugüne kadar olduğu 
gibi devam etmeliyiz.

Şimdi bu anlayışı yaşama geçirmek için 31 Mart 
Yerel Seçimlerinde yıllardır süren emek düşmanı poli-
tikalara tepki olarak sandığa yansıyan isyan dalgasını, 
işçi sınıfının “Birlik Dayanışma ve Mücadele” günü 
olan 1 Mayıs’ta meydanlara taşımalıyız.

Ve 1 Mayıs’ta, o güzel günde, kıdem tazminatla-
rımıza sahip çıkacağımızı göstermeli, vergi adalet-
sizliğinden mezarda emekliliğe, hayat pahalılığından 
çalışma sürelerinin kısaltılmasına, gelir dağılımındaki 
eşitsizlikten işsizliğin sonlanmasına kadar pek çok ko-
nuda taleplerimizi yüksek sesle haykırmalı, bu ülkede 
işçilerin, emekçilerin olduğunu birilerine güçlü bir bi-
çimde yeniden hatırlatmalıyız.
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#EYT haktır, engellenemez!
Yüzbinler Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda AKP'yi son kez uyardılar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sesini duyurmak için 
Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve Genel Eğitim 
Sekreterimizi, çok sayıda üyemizle birlikte Ankara’daydı. 
10 Şubat sabahı önce Anıtkabir’de sonra Nazım Hikmet Kül-
tür Merkezinde ve yüzbinlerle  taleplerimizi haykırdık:

“Emeklilik haktır engellenmez”

Biz aşağıda imzası olanlar;

Emekli olmak için tüm şartları ye-
rine getirdiğimiz halde 1999 yılında 
çıkarılan yasa nedeniyle mağdur edil-
mekteyiz.

1999'Da yapılan bu değişiklikle, 
çalışırken bize devlet tarafından taah-
hüt edilen emeklilik hakkımız yaş ne-
deniyle elimizden alınmıştır. 

Söz konusu düzenlemeyle yasa, 
biz çalışanların aleyhine olarak geçmi-
şe yönelik uygulanmış ve hukukun, “çı-
karılan kanunun geçmişe etkili olama-
yacağı” genel ilkesi de hiçe sayılmıştır.

Ayrıca yapılan değişikliğin sosyal 
devlet ve çalışanı koruma ilkesiyle 
uyumlu, adil, makul ve ölçülü olması 
gerekirken, neyazık ki bu değişiklik çok 

ciddi hak kayıplarına yol açması nede-
niyle sosyal hukuk devleti açısından 
kabul edilemez niteliktedir.

Gerek hukuk gerekse sosyal dev-
letin temel ilkeleriyle ters düşen bu 
uygulamanın toplum lehine yeniden 
düzenlenmesini ve 1999 öncesi sigor-
talı olan ve gerekli prim gün sayısını 
doldurup yaşa takılan herkesin emekli-
lik hakkından yararlanması gerektiğine 
inanıyoruz.

Bütün bu sebeplerle, biz emeklilik-
te yaşa takılanlar olarak 1999 yılında 
çıkarılan kanunun geçmişe dönük uy-
gulanmasına son verilerek yeni bir ka-
nunla bu haksızlığın bir an önce gide-
rilmesini ve bizlerin bu mağduriyetinin 
sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Sendikamız, üyesi olan metal işçileri ile 
birlikte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın ada-
let arayışında, önsaflarda yer aldı...

Fabrikalarda, EYT için adalet isteyen üye-
lerimiz pankart açtılar... 

Bölgelerde toplantılar, basın açıklamaları 
yapıldı... 

Yöneticilerimiz ve üyelerimiz, önce İstan-
bul ve ardından otobüslerle Ankara’ya gide-
rek, büyük EYT mitinglerine katıldılar...

İmzalar toplandı, Meclis’e götürüldü....

Metal işçileri, #EYT 
mağduriyeti yaşayan 

emekçilerin sesine ses 
vermek ve talepleri içeren 
imzaları iletmek üzere 21 
Mart’ta Ankara’daydı….

T.C. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Ba-

kanlığı önüne “Emeklilik 
hakkımız söke söke alı-

rız”, “Edirne’den Kars’a, 
Jüpiter’den Mars’a, çıksın 

artık bu yasa” slogan-
ları ile yapılan yürüyüş 

sonrası Genel Başkanımız 
ve yanındaki bir heyetle 
imzalar bakanlığa teslim 

edildi:

SGK Genel Müdürüne EYT’lilerden 18 bin imza
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Kocaeli Emek Platformu’nun "Krizin bedelini öde-
meyeceğiz, vergide adalet istiyoruz, EYT mağduriyeti 
giderilsin!" gibi emekçilerin taleplerini içeren basın açık-
lamasında Sendikamız Kocaeli Şube yöneticileri ve metal 
işçileri de yeraldılar.

MKS Transformatör’de 
Taşeron sendika eliyle 

Suç işleniyor

Gebze’de kurulu MKS Transformatör 
fabrikası işçilerinin sendikamıza üye olarak 
başlattığı sendikalaşma mücadelesi birinci 
yılını doldurdu. MKS işçileri bu süre zarfın-
da işverenin her türlü baskı, işten çıkarma ve 
mobbing uygulamasına karşı direndi. Son 
zamanlarda işverenin baskıları hem artarak 
devam etti hem de yeni bir boyut kazandı.

MKS işvereni önce işçilerin yasal ve 
Anayasal hakkına saygı duymayarak, yet-
kisiz mahkemeye yetki itirazını yaptı ve 
tüm hukuki süreci yokuşa sürme yoluna 
gitti. Yetkisiz mahkemede dokuz ayın so-
nunda çıkan kararla yetki davamızın yetkili 
mahkemede görülmesi yönünde karar çıktı. 
Ancak MKS’de yetki davası henüz yetkili 
mahkemeye ulaşmış değil.

MKS işvereni uzayan mahkeme süreci 
boyunca her fırsatta özgürce sendikal ter-
cihlerini kullanan işçilere yönelik baskı, 
tehdit ve şantajda bulunarak işçileri sendi-
kadan istifaya zorladı. Bazı üyelerimizi is-
tifa etmedikleri için tazminatsız olarak işten 
çıkarttı. 

Sendikamız İSİG çalışmaları kapsamında yılın ilk çalışmasını   5 Şubat 
2019 tarihinde Bilecik’te faaliyet gösteren Accuride  Wheels fabrikasında  
gerçekleştirdi.  İşyeri temsilcileri  ve şube yönetimi ile fabrika turu yapıldı. 

Ardından 20 Şubat tarihinde Akgün Tuzla ve 22 Şubat tarihinde Akgün 
Gebze fabrikaları ile 25 Şubat tarihinde  Tabo işyeri incelemesi yapıldı. İş-
yeri ziyaretleri sonrasında tespit edilen eksiklikler raporlaştırıldı ve gerekli 
önlemlerin alınması için arak işyeri yönetimine  iletildi.

Sendikamızın bir süredir gündemine aldığı ergonomi çalışması  kapsa-
mında 12 Mart 2019 tarihinde sendikamız uzmanları Accuride Wheels fab-
rikasında pres ve torna hattında  işçi şikayetlerini alarak  “kabul edilebilir 
sağlıklı iş yükü”nün belirlenmesi için çalışmalara başladı. 

Kısa çalışmadan faydalanan 
kişi sayısı ve ödeme miktarı

Yıl Ay Kişi sayısı Ödeme Miktarı
2017 Ocak 125 143.405
2017 Şubat 31 29.291
2017 Mart 54 106.333
2017 Nisan 51 121.312
2017 Mayıs 2 3.386
2017 Haziran 25 54.872

2017 Temmuz 28 64.857
2017 Ağustos 21 45.943
2017 Eylül 15 24.941
2017 Ekim 38 56.459
2017 Kasım 95 75.078
2017 Aralık 21 34.084
2018 Ocak 6 13.273
2018 Şubat 1 1.692
2018 Mart 0 0
2018 Nisan 17 60.587
2018 Mayıs 20 47.197
2018 Haziran 1 667
2018 Temmuz 32 89.033
2018 Ağustos 0 0
2018 Eylül 143 330.876
2018 Ekim 4 11.759
2018 Kasım 43 116.158
2018 Aralık 4.156 2.399.541
2019 Ocak 21.056 15.790.165
2019 Şubat 38.401 25.059.383

Sendikamızın işyerlerinde yaptığı anket sonuçları-
na göre kısa çalışma yapılan işyerleri:

Bursa Şb. SCM Otomotiv
İzmir  Şb.  Mahle 
Gebze Şb. Bosal metal aş
Anadolu Şb.  ÇEMAŞ Döküm A.Ş
İst. 1 Nolu Şb. Anadolu Isuzu 
İzmir  Şb.  Kartesis
İzmir Şb.  Titan
Kocaeli Şb.  CEM Tencere 

KISA ÇALIŞMA

Sigara ve bağımlılık 
1 Şubat’ta Sendikamız eğitim salonunda, “bağımlılık ve 

sigaranın zararları” konulu bir eğitim yapıldı. 

Halk sağlığı uzmanı Dr. Olgu Nur Deveci, yöneticilerimiz 
ve tüm çalışanlarımıza konuyla ilgili bir sunum yaparak, ay-
rıntılı bilgi verdi.. İşçi Sağlığı ve İş güvenliği çalışmaları

Taşeron firma ve sendika 
devreye sokuldu
MKS işvereni işlediği suçlara bir yenisini daha eklemiş du-

rumda. MKS işçilerinin sendikamız çatısı altında mücadelesini ne 
yaptıysa engelleyemeyen patron, başka bir sendikayı, Çelik-İş’i 
devreye soktu.

Baskılardan sonuç alamayan işveren işyerine üretimin içine 
taşeron bir firma sokarak, üyelerimizi zorla taşerona geçirip, ora-
dan taşeron sendika Çelik-İş Sendikasına üye olmaları için zorla-
maya başladı.

İşveren Çelik-İş’e üye olmayan işçilere zam vermiyor, maaş-
larını zamanında ödemeyerek baskı altına alıyor. 

Bu hukuksuzluğun peşini 
bırakmayacağız
Gebze şubemiz 11 Mart günü MKS fabrikasının önünde üye-

lerimizle buluşarak son dönemde üyelerimiz üzerinde artan bas-
kılara tepki gösterdi.

Fabrikada artan baskılara sessiz kalmayacağız. Gebze’de hem 
MKS işyerinde hem de BBS Metal’de patronların tüm hukuksuz 
girişimlerine ve işçilerin kendi iradeleri dışında bir başka sendi-
kaya üye olmasına ortak olan sarı sendikalara da meydanı bırak-
mayacağız.
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Başından sonuna kadar temsilcilerimizle ve üye-
lerimizle birlikte sürdürülen görüşmelerde elde edi-
len kazanımlar aşağıdaki gibidir: 

Son dönemin EN YÜKSEK ORANI ile biten 
sözleşmede; işçi ücretlerine 1. yıl için 5 TL/SAAT 
zam (yüzde 40.42) yapıldı. 2. yıl, Enflasyon + 2 
puan zam sağlandı. Sosyal yardımlara da yüzde 25 
ile yüzde 34 oranında zam yapıldı.

Yapılan artışlarla işçilere ortalama (ücret + ik-
ramiye + çocuk + yakacak + aile yardımı) ayda net 
1253 TL artış sağlanmış oldu.

Toplu sözleşme ile ücret ve sosyal haklar dışında 
da birçok idari maddede değişiklik yapılması sağlan-
mıştır. Bu maddeler arasında:

Bu sözleşmeyle ilk kez; işçileri mağdur eden 
VERGİ DİLİMLERİ nedeniyle yıl içinde artan vergi 
oranlarını telafi edebilmek, işçilerin vergi dilimleri 
artışından kaynaklı hak kayıplarını engellemek ama-
cıyla verdiğimiz mücadele sonucu yeni bir madde 
olarak; “Aile Yardımı” toplu sözleşmeye alındı. 

Sözleşmeye göre; 1. yıl için ayda net 130 TL tu-
tarında aile yardımı yapılır. Sözleşmenin 2. Yılında 
Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirlenecek 
tutarın özel sektör işverenlerine tanınan üst limitinin 
0.85 ile çarpımı ile bulunacak tutar her ay net ola-
rak ödenecek, böylece aile yardımından kesilen gelir 
vergisi artan vergi dilimlerinden etkilenmeyecek.

TİS süreçlerinden...
Devam Eden Toplu Sözleşmeler
Toplu sözleşme görüşmelerine başladığımız ve hala devam 

eden 5 münferit işyeri bulunuyor.
• Bursa Şubemize bağlı Acel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 

Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme müzaker-
eleri 19.02.2019 tarihi itibari ile başlamıştır.

• Kocaeli Şubemize bağlı Tekno Maccaferri Çevre Teknolo-
jileri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında 
sürdürülmekte olan toplu sözleşme müzakereleri 20.02.2019 tarihi 
itibari ile başlamıştır. 

• Gebze Şubemize bağlı Kürüm Demir Sanayi ve Dış Tic. 
A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme 
müzakereleri 25.02.2019 tarihi itibari ile başlamıştır. 

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Mert Akışkan Gücü San. 
ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme müzakereleri 19.03.2019 tarihi itibari ile başlamıştır. 

• Gebze Şubemize bağlı Voestalpine High Performance Metal 
A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme 
müzakereleri 09.04.2019 tarihi itibari ile başlamıştır. 

Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleşmeler 
Uyuşmazlık aşamasında olan 5 münferit işyeri ve EMİS ile 

yürüttüğümüz 4 işyerinin Toplu İş Sözleşmesi bulunuyor.
• İstanbul 1 No’lu Şubemize Mata Ahşap ve Otomotiv San. Tic. 

A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu sözleşme 
müzakereleri 05.02.2019 tarihi itibari ile başlamış ancak ilk 
toplantı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır.

• Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Trafo Kazanları San. ve 
Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme müzakereleri 06.02.2019 tarihinde başlamış ancak ilk 
toplantı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır.

• Kocaeli ve Trakya Şubelerimize bağlı Marmara Siegener Gal-
vaniz Cihazları San. ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürül-
mekte olan toplu sözleşme müzakerelerinde ilk toplantı tarihin-
den itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. 
Görüşmeler Arabulucu Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTURAN 
başkanlığında devam edecektir.

• Eskişehir Şubelerimize bağlı Toprak Demir Döküm San. 
Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme müzakerelerinde ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gün 
geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmeler Arabu-
lucu Prof. Dr. Dilek BAYBORA başkanlığında devam edecektir.

• Kocaeli Şubemize bağlı Cem Bialetti Ev Ve Mutfak Eşyaları 
San. ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme müzakerelerinde ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gün 
geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır.

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri
Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanan 6 münferit 

işyeri bulunmakta.
• İzmir Şubemize bağlı ZF Lemförder Aks Modülleri San. 

ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmeleri 04.04.2019 tarihinde üyelerimizin onayı 
ile anlaşma ile sona erdi. 

• Trakya Şubemize bağlı Konvekta Klima Ve Soğutma 
Cihazları San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte 
olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 11.02.2019 tarihinde üyeler-
imizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• İzmir Şubemize bağlı FTB Fastener Technology Bağlantı 
Elemanları San. Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte 
olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 14.01.2019 tarihinde üyeler-
imizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• İzmir Şubemize bağlı Tor Demir Metal Ürün. ve Mak. Pazl. 
San. Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmeleri 16.01.2019 tarihinde üyelerimizin onayı 
ile anlaşma ile sona erdi. 

İmzalanan sözleşmeler

24.01.2019, AKS Otomotiv 

24.01.2019, JANTSA

25.02.2019, TOR Demir

05.02.2019, TABO

ZF Lemförder’de 4 aydır süren görüşmelerin ardından

Başarılı bir sözleşme...
Dünya çapında 40 farklı ülkede faaliyet gösteren ve 140 

bin çalışana sahip olan Alman otomobil parçaları üreticisi ZF 
FRIEDRICHSHAFEN’E bağlı; İzmir’de kurulu bulunan ve sendi-
kamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu ve yaklaşık 420 çalışanı bu-
lunan ZF LEMFÖRDER’de; yaklaşık 4 aydır süren toplu sözleşme 
görüşmelerinde GREV kararımız sonrasında; üyelerimizin onayı 
ile 3 Nisan 2019 günü anlaşma sağlandı.

2019 yılında metal işkolunda farklı sendikalarda örgütlü 
yüzbini aşkın metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu 
İş Sözleşme görüşmeleri öncesinde, DİSK Birleşik Metal-
İş üyesi metal işçilerinin, kararlı duruşları ve mücadeleleri 
ile sağladığı bu kazanımlar daha bir önem kazanmaktadır. 

Üyelerimizle Sapanca Tesislerimizde Buluştuk

Ülkenin dört bir yanından gelen NCR işçileriyle Ge-
nel Başkanımız, İstanbul 1 Nolu Şube yöneticilerimizin 
katılımıyla Sapanca Eğitim ve Sosyal tesislerimizde üye 
toplantısı gerçekleştirdik. 

Toplantıda NCR’de devam eden sendika mücadele-
mizde gelinen nokta, yetki davasındaki gelişmeler başta 
olmak üzere sendikamızın tarihi, işleyişine dair bilgi pay-
laşımı yapıldı ve üyelerimizin sorularına yanıtlar verildi.

Kandıra’da Yüksel Endüstri’de sendikamıza üye 
oldukları için işten çıkarılan tüm işçiler işe iade ve sendi-
kal tazminat hakkı kazandı. Yargıtay’ın verdiği bu karara 
işverenin itiraz hakkı bulunmuyor.

Sendikamız Kocaeli Şubesinde 10 Ocak’ta Yük-
sel Endüstri’deki üyelerimize bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. İşçilerin anayasal hak arama sürecinin ilk 
gününden bugüne bizimle olan ve değerlendirme 
toplantısında da işçileri yalnız bırakmayan CHP mil-
letvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Av. Fatma Kaplan Hürriyet’a teşekkür ediyoruz.

Valeo işçileri 
Yuvanıza 

Hoşgeldiniz
İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Valeo 

Ticari Taşıtlar Termo Sistemleri işyerinde çalışan 
işçiler, Anayasal ve yasal haklarını kullanarak sen-
dikamıza üye oldular.

Sendikamız kısa sürede gerekli olan yasal ço-
ğunluğu sağlayarak, 20 Mart 2019 tarihinde Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yetki 
başvurusunu yaptı. 26 Mart 2019 tarihinde Bakan-
lık sendikamızın çoğunluğunu belgeleyerek yetki 
tespitini sendikamıza gönderdi. 

Bakanlıktan sendikamızın kesin yetki belgesi-
nin gelmesinin ardından toplu sözleşme hazırlık-
ları yapılacak ve Valeo’da sendikalı dönem başla-
yacak.

Valeo işvereninin işçilerin en temel yasal hak-
larından olan sendikalaşma hakkına saygı göster-
mesini ve bu sürecin sorunsuz bir biçimde toplu 
sözleşme aşamasına kadar karşılıklı diyalog zemi-
ninde sürdürülmesini temenni ediyoruz.

NCR Bilişim İşçileri davaları 
kazanmaya devam ediyor
Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’de 81 ilde 

ATM (Bankamatik) teknik servisi olarak hizmet veren 
NCR BİLİŞİM SİSTEMLERİ işçilerinin sendikamızda 
örgütlenme mücadelesi 2016 yılında başarıyla sonuçlan-
mıştı.

NCR işçileri işverenin yetki itirazlarıyla uzayan mah-
keme süreçlerine rağmen birlik ve beraberliğini korumayı 
başardı. Yetki tespitine yapılan itiraz üzerine İstanbul 9. 
İş Mahkemesi’nde görülen dava 11 Nisan 2018 tarihinde 
lehimize sonuçlandı.

22 Şubat 2019 tarihinde ise İstanbul Bölge Adliye (İs-
tinaf) Mahkemesi de yerel mahkemenin lehimize sonuç-
lanan kararını onadı. 

Böylelikle NCR işçilerinin sendikalı çalışma düzeni 
için çıktığı yolda bir hukuk zaferi daha kazanmış olduk. 

Yüksel Endüstri’de
işçiler kazandı!

Metal işçilerinden 
Kök Hücre Bağışı

29 Ocak’ta Bilecik Demisaş’ta Kızılay’a kök hücre ve 
kan bağışı yapıldı.

İzmir Şubemiz Temsilciler Kurulu  ve Polkima İşçile-
ri de kampanyaya destek verdiler

DONÖR OL! TÜM İNSANLIK İÇİN UMUT OL

İzmir’de yaşayan Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı çifti-
nin, ilik nakli olmayı bekleyen kızları Öykü Arin için baş-
latılan kök hücre kampanyaları sürerken, Metal işçileri de 
bu çağrıya kulak vererek, dayanışma gösterdiler... 

Sendikamız üyesi Mata, HTSolar ve Valfsan işçileri  
ÖYKÜ ARİN’e umut olmak için 7-8 Şubat tarihlerinde  
fabrika önünde buluşarak, kök hücre bağışı yaptılar.
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ANADOLU DÖKÜM

Gebze Şubemizden

SCHNEIDER ENERJİ

YÜCEL BORU

ZF SACHS

ÇAYIROVA BORU

AR METAL

KÜRÜM DEMİR

NCG

SARKUYSAN

TİYATRO

DOSTEL MAKİNA

MKS

CENGİZ MAKİNA

İstanbul 1 Nolu Şb.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sendika-

mız tarafından verilen elektrikli sandalyemiz, Genel Baş-
kanımızla birlikte ziyaret ederek, uzun süredir rahatsızlık 
geçiren Çayırova Boru işyerimizde çalışan üyemiz Meh-
met Doğan’a verilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz.

Şube yöneticilerimiz, Yücel Boru, Ncg, Dostel Maki-
ne, Zf Sachs, Schneider Enerji, Armetal, Bosal, Sarkuy-
san, Çayırova Boru, Cengiz Makine, Schneider Elektrik, 
Kürüm Demir, Arpek, Cavo işyerlerindeki üyelerimiz zi-
yaret edildi.

09.01.2019 tarihinde şube temsilciler kurulumuz top-
lanarak gündemdeki konuları değerlendirdi. 

Şubat ayı temsilciler kurulumuzu 27.02.2019 tarihin-
de gerçekleştirdik. Gündem maddelerine geçmeden önce 
temsilciler kurulumuza “iletişim ve etkin stres yönetimi” 
konulu psikolog Bayram Gündüz tarafından bir sunum 
yapıldı. Daha sonrasında genel sorunlar ve bölge sorunla-
rı hakkında toplantımız devam etti.

Bölgemizde Kürüm Demir ve Voestalpine işyerlerin-
de temsilci ve komisyon üyelerimizle birlikte hazırladığı-
mız toplu iş sözleşme taslağını işveren tarafına iletilerek 
görüşmelerine başlatıldı. 

Birleşik Metal İş Sendikası Gebze şubesi olarak, ko-
mite eğitimlerine devam ediyoruz. Bugüne kadar Cen-
giz Makina, Zf Sachs, Cavo Otomotiv, Arpek, Ar-Metal, 
Dostel Mekina, Federal Moğul, Arfesan, Legrand, Çayı-
rova Boru, Sarkuysan işyeri komite üyesi üyelerimize Sa-
panca Eğitim Tesisleri’nde genel merkez eğitim uzmanla-
rı tarafından eğitim verildi.

Fontana işyerimizin üye ve komite eğitimleri tüm var-
diyalarda dönüşümlü olarak şubemizde verildi.

23.01.2019 tarihinde bölgemizde uzun zamandır di-
renişte olan Flormar işçilerini temsilci arkadaşlarımızla 
beraber ziyaret ederek bu sınıf mücadelesinde her zaman 
yanlarında olduğumuzu ifade ederek dayanışmada bulun-
duk.

23.01.2019 tarihinde Gebze şubesi temsillcileri ola-
rak bölgemizde olan Kristal İş Sendikası’na bağlı İzocam 
işyerinde grevde olan işçi arkadaşlarımızı ziyaret ederek 
dayanışmada bulunduk.

29.01.2019 tarihinde CSUN işyermizle ilgili bilgilen-
dirme toplantısı yapılarak önümüzdeki sürecin değerlen-
dirilmesi yapıldı. 

Dostel Makine işyerindeki üyelerimize şubemizde 
dönüşümlü olarak vardiyalara “Temel Sendikal” eğitim 
verildi

HT SOLAR işyerimizde tüm vardiyalarda üyeleri-
mize, şubemizde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi 
verildi

05.02.2019 tarihinde Gebze şube olarak, Gebze Bele-
diyesine bağlı Osman Hamdi Kültür salonunda üyeleri-
mize yönelik iş kazaları ve iş cinayetleri konu alan Tiyat-
ro etkinliği gerçekleştirdik.

10.02.2019 tarihinde Ankara’da yapılan #eyt mitingi-
ne, bölgemizden üyelerimizin yoğun katılımını sağlaya-
rak destek olduk.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, şubemizde ge-
nel merkez yönetimi eşliğinde kadın üyelerimizle birlikte 
kutladık. Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şubesi ola-
rak, Merkez Yönetim Kurulumuz ve kadın üyelerimiz ile 
birlikte, 298 gündür sendikal hakları için direnen FLOR-
MAR kadın işçilerinin basın açıklamalarında yanlarında 
olduk, destek verdik. 

PENTA TUZLA

MERT AKIŞKAN

AKGÜN TUZLA

AKGÜN GEBZE

ANADOLU ISUZU

TABO

Şubemize bağlı işyerlerini çeşitli tarihlerde ziyaret 
ederek, üyelerimizle güncel konular hakkında bilgi alış-
verişinde bulunduk. 

18 Ocak’ta Tabo işyerinde temsilci seçimi gerçekleşti.
20 Ocak’ta, Mata TİS taslak hazırlığı Komite Toplan-

tısı yapıldı.
Yeni örgütlendiğimiz NCR işyerinin Komite Toplan-

tısı, 27 Ocak’ta Sapanca tesislerimizde gerçekleştirildi.
Yine Sapanca Tesislerimizde 3 Şubat’ta Tabo - Cofle 

TK Komite eğitimlerini tamamladık.

MATA

NCR

TABO - COFLE TK

Anadolu Şb.

ÇAYIROVA BORU

YÜCELBORU

ÇEMAŞ DÖKÜM

Eskişehir Şb.

Renta isyeri Geleneksel Futbol Turnuvasında fi-
nal maçını 6-4 kazanan turuncu takım şampiyon oldu

Kocaeli Şb.

ÇOKYAŞAR

BAYSAN

BEKAERT
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Yöneticilerimiz 
işyeri ziyaretlerinde

İzmir 
Şubemizden
Şubemize bağlı LİSİ-FTB ve Tordemir işyerlerinde 

toplu iş sözleşmeleri imzalandı. 

18.01.2019 tarihinde Şube Temsilciler Kurulumuz 
şube binamızda toplandı. Şube temsilciler kurulumuza 
sendikamızın araştırma dairesinden uzmanımız katılarak, 
ülkemizin içinde bulunduğu kriz ile ilgili sunum gerçek-
leştirdi. Daha sonra bölgemizden bir dostumuzun bir 3.5 
yaşında ki kızı Öykü ARIN için başlatılan donör bağışına, 
Öykü’nün babası katılarak hastalıkla ilgili tedavi sürecini 
anlatarak kampanyaya destek istedi.

Aydın bölgesinde örgütlü olduğumuz Jantsa işye-
rinde imzalanan toplu iş sözleşme sonrasında fabrikada 
23.01.2019 tarihinde tören düzenlendi. Törene Genel 
Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve Şube yöneticilerimiz 
katıldı.

09.02.2019 tarihinde Şube Kadın Komisyonumuz 
Şube binamızda toplandı.

08.02.2019 tarihinde Gıda-İş Sendikası’nın örgütlen-
diği Tariş Zeytinyağı fabrikasında işten atılan ve fabrika 
önünde eylemlerine devam eden 7 işçi için DİSK Genel 
Başkanının yaptığı basın açıklamasına şube olarak katı-
lım sağlandı. 

10.02.2019 tarihinde Emeklilikte yaşa takılanlarla il-
gili Sendikamızında destekçisi olduğu Ankara’da düzen-
lenen etkinliğe şubemizden katılım sağlandı.

1980 öncesi Maden İş Sendikası Bölge Başkanlığı 
yapan Cemal KIRAL yakalandığı hastalığı atlatmadığı 
için vefat etti. Şube olarak Cemal KIRAL’a son göre-
vimizi Genel Sekreterimiz Özkan ATAR’ın katılımıyla 
18.02.2019 tarihinde şube binamız önünden uğurlayarak 
yaptık. 

25.02.2019 tarihinde, toplu iş sözleşme görüşmeleri 
devam eden, ZF Lemförder işçileri Genel Başkanımız, 
Genel Sekreterimiz ve Şube yöneticilerimiz tarafından 
ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Ak-
hisar bölgesinde Ergun Hidrolik işçileri ziyaret edildi ve 
ardından TİS imzalanan TORDEMİR işyerinde yapılan 
törene katıldılar. 

Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Karabağlar Belediyesi 
Spor A.Ş şirketinde örgütlü olan Dev-Turizm İş Sendika-
sı uyuşmazlıkla sonuçlanan TİS görüşmeleri sonrasında 
Grev kararı alarak Grev’e çıkmışlerdır. 05.03.2019 tari-
hinde Şube Yöneticileri ve Temsilciler olarak Grev’deki 
işçiler ziyaret edildi. 

22.03.2019 tarihinde Şube Temsilciler Kurulumuz 
şube binamızda toplanarak gündem değerlendirmesi yap-
mıştır.

24.03.2019 tarihinde toplu iş sözleşme devam eden 
ancak, uyuşmazlık tutanağı tutulan Zf Lemförder işyeri 
komitesi ile şube binamızda toplantı yapıldı.

WEIDMAN

ACEL

CENGİZ MAKİNA

KÜRÜM DEMİR

REMAS

SCHNEIDER SAMANDRA

CEM BIALETTI

ISUZU

ARPERAM

NCG

MAKİNA TAKIM

SCM

EJOT TEZMAK

ÇAYIROVA

SARKUYSAN ERGUN HİDROLİK

ŞAHİNKUL

DOSTEL

ZF LEMFÖRDER

BAYSAN TRAFO BOSAL

ASYA TİTAN

PRYSMIAN

MERT AKIŞKAN

ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Erdinç Koç
Temsilci: Hüseyin Altuntaş
Temsilci: Murat Demir 

DELPHİ OTO. SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Oğuz Çaltık
Temsilci: Mustafa Sünkü
Temsilci: Ertan Çukurlu
Temsilci: Bülent Erken 

ŞAHİNKUL MAK. VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Mustafa Şenol
Temsilci: Ahmet Çınar
Temsilci: Harun Çekim 

BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Cem Kaya
Temsilci: Hüseyin Bekar
Temsilci: Gökhan Taşyürek

SCHNEİDER ELEKTR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Temsilci: Hasan Serdar
Temsilci: Serkan Görgü 

YÜCEL BORU VE PROF. END. A.Ş. (GEBZE ÇELİK 
SERVİS) 

Baştemsilci: Murat Gündüz 
TABO OTO. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Ali Kaba
Temsilci: Sait Keleş
Temsilci: Sevgi Aydın 

SANEL SAN ELEK. İMA. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Hakan Tekşen
Temsilci: Özlem Kaçmaz
Temsilci: Serap Erbaş

EREN BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Bahattin Akbulak
Temsilci: Fatih Önal
Temsilci: Nuri Bayır

ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş
Baştemsilci: Ramazan Kural
Temsilci: İbrahim Bahar
Temsilci: Uğur Küçük

ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Osman Sütcüoğlu
Temsilci: İsmail Kazan
Temsilci: Volkan Altan
Temsilci: Aydın Karaver

RENTA ELEKT. EV ALET. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞİT.
Baştemsilci: Özgür Erdem Akın
Temsilci: Mustafa Uzun
Temsilci: Murat Kazıklı

KONVEKTA KLİMA VE SOĞ. CİHAZ. SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Muhterem Taş
Temsilci: Hacı Şahin
Temsilci: Ruşen Kasapoğlu

EPTA İSTANBUL SOĞUTMA SİST. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ.

Baştemsilci: Şeniz Özsoy
SCHNEİDER ELEKTR. SAN. VE TİC. A.Ş. (Manisa)

Baştemsilci: Murat Gözlükavak
Temsilci: Mehmet Sarıkaya
Temsilci: Melih Özdemir
Temsilci: Evren Hoşgökçen

SCHNEİDER ELEKTR. SAN. VE TİC. A.Ş. (ÇİĞLİ)
Baştemsilci: Atilla Mengeş
Temsilci: Gülden Güneş

AKS OTO. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Alişan Mürey
Temsilci: Kasım Karaca
Temsilci: Aygül Güneri

EYLÜL TEKNİK DESTEK HİZM. İŞ ORT.TİC.İŞLETMESİ
Baştemsilci: Gökhan Kadri Kadıoğlu
Temsilci: Engin Pekgöz

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
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DİSK 
52 yaşında
DİSK 52. kuruluş yıldönümünü Türkiye işçi sınıfının ayağa kalktığı yerde, 

1961’deki dev mitinge ev sahipliği yapan Saraçhane’de kutladı. “İşçi sınıfı için ye-
niden ayağa kalkmanın vaktidir” denilen etkinlikte işçi sınıfının güncel taleplerinden 
oluşan bir manifesto açıklandı.

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfedera-
syonu) işçilerin doğrudan iradesi ile, Türkiye Maden-İş, 
Lastik-İş, Gıda-İş, Basın-İş ve Türk Maden-İş sendikaları 
tarafından 13 Şubat 1967 tarihinde kuruldu.

Sınıf ve kitle sendikacılığının Türkiye'deki ilk ve 
tek temsilcisi olan DİSK, devletten ve sermayeden 
bağımsızlığı ve sendika içi demokrasiyi temel ilkeleri 
olarak belirledi. 

DİSK'e bağlı sendikaların kazanımları işçi sınıfının 
DİSK'e ilgisini artırdı. Diğer konfederasyonlara göre 
daha iyi koşullarda toplu sözleşmeler, daha yüksek sosyal 
haklar, iş yerinde üst arama uygulamalarının kaldırılması 
ve fazla mesailerde işçi onayı zorunluluğu 
gibi işçilerin "saygı” taleplerine dair 
kazanımlar DİSK'i giderek büyüttü.

DİSK kuruluşunun ardından sad-
ece kendi üyelerinin değil tüm ezilen 
ve sömürülen kesimlerin hakları için 
mücadele etmeyi kendine görev bildi. 
1970'lerde örgütlenen 15-16 Haziran 
Direnişi, 1 Mayıslar, DGM Direnişi, 16 
Mart Faşizme İhtar Eylemi ve Demokrasi 
Mitingleri nedeniyle her zaman hedefte 
oldu. 

1 Mayıs 1977 Taksim Mitingi 
kontrgerillanın saldırısına uğradı, 37 kişi 
yaşamını yitirdi. 

Kurucu Genel Başkan Kemal Türkler bir suikast ile 
öldürüldü. 

12 Eylül askeri darbesi sonrası yöneticileri hap-
ishanelere atıldı, öldürüldü, faaliyetleri yasaklandı ve mal 
varlığına el konuldu.  

DİSK'in 261 yöneticisi ve 3 uzmanı cunta mahkeme-
lerinde toplam 2053 yıl hapis cezası aldı.

1991′de mahkemenin kararının bozulmasının ve 
beraata karar verilmesinin ardından 1992'de DİSK'in 
faaliyetleri yeniden başladı. O tarihten bugüne emek 
ve demokrasi mücadelesini büyüten DİSK, bugün 22 
sendikasıyla mücadelesini sürdürüyor.

DİSK 52. Kuruluş yılında bu çerçevede işçi sınıfı-
nın temel taleplerini şöyle sıralamaktadır:

Sendikalı olmak biz işçiler için en temel yasal ve Ana-
yasal haktır. Sendikal örgütlenmenin önünde engel olan 
işkolu ve işyeri/işletme barajları kaldırılmalıdır.

Sendikal nedenli işten çıkarmalara karşı iş güvencesi 
yaptırımları güçlendirilmeli ve işler hale getirilmelidir.

Grev hakkı eksiksiz olarak tanınmalıdır. Grev ertele-
me adı altında uygulanan grev yasaklarına son verilme-
lidir.

Ücretler enflasyona karşı korunmalı, işçilerin ve tüm 
çalışanların krize karşı korunması için ücretlere en az enf-
lasyon oranında zam yapılmalıdır.

KHK ile yapılan ve başından itibaren bir eşitsizlik ve 
adaletsizlik yaratan taşeron işçilerin kadroya alınmasında 
yaşanan ayrımcılığa son verilmelidir. 

Kamu işçisi olarak kadroya alınmayıp belediye şir-
ketlerine geçirilen taşeron işçilerin yaşadığı mağduriyet 
ortadan kaldırılmalı ve kamu işçisi olarak kadroya alın-
malıdır.

Kamuya ve belediye şirketlerine geçirilen taşeron iş-
çilere ikinci sınıf işçi muamelesi yapılmasından vazgeçil-
melidir. 4+4 zam uygulanmasına son verilmeli, kamuya 
ve belediye şirketlerine geçirilen işçilere aynı işi yapan 
işçilerle eşit ücret verilmeli ve özgür toplu sözleşme hak-
ları tanınmalıdır.

Emekli aylık ve gelirleri enflasyon ve milli gelir ar-
tışı dikkate alınarak derhal güncellenmeli, asgari ücretin 
altında kalan tüm emekli aylık ve gelirleri derhal asgari 
ücret düzeyine çekilmeli, emeklilikte yaşa takılanların 
sorunları çözülmeli, yaratılan bu mağduriyet ortadan kal-
dırılmalıdır.

Türkiye dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden 
birine sahiptir. Vergilerin dörtte üçü ücretliler ve tüketi-
ciler tarafından ödenmektedir. İşçi sınıfı üzerindeki çifte 
vergi yüküne son verilmeli, vergideki bu büyük adalet-
sizlik ortadan kaldırılmalı, asgari ücret tümüyle vergi dışı 
bırakılmalı ve net olarak ödenmelidir. 

Yüzde 15’lik ilk dilim vergi oranı yüzde 10’a düşürül-
meli, vergi dilimleri en az enflasyon ve milli gelir artışı 
oranında yükseltilmelidir. Az kazanandan az, çok kaza-
nandan çok vergi alınmalıdır.

Yaşadığımız ekonomik krizin en önemli sonucunun 
artan işsizlik olacağını bugün ülkeyi yönetenler de kabul 
ediyor. O nedenle toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.

İşsizlik Sigortası Fonu siyasal iktidarın arpalığı ol-
maktan çıkarılmalıdır. İşsizlik sigortasından yaralanmak 
için son üç yılda 600 gün olan yararlanma koşulu 180 
güne indirilmeli ve işsizlik ödeneklerinin miktar ve süresi 
uzatılmalıdır.

Ücret Garanti Fonu uygulaması iyileştirilmeli, işçile-
rin en az altı aylık ücret alacaklarını ve tüm diğer alacak-
larını güvence altına almalıdır.

“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” 
ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı 
olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıl-
lık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

13 Şubat 2019, Çarşamba günü, saat 
14.00’da, Saraçhane Parkı’nda düzenlenen 
DİSK’in 52. kuruluş yıldönümü etkinliğin-
de her kuşaktan DİSK’liler buluştu. 

Konfederasyonumuz DİSK'in kuruluş 
yıldönümünde, sendikamız yönetici ve 
üyeleri de Saraçhane Meydanındaydı.

Öncü kadrolar yetişiyor...

Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimizde başlattığımız 
İşyeri Komite eğitimlerimizde,  sendikaların doğuşu ve ge-
lişimi, bireysel emeklilik ve resmî arabuluculuk, iletişim ve 
davranış biçimleri konularını içeren sunumlar yapılıyor.

Komite Eğitimleri

TARİH İŞYERİ ADI ŞUBE SAYI EĞİTİM KONUSU
2 Ocak 2019 Çarşamba Bekart Kocaeli 55 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

8 Ocak 2019 Salı Bekart Kocaeli 51 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

13 Ocak 2019 Pazar ZF SACH Gebze 21 İşyeri Komite Eğitimi

19 Ocak 2019 Cumartesi Fontana Gebze 31 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

20 Ocak 2019 Pazar Cavo Gebze 16 İşyeri Komite Eğitimi

20 Ocak 2019 Pazar Weidman Gebze 16 İşyeri Komite Eğitimi

24 Ocak 2019 Perşembe Dostel Makine Gebze 62 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

27 Ocak 2019 Pazar NCR İst. 1 Nolu 40 Örgütlenme Eğitimi

1 Şubat 2019 Cuma Genel Merkez Çalışanları Genel 23 Bağımlılık ve Sigaranın Zararları

2 Şubat 2019 Cumartesi Fontana Gebze 30 Sendikaların doğuşu, gelişimi ve bugünü ve iletişim Eğitimi

3 Şubat 2019 Pazar Tabo İst. 1 Nolu 15 İşyeri Komite Eğitimi

3 Şubat 2019 Pazar Cofle TK - Cofle DCİ İst. 1 Nolu 25 İşyeri Komite Eğitimi

7 Şubat 2019 Perşembe Dostel Makine Gebze 60 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

9 Şubat 2019 Cumartesi Demisaş Eskişehir 45 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü, iletişim ve Bodro Eğitimi

9 Şubat 2019 Cumartesi Accuride Wheels Eskişehir 45 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü, iletişim ve Bodro Eğitimi

10 Şubat 2019 Pazar Akgün Radyatör İst. 1 Nolu 16 İşyeri Komite Eğitimi

10 Şubat 2019 Pazar AKS İst. 1 Nolu 16 İşyeri Komite Eğitimi

10 - 15 Şubat 2019 Kadın Üye Eğitimi Genel 27 5 Günlük Programlı Eğitim 

16 Şubat 2019 Cumartesi Bosal Gebze 21 İşyeri Komite Eğitimi

17 Şubat 2019 Pazar Arpek Gebze 18 İşyeri Komite Eğitimi

17 Şubat 2019 Pazar AR - Metal Gebze 17 İşyeri Komite Eğitimi

23 Şubat 2019 Cumartesi Sanel Elektrik İst. 1 Nolu 35 İşyeri Komite Eğitimi

24 Şubat 2019 Pazar Dostel Makine Gebze 23 İşyeri Komite Eğitimi

24 Şubat 2019 Pazar Federal Moğol Gebze 23 İşyeri Komite Eğitimi

26 Şubat 209 Tüm İşyerleri; yeni üyeler Kocaeli 43 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

28 Şubat 2019 Perşembe HT Solar Gebze 55 Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

3 Mart 2019 Pazar Arfesan Gebze 31 İşyeri Komite Eğitimi 

3 Mart 2019 Pazar Çayırova Boru / Dörtyol Anadolu 15 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

3 Mart 2019 Pazar Yücel Boru / Dörtyol / Os-
maniye 

Anadolu 22 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

4 Mart 2019 Pazartesi Çimsetaş / Mersin Tem-
silcilik 

Anadolu 44 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

5 Mart 2019 Salı Çimsetaş / Tarsus Anadolu 40 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

6 Mart 2019 Çarşamba HT Solar Gebze 100 Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

10 Mart 2019 Pazar Legrand Gebze 19 İşyeri Komite Eğitimi

10 Mart 2019 Pazar Çayırova Boru Gebze 19 İşyeri Komite Eğitimi

15 Mart 2019 Cuma HT Solar Gebze 150 Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

18 - 22 Mart 2019 Yeni Temsilci Eğitimi Genel 33 5 Günlük Programlı Eğitim 

24 Mart 2019 Pazar Paksan Trakya 41 Sendikaların doğuşu, gelişimi, bugünü ve iletişim Eğitimi

24 Mart 2019 Pazar Sarkuysan Gebze 39 İşyeri Komite Eğitimi

TOPLAM    1382 kişi

Öncü işçilerin yetiştirildiği, yeni seçilen temsilci-
lere yönelik Sapanca Sardunya eğitim tesislerimizde 
yapılan "Temsilci Eğitimi”, 18 Mart Pazartesi günü 
"İletişim ve Örgütsel Davranış Biçimleri" dersiyle 
başladı, 22 Mart’ta yapılan genel değerlendirme ve 
sertifika programı ile sonlandı.

Yıllık Eğitim 
programımız çerçe-
vesinde, sol tarafta 
çizelgede görül-
düğü gibi, eğitim 
tesislerimizin ya-
nısıra, şube salon-
larımızda da işyeri 
eğitimleri devam 
ediyor.

İşyeri Eğitimleri

Disk tarihinden notlar
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“Çalışma ve Toplum titiz akademik ve bilimsel ölçüt-
lerle yayın yapan, emek ve çalışma sorunlarını irdeleyen 
ve bu yönde bir birikim oluşturmaya çalışan önemli bir 
yayın. 

Dergi çok sayıda akademisyen, hukukçu, uzman ve 
uygulayıcıya basılı olarak ulaştırılıyor. 

Çalışma ve Toplum aynı zamanda online bir dergi 
www.calismatoplum.org adresinden yeni sayısına ve tüm 
dergi arşivine ücretsiz olarak ulaşılabilir.” 

61. sayımız, Ar. Gör. CEREN DAMAR ŞENEL Anısına…

• Türkiye’de Kamu Sektöründe Yeni Bir Endüstri İlişkileri 
Sistemine Geçişin Habercisi: Kamu Kesimi Toplu İş 
Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolleri 

• Türkiye’de Emeğin En Savunmasız Hali: Şanlıurfa’da 
Suriyeli Mülteci Çocuk İşçi Olmak

• Avrupa’da Refah Devleti Çözünürken Uluslararası Göç 
Ve Yeni Sağın Yükselişi: İsveç Ve Almanya Örnekleri 

• İş Ve Meslek Danışmanlarının Bakış Açısından İşsizlik 
Ve Danışmanlık

• Türkiye’de Yetersiz İstihdam: Cinsiyet Temelli Bir Lojistik 
Regresyon Modeli 

• Türkiye’de 1980 Sonrası Reel Asgari Ücretin Belirleyici-
leri

• Basit Denetim Yeniden: Türkiye’de Tatil Köylerinde Emek 
Denetimi 

• Türkiye’de Karayolu Taşımacılığında Çalışan Şoförlerin 
İş Hukuku Problemlerinin İncelenmesi 

• Sigorta Prim Teşviklerinin İşsizlik Sigortası Kanunu Kap-
samındaki Sigortalılar Yönünden Değerlendirilmesi

• The Sociology Of Work İn The Post-War United States: 
A Theoretical Assessment 

• Türkiye’de İşçi Sendikalarının İhtiyari Organ ve Temsilci-
lik Yapılanmaları

• Sosyal Güvenlik Hakkının Geleceği Üzerine Bir Değer-
lendirme / Muhittin ASTARLI

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Sendika Hakkının 
Etkili Korunmasına İlişkin Tek Gıda İş Sendikası/Türkiye 
Kararı ve Türk Hukuku Bakımından Çıkarımlar 

• İktisat Yazının-
da Neoklasik 
Paradigma ve 
Asgari Ücret 
Tartışmaları 

• AKP ve “İn-
şaata Dayalı 
İstihdam”: 
İnşaat Sektö-
rünün İstihdam 
ve Büyüme 
Bağlamında 
Karşılaştırmalı 
Bir Analizi, 
1923 -2015 

mücadele... direniş... dayanışma... 

Kristal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu  İzocam'ın 
Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus fabrikalarında işçiler, 
toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması 
üzerine greve çıktılar.

DİSK/Limter İş sendikasının Tuzla Gemi Tersane-
si önünde iş cinayetinde yanarak hayatını kaybeden 
işçiler için protesto eylemi gerçekleştirildi.

Tüvtürk Muğla Taşıt Muayene İstasyonları Yöneti-
cilerine,  Nakliyat iş üyelerine Silah Göstererek Tehdit 
Etmek Nedeniyle,  “Sendikal Hakların Kullanılmasının 
Engelleme” Suçundan Dava Açıldı

Nakliyat-İş, bir basın açıklamasıyla, mücadelenin sü-
receğini duyurdu.

“Tüvtürk Muğla Taşıt Muayene İstasyonlarındaki 
mücadelemiz gerek istasyon önündeki direniş ile gerek 
hukuki alanda, işe iade davaları, Yerel Mahkemede Sen-
dikamızın lehine sonuçlanan yetki davası ile olsun, işve-
renin haksız, hukuksuz baskı ve tehditlerine karşı kararlı 
bir biçimde 222 gündür sürüyor.  Muğla Tüvürk Taşıt 
Muayene İstasyonlarında İşçiler sendikalı, toplu iş söz-
leşmeli çalışma düzenine kavuşana kadar mücadelemiz 
sürecek.”

Kartal’daki 8 katlı bir bina kağıt gibi devrildi. Kaçak çı-
kılan katlar, zemin katında 25 işçinin çalıştığı kaçak tekstil 
atölyesi, her biri içler acısı...

6 Şubat’ta binanın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kay-
betti, 14 kişi de yaralı kurtarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine 
ilişkin soruşturma başlattı.

Homurcuk der-
gimizin değerli 
çizeri Canol abimi-
zin İstanbul Nazım 
Hikmet Kültür Mer-
kezindeki karikatür 
sergisi büyük ilgi 
gördü.. 

KTAMS ile ortak eğitim
2 - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında Kıbrıs’ta KTAMS 

(Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası) Sendikası'yla 
ortak düzenlenen eğitim çalışmalarımız Girne’de tamam-
landı.

Çalışma ve Toplum Dergisi 61. sayı dağıtımda

Yenilenen internet sayfalarında, eski sayıların in-
ternet versiyonlarına; makalelere, yargıtay kararlarına 
ulaşmak mümkün.. 

TÜVTÜRK’te 
direniş sürüyor

İZOCAM’da anlaşma

11 gün süren 
grev, anlaşma ile 

sonuçlandı.

İlk 6 ay 200 
TL. ikinci 6 ay 

için 150 TL zam 
ve 4 ikramiye 

hakkı kazanıldı.

Tuzla’da protestolar

Çökme değil 
ihmaller zinciri!!!

Mart ayında 108 iş cinayeti: 
5’i çocuk, 4’ü kadın, 
11’i göçmen...
• Ocak ayında en az 159, Şubat ayında en az 125 

ve Mart ayında en az 108 işçi olmak üzere; Türkiye’de 
2019 yılının ilk üç ayında en az 392 işçi iş cinayetle-
rinde yaşamını yitirdi…

• 108 emekçinin 85’i ücretli (işçi ve memur), 23’ü 
kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) 
oluşuyor...

• Ölenlerin 4’ü kadın işçi, 104’ü erkek işçi. Kadın 
işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında gerçekleş-
ti…

• Beş çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri-
nin 4’ü tarımda ve 1’i inşaatta gerçekleşti…

• 11 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/
göçmen işçilerin 7’si Afganistanlı, 2’si Suriyeli ve 2’si 
Türkmenistanlı...

• Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, bele-
diye/genel işler, ticaret/büro, madencilik, kimya ve 
enerji işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin 
en az yüzde 32’si ücretli. Yüzde 68’ini oluşturan çiftçi 
ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme 

ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendiril-
mesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir 
oran veremiyoruz...

• En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis 
kazası, yüksekten düşme ve kalp krizi. Özellikle kalp 
krizlerindeki artış uzun, yoğun ve fazla çalışmanın 
çıplak bir sonucu...

• Mart’ta Türkiye’nin 40 şehrinde ve yurtdışın-
da dört ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. 
En çok iş cinayeti Kayseri, Ankara, Kocaeli, İstan-
bul, İzmir, Adana, Antalya, Denizli, Gaziantep ve 
Zonguldak’ta yaşandı...

• Ölenlerin 1’i (yüzde 0,92) sendikalı işçi, 107 işçi 
ise (yüzde 99,08) sendikasız. Sendikalı işçi metal işko-
lunda çalışıyordu: Diler Filmaşin Fabrikası işçisi, 25 
yaşındaki Mustafa Kaçmaz… 

Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de ola-
bilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin 
gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın 
ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi 
verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum 
özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından 
daha da tespit edemediğimiz bir husus...

http://www.guvenlicalisma.org/  

iş kazası değil ... iş cinayeti ...

Yayın arşivimiz
internet 

sayfalarımıza
 yükleniyor.

Web sayfalarımız yeni bir altyapı ve 
görünüşle hizmete girdikten sonra, içerik 
olarak da hızla zenginleşmeye başladı.

Özellikle yetişmekte olan genç işçileri, 
gelecekteki sendikal kadroları oluşturacak 
üyelerimizi sendikamızın tarihi ile buluş-
turmak, geçmişteki mücadele sayfalarını 
günümüze taşımak için; 70’li 80’li yıllar-
daki Maden-İş ve Otomobil-İş dergileri 
taranarak sitemizdeki yerini aldı...

Sendikal konularda araştırma yapan 
gazeteci ve akademisyenler için de büyük 
bir kaynak olan yayın arşivimiz, artık size-
bir tık uzaklıkta.. 

www.calismatoplum.org

Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Tiyatro 
İşçileri’nden 2 Perdelik Kara komedi “Ülkenin şan-
tiyesinden hiçbir şeye bakan Üç Maymun”,  adlı 
tiyatro oyunu, örgütlü olduğumuz bölgelerde metal 
işçileri için sahneleniyor.

Gebze Şubemizin düzenlediği etkinlik, 5 
Şubat’ta Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde ya-
pıldı.

Kocaeli Şubemiz tarafından 15 Mart Cuma günü 
Alternaif Tiyatro salonunda sergilendi.

Oyunların ardından oyuncular sendikamız yöne-
ticileri ve üyelerimizle ile kısa sohbetler ettiler.
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Sendikamız Sapanca Sardunya Eği-
tim Tesislerinde 10-15 Şubat 2019 tarihle-
ri arasında gerçekleştirilen KADIN ÜYE 
EĞİTİMİ’miz, Genel Başkanımız ve Genel 
Örgütlenme Sekreterimizin katılımıyla baş-
ladı.

İlk derste, Av. Hülya GÜLBAHAR “Ka-
dına Yönelik Şiddet ve Yasal Düzenlemeler” 
sunumu yaptı. İkinci ders, Uluslararası Ça-
lışma Örgütü-ILO Ankara Ofisi’nden Emel 
AKALIN’ın “Uluslararası Çalışma Örgütü Kadın 
İstihdam Politikaları ve Faaliyetleri” sunumu idi. 
Eğitimin 2. günü, KEİG (KADIN EMEĞİ VE İS-
TİHDAMI GİRİŞİMİ PLATFORMU)’den Semiha 
ARI’nın “Kadınlar ve Kriz Deneyimleri” sunumu 
ile başladı.. Kadın Eğitimimizin 2. gününde, Dr. 
Vahide BİLİR “Çalışma Hayatında Kadın İşçi Sağ-
lığı” konulu bir sunum yaptı. 

Ardından “Serbest Bölge’de Kadın İşçiler” film 
gösterimi ile devam edildi.

“Hukuk ve sendikal Haklarımız”,  “Kitle ile-
tişim araçları ve ideoloji”,  “İletişim ve Davranış 
Biçimleri”, “Sendikaların Doğuşu ve Türkiye Sen-
dikal Hareketi” gbaşlıklı derslerle devam eden 
“eğitimimiz, 15 Şubat’ta Genel Başkan ve Genel 
Eğitim Sekreterimizin de katılımıyla, eğitimin de-
ğerlendirilmesi ve sertifika töreniyle tamamlandı.

Eşit, Adil ve Özgür Bir Dünya Mümkün!

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi, 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne at-
fen her yıl kadın işçilerin çalışma hayatında 
karşılaştığı sorunlarını görünür kılmak ama-
cıyla daha önce üçünü yayımladığı Kadın 
Emeği Raporu’nun dördüncüsünü açıkladı.

Her 10 kadından sadece 3’ü is-
tihdam ediliyor

Türkiye’de kadın emeğinin çalışma 
hayatındaki görünümü bu yıl da değişme-
di. 2017 yılında her 10 kadından sadece 
3’ü istihdam içerisinde yer aldı. Kadınla-
rın istihdama katılım oranı yüzde 28,9’da 
kalırken, erkeklerin istihdama katılım ora-
nı yüzde 65,1 oldu. 2018 yılının Kasım 
ayında ise kadınların istihdama katılım 
oranı yüzde 29,1 olmuştur. AB üye ülke 
ortalamalarında kadın istihdam oranı yüz-
de 45,9, OECD üye ülkelerinde ise yüzde 
44,4’tür.

20 milyondan fazla kadın çalışma 
hayatının dışında!

2018 yılı Kasım ayı verilerine göre 20 
milyon 292 bin kadın çalışma hayatına da-

hil olamadı.  Kadınların çalışma hayatına 
dâhil olamamalarının başlıca nedenleri 
ailesel sorumluluklar ve ev işleridir. 11 
milyon 188 bin kadın ev işleri ile meşgul 
olduğu için, 1 milyon 424 bin kadın da ai-
levi ve kişisel nedenlerle çalışma hayatına 
katılamadı.

3 milyon kadın haftalık 45 saat-
ten fazla çalışıyor

Çalışma hayatında yer alan kadınlar 
toplumsal rollerinden kaynaklı çifte mesai 
yapıyor. Haftalık 45 saatten fazla çalışan 
kadın işçi sayısı 2014 yılında 2 milyon 
774 bin kadın iken 2017 yılında 200 bin 
kişi yüzde sekiz artarak 2 milyon 974 bin 
olmuştur. Bununla birlikte haftalık 45 sa-
atten fazla çalışan kadınların kayıt dışılığı 
da oldukça yüksektir.

Kriz etkisini göstermeye başladı: 
2018 Kasım ayı itibariyle kadın işsiz-
liği yüzde 15’i buldu!

Ekonomik krizin patlak verdiği 2018 
yılında ise kadınların işsizlik düzeyinin 
arttığı görülmektedir. Krizin etkilerini ay-

lara göre incelediğimizde; kadın işsizliği 
Nisan ayına kadar düşme eğilimindeyken, 
Haziran ayından itibaren artmaya başla-
mış, Kasım ayı itibariyle de bu oran yüzde 
15’lere ulaşmıştır.  Erkeklerde ise bu oran 
yüzde 11,2 olmuşt

ur. Tarım dışı işsizlik oranlarına baktı-
ğımızda ise işsizliğin en çok kadınları et-
kilediğini görmekteyiz. Kadınlarda tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 18,5, erkeklerde 
ise yüzde 12,6’dır.

İşsizlik sigortasına başvuran ka-
dın sayısı bir yılda yüzde 57,7 arttı

Ekonomik krizin etkisi ile kadın işsiz-
liğinin artması, işsizlik sigortasına baş-
vuran kadın sayısını da artırmıştır.  2018 
yılında işsizlik ödeneği için yapılan başvu-
ru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57,7 
artış göstermiştir. Bir önceki yılın Aralık 
ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvu-
ru sayısı 29 bin 631 iken 2018 yılı Aralık 
ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru 
sayısı 17 bin 106 kişi artarak 46 bin 737’ye 
ulaşmıştır.

Kadınlar erkeklere göre daha az 
kazanıyor, ücret eşitsizliği devam 
ediyor!

Dünya genelinde cinsiyete dayalı ücret 
eşitsizliği oranı yüzde 18,8’dir. Bu oran 
ülkelerin gelir gruplarına göre değişmek-
tedir. Portekiz, İngiltere, İspanya, Fransa 
gibi yüksek gelirli ülkelerde ücret eşit-
sizliği ortalama yüzde 15,5’tir. Üst-orta 
gelir grubunda yer alan Brezilya, Meksi-
ka, Tayland ve Türkiye’nin de içinde yer 
aldığı ülkelerde ücret eşitsizliği ortalaması 
yüzde 20,9, Sri-Lanka, Endonezya, Tunus 
ve Mısır gibi ülkelerin içinde yer aldığı 
düşük-orta gelir gruplarda ücret eşitsizliği 
ortalaması yüzde 16,9’dur.  En düşük ge-
lirli ülkeler grubunda ise eşitsizlik oranı 
ortalaması yüzde 12,6‘dır.  

Türkiye’de cinsiyete dayalı gelir eşit-
sizliği oranı yüzde 12’dir.

Genel-İş’ten Türkiye’de Kadın Emeği Raporu

Kadınların eşitlik, özgürlük talebi yüzyıllardır devam 
eden bir mücadeledir. 8 Mart, bu talebin dünyanın her yerin-
de en yüksek perdeden dillendirildiği gündür.

Tekstil işçisi kadınlar, 1800’lü yıllarda insanlık dışı ça-
lışma koşullarına ve düşük ücrete karşı mücadeleleriyle 
öne çıktılar. Bir tekstil fabrikasında 129 işçinin yakılarak 
öldürülmesi kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinde 
önemli bir dönüm noktası oldu. Ardından 1910 yılında 2. 
Enternasyonel’de 8 Mart’ın emekçi kadınlar günü olarak 
kutlanılması kabul edildi.

Kadınlar erkek egemenliğine, fiziksel şiddete, cinsel söz-
lü tacize, erkekler tarafından öldürülmeye, evde, işte eme-
ğinin sömürülmesine, siyasette, sendikalarda yok sayılma-
larına karşı dünyanın her yerinde mücadele ediyor. Ataerkil 
kapitalizm kadın bedenini ve emeğini kontrol altında tutma 
adına yeniden ve yeniden ürettiği gelenekleri, görenekleri, 
söylemiyle kadınların hayatını karartmaya devam ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği her yerde. Cinsiyete daya-
lı işbölümüyle yaşlı bakımı, çocuk bakımı, ev işleri kadının 
omuzlarına yüklenirken, kadın emeği evde ücretsiz, işyerle-
rinde düşük ücretle sömürülüyor. Sermaye ve iktidar elbirli-
ğiyle bir yandan analığı kutsallaştırıp, kadını aile ile özdeş-
leştirirken, kadın emeğini esnek, güvencesiz ve geleceksiz 
bırakıyor. 

İşyerlerinin sağlıksız koşulları hem evde hem işte çalı-
şan kadınların sağlığını tehdit ediyor, işyerlerinde mobbinge, 
sözlü /cinsel tacize, düşük ücrete, güvencesizliğe ve binbir 
türlü  ayrımcılığa en çok kadınlar maruz kalıyor. Kadınların 
sendikalara-sendikaların kadınlara ihtiyacı artıyorken, sen-
dikalarda kadınların ve kadın emeğinin sorunları yeterince 
gündeme gelmiyor.

Hükümetin muhafazakar politikaları kadını yok saymaya 
kamusal alandan dışlamaya devam ediyor. Bu politikalarının 
bir parçası olarak şiddet, taciz, tecavüz ve çocuk istismarları 
artıyor.

2016 yılında gündeme gelen tepkiler yüzünden vazgeçi-
len, tecavüzcüleri aklayan, çocuk istismarcılarına evlilik yo-
luyla af getirilmesini sağlayacak olan ve 10 bin istismarcının 
topluma salınması demek olan yasa tasarısı tekrar gündemde. 
Çocuk yaşta evliliği de, kadınların tecavüzcüsüyle evlendiril-
mesine yol açacak olan yeni yasayı da istemiyoruz. Hükümet 
altına imza attığı uluslararası yasaların gereğini yerine getir-
meli, kadınları koruyacak uygulamaları hayata geçirmelidir.

Hükümetin kadın karnesi hiç de iç acıcı değil. Sosyal 
devletin kırıntısını bile yok etmek için kolları sıvayan hükü-
met, grevlerimizi keyfi olarak yasaklıyor, emeklilik hakkımız 
gasp edilmiş durumda zorunlu BES ile maaşımıza elkoymak 
istiyor, , kıdem tazminatımızın talanı gündemdeki yerini ko-
ruyor.

Ülke ekonomisinin allak-bullak olduğu, yoksulluğun ve 
krizin derinleştiği, insanların tanzim satışlarında ucuz gıdaya 
erişmek için uzayıp giden kuyruklara mahkum edildiği bir 
dönemden geçiyoruz.

Bizler Birleşik Metal-İş üyesi kadınlar olarak sendika 
hakları için 298 gündür direnerek, örnek Bir direniş sergi-
leyen Flormarlı kadın işçilerin haklı ve kararlı direnişlerini 
selamlıyoruz. Erkek egemen kapitalizmden, iktidardan, evde 
işte sokakta her yerde erkeklerden alacaklıyız diyoruz. Hak-
kımız olanı alıncaya eşit, adil ve özgür bir dünyaya ulaşınca-
ya kadar mücadelemiz devam edecektir.

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu

Sendikamız 8 Mart etkinliği 
kapsamında  İstanbul 1 Nolu Şube 
ve Gebze şubesine bağlı işyerle-
rinden kadın üyeleri Gebze Şube-
sinde bir araya geldiler. 

8 Mart’ın tarihçesinin yer 
aldığı slayt gösterisinin ardın-
dan Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu’nun kadın üyelerin 8 
Mart’ını kutladığı bir açılış ko-
nuşması yaptı. Daha sonra, Leg-
rand  işyerinden  Hazal Güven,   
Kadın Komisyonu’muzun basın 
metnini okudu. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Gebze toplantı salo-
nunda yapılan etkinlik-
ten sonra,  kadın işçiler 
hazırlamış olduğu döviz-
lerle ve pankartlarıyla bir 
gece önce  297 gündür 
devam eden  ve 7 Mart’ta 
anlaşmayla sonuçlanan 
Flormar direnişi ile ilgili  
açıklamanın yapılacağı 
salona  giderek,  Flormar 
işçileri ile dayanışma  
gösterdiler. 

Industriall’ın çağrısıyla  7 Mart 2019 tarihinde  IndustriALL Kü-
resel Sendika Türkiye Kadın Ağı toplantısı 7 Mart 2019’da Friedrich 
Ebert Stiftung Derneği'nin İstanbul ofisinde yapıldı. Toplantıya   In-
dustriall adına  toplumsal cinsiyet  çalışmalarından sorumlu uzman  
Armella Seby katıldı. Industriall’in kadın politikası ve bölgesel dene-
yimlerini paylaştığı  toplantıda katılımcı sendikalar da  yapmış olduğu 
kadın çalışmaları hakkında deneyimlerini paylaştı.   

Sendikalar arası kadın dayanışma network ağının kurulması kara-
rının alındığı toplantıda, ortak kadın çalışması  yapılmasının koşulla-
rının değerlendirildi.  

DİSK’in 8 Mart etkinlikleri kapsamında  9 Mart 2019 tarihinde 
DİSK merkez binasında  Hollanda FNV sendikası temsilcileri, DİSK 
üyesi sendikalar ve bağımsız kadın örgütlerinden katılan temsilcileri-
nin katıldığı kadın toplantısı yapıldı. Toplantıda  ili ülke deneyimleri 
paylaşıldı.  ülkemizde  ve sendikalarda kadın mücadelesi ve örgütlen-
mesi üzerine    bilgi alışverişi yapıldı. Toplantıya,  sendikamız adına  
Mata işyeri baştemsilcisi Gülhanım Gürbüz, HT Solar baştemsilcisi 
Gamze Fırat ve Komisyon çalışmalarından sorumlu uzman Nuran Gü-
lenç katıldı. 

Sendikamız adına katılan temsilcilerimiz, sendikamız komisyon 
çalışmalarından, kadın etkinliklerinden, kadın eğitimlerinden, kadın 
temsiliyetinden,  sendikamızın başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimlerinin işyerlerinde ortaya çıkardığı değişimleri dile getirdiler.

Industriall kadın ağı

DİSK’te kadın toplantısı

Kadın üyelerimiz Eğitimde
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ABD olmak üzere emperyalist güçlerin dayattığı sıcak ucuz dış 
kaynağa dayalı neo-liberal kapitalizmin yarattığı kriz ile yüz yü-
zedir.  Tamamen dış finansmana dayalı, üretimi değil borçlanmayı 
esas alan, üretime değil şirketlerin rantına ve özellikle inşaat sek-
törüne dayalı dışa bağımlı bir ekonomik model, dış kaynakların 
eskisi kadar ucuz ve sürekli olmamasıyla sarsıntı yaşamaktadır. 

Yabancı sermaye girişlerinin düşüp buna bağlı bir döviz krizi 
yaşanması ile birlikte AKP iktidarının ve yıllarca onu bir başarı 
öyküsü olarak sunanların yaydığı illüzyon son bulmuş, acı gerçek 
herkes açısından görünür hale gelmiştir.Türkiye’yi yönetenlerin 
tercih ettiği “büyüme” stratejisi için uygun uluslararası ortamın 
sona ermesiyle, enflasyon, cari açık, dış borç ve işsizlik başta 
olmak üzere ülkenin tüm ekonomik verileri uzun süredir alarm 
vermektedir. Bu alarm çanlarını duymazdan gelen iktidar, tüm 
yetkilerin tek bir kişide toplandığı anayasa değişiklikleriyle tüm 
sorunların çözüleceğini vaat etmişti. Vaat edilenin aksine Türki-
ye’deki rejim değişikliği, tek adam rejimine geçiş, krizi yatıştır-
mamış, aksine derinleştirmiştir. 

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek bir kişide toplandığı; 
hukukun yerini keyfiyetin aldığı; denetimi pranga, demokratik 
katılım mekanizmalarının işletilmesini vakit kaybı olarak gören 
yeni rejim, ülkemizi iddiaların aksine güçlendirmemiş zayıflat-
mıştır. 

Bugün dünyadaki tüm güçler, tek bir kişinin bir biçimde 
“ikna” edilmesiyle, Türkiye’ye istediklerini dayatabileceklerinin 
farkındadır. Krize karşı sunulan çözümleri de büyük oranda bu 
dayatmalar belirleyecektir. “Alacaklıları” yani uluslararası finan-
sal sermayeyi kurtarmayı temel alarak, faturayı işçilere, emekli-
lere, dar gelirlilere kesecek bir anlayış Türkiye’yi yönetmektedir. 
“Yapısal reform” adı altında sunulan IMF veya hükümet prog-
ramlarına; ücretleri geriletmeyi, güvencesiz çalıştırmayı, daha 
fazla özelleştirmeyi, kamu hizmetlerini ticarileştirmeyi, pahalı-
laştırmayı, bankaları ve şirketleri kurtarırken işçi sınıfı üzerinde-
ki vergi yükünü artırmayı öngören bir saldırı programına karşı 
direnmek şarttır. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. 

Türkiye’nin ekonomik gelişmesi diye dışarıya sunulan şey 
işçi sınıfı için bir cehennem yaratmıştır. Uluslararası sermaye için 
ülkemizi cazip hale getirme adına, grev yasaklarıyla, sendikalaş-
ma önündeki engellerle, güvencesiz istihdamla, iş cinayetleriyle, 
kuralsızlığın kural haline gelmesiyle, düşük ücretlerle, uzun ça-
lışma saatleriyle işçi sınıfı büyük bedeller ödemiştir. Bunun sonu-
cunda Türkiye, ITUC Küresel Haklar Endeksi’nde dünyada işçi 
haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasına girmiştir.

Düşük ücretler nedeniyle ancak borçla yaşayabilen ve banka 
kredilerine bağımlı bir işçi sınıfı, Türkiye’yi yönetenlerin ulusla-
rarası finans kapitale en büyük hediyesidir. Türkiye’nin emperya-
lizme, uluslararası finans kapitale bağımlılığına son verecek tek 
güç de bu bağımlılıktan hiçbir çıkarı olmayan yine işçi sınıfıdır. 

Biz, tüm emek güçleriyle beraber saldırılara karşı mücadele-
nin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu konuda bir yol 
haritası belirlenmesi doğrultusunda işçi sınıfı dostlarının deneyim 
ve birikimlerinizden yararlanmak istiyoruz. 

Bize bu konuda he zaman yol gösterici olan “Çalışma ve Top-
lum” dergisinin 15. Yılını gururla karşılıyoruz. Dergimize daha 
nice yıllar diliyoruz. 

Bu zorluklarla dolu 15 yıl boyunca verilen ve bugünkü Ça-
lışma ve Toplum Değerlendirme Toplantılarının yedincisine ve-
rilecek olan katkılarınızdan dolayı, başta değerli hocamız Murat 
ÖZVERİ olmak üzere herkese şimdiden bir kez daha Sendikamız 
adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum…

Saygıdeğer hocalarım, Değerli katılımcılar…
Öncelikle bu toplantının düzenlenmesinde 

emeği geçen herkese, teşekkür etmek istiyorum. 
Gündemimiz belli; kriz ve işçiler ve bugünlerde 
tartışılan ana konu Türkiye’nin ekonomik durumu, 
elbette basit finansal göstergelerden söz etmiyo-
rum.

Uluslararası finans sermayesinin yağmasına 
sunulan toplumsal birikimimizin değersizleşme-
sinden ve bu krizle birlikte emeğin haklarını ge-
rileterek sömürünün derinleşmesini hedefleyen 
yeni sermaye programlarının dayatılmasından söz 
ediyorum.

Bildiğiniz gibi Küresel finansal kriz, bu sene 
10. Yılını doldurmuş olacak. Kriz ilk olarak 2008-
2009 da ABD’de etkisini göstermişti.  İkinci 
aşama, Avrupa’da 2010-2012 arasında yaşandı. 
Üçüncü aşama ise 2013 sonrasında ‘yükselen pi-
yasa ekonomileri’ olarak kategorize edilen ülkele-
re yansıdı.

Günümüzde, Türkiye ve Arjantin’de kriz 
boyutuna varan; Hindistan, Güney Afrika ve 
Endonezya’da etkileri hızlanarak görülen ekono-
mik zorluklar, birbirinden bağımsız değil, küresel 
krizin aşamasının parçaları. 

10. Yılda da görülüyor ki izlenen ekonomi po-
litikalarının doğrultusu, bizzat yeni krizler yarat-
ma üzerine belirleniyor.

Neo-liberal model 2007-2008 finansal kriziy-
le birlikte iflas bayrağını çektiğinde, bu modelin 
artık normal koşullarda sürdürülemez olduğunu, 
eşitsizliği ve yoksulluğu daha da derinleştirdiğini, 
bu model terk edilmezse dünyanın derin toplumsal 
çatışmalara ve savaşlara sürükleneceğini kapitalist 
karar vericiler dahil herkes biliyordu, tartışıyordu. 

Ne var ki sermaye iktidarlarının tercihi şaşır-
tıcı olmayan bir biçimde neo-libaralizmi sürdür-
mekten yana oldu. Çünkü ne sermayenin yeni bir 
modeli var ne de işçi sınıfının örgütlülük düzeyi bu 
sermaye saldırganlığını engelleyebilecek düzeyde. 
Sonuç olarak, 10 yıldır ekonomi politikalarının 
doğrultusu daha fazla neo-liberalizm oldu. 

Neoliberalizm, bilindiği gibi 1970’li yıllarda-
ki sermayenin karlılığını artırmak için uygulanan 
ekonomi politikalarının bütünü-
dür. Bu ise, emeğin toplumsal, si-
yasal ve sendikal gücünü kırmaya 
dayanıyor. Ve bu modelin sonucu 
olarak, birkaç gün önce açıklanan 
raporda da görüldüğü gibi gerek 
küresel gerekse ulusal düzeyde ge-
lir ve servet eşitsizlikleri artıyor. 

Bir ülkedeki sendikalaşma ora-
nı ile o ülkedeki gelir dağılımı ada-
leti arasında pozitif bir ilişki olduğu 
biliniyor. 

Sendikalaşma oranının hızla 
düştüğü ve emeğin milli gelirden 
altığı payın azaldığı bu dönemde 

gelir dağılımı 
adaleti daha da 
bozuluyor.

Bu gerçek-
ler ortada iken 
bu modelde ıs-
rar eden “daha 
fazla neo-libe-
ralizm” diyen 
hükümetler, 
eşitsizliği ve 
yoksulluğu ortadan kaldırmayı değil sermaye çı-
karlarını korumayı hedefledikleri için, emekçiler 
açısından hiçte güvenilir değildirler.

Özetle, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde neo-liberal 
kapitalist model, kendi çıkmazı içinde sorunlar 
üretmeye devam ediyor: Gün geçtikçe daha fazla 
belirginleşen durgunluk, artan borç baskısı, şid-
detlenen sömürü, sosyal dışlanma ve tüm dünyayı 
tehdit eden şiddet birkaç örnek olarak verilebilir.

Sendikasızlaşma ve güvencesizleşme artıyor. 
Enflasyon, muhtemel ortaya çıkacak olan kemer-
sıkma politikaları ve işsizlik çalışanlar, işsizler ve 
yoksullar üzerinde hayalet gibi dolaşıyor. 

Kapitalizmin bütün dünyayı kriz, çatışma ve 
savaş sarmalına sürüklüyor. Krizin bugün Türki-
ye’deki yansıması tehlikeli bir döviz krizi olarak 
yaşanıyor. Döviz ile borçlanmaya dayalı sözde 
ekonomik mucize masalı son buluyor. 

Döviz kurlarındaki hızlı yükselme ve borçlan-
ma maliyetlerinin artışı kısa sürede domino etkisi 
yaratarak ekonominin farklı alanlarına enflasyon, 
durgunluk, işsizlik ve yoksulluk olarak yansıyor. 

Türk Lirası’nın uzun süredir devam değersiz-
leşmesiyle beraber, Türkiyeli işçilerin emekleri 
de değersizleşiyor, ücretler ciddi ölçüde aşınıyor. 
Krizin işsizlik ve yoksulluk biçimlerinde bir top-
lumsal bunalıma dönüşmesi gündemdedir.

Bu krizi sadece ABD ile Türkiye arasındaki 
kimi gerilimlerle açıklamak işin kolayı ve taraf-
tar dominosudur. Türkiye’nin bugünkü sorununun 
temelinde, ülkeyi yönetenlerin yıllar boyunca iz-
ledikleri neo-liberal ekonomi politikaları bulun-
maktadır.

Her ne kadar kabul edilmese de, Türkiye, başta 

Ekonomik Kriz 
ve İşçi Sınıfı

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantılarının yedincisi, “Eko-
nomik Kriz ve İşçi Sınıfı” başlığıyla yapıldı. 25 Ocak’ta Taksim Elit 
Otelde yapılan toplantıya katılım yoğun oldu.

Akademisyen ve sendikal çevreden büyük ilgi gören toplantı, Genel 
Başkanımızın açış konuşması ile başladı.

IndustriAll-Avrupa Ge-
nel Sekreter Vekili  Luis 
COLUNGA, İspanya öze-
linde, Avrupa’da yaşanan 
ekonomik dalgalanmaların 
işçiler üzerinde etkilerini 
aktardı.

Çalışma Toplum Yayın Yönetmeni Av. Murat Özveri’nin açış konuş-
ması ardından Prof. Dr. Metin Kutal, 60. Sayımızı adına yayınlandığı-
mız Av. Şinasi Yeldan hakkında bir konuşma yaptı.

1.  Oturum, Prof. Dr. Ali GÜZEL başkanlığında açıldı. Prof. Dr. 
Erinç YELDAN, "Küresel Kapitalizmin Büyük Durgunluk Dönemeci 
ve Beklentiler" başlıklı sunumunu yaptı. İlk oturum, "Ekonomik Kriz 
ve İş Yasalarına Etkileri" başlığında, Av. Dr. Murat ÖZVERİ'nin sunu-
muyla tamamlandı.

Soru cevap ve konuklarımızın katkıları ile tamamlanan ilk oturumun 
ardından, Çalışma ve Toplum 7. değerlendirme toplantısının ikinci otu-
rumu, Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU başkanlığında başladı. Prof. Dr. 
Ahmet H. KÖSE  "Kriz ve Sınıflar", ardından Prof. Dr. Sungur SAV-
RAN, "Dünya’da Kriz, Türkiye’de Kriz: Ekonomi ve Politika" konulu 
sunumlarını yaptılar.

Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER başkanlığında başla-
yan 3. Oturumda, Prof. Dr. Özgür ORHANGAZİ  “2000’li Yıl-
larda Yapısal Dönüşüm ve Emeğin Durumu” ve Yrd. Doç. Dr. 
Özge İZDEŞ “Ekonomik Kriz ve Kadın İstihdamı” konulu su-
numlarını yaptılar.

3 oturumun ardından konukların soru 
ve katkıları ile devam edildi. 

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU’nun 
değerlendirme konuşmasının ardından, 
Murat Özveri dergiye ve toplantıya emek 
verenlere teşekkür etti. 

Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu’nun kapanış konuşması ile, top-
lantımız son buldu
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Dün açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisi 
2018 yılı dördüncü çeyreğinde %3 daraldı. Böylelikle 
yılın tümünde %2.6’lık bir büyüme gerçekleşmiş oldu. 
Berat Albayrak da hemencecik “İktisadi faaliyette en 
kötü geride kalmıştır” şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak 
Türkiye’nin geçmiş kriz deneyimleri, krizlerin bir çeyrek-
te aşılamadığını en az 4 çeyrek sürdüğünü gösteriyor.

Kaldı ki, 2001 krizi IMF ile bir anlaşmanın ertesinde 
enflasyonu önleme programının çökmesiyle sonuçlan-
mıştı. Hasar büyük ölçüde bilançolarındaki kamu kağıt-
ları nedeniyle bankacılık sisteminde oluşmuştu. Bütçeye, 
dolayısıyla sade yurttaşa büyük bir maliyet yüklemesine 
karşın, bankalara sermaye takviyesiyle göreceli olarak 
onarım kolay olmuştu. 2008-2009’da ise küresel finansal 
kriz başka ülkelerin yanı sıra Türkiye’yi de etkisi altına 
almıştı. Her iki kriz de küresel likidite koşullarının uygun 
olduğu bir konjonktürde yaşanmıştı.

Şimdi hem dış koşullar olumsuz, hem de kriz borçlu 
on binlerce reel sektör şirketini etkisi altına almış durum-

da. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı gibi iyimser bir 
değerlendirme yapmak kolay değil. Belki tek bir çeyrekte 
2001’deki gibi yüzde 10, 2009’daki gibi yüzde 14.4’lük 
keskin küçülmeler yaşamayacağız. Ancak krizi geride bı-
rakıp feraha çıkmak büyük olasılıkla 4 çeyrekten de uzun 
sürecek.

Kişi başına gelir 2007’nin gerisinde

TUİK’in rakamlarına göre 2018’de kişi başına gelir 
45.463 TL, 9.362 dolar olmuş. Bu 2007 düzeyinin bile 
gerisine düşmek anlamına geliyor. Diğer bir ifadeyle AKP 
rejiminde son 12 yılda bir arpa boyu yol gidilemediği or-
taya çıkıyor. “Ekonomik başarı hikayesinin” altının ta-
mamen boş olduğu bir kez daha devletin istatistikleriyle 
kanıtlanıyor. Buradan 2013-2014’te TL’nin değerli oldu-
ğu dönemde kişi başına dolar geliri üzerinden “mucize” 
yorumu yapanlara da bir selam göndermek gerekiyor. 

Sanayi daraldı inşaat durdu

Rakamların biraz ayrıntılarına inince 2018’in son 

çeyreğinde tarım sektörü katma değerinin %0.5, sanayi 
sektörünün %6.4 ve inşaat sektörünün %8.7 azaldığı gö-
rülüyor. Hizmetlerde ise %0.3’lük bir küçülme var. Tica-
ret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetle-
rindeki sınırlı daralmanın daha vahim bir sonucu önlediği 
anlaşılıyor. Ancak deneyimlerimiz hizmetler sektöründe 
kriz etkilerinin daha geç hissedildiğini, toparlanmanın ise 
daha yavaş gerçekleştiğini gösteriyor.

Hanehalkı harcamayı kıstı

2018’in son 3 ayında hanehalkının nihai tüketim har-
camalarının %8.9, sabit sermaye yatırımlarının ise %12.9 
azaldığı, devletin nihai tüketim harcamalarındaki %0.5 
artışın durumu kurtarmaya yetmediği anlaşılıyor.

İşgücü ödemelerinde reel gerileme var

İşgücü ödemelerinin 2018 yılı son çeyreğinde bir ön-
ceki yılın aynı çeyreğinde %16.5 arttığı görülüyor. Bu 
sonuç ücretlerin enflasyonun altında artışının ve çalışma 
saatlerinde azalmanın ortak etkisini yansıtıyor. Nitekim 
işgücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı da 
%34.4’ten %33.9’a gerilemiş. Emek kesimi krizin fatura-
sını şimdiden ödemeye başlamış.

Hayri Kozanoğlu, 12.03.2019, Birgün

• Yıl içinde işçilerin geliri toplam 18 bin TL’yi aştı-
ğında yüzde 20 vergi ödeyecekler

• Asgari ücretliler ağustos ayında yüzde 20’lik vergi 
dilimine girecek

• İlk vergi dilimi olması gereken düzeyin yarısından 
daha düşük

Dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birine 
sahip olan, vergilerin dörtte üçünün ücretliler ve tüketi-
ciler tarafından ödendiği ülkemizde, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın yayımladığı 2019 Gelir Vergisi Genel Teb-
liği bu adaletsizliği daha da artırmaktadır. 

Bu tebliğ, vergi dilimi artışlarını düşük belirleyerek, 
vergi yükünün da büyük bir bölümünü çalışanların sır-
tına yıkmaktadır. Buna göre yüzde 15’lik vergiye tabi 
en düşük gelir vergisi dilimi 18 bin TL olarak saptandı. 
Böylece ilk vergi dilimi yüzde 21,6 oranında artmış oldu. 
Asgari ücretin yüzde 26 oranında artması nedeniyle ilk 
vergi dilimi artışı düşük kaldı. 

Böylece ücretliler geçen yıla göre daha erken yüzde 
20’lik ikinci vergi dilimine tabi olacak. Asgari ücretli ça-
lışanlar ağustos ayından itibaren 20’lik ikinci dilime gi-
recek. Brüt ücreti 3500TL olan bir çalışan haziran ayında 
yüzde 20 vergi dilimine girecek.

Hükümetin ilk vergi dilimi tutarını düşük tutması ne-
deniyle çalışanlar mayıs veya haziran ayından itibaren 
yüzde 20’lik vergi dilimine girecek ve daha fazla vergi 
ödeyecek. Net ücretler düşecek. Ücret artışlarının önemli 
bir bölümü vergi artışı ile geri alınacak.

Grafik: En Düşük Vergi Dilimi-Olması Gereken En 
Düşük Vergi Dilimi (2002-2018)

Yıl En Düşük  
Vergi Dilimi 

(TL)

En Düşük 
Vergi Dilimi 

Endeksi

Kişi Başına 
GSYH (TL)

Kişi Başına 
GSYH 

Endeksi 

Olması Gereken 
İlk Vergi Dilimi 
(2002’ye Göre)

İlk Vergi Dilimi/
Kişi Başına 

GSYH

İlk Vergi Dilimi 
Gerilemesi 
2002:100

2002  3.800  100  5.445  100  3.800 70%  100 

2003  5.000  132  7.007  129  4.890 71%  102 

2004  6.000  158  8.536  157  5.958 70%  101 

2005  6.600  174  9.844  181  6.871 67%  96 

2006  7.000  184  11.389  209  7.949 61%  88 

2007  7.500  197  12.550  230  8.759 60%  86 

2008  7.800  205  14.001  257  9.772 56%  80 

2009  8.700  229  13.870  255  9.681 63%  90 

2010  8.800  232  15.860  291  11.069 55%  80 

2011  9.400  247  18.787  345  13.113 50%  72 

2012  10.000  263  20.880  383  14.573 48%  69 

2013  10.700  282  23.766  437  16.587 45%  65 

2014  11.000  289  26.489  487  18.488 42%  59 

2015  12.000  316  29.899  549  20.868 40%  58 

2016  12.600  332  32.904  604  22.965 38%  55 

2017  13.000  342  38.660  710  26.982 34%  48 

2018 (*)  14.800  389  45.987  845  32.096 32%  46 

2019(*)  18.000  474  54.023  992  37.705 33%  48

Vergi Adaleti 
İstiyoruz

DİSK: İlk vergi dilimi 18 bin değil 38 bin TL olmalıydı

(*) 2018 ve 2019 Kişi Başına Milli Gelir miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tahminidir.

 DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) ta-
rafından yapılan hesaplamaya göre AKP hü-
kümetleri ilk vergi dilimi artışını yıllardır 
enflasyon ve milli gelir artışından daha düşük 
tutuyor. AKP iktidara gelmeden önce 2002 
yılında en düşük vergi dilimi 3800TL idi. 
3800TL vergi dilimi kişi başına milli gelir ka-
dar artırılsaydı (enflasyon ve reel milli gelir ar-
tışı oranında) ilk vergi diliminin 2019 yılında 
en az 37,7 bin TL olması gerekirdi. Böylece 
2019 yılında ilk vergi dilimi yaklaşık 20 bin 
TL daha düşük hesaplanmış oldu. 2002’deki 
düzey korunsaydı işçiler yıl içinde gelirleri 
37,7 bin TL’ye ulaştığında yüzde 20’lik vergi 
dilimine girecekti. Oysa şimdi 18 bin TL’nin 
üzeri yüzde 20’den vergilendirilecek. Böyle-
ce 37.705TL gelirden 5655TL vergi alınması 
gerekirken 6641TL vergi alınmış olacak. Yani 
işçiler 986TL daha fazla vergi ödeyecek. Brüt 
ücreti 3100 TL civarında olan bir işçi 986 TL 
daha fazla vergi öderken, brüt ücret arttıkça 
vergi daha da artacak.

İlk vergi dilimi 2002 yılında kişi başına 
milli gelirin yüzde 70’i iken bu oran 2019 yı-
lında yüzde 33’e geriledi. Bir diğer ifadeyle 
2002’de 100 olan ilk vergi dilimi 2019 yılında 
48’e düşmüş oldu (tablo ve grafik). Böylece 
vergide adaletsizlik büyüdü, vergi yükü daha 
fazla çalışanların sırtına yıkıldı. 

• Çalışanların vergi yükünün artmaması 
için vergi dilimleri en az enflasyon ve milli ge-
lir artış oranında (kişi başına milli gelir artışı 
oranında) artırılmalıdır.

• Asgari ücret tümüyle vergiden muaf ol-
malıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine 
uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok 
vergi alınan, asıl olarak kar ve faiz gelirlerinin, 
servetin vergilendirilmesine dayalı bir sistem 
kurulmalıdır.

Tablo: AKP Döneminde En Düşük Vergi 
Dilimi-İşçiler Nasıl Daha Çok Vergi Verdi? 
(2002-2019)

OECD tarafından yıl-
lık olarak yapılan Ücret-
leri Vergilendirmek 2018 
(Taxing Wages 2018) baş-
lıklı araştırma yayınlandı.

Araşitırmaya göre, 
OECD ülkeleri içinde, iki 
çocuğu olan ve ailede bir 
kişinin çalıştığı bir aile 
göz önünde bulundurul-
duğunda, 35 OECD ülke-
si içinde ortalama yüzde 
25,9 ile en yüksek vergi 
oranına sahip ülke Türki-
ye oldu.

OECD ülkeleri içinde
ücretlerde vergi oranı 

en yüksek ülke Türkiye

Son dönemde gazetelerde sıkça kıdem tazminatın-
dan gelir vergisi alınmayacağına ilişkin haberler çıktı. 
Ancak bu haberler aldatıcı. Zira kıdem tazminatı ile il-
gili bir değişiklik yapılmadı. Kıdem tazminatına ilişkin 
herhangi bir değişiklik olmayıp kıdem tazminatından 
sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmek-
tedir. 

Yapılan yasa değişikliği ikale kapsamında ödenen 
ek tazminatlara ilişkindi. Bu durumu yasada yapılan 
değişikliklere ilişkin süreci de anlatarak açıklamaya 
çalışacağız.

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 7103 
Sayılı Yasa’nın 5. ve 7. maddeleri ile 193 Sayılı Gelir 
vergisi Kanunu’nda yapılan değişik ile karşılıklı son-
landırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamın-
da ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 
tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar 
altında yapılan ödemeler ve yardımların tamamı ücret 
olarak nitelendirilmiş ve gelir vergisine tabi tutulmuş-
tur. 

30.01.2019 Çarşamba günü Resmi Gazetede ya-
yınlanan 7162 Sayılı Yasa’nın 4. Maddesi ile 193 sayı-
lı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 89. Madde 
ile 27.03.2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma 
sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında işçile-
re ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 
tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli ad-
lar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden 
alınan gelir vergisinin, ilgililerin 5 yıllık zamanaşımı 
süresi içerisinde yetkili vergi dairelerine başvurmaları 
ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri 
şartıyla iade edileceği hükmü getirilmiştir. 

27 Mart 2018 öncesinde ikale veya karşılıklı son-
landırma sözleşmeleri ile kıdem ve ihbar tazminatları-
na ek olarak ödenen tazminatlardan kesilen vergilerin 
iadesi için işçilerin, 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde 
dilekçe ile Vergi Daireleri’ne başvurmaları gerekmek-
tedir.

27.03.2018 tarihinde sonra ise ikale veya benzeri 
anlaşmalarla iş sözleşmesi sona eren ve kıdem-ihbar 

tazminatlarına ek olarak tazminat alan alanların için-
den sadece kıdem  tazminatı tavanın altında olanlar, 
ödenen kıdem tazminatı ile tavan arasında kalan ek 
tazminat miktarlarının vergiden istisna tutulmasını ta-
lep edebilirler.

Örnek : (Ç) A.Ş.’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 
12/1/2018 tarihinde işten ayrılan Bay (H)’ye, işvereni 
tarafından 1475 sayılı Kanun uyarınca, kıdem tazmi-
natına esas ücreti olan 3.000 TL üzerinden 30.000 TL 
kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandırma sözleşmesi-
ne (ikale) istinaden 50.000 TL iş güvencesi tazminatı 
olmak üzere toplam 80.000 TL ödeme yapılmıştır.

2/1/2018 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanuna tabi en 
yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek 
azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 TL dir.

Bay (H)’ye yapılan 80.000 TL lik ödemenin gelir 
vergisinden istisna edilecek tutarı aşağıdaki gibi ola-
caktır.

Kıdem tazminatı tutarı  30.000,00 TL
İş güvencesi tazminatı 50.000,00 TL
Ödenen toplam tutar   80.000,00 TL
Vergiden istisna edilecek tutar 50.017,60 TL
 (5.001,76x10=)                                     
Vergiye tabi tutar   29.982,40 TL
 (80.000-50.017,60=)                                                 
Yukarıda ki örnek hesaplama 303 Seri Nolu Gelir 

Vergisi Genel Tebliği’nden alınmıştır. 

27.03.2018 sonrası ikale veya karşılıklı sonlandır-
ma sözleşmesi ile kıdem tazminatına ek tazminatlar 
alan, kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak yapıla-
cak hesap ile istisna kapsamında gelir vergisi iadesi 
talep edebilecek işçilerin de dilekçe ile ilgili vergi dai-
resine başvurmaları gerekmektedir. 

Her iki durumda da vergi dairelerine yapılan başvu-
ruların reddedilmesi veya başvuru tarihinden itibaren 
30 gün içinde cevap verilmeyerek reddedilmesi halin-
de ilgililer en geç 30 gün içinde vergi mahkemelerine 
dava açabilirler. Ancak burada 5 yıllık zamanaşımının 
dolmamış olmasına dikkat edilmelidir. 

İkale Anlaşması kapsamında ödenen 
ek menfaatlerde alınacak vergi konusunda 
son düzenleme

Emekli aylıkları 2000 yılına kadar tüm çalışanlar için 
(SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) gösterge ve katsayı sis-
temine göre hesaplanıyordu. 1999 yılında yapılan reform-
la, memurlar için aynı sistem korunurken, SSK’lı ve Bağ-
Kur’lular için yeni bir sisteme geçildi. Daha sonra 1 Ekim 
2008 itibariyle yine emeklilik hesabında bazı değişiklik-
lere gidildi. SSK’lı ve Bağ-Kur’lar için üç ayrı dönemden 
oluşan yeni bir sistem ortaya çıktı. 

Günümüzde emeklilik talebinde bulunan SSK’lıların 
büyük çoğunluğu, 2000 yılı öncesi çalışması bulunan 
kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin aylıkları hesaplanırken 
2000 öncesi çalışmaları ayrı, 2000-2008/Ekim arası ayrı 
ve 2008/Ekim sonrası için ayrı olmak üzere üç farklı he-
saplama yapılıyor. Üç ayrı hesaplamayla bulunan kısmi 
aylıklar birleştirilince, kişinin bugünkü aylığı bulunmuş 
oluyor. SSK’lının emekli aylığı hesaplanırken;

2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine 
göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim gününüz top-
lam çalışmanız içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak 
aylık o kadar yüksek oluyor.

2000 yılı öncesinin kısmi aylığı bulunduktan sonra 
sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığının he-
saplanmasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin 
yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan "Güncelleme 
Katsayısı" sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı dü-
şürüldü. Dolayısıyla emekli aylığınızın miktarını bu dö-
nemdeki çalışmalarınız daha az etkiliyor. Prim gününüz 
ve ortalama kazancınız esas alınarak bu döneme ait kısmi 
aylığınız bulunuyor.

2008/Ekim sonrası dönemde de Güncelleme Katsa-
yısı kullanılmakta fakat gelişme hızının tamamı değil 
%30’u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da 
yıllık %2’ye düşürüldü. Dolayısıyla toplam çalışmalar 
içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. 
Hatta bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.

2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç 
döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık 
bulunmuş oluyor.

Emekli aylıkları
Bağlanma oranları

Kriz 4. çeyrekte resmiyet kazandı



Birleşik Metal-İş
Nisan 2019 2322 Birleşik Metal-İş

Nisan 2019

Romanya Electrolux işçileri  
yaşanabilir bir ücret için grevde

Romanya’da Electrolux işçilerinin grevi yaklaşık 1,5 
aydır sürüyor. Şirket, işçilerle yaşanabilir bi ücret müza-
keresine girişmiyor, işçilerin günlük 3 Euroluk ücret artışı 
talebine rağmen, şirket günlük, 1 Euroluk bir artış, ilave 
olarak da 1 Euroluk devamsızlık primi öneriyor. Bu de-
vamsızlık primi ise, işçi hastalık nedeniyle bile devamsız-
lık yaparsa kesilecek. 

Genel Merkezi İsveç’de kurulu olan Electrolux firma-
sının Romanya’da işçilerine aylık 360 Euro ücet ödüyor, 
yemek kuponuyla beraber bu rakam 400 Euro’ya gelir-
ken, açıklanan resmi rakamlara göre Romanya’da yaşam 
ücreti tek bir kişi için 537 Euro ve 4 kişilik bir aile için ise 
1410 Euro düzeyinde. Electrolux, İsveç’de ise çalışanla-
rına ortalama 2800 Euro, İtalya’da 1500 euro, Polonya’da 
600 Euro ücret ödemektedir.

İngiltere Honda işçileri fabri-
kanın kapatılmasına karşı mü-
cadele ediyorlar

Honda’nın Türkiye’deki fabrika ile birlikte İngiltere 
Swindon’daki fabrikasının da kapatılması kararının du-
yurulmasının ardından, İngiltere’de fabrikada örgütlü 
olan Unite sendikası eylemlere başladı. Önce İngiltere’de 
Meclisin önünde bir eylem yaparak, siyasetçilerin dikka-
tini, Honda Swindon fabrikasında yaşanacak hak kayıpla-
rına çekmeye çalışan sendika, ardından tüm işçilerin ka-
tılımıyla bir miting düzenledi. Bu eylemlerle eş zamanlı 
olarak Honda’nın Fransa Orleans’daki fabrikasında sen-
dika ise, dayanışma amacıyla kısa süreliğine iş durdurdu.

Sendika, 7 Nisan’da ise, Avrupa’daki tüm Honda 
sendika temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yaparak, 
Honda’nın fabrika kapatma kararına karşı nasıl bir eylem 
planı izleneceğini tartıştı. 

Nexans Kablo’nun Avrupa’da 
İşçi Çıkarma Planına Karşı Sen-
dikalar Ortak Eylem Hazırlığında

Dünya’da kablo üretiminde lider firmalardan biri 
olan ve 27 000 çalışanı bulunan Nexans önümüzdeki dö-
nemde, Avrupa genelinde 939 işçiyi işten çıkararak kü-
çülmeye gideceğini duyurdu. Bu plana göre Almanya’da 
Hannover fabrikası kapatılarak 503 işçi işten çıkarıla-

cak, Fransa’daki Paris’deki genel merkezinde 158 kişi, 
İsviçre’de 100 kişi, Belçika’da 78 kişi, Norveç’de 56 kişi 
ve İtalya’da 19 kişi işten çıkarılacak. Bu Nexans’ın bu 
saldırı planına karşı, Avrupa’daki Nexans sendikaları, 24 
Nisan’da şirketin Paris’deki genel merkezinin önünde 
eylem yapma kararı aldılar. Almanya Hannover fabrika-
sındaki IG Metall sendikası üyesi işçiler ise bu eyleme 
Hannover’dan Paris’e yaklaşık 820 km’lik yolu bisikletle 
giderek, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışacaklar. 

Cezayir’de işçiler grevlere de-
vam ediyorlar

Cezayir’de uzun süredir süren geniş kitlesel eylem-
lere sendikalar da grevlerle katıldılar. En son olarak sen-
dikalar, Devlet Başkanı Bouteflika’nın istifa edeceğini 
duyurmasına rağmen, oluşan Hükümet boşluğunun ordu 
veya diğer siyasi güçler tarafından doldurulmaması için, 
tüm muhalefeti kapsayan bir geçiş hükümetinin kurulma-
sı ile 7 Nisan’da genel greve gitti. Sendika aynı zaman-
da mevcut Meclis Başkanının da istifasını talep ediyor. 
Sendika eğer talepler karşılanmazsa 14 Nisan’da 5 gün-
lük bir greve daha gideceklerini duyurdular. 18 Nisan’a 
kadar ise, Bouteflika istifa etmezse, halkı genel grevlerin-
de, kendilerine katılmaya çağıracaklar. Sendikaların daha 
önce 10-11 Mart tarihlerinde giriştikleri genel grevlerinin 
ardından, Bouteflika bir dahaki seçimlerde aday olmaya-
cağını açıklamıştı. 

Brezilya’da FORD işçileri fab-
rika kapatılma kararına karşı 
eyleme geçti

Ford’un Dünya genelinde aralarında Brezilya’nın da 
olduğu çeşitli fabrikalarını kapama kararının ardından, 
Brezilya’daki São Bernardo do Campo fabrikasındaki 
işçilerin örgütlü olduğu CNM-CUT sendikası fabrikayı 
açık tutup, üyelerinin işlerini korumak amacıyla eylem-
lere başladı. Fabrikanın kapanması fabrikada çalışa 2800 
kadrolu ve 1700 geçici işçinin yanı sıra, tedarik zincirin-
deki 10000 işçiyi etkilemesi planlanıyor.

Güney Afrika’da Arcelor Mit-
tal İşçileri güvencesiz çalışmaya 
karşı greve gittiler 

Dünya Demir-Çelik devi Arcelor Mittal’ın Güney 
Afrika’daki  fabrikalarında çalışan sözleşmeli işçilerin, 
kadroya geçirilmesi ve eşdeğer işe eşit ücret talebiyle gre-
ve gittiler. Güney Afrika NUMSA sendikasının Arcelor 
Mittal’in Güney Afrika’daki 6 tesisinde toplamda 3000 
üyesi bulunmakta ve sendika tüm üyelerini bu greve ka-
tılmaya çağırdı.  

Bu tesislerde çalışan işçilerin çoğu işçi kiralama bü-
roları aracılığıyla çalışıyorlar, bu işçi kiralama büroların-
dan biri bu grevi durdurmak için mahkemeye başvurmuş 
olmasına rağmen, talepleri kabul edilmedi. Güney Afri-
ka’daki Arcelor Mittal işçileri şirketi, aynı oranda kalifi-
ye olan ve aynı deneyime sahip, geçici işçilere, kadrolu 
işçilere verdiğinden yüzde 50 daha düşük ücret verdiğini 
açıkladılar. Özellikle de işe yeni başlayan işçilerin 244 
ABD Dolarına denk gelen asgari ücret civarında bir ücret 
aldıkları belirtildi.

Hyundai-Kia Sendikaları Ağ 
Toplantısı yapıldı

Hyundai-Kia’nın faaliyet yürüttüğü ülkelerden in-
dustriALL üyesi sendikaların bir araya geldiği Hyundai-
Kia sendika ağı toplantısı, bir Hyundai fabrikasının da 
bulunduğu Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava kentinde yapıl-
dı. 

Toplantıya, Brezilya, Almanya, Güney Kore, Çek 
Cumhuriyeti Slovakya, Hindistan ve Türkiye’den sen-
dikalar katıldı. Toplantıda, Hyundai ve Kia’nın bu ülke-
lerdeki çalışma ve üretim koşullarına dair bilgilendirme 
yapılırken, uzun vadede Hyundai-Kia’nın tüm Dünya’da-
ki faaliyetlerinde sendikal haklara saygı gösterilmesi için 
nasıl bir yöntem izlenebileceği tartışıldı.

Yargıtay'dan kıdem tazminatı için fonu için 3 sayfalık görüş

Yargıtay’dan Kıdem Fonu görüşü: 
“Kazanılmış haklar korunarak olur”

Yasemin Güneri, 08.01.2019, Habertürk 

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın paketiyle kı-
dem tazminatı için fon kurulması konusunda Yargıtay görüş 
hazırladı.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı 
Yeni Ekonomi Programı’nda, kıdem tazminatı reformuna da 
yer verildi. Programda, kıdem tazminatı konusunda sosyal 
tarafların mutabakatıyla reform yapılacağı belirtildi.

Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin Yargıtay’a görüşü sorul-
du. Yargıtay’ın ilgili dairesi, Bakanlığa sunulmak üzere “kıdem 
tazminatı” konusundaki yenilikler için görüş hazırladı.

Hazırlanan üç sayfalık görüş yazısında, kurulacak kıdem 
tazminatı fonunun işçi aleyhine sonuçlar doğuracağı belirtile-
rek, “Kıdem tazminatı ödenme koşulları ile işçinin haklı fesih 
nedenleri arasındaki bağ ortadan kalkacağından, işverenin 
işçiye cinsel tacizde bulunması gibi bir durumda dahi işçinin 
haklı feshine bağlı kıdem tazminatı ödeme baskısı altında 
olmayacağından, çalışma koşullarını istediği gibi değiştirebi-
lecek ve işçinin ücretlerinin ödenmesi noktasında yasal sınır-
lamalara uyma zorunluluğunda olmayacaktır” denildi.

“KIDEM TAZMİNATI, İŞÇİNİN İŞİNİ KAYBETMEMESİ 
İÇİN EN ÖNEMLİ GÜVENCESİDİR”

Ekonomik Reform Programı kapsamında Hukuk Genel 
Kurulu adına görüş hazırlayan Yargıtay, kıdem tazminatının 
işçinin işini kaybetmemesi için en önemli güvencesi olduğunu 
vurguladı.

İşini kaybeden işçinin işe iade davasıyla yeniden işine 
dönme olasılığının da ortadan kalkacağını savunan Yargıtay, 
şu görüşleri dile getirdi: “Kıdem tazminatı, işçinin işini kaybet-
memesi için en önemli güvencedir. Aksi halde işveren toplu 
ödeme yükümü olmadığı için hiçbir nedene dayanma ihtiyacı 
olmaksızın çok kolay biçimde işçi çıkarabilir ve ucuz istihda-
ma yönelebilir. Buna karşı sadece iş güvencesi kapsamında 
olan işçilerin işe iade davası açma hakları olabilir ve mahke-
mece işe iadeye dair karar verilmiş olsa da işveren işe baş-
latmama tazminatına katlanmak suretiyle işe alma yükümü 
olmadan süreci tamamlayabilir.”

“TOPLU İŞTEN ÇIKARTMALARA NEDEN OLABİLİR”
Görüş yazısında işçinin, kıdem tazminatı fonundan ya-

rarlanıp yararlanmayacağının belirsiz hale geleceğine dikkat 
çeken Yargıtay, uygulama nedeniyle toplu işten çıkartmaların 
önünün açılacağını da savundu.

Yargıtay, şu görüşleri dile getirdi: “Toplu para ödeme yü-
kümü anlamına gelen kıdem tazminatının kaldırılması, toplu 
işçi çıkarmalarına neden olabileceği gibi iş güvencesi daha 
da zayıfladığından sendikal faaliyetlerin de azalması sonucu-
nu ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle işveren tarafından belli 
durumlarda kıdem tazminatı ödeme yükümünün kaldırılması 
istihdamı çok net biçimde olumsuz etkileyecektir.

Öte yandan kıdem tazminatının kaldırılarak kapsamı da-
raltılmak suretiyle kurulacak bir fona aktarılması, mevcut ça-
lışanların kazanılmış hakları yönünden uygulama sorunlarına 
neden olabilecektir. İşçilerin mevcut kıdemleri karşılığı kıdem 
tazminatı ödenmesi şeklinde bir yasal yükümlülük getirildi-
ğinde bu ek maliyete işverenlerin katlanması beklenemez. 
Hatta bu durum çok sayıda işletmenin ekonomik faaliyetini 
durdurması anlamına gelir. Kazanılmış hakların ileride karşı-
lanacağı şeklinde adil bir düzenlemeye gidilmesi de mümkün 
görülmemektedir. Kazanılmış hakların da fona aktarılması da 
işverenlere ek ödeme yükümü getirebilecektir.

Kıdem tazminatı fonu kurulduğu takdirde işverenlerin ça-
lıştırdıkları işçi adına zorunlu olarak fona her durumda aktar-
mada bulunmaları gerekir ki, bu durum da işverenin güncel 
maliyetine ek anlamına gelmektedir. Üstelik işçinin ilerde 
kıdem tazminatı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı 
belirsiz olduğu halde şimdiden işverenden buna kaynak ak-
tarması gerekecektir. Zira bugün için kıdem tazminatı işçi açı-
sından haklı, işveren yönünden ise haksız feshe bağlı olduğu 
için işverenler açısından tüm işçiler için bir kıdem tazminatı 
ödemesi olanağı bulunmamaktadır (İstatistiksel verilere göre 
bugün için işverenlere maliyeti yüzde 10-15 civarındadır). 
Oysa fon ile bu oran işverenler için yüzde 100 (kayıtlı işçiler 
için) oranına yükselecektir.”

“KIDEM TAZMİNATI FONU İŞVERENE ÖNEMLİ BİR 
MALİYET GETİRECEK”

Kıdem tazminatı fonuyla işverene önemli bir yük getiri-
leceğini de savunan Yargıtay, memurların emekli ikramiyesi 
aldığını oysa işçilerin fon kurulması halinde ikramiye almala-
rının önüne geçileceğini de savundu.

Kıdem tazminatı fonuna aktarılacak prim tutarının işçinin 
ücreti ile orantılı olacağını, bu durumun da gerçek ücret ye-
rine daha az ücret bildirme şeklinde kayıt dışı istihdam yön-
teminin önünü açacağı savunularak şu görüşler dile getirildi:

“Kurulması düşünülen kıdem tazminatı fonuna işverenin 
prim aktarması yükümlülüğü işverene önemli bir maliyet geti-
receğinden kayıt dışı istihdama yönelimi hızlandıracaktır. Zira 
her işçi adına getirilmesi planlanan ek maliyet sigortasız işçi 
çalıştırılmasını teşvik edecektir. Hatta işçi dahi kendisine nor-
mal ücretin biraz üzerinde bir ücret ödenmesi kaydıyla kayıt 
dışı istihdamı kabullenecektir. Kıdem tazminatı fonuna aktarı-
lacak prim tutarı işçinin ücreti ile orantılı olacağından daha az 
prim ödemek adına gerçek ücret yerine, daha az ücret veya 
her durumda asgari ücret bildirme şeklinde ikinci bir kayıt dışı 
istihdam yöntemi daha da yaygınlık kazanacaktır. Bütün bu 
durumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aktüer dengesini bo-
zabilecektir.

Yargıtay kararlarında kıdem tazminatının, işçinin işyerin-
deki yıpranmasının karşılığı ödendiği ve iş hukukuna özgü bir 
tazminatı olduğu belirtilmiştir. Çalışma hayatının diğer süjeleri 
olan memur ve sözleşmeli personel emekli olduğunda Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndan "emekli ikramiyesi" veya "iş sonu taz-
minatı" adlarıyla toplu ödeme alabildikleri halde özel sektör 
veya kamuda çalışan işçiler bakımından adı geçen kurumun 
ödediği toplu bir ödeme bulunmamaktadır. Bu nedenle kıdem 
tazminatı, tüm çalışanlar arasında bir denge unsurudur.”

“KIDEM TAZMİNATI FONU İLE HAKLI FESHİN BİR AN-
LAMI KALMAYACAK”

“Kıdem tazminatı fonu ile tarafların haklı feshinin bir an-
lamı kalmayacaktır. İşveren yönünden: İş sözleşmesinin belli 
şekillerde sona ermesine bağlı olarak hak kazanılabilen kı-
dem tazminatı, işyeri disiplininin sağlanması noktasında çok 
önemlidir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/ 2. maddesine göre, 
işçinin işvereni yanıltması, şeref ve namusa dokunan sözler 
sarf etmesi, cinsel tacizde bulunması, sataşmada bulunması, 
işyerine sarhoş veya uyuşturucu almış olarak gelmesi veya 
işyerinde kullanması, işverenin güvenini kötüye kullanması, 
doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışlarda bulunması, işyerin-
de suç işlemesi, devamsızlıkta bulunması, yapmakla ödevli 
olduğu görevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi, 
işin güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, işverene zarar veril-
mesi gibi hallerde kıdem tazminatı ödenmesine gerek olmak-
sızın işverenin derhal fesih hakkı doğmaktadır. İşçinin kıdem 
tazminatından yoksun kalmamak adına belli işyeri kurallarına 
uyduğu bir gerçektir. Aksi halde işyeri yönetilebilir olmaktan 
çıkabilecektir. Örneğin işyerinde işverene karşı suç işleyen, 
diğer bir işçiye cinsel tacizde bulunan, işyerine sürekli sarhoş 
gelen, iş güvenliği tedbirlerine uymadığı için iş kazasına ne-
den olan, işverene kasten zarar veren işçinin iş sözleşmesi 
feshedildiğinde dahi fondan yararlanma koşullarını haiz olan 
işçi kıdem tazminatını fon üzerinden temin edebilecektir. Bu 
durumda işverenin işyeri düzeninin sağlaması ve yönetim 
hakkını kullanması imkansız hale gelecektir.”

“İŞÇİNİN ŞEREF VE NAMUSUNA KARŞI DAVRANIŞ-
LARIN YAPTIRIMI OLMAYACAK”

“İşçi yönünden: Mevcut sistemde işçinin haklı fesih halle-
rinde de işverenden kıdem tazminatı talep hakkı bulunmakta 
olup, bu durum, işverenin işçilere karşı tutum ve davranış-
larında belirleyici olmaktadır. İşveren tarafından işçiye karşı 
şeref ve namusa dokunan sözler söylenmesi, cinsel tacizde 
bulunulması, sataşmada bulunması, suç işlenmesi, ücretin 
ödenmemesi ve çalışma koşullarının uygulanmaması gibi 
hallerde işçi, haklı nedenle sözleşmesini sona erdirebilmekte 
ve karşılığında kıdem tazminatı alabilmektedir. Kıdem tazmi-
natının işverence ödenmesi gereken bir tazminat olmaktan 
çıkartılması, işverenin yukarıda sayılan tüm olumsuz tutum 
ve davranışların yaptırımsız kalması anlamına gelecektir. Kı-

dem tazminatı ödeme koşulları ile işçinin haklı fesih nedenleri 
arasındaki anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı ödenme ko-
şulları ile işçinin haklı fesih nedenleri arasındaki bağ ortadan 
kalkacağından, işverenin işçiye cinsel tacizde bulunması gibi 
bir durumda dahi işçinin haklı feshine bağlı kıdem tazminatı 
ödeme baskısı altında olmayacağından, çalışma koşullarını 
istediği gibi değiştirebilecek ve işçinin ücretlerinin ödenmesi 
noktasında yasal sınırlamalara uyma zorunluluğunda olma-
yacaktır.”

“ASKERLİK VE EVLİLİK HALİNDE ALINAN KIDEM 
TAZMİNATINA SON VERİLECEK”

“Mevcut yasal düzenlemede, erkek işçinin muvazzaf as-
kerliği, kadın işçinin evliliği gibi vatani görev ile aile yaşamı-
nın gerekliliklerinden doğan sona erme şekillerinde de kıdem 
tazminatı ödenmesi gerekmekte olup, fona devir halinde bu 
toplumsal ihtiyaç karşılanamayacaktır.”

“İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANAMAZ HALE 
GELECEK”

“Belirtmek gerekir ki iş sözleşmesinin belli şekilde feshi 
veya sona erme nedenlerine bağlı olarak işverence ödenme-
si gereken kıdem tazminatı, taraflar açısından ve iş ilişkisi 
açısından çalışma yaşamının en önemli güvencesidir. Kıdem 
tazminatı fona devredildiğinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun di-
ğer en önemli hükümleri de işlemez hale gelecektir. Sorunun 
iş güvencesinin biraz daha iyileştirilmesi veya işsizlik ödene-
ğinden faydalanma koşullarının genişletilmesi ile çözümü de 
mümkün değildir.”

“GERÇEK ÜCRET YERİNE DÜŞÜK ÜCRET GÖSTERİ-
LECEK”

“İş güvencesi ve işsizlik sigortası hükümleri daha güven-
celi hale getirilse dahi, kıdem tazminatı fonu kurulduğunda, 
işverene maliyeti nedeniyle kayıt dışı istihdam ile gerçek 
ücret yerine düşük ücretten fona prim aktarılmasına bağlı 
olarak işverenin sorumluluğu yönünden iş davaları sıklıkla 
açılabilecek ve bu durum iş yargısının iş yüküne de olumsuz 
etki yapabilecektir.”

“İŞÇİ HAKLARINDA GERİYE GİDİŞE, İŞVERENE EK 
YÜKÜMLÜLÜĞE NEDEN OLUR”

“Kıdem tazminatının mevcut yasal düzenleme çerçeve-
sinde çalışma yaşamını dengeleyici etkisi mevcuttur. Kıdem 
tazminatı fonu tesisi, işçi haklarında geriye gidiş olacağı gibi 
işverenin prim maliyetine katlanması sebebiyle ek yükümlü-
lük anlamındadır.”

“KAZANILMIŞ HAKLARA DOKUNULMAMALI”
Yargıtay, Bakanlığa gönderdiği görüş yazısında kaza-

nılmış haklara da dokunulmaması gerektiğinin altını çizerek 
şunları vurguladı: “Sonuç olarak, kıdem tazminatının belli 
koşulların varlığı halinde işveren tarafından ödenmesi şek-
lindeki mevcut uygulama çalışma yaşamının temel taşıdır 
ve kıdem tazminatı fonu kurulmak suretiyle fesih ile kıdem 
tazminatı arasındaki ilişkinin koparılması çalışma barışını bo-
zabilecektir. Kayıt dışı istihdama yönelimi arttırabilecek, buna 
karşın istihdamı azaltabilecektir. Bu nedenle fon kurulacak ise 
kazanılmış haklara dokunulmamalı, tarafların haksız feshine 
alternatif yaptırımlar bağlanmalı, işverenin fon yükümlülüğü 
desteklenmeli, kayıt dışılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.”
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ücretin 3253 TL, aynı miktar patates alabilmek için 
3768 TL, aynı miktar havuç  alabilmesi için asgari 
ücretin 2780 TL, aynı miktar domates alabilmesi için 
asgari ücretin 2502 TL olması gerekmektedir. 

Alım gücü kaybı için verilere baktığımızda As-
gari ücretlinin maaşı 2018’in şubat ayında 1137 kg 
soğana denk gelirken, Şubat 2019’da 448 kg patatese 
denk geliyor. Asgari ücretli maaşı ile 2018’in şubat 
ayında 639 kg ıspanak alabilirken, Şubat 2019’da 
351 kg ıspanak alabiliyor. Asgari ücretli alım gücünü 
tavukta 5 kg, yumurtada 135 adet kaybetmiş durum-
da. 

Alım gücü artışı yaşanan ilk 5 ürün için asgari 
ücretin alım gücü 

Asgari ücretlinin alım gücünü arttırdığı ilk 5 ürün 
ise sırasıyla şans oyunları, kablo özel yayın hizmet-
leri, koli gönderme ücreti, sağlık sigortası ve nohut 
oldu. Asgari ücretlinin alım gücü nohutta bir önceki 
yılın aynı ayına göre 96 kilo arttı. 

YÖNTEM

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Madde Fiyat-
ları, Tüketici Fiyat Endeksi ve Asgari ücret verileri-
nin endekslenmesi ve oranlanması üzerinden hesap-
lanmıştır. 

Asgari Ücret 
1 Ocak 2019’dan itibaren

Brüt:  2.558.00 TL. 
Net:  1.828,74 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2019’den itibaren
 Aylık kazanç alt sınırı:  2.558,40 TL. 
 Aylık kazanç üst sınırı:  19.188,00 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
01.01.2019 tarihinden itibaren            6.017,60 TL.

Gelir Vergi Oranları
2019 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

18.000 TL’ye kadar   % 15

40.000 TL’nin 
 18.000 TL’si için  2.700,  fazlası   % 20

148.000 TL’nin  
 40.000 TL’si için  7.100,  fazlası   % 27

148.000 TL’den fazlasının  
 148.000 TL’si için  36.260,  fazlası   % 35

Mart 2019 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %    1,03 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %    2,27
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  19.71 
Oniki aylık ortalamalara göre:  %  18,70

Mart 2019 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %   1,58 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   2,14 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  % 29,64 
Oniki aylık ortalamalara göre: % 31,17

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Şubat 2019 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          1.965 TL
Yoksulluk Sınırı:   6.798TL

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı
Şubat 2019 Dönem Raporu

Açlık Sınırı Meyve ve Sebze için 

yüzde 93,12 Arttı

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırmaları Mer-
kezi (BİSAM) olarak, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 
Madde Fiyatları, TÜFE ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı verileri üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre 
özellikle sebze  fiyatlarındaki yüksek artışlar, kimi temel har-
cama kalemleri için asgari ücretin alım gücünü yarı yarıya 
azalttı.

  2018 yılının Şubat ayı ile 2019 yılının Şubat ayı karşı-
laştırıldığında asgari ücretlinin alım gücünü gıda ürünlerinde 
yüzde 3.3 kaybettiği görülüyor. İki dönem arasında asgari üc-
ret artışı 

Asgari ücretlinin alım gücü kaybı kimi temel harcama ka-
lemlerinde ciddi boyutta. Asgari ücretlinin alım gücü kaybı 
yaşadığı ürünlerin başında soğan gelmektedir. Şubat 2019’da 
asgari ücretli geliri ile Şubat 2018’deki gelirinin ancak üçte 
biri oranında (yüzde 39’u kadar) soğan alabilmektedir. Yani 
asgari ücretli alım gücünü soğan karşısında yüzde 61’i kay-
betmiştir.

Söz konusu dönem için pırasada alım gücü kaybı yüzde 
50, ıspanaktaki alım gücü kaybı yüzde 46, patlıcandaki alım 
gücü kaybı yüzde 38, patatesteki alım gücü kaybı yüzde 
46’dır. Asgari ücretlinin Şubat 2018’e göre Sivri biberde alım 
gücü kaybı yüzde 43, sarımsaktaki alım gücü kaybı yüzde 
21’dir.  

2018 YILI ŞUBAT AYINDAKİ ALIM GÜCÜNE ULAŞ-
MASI İÇİN ASGARİ ÜCRET NE OLMALI?

Asgari ücretteki alım gücü kaybının ne düzeyde olduğu-
nu anlamak açısından, seçilmiş ürünler için asgari ücretlinin 
2018 yılı (Şubat ayı) ile aynı miktarda ürünü, 2019 yılının şu-
bat ayında alabilmesi için, asgari ücretin ne olması gerektiği 
sorusuna cevap üretmek anlamlı olacaktır.  Bu hesaplamada 
2018 yılı şubat ayı için asgari ücretin alım gücü çeşitli ürün-
ler bazında hesaplanmış, aynı miktar ürünü 2019 yılı şubat 
ayında alabilmek için asgari ücretin ne olması gerektiği tespit 
edilmiştir. 

 Buna göre asgari ücretlinin geliri ile 2018  yılı şubat ayın-
da alabildiği kadar soğan alabilmesi için asgari ücretin (Şubat 
2019’da) 5127 TL, aynı miktar pırasa  alabilmesi için asgari 
ücretin 4045 TL, aynı miktar ıspanak alabilmesi için asgari 
ücretin 3771 TL, aynı miktar patlıcan alabilmesi için asgari 

Madde Adı Şub.18 Şub.19 Kayıp (kg)
Tavuk Eti 190 185 5
Yumurta 3350 3215 135
Sarımsak 133 105 28
Patlıcan 376 234 143
Patates 976 524 453
Ispanak 639 343 297
Pırasa 738 369 369
Kuru Soğan 1137 448 689

Madde Şub.18 Şub.19 Artış 
Şans Oyunları 355,4 1.230,0 874,6
Kablo Özel Yayın Hiz. 21,4 46,3 24,9
Koli Gönderme Ücreti 80,2 144,4 64,2
Sağlık Sigortası 1,1 1,9 0,8
Nohut 127,6 223,4 95,8

Asgari Ücretle Alım Gücü Dönem Raporu

Asgari ücretin gıda ürünleri karşısında kaybı 
sürüyor: Bir önceki yılın aynı ayına göre asgari 
ücretin alım gücü gıdada yüzde 3.3 daha az!

Asgari ücretin Şubat 2018’deki alım gücünü;
Soğan karşısında kazanması için en az 5127 TL, 
Ispanak karşısında kazanması için en az 4045 TL
Patates karşısında kazanması için en az 3768 

TL olması gerekiyor.

Tanzim satışlarının etkisine rağmen 
Alım gücü kaybında soğan liderliği bırakmadı

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması 
gereken harcama bin 965 TL’dir. Bu harcama sadece gıda harca-
ması için yapılması gereken minimum tutardır.

2003 yılının Şubat ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 
14.65 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 65.51 TL’ye 
sağlıklı beslenebilmektedir.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (Bİ-
SAM), Şubat 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verile-
rini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı 
bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 65.51 TL, aylık 
1965 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir 
kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 
17.06, yetişkin bir erkeğin 17.59, 10-18 yaş arası bir çocuğun 
18.35, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.52 TL. Bu verilere göre 
yoksulluk sınırı da 6 bin 798 TL oldu. 

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için al-
ması gereken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna 
göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Şubat 2019’da en 
yüksek maliyet grubunu 16.03 TL ile peynir, çökelek vb. ürünler 
oluştururken, bu ürünleri astronomik fiyat artışları ile et, tavuk ve 
balık grubunu geçtiğimiz ay yerinden eden meyve sebze grubu 
13.98 TL ile takip ediyor. 

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum 
harcama tutarı ise 10.85 TL’dir. Süt ve yoğurt için yapılması ge-
reken harcama tutarı 7.56, ekmek için yapılması gereken harca-
ma tutarı ise günlük 4.05 TL. Katı yağ 2.38 TL’lik, sıvı yağ ise 
1.24 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta 
için 1.12, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.68 TL harcama 
yapılması gerekmektedir. 

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt 
ürünlerinin payı yüzde 36 ile en yüksek paya sahiptir. Bir önceki 
aya göre süt ve süt ürünlerinin payı 0.4 puan azalmıştır. Buna 
karşın sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı, söz konusu 
ürünlerdeki yüksek fiyat artışı nedeniyle, geçtiğimiz ay yüzde 
14.8’den yüzde 21.1’e yükselirken, bu ay söz konusu oran yüzde 
21.3 olmuştur. Zorunlu harcama sepetinde meyve sebze için ya-
pılması gereken minimum harcama tutarı yıllık bazda (bir önceki 
yılın aynı ayına göre) ise 7.22 TL’den 13.98 TL’ye çıktı. 

Buna göre yıllık bazda meyve ve sebze için 
yapılması zorunlu minimum harcama tutarı yüzde 
93,2 artış kaydetti.  

Açlık sınırı 2003 yılı Şubat ayında 440 TL idi. 
Buna göre 16 yılda açlık sınırındaki artış yaklaşık 
4.5 kat oldu.

Açlık ve yoksulluk sınırı BİSAM tarafın-
dan her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinin açıklan-
masını takiben kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yap-
ması gereken minimum aylık gıda harcaması AÇ-
LIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin 
Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile 
elde edilen veri ise bize YOKSULLUK SINIRI-
NI vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate 
alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları 
bir kalem olarak belirlenmiştir. 

Araştırmalarımızın tamamını,  
internet sayfalarımızda ve sosyal medya 
hesaplarmızdan takip edebilirsiniz.  

Alım gücü kaybı yaşanan ürünlerden bazıları için asgari 
ücretin alım gücü (kg)

Meyve ve sebze ağırlığını bu ayda da artırdı
Günlük meyve-sebze harcaması 7.22 Tl’den 

13.98 Tl’ye yükseldi
Açlık sınırı 16 yılda 4.5 Kat arttı

Şubat 2019 Dönemi için;
Açlık sınırı: bin 965 TL
Yoksulluk sınırı: 6 bin 798 TL
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DİSK-AR tarafından hazırlanan Sendikalaşma Araş-
tırması yayınlandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından yapılan Sendi-
kalaşma Araştırması (2019) sendikalaşma, toplu iş söz-
leşmesi ve grevler konusundaki vahim tabloyu ortaya 
koyuyor. Araştırmaya göre Türkiye’de sendikalaşabilen 
işçilerin oranı yüzde 11 ile sınırlı kalırken, işçilerin sade-
ce yüzde 7’si toplu iş sözleşmelerinden yararlanıyor. 

Araştırma sendikalı işçi sayısındaki artışın yapay 
olduğunu ve sendikalaşan işçilerin ciddi bir bölümünün 
toplu iş sözleşmesinden yararlanamadığını gösteriyor. 
Memurlar hariç 16 milyon 254 bin işçinin sadece 1 mil-
yon 859 bini sendika üyesi iken 14 milyon 395 bin işçi 
herhangi bir sendikaya üye değildir. 16 milyon 254 bin 
işçinin sadece 1 milyon 132 bini toplu iş sözleşmesi kap-
samındadır. 15 milyon 122 bin işçi ise hiçbir sendikal ko-
rumaya sahip değildir. Turizm işkolunda işçilerin yüzde 
98,4’ü, büro ve ticaret, eğitim işkolunda işçilerin yüzde 
97,4’ü ve inşaat işkolunda işçilerin yüzde 97,2’si toplu iş 
sözleşmesi kapsamı dışındadır.

Araştırmada yer alan bulgular özetle şöyledir.

• İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız: Türkiye’de toplam 
16 milyon 254 bin işçinin 14 milyon 395 bini herhangi bir 
sendikaya üye değildir. Kayıt dışı işçiler dahil edildiğin-
de ise fiili sendikalaşma oranı yüzde 11,4’tür. Bakanlık 
Ocak 2019 itibariyle resmi sendikalaşma oranını yüzde 
13,9 olarak açıklasa da bu oran hatalıdır. Bakanlık sadece 
sigortalı işçileri dikkate almaktadır.

• İşçilerin yüzde 93’ü toplu iş sözleşmesi kapsamın-
da değil: Türkiye’de toplam 16 milyon 254 bin işçinin 
sadece 1 milyon 132 bini toplu iş sözleşmesinden yarar-
lanıyor. İşçilerin yüzde 93’ü toplu iş sözleşmesi kapsamı 
dışındadır. Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındaki işçi sa-
yısı 15 milyon 122 bindir. Toplu iş sözleşmesi kapsama 
oranı sadece yüzde 7’dir.

• Sendika üyesi işçiler de toplu iş sözleşmesiz: Ocak 
2019 tarihli bakanlık verilerine göre 1 milyon 859 bin 
sendika üyesi olarak gözükse de bunların 727 bini (yüzde 
39’u) toplu iş sözleşmesi kapsamında değildir. Toplu iş 
sözleşmesinden yararlanan üye sayısı 1 milyon 132 bin-
dir. 727 bin işçi sendika üyesi olduğu halde toplu iş söz-
leşmesinden yararlanamamaktadır. 

• Türkiye toplu iş sözleşmesi kapsamı ve sendikalaş-
ma açısından OECD sonuncusu: AB ülkelerinde TİS kap-
samı genellikle yüzde 50’nin üzerindedir. Toplu iş sözleş-
mesi kapsamı Avusturya’da yüzde 98, Belçika’da yüzde 
96, Yunanistan ve İsveç’te yüzde 90’dır. TİS kapsamının 
en düşük olduğu ülkeler yüzde 12,5 ile Meksika, yüzde 
12 ile ABD, yüzde 11,8 ile Kore, yüzde 7,1 ile Litvanya 
ve yüzde 7 ile Türkiye’dir.

• Sendika üyeliğindeki artışın nedeni taşeron işçilerin 
ve kamu işçilerin örgütlenmesidir: Sendikalaşmada 2013-
2019 arası yaşanan yaklaşık 850 bin kişilik artışın temel 
nedeni kamu taşeron işçilerinin sendikalaşmasının kolay-
laştırılmış olmasıdır. Ancak bu işçilerin toplu iş sözleş-
mesi hakları kısıtlandığı için toplu iş sözleşmesi kapsamı 
1 milyon 132 bin ile sınırlı kalmıştır.

• Yeni sendika üyelerinin dağılımında büyük bir den-
gesizlik söz konusu: 2013 ve 2019 arasında sendika üye-
liğinde 857 binlik artış yaşandı. 857 bin işçinin 517 bini 

Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi kapsamında

Vahim tablo
• İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız, yüzde 

93’ü toplu sözleşmesiz
• Grevler dibe vurdu
• Türkiye OECD’nin en kötüsü

Hak-İş’e, 266 bini Türk-İş’e, 71 bini DİSK’e üye sendi-
kalara üye olmuştur. Bu tablo Hak-İş’in kamu taşeron 
işçilerinin ve kamu işçilerinin sendikalaşması sırasında 
siyasal iktidar tarafından korunup kolladığını göstermek-
tedir. 

• İşkollarına göre sendikalaşma: İnşaat, turizm ve 
büro işkolu en düşük sendikalaşma oranına sahip işkol-
larıdır. 2018’de en fazla iş cinayetlerinin yaşandığı inşaat 
işkolunda ise sendikasızlaşma devam etmektedir. En faz-
la sendikalaşma oranına sahip ilk üç işkolu, genel işler, 
savunma ve güvenlik ve banka, finans ve sigortadır. 

• İşkollarına göre toplu iş sözleşmesi kapsamı: Toplu 
iş sözleşmesi kapsamının en düşük olduğu ilk üç işkolu 
sırasıyla turizm (yüzde 1,6), büro (yüzde 2,6) ve inşaat-
tır (yüzde 2,8). Turizm işkolunda işçilerin yüzde 98,4’ü, 
büro ve ticaret, eğitim işkolunda işçilerin yüzde 97,4’ü 
ve inşaat işkolunda işçilerin yüzde 97,2’si toplu iş sözleş-
mesi kapsamı dışındadır. Sağlık, sosyal hizmetler, gaze-
tecilik, tekstil işkolları da toplu iş sözleşmesi kapsamının 
düşük olduğu işkollarıdır. TİS kapsamının en yüksek ol-
duğu işkolları ise banka ve finans, enerji ve genel işler 
kollarıdır. 

• Kadınlar erkeklere göre daha az sendikalı: Kadınla-
rın sendikalaşma oranı kayıtdışı işçiler dahil yüzde 6,7’ye 
düşmektedir. Toplam işçilerin yüzde 27,6’sı kadınlardan 
oluşurken, kadın sendika üyeleri toplam sendika üyeleri-
nin yalnızca yüzde 19’unu oluşturmaktadır. Toplam işçi-
lerin yüzde 72,4’ü erkek olmasına karşılık toplam sendi-
ka üyelerinin yüzde 81’i erkeklerden oluşmaktadır.

• İllere göre sendikalaşma: Sendikalaşmanın en düşük 
olduğu 10 il sırasıyla Antalya, Denizli, Yalova, Muğla, 
Mardin, Gaziantep, İstanbul, Ordu, Şırnak ve Uşak’tır. 
Antalya en sendikasız il olurken, İstanbul sendikalaşma 
sıralamasında 81 içinde 75. sıradadır. Sendikalaşmanın 
en yüksek olduğu iller belediyeler dahil kamu işçiliğinin 
yüksek olduğu illerdir. Zonguldak, Kırşehir, Rize, Kara-
bük, Kırıkkale, Kütahya sendikalaşmanın en yüksek ol-
duğu iller oldu. 

• Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu 
sözleşmelerde patlama: Kamu taşeron işçilerinin sendika-
laşmasından sonra artış gösteren Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından bağıtlanan toplu sözleşmeler giderek artmakta-
dır. Kamu işveren sendikalarının kamu taşeron işçilerinin 
toplu pazarlıklarını yürütmekten kaçın-
ması nedeniyle bu uyuşmazlıklar Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırıldı. 
2011’de sadece 27 bin, 2012’de 20 bin, 
2013’te 41 bin, 2014’te 14 bin ve 2015’te 
35 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme-
lerini bağıtlayan Yüksek hakem Kurulu 
2016’da büyük bir sıçramayla 182 bin, 
2017’de ise 287 bin işçinin toplu iş sözleş-
mesi bağıtlandı. 

• Grevler dibe vurdu: 1984-1995 
arasında yıllık ortalama greve katılan 
işçi sayısı 60 bin civarında iken, bu sayı 
1995-2000 yılları arasında 9 bin civarına, 
2000’lı yıllarda a ise 5 bin civarına gerile-
di. 2003 yılında itibaren ise grevi ertelenen 
(yasaklanan) işçi sayısı 193 bin oldu.

Ocak 2019 dönemi işçi sendikala-
rı istatistiklerine ilişkin Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) 
tebliği 31 Ocak 2019’da Resmi Gazete’de 
yayımlandı. İstatistiklere göre sendika-
lı işçi sayısı 1 milyon 859 bine ve resmi 
sendikalaşma oranı da yüzde 13,86’ya 
yükseldi. 

Sendikalı işçi sayısı temmuz 2018 
dönemine göre 57 bin ocak 2018 döne-
mine göre ise 145 bin artmış oldu. Sendi-
kalı işçi sayısının ve resmi sendikalaşma 
oranının son yıllarda düzenli olarak arttığı 
biliniyor. 

Sendikalı işçi sayısında son yıllarda 
inanılmaz bir artış yaşandı. Ocak 2013’te 
1 milyon sendikalı işçi sayısı Ocak 
2019’da yüzde 86’lık bir artışla 1 milyon 
859 bine yükseldi. Bu artış ne anlama ge-
liyor, nasıl yorumlanmalı? Bu veriler hatalı 
mı?

Bilindiği gibi 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ardın-
dan Ocak 2013’te yeni seri sendikalaşma 
istatistikleri açıklanmaya başladı. 6356 
sayılı yasadan sonra sendikaların üye 
sayılarını hesaplama yöntemi değiştirildi. 
Bir yandan e-devlet yoluyla sendika üye-
liği sistemine geçildi. Öte yandan işçi sa-
yıları açısından Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) verileri esas alınmaya başlandı. 
Böylece 2821 sayılı eski Sendikalar Ya-
sası döneminde sendika üye sayılarına 
ilişkin gerçek dışı veriler büyük ölçüde or-
tadan kalktı. Ancak yine de sendikalaşma 
verilerinde hayatın olağan akışına aykırı 
tuhaf eğilimler var.

Sigortalı İşçi 433 Bin Azaldı, Sendi-
kalı İşçi 145 Bin Arttı!

Öncelikle işçi sayısındaki artışla sen-
dikalı işçi sayısı arasındaki ilişkiye baka-
lım. Ocak 2013 ile Ocak 2019 arasında 
sigortalı işçi sayısı yüzde 23 artışla 10,9 
milyondan 13,4 milyona çıkmış. Sendikalı 
işçi sayısı ise yüzde 86 artmış. Daha da 
ilginç olanı sigortalı işçi sayısı temmuz 
2018’e göre 801 bin, azalırken sendikalı 
işçi sayısı artmaya devam etmiş. 2018’de 
sigortalı işçi sayısı 433 bin azalırken sen-
dikalı işçi sayısı 145 bin artmış. Sigortalı 
işçi sayısında ciddi bir azalış yaşanırken 
sendikalı işçi sayısının artması oldukça 
ilginç.

Sendikalı işçi sayısındaki artışın si-
gortalı işçi sayısından çok daha hızlı art-
ması, dahası sigortalı işçi sayısı azalırken 
sendikalı işçi sayısının artmaya devam 
etmesi sendikalaşmadaki artışın sağlıklı 
olmadığına işarettir. Nitekim sendikalı işçi 
sayısındaki artışın işkolu ve konfederas-
yon bazındaki dağılımına bakıldığında, 
düzenli ve dengeli olmadığı görülmekte-
dir. Sendikalı işçi sayısının belirli işkolla-
rında ve sendikalarda yoğunlaştığı görü-
lüyor.

Sendikalı işçi sayısındaki en hızlı ar-
tış genel işler, savunma ve güvenlik ile 
sağlık ve sosyal hizmetler alanında ya-
şandı. 857 bin yeni sendika üyesinin 500 
bine yakını bu üç işkolunda gerçekleşti. 
Sendikalı işçi sayısı 6 yılda genel olarak 
yüzde 86 artarken, genel işlerde yüzde 
262, güvenlikte yüzde 439 ve sağlık ve 
sosyal hizmetlerde yüzde 621 arttı. Bu 
üç işkolunun ortak özelliği kamu taşeron 
işçiliğinin yoğunlaştığı işkolları olmaları. 
Türkiye’de son 6 yıldır sendikalaşmada 

yaşanan artış esas olarak taşeron kamu 
işçilerinin sendikalaşmasıdır. 

Asimetrik Ve Hormonlu Artış!
Sendikalaşma bütün işkollarına yayıl-

maz ve taşeron işçilerde yoğunlaşırken, 
taşeron işçilerin de ezici çoğunluğunun 
Hak-İş tarafından üye yapıldığı görülüyor. 
Nitekim son 6 yıl boyunca sendikalaşan 
857 bin işçinin 517 bini Hak-İş’e, 265 bini 
Türk-İş’e ve 71 bini DİSK’e üye olmuş-
tur. Hak-İş üye sayısını 166 binden 517 
bine çıkarmıştır. Hak-İş’in sendikalı işçiler 
içindeki temsil oranı yüzde 17’den yüz-
de 37’ye yükselirken, Türk-İş’inki yüzde 
71’den yüzde 52’ye gerilemiş, DİSK’in 
ise yüzde 9-10 bandında kalmıştır. Sen-
dikalaşmanın taşeron işçilerde yoğunlaş-
ması ve bu örgütlenmede aslan payının 
Hak-İş’e ait olması ilginç bir tablo ortaya 
çıkarıyor. Örneğin tek başına Hak-İş üyesi 
Hizmet-İş Sendikası 2013’te 51 bin olan 
üye sayısını 264 bin artışla 315 bine yük-
seltmiş. Bu tablonun hayatın olağan akışı-
na ve endüstri ilişkilerinin doğasına uygun 
olmadığı sır değil. Hak-İş’in özellikle taşe-
ron ve kamu işçilerinin örgütlenmesinde 
korunup kollandığına dair iddialar ayyuka 
çıkmış durumda.

1,8 Milyon Sendikalı 1 Milyon Toplu 
İş Sözleşmeli!

Sendikalı işçi sayıları teknik olarak 
gerçeği yansıtmakla birlikte asimetrik 
ve hormonlu bir büyümenin olduğu gö-
rülüyor. Bunu fiili sendikalaşma oranla-
rı ve toplu iş sözleşmesi kapsamından 
görebiliyoruz. Bakanlık verilerine göre 
sendikalaşma oranı yüzde 13,86 olarak 
açıklandı. Ancak bu oran gerçek durumu 
yansıtmaktan uzaktır. Bakanlık sendikalı 
işçi sayısını kayıtlı işçi sayısına oranla-
yarak sendikalaşma oranını bulmaktadır. 
Oysa yapılması gereken bütün işçilerin 
dikkate alınmasıdır. Bakanlık 13,4 milyon 
sigortalı işçiden hareket etmektedir. Oysa 
memurlar hariç bağımlı (ücretli) çalışan-
ların sayısı 16,6 milyondur. Bu durumda 
fiili (gerçek) sendikalaşma oranı yüzde 
11,2’dir.

Sendikalaşmadaki hormonlu büyüme 
toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçi 
sayısında da ortaya çıkıyor. 2017 sonu 
itibariyle yaklaşık 1 milyon sendika üyesi 
işçinin toplu iş sözleşmesi kapsamında ol-
duğu görülüyor. Aynı dönemde sendikalı 
işçi sayısının 1,6 milyon civarında olduğu 
dikkate alınacak olursa işçilerin üçte biri-
nin, sendika üyesi 500 ile 600 bin işçinin 
toplu iş sözleşmesinden yararlanamadığı 
görülüyor. Bu durum sendikalaşmadaki 
yapay artışın ve tuhaflığın bir diğer gös-
tergesidir.

Bakanlığın sendikalaşma istatistik-
lerinin izaha muhtaç bir diğer unsuru 
ise sigortalı işçi sayısındaki düşüştür. 
Bakanlığa göre sigortalı işçi sayısı ocak 
2018’e göre 433 bin, temmuz 2018’e göre 
ise 801 bin geriledi. İŞKUR’a göre ise 
2018’de 1 milyon 247 bin kişi işe yerleşti-
rildi. Bir yandan 1 milyon 247 bin kişi işe 
yerleştirilirken, öte yandan bir yılda 433 
bin sigortalı azalışı nasıl mümkün? Ba-
kanlık verileri 433 bin azalma var derken, 
bakanlığa bağlı İŞKUR 1,2 milyondan 
fazla işe yerleştirmeden söz ediyor. Bu-
nun izahı nedir? Yoksa istatistikle her şey 
mümkün mü?

Aziz Çelik, 04.02.2019, Birgün

Sigortalı işçi azalırken 
Sendikalı işçi artıyor!

Zamlar durmuyor. Vatan-
daşın sıkıntısı büyüyor. Meyve 
sebze fiyatlarında enflasyon 
yüzde yüzlerde. (...)

SUÇLU ARAYIŞI
İktidar panik içinde.
Hükümet, suçlu arayışında.
Soğanda toptancı,
Sebze, meyvede aracı.
Diğer gıda maddelerinde 

başkaları...
Şimdi de hedefte market 

sahipleri var.
Erdoğan TOBB’un “Eko-

nomi Şurası”nda  konuştu. (...) 
Zamlı fiyatların sorumlusu ola-
rak marketleri işaret etti.

Gerçek
Oysa ki gerçek farklı.
Dışa bağımlılık oranı çok 

yüksek.
Kontrol kaybedilmiş durum-

da. Duvara dayanma sözkonu-
su.

Üretici enflasyonu, tüketici 
enflasyonunun çok üstünde.

Yani üretici maliyet artışla-
rını fiyatlara daha yansıtamadı.

16 yıldır izlenen politikala-
rın sonucu. Yaşanan iflaslar da 
bunun kanıtı.

Çiftçinin Hali
Tarımda da durum aynı.
Üretim maliyetleri yükseldi.

Gübre ithal. İlaç ithal. 
Tohum ithal.
Çiftçi fiyat artışlarına yeti-

şemiyor.
Bir yılda fiyatı 2-3 kat artan 

girdiler var.
Çiftçi borçları her yıl katla-

nıyor. Şu anda 100 milyar lira-
nın üstünde.

AKP sıkıştı
AKP iyice sıkıştı.
Devlet bankaları zorlanıyor.
Kamu kaynakları savrulu-

yor.
O da yetmiyor, ithalatla, 

tehditle fiyatları düşürme çaba-
sında.

Sıfır Gümrük
Hükümet, “sıfır gümrük” so-

pasına sarıldı.
Soğanda gümrük sıfırlandı.
Arkasından sıra buğday, 

arpa, mısır, kuru baklagil, pirin-
ce geldi.

Sıfır gümrükle ithalatın önü 
açıldı.

İş iyice kontrolden çıktı.
Ürettiği ayçiçeği kendine 

bile yetmeyen Sırbistan’dan 
sıfır gümrükle ayçiçeği ithalatı 
kararı alındı.

Katakulliciler sahada..!
Suç Kimde?
Peki suçlu kim?
Çiftçi mi? 

O, zamların sorumlusu de-
ğil, mağduru.

İşçi mi? 
Açlık sınırında üretim ya-

pıyor. Zamlardan en çok onlar 
etkileniyor.

Memur, emekli, ... mi?
Halleri ortada.
Esnaf mı? 
Çoğu kepenk kapattı.
Kalanlar da yaşam müca-

delesi veriyor.
Sanayici mi?
Borca batmış durumda.
Çarkını çevirmekte zorlanı-

yor. İflas kuyruğunda.
Baştan Belliydi?
Her şey ortada.
Yapılan uyarılar dinlenme-

di.
“Ucuz ithalat başımıza bela 

açacak” tespiti kabul edilmedi.
“Dışa bağımlılık tehlikeli” 

sözlerine gülünüp geçildi.
“Duvara toslayacaksınız” 

diyenlere kızıldı.
“Kamu kaynaklarını boşa 

harcamayın” eleştirileri duy-
mazdan gelindi.

“Üretimden başka çare 
yok” çığlıklarına kulak tıkandı.

Suçu başka yerde aramak 
nafile.

Artık aynaya bakma zama-
nı gelmedi mi?

Zamların sorumlusu kim?
İsmet Özçelik, 23.01.2019, Aydınlık

AKP Türkiye’yi yönetemiyor. En başarısız ol-
duğu alanlardan biri de, ekonomi yönetimi. 

AKP’nin bugün Türkiye ekonomisini getirdiği 
noktayı ve yaşanan büyük tıkanıklığı anlayabil-
mek için son 16 yıla bakmak gerekiyor.

AKP’nin 2003 yılından itibaren uyguladığı 
ekonomi stratejisi, halkın yaşam standardının 
yükselmesini de sağladı. Ancak bu süreçte kulla-
nılan araç ve uygulamalar, Türkiye ekonomisinin 
bugünkü büyük sıkıntılarına neden oldu.

Bugünkü ekonomik çöküşün sorumlusu, em-
peryalizm ve AKP’dir.

EKONOMİK KRİZLERİN NEDENİ
Türkiye ekonomisindeki krizlerin önde gelen 

iki nedeni, ülkenin kazandığı dövizden daha fazla 
döviz harcaması (cari açık) ve devlet harcamala-
rının devletin gelirlerinden fazla olmasıdır (bütçe 
açığı). Klasik kapitalist sistemin pazar yetersizliği 
(eksik tüketim) veya kâr oranının düşme eğilimine 
bağlı ekonomik krizleri Türkiye için genellikle ge-
çersizdir. Kapitalist ekonominin canlanma-refah-
durgunluk-kriz evrelerinden oluşan çevrimsel 
ekonomik hareketliliği de Türkiye’de görülmez.

Günümüzde henüz başlangıcında olunan 
ekonomik krizde hem cari açık, hem de bütçe 
açığı sorunları yaşanmaktadır.

AKP’NİN EKONOMİ STRATEJİSİ
Emperyalist güçlerin 2001 ekonomik krizin-

den sonra dayattığı ve AKP’nin de benimseyip 
uyguladığı ekonomi stratejisinin özü, aşırı de-
ğerli Türk Lirası ile ithalatı ucuzlatmak, ucuz ithal 
ürünlerle enflasyonu tek haneli rakamlara indir-
mek, böylece faiz oranlarını aşağıya çekmek, bu 
süreçte ortaya çıkan döviz ihtiyacını dış borçlan-
mayla ve Türkiye’ye gelen sıcak parayla karşı-

lamak biçiminde özetlenebilir. Ayrıca Türkiye’de 
yabancı sermaye yatırımlarının artırarak, özelleş-
tirmelerin bir bölümünde yabancıları tercih ede-
rek, yabancılara arazi ve konut satarak da döviz 
temin edildi.

Diğer taraftan, düşürülen faizler sayesinde 
tüketici kredileri ve kredi kartı kullanımını ola-
ğanüstü düzeyde artırarak, insanların gelecekte 
elde etmeyi umdukları geliri şimdiden harcatmak, 
böylece bankalara kredi verme olanağı sağlamak 
ve ekonomide iç talep yaratmak da kullanıldı.

İnşaat sektörünün teşviki ve düşük faiz oran-
ları da, çeşitli araçlarla körüklenen tüketim çılgın-
lığıyla, hem insanları borçlu ve mutlu kılarak pa-
sifleştirdi, hem de demirden boyaya, mobilyadan 
banyo ve mutfak eşyalarına kadar çok geniş bir 
alanda talep yarattı.

Anadolu’nun sade yaşamı sistemli bir biçimde 
tahrip edilerek, kapitalizmin aşırı tüketim çılgınlığı 
teşvik edildi. İnsanlar araba, cep telefonu, televiz-
yon, buzdolabı, çamaşır makinesi, derin donduru-
cu vb. dayanıklı tüketim mallarına yöneltildi.

DENİZ TÜKENDİ
AKP, bu politikaları 2017 yılına kadar başa-

rıyla uyguladı. Ancak artık deniz tükendi ve sis-
tem tıkandı. Türk Lirası hızla değer yitirdi, enflas-
yon ve faizler arttı.

AKP’nin yaptığı, kanser hastasına hastalığın 
ciddiyetini söyleyerek onu doğru ve ancak sıkın-
tılı bir tedavi sürecine sokmak yerine, kanserin 
belirtileri olan ağrıları geçici olarak giderecek 
ağrı kesici veren hekimin yaptığına benziyordu. 
Sorunlar arttıkça, ağrı kesicilerin dozu artırıldı; 
ancak kanser de ilerledi. Bugün gelinen noktada 
artık ağrı kesiciler işe yaramamaktadır...

AKP’nin ekonomi politikası ve çöküşü
Yıldırım Koç, 29.01.2019, Aydınlık
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Ekmek ve Gül'ün ilk kitabı "Haklarımız Var" 8 Mart'ta kadınlarla buluştu.

Kırık sandalyede çalışmaya zorlanarak mobbing uygulanan işçiden emzirme odası 
mescide dönüştürülmek istenen işçiye, hamile olduğu için daha sık tuvalete gitmesi ge-
reken ve sırf bu nedenle işten çıkarılmakla tehdit edilen işçiden “haklarımı biliyorum” 
dediği için işten atılan işçiye, erkek işverenin “hepimiz bacı kardeşiz” diyerek kadın 
tuvaleti hakkını gasp ettiği işçiden işverenin ne yemek verdiği ne de yemek yeme yeri 
sağladığı işçiye, işveren servis yükümlülüğünü yerine getirmediği için gecenin bir ya-
rısı korku içinde evine ulaşmaya çalışan işçiden kıdem tazminatı hakkı gasp edilmek 
istenen öğretmene…

Bu kitap; işçi kadınların sorunlarını gözler önüne sermeye çalışırken, bir yandan 
da işçi kadınların haklarını ve hak arama yöntemlerini aktarıyor. ekmekvegul.net si-
tesinde yayımlanan “İşçi Kadınlar Soruyor, Ekmek ve Gül Yanıtlıyor” köşesine 2018 
yılında gelen sorular ve verilen yanıtlardan derlenen kitap, “100 soru, 100 yanıtta” 
kadın işçilerin haklarını masaya yatırıyor.

Ücretten fazla mesaiye, işçi sağlığından hamile işçilerin haklarına, yıllık izinden 
süt iznine, işten çıkarmadan haklı fesih hakkına, işsizlik ödeneğinden emekliliğe kadar 
çalışma yaşamında genelde işçilerin, özelde ise kadın işçilerin haklarına ilişkin detaylı 
bilgileri sunan bu çalışma, yalnızca kadın işçiler için değil erkek işçiler için de bir 
başvuru kaynağı. 

Bu kitap, kadın işçilerin haklarını anlatıyor ama bu hakların yeterli olduğunu iddia 
etmiyor. Aksine bir yandan mevcut hakların sonuna kadar kullanılabilmesinin yol ve 
yöntemlerini sunarken; bu hakların neden yetersiz kaldığını ve nasıl geliştirilebilece-
ğini de ele alıyor. İşçilerin bir araya gelerek neler yapabileceğine, sendikal örgütlenme 
ile neler kazanabileceğine dikkat çekiyor. Tam da bu yüzden aylardır sendikal hakları 
için direnen Flormar işçilerine selam gönderiyor! 

Çünkü umut işçilerin, kadınların ellerinde çoğalıyor…

Yazar: Onur Bakır

Yayına hazırlayanlar: 
Sevda Karaca, Fulya Alikoç

Yayınevi: Kor Kitap & 
Ekmek ve Gül

Adelheid Popp’un anıları yalnızca işçi kadınlar için değil, öğrenci, emek-
li, kamu emekçisi kadınlar, ev kadınları ve erkek işçiler için de öğretici ve yol 
göste ricidir. Kendisi değiştikçe, çevresindekileri de değiştirebileceğine güvenen 
bir militanın yapabileceklerinin sınırı yoktur. İnsanları uyandırmak, mücadele 
saflarına kazanmak ve her adımda daha çok işçi ile birleşebilmek için Popp, nasıl 
yaşamamız ve savaşmamız gerektiğini gösteren büyük bir örnektir.

Bugüne kadar, beni, yoldaşımızınkinden daha derinden sarsan çok az kitap 
okumuşumdur! Yoksul bir proleter çocuk olarak yaşadığı ve bir kadın işçi olarak 
kat be kat, iliğine işlercesine maruz kaldığı sefaleti, yoklukları ve manevi zulümleri 
yakıcı renklerle anlatıyor.

August Bebel

Çocukluğundan bu yana kiliseyle olan bütün bağlarını koparıp özgürce dü-
şünmeye başladı. Monarşinin korkusu ve saygısı içinde yetişmesine rağmen 
Cumhuriyetçi oldu ve tüm yaşamı boyunca süren acı sınavlar ve ıstıraplar, onu, 
proletaryanın kurtuluşuna adanmış bir savaşçı, bir sosyalist yaptı.

Dimitrov

Yazar: Adelheid Popp
Çevirmen: Olcay Geridönmez
Yayınevi : Kor Kitap

ADELHEID POPP 1869 – 1939

Avusturya’daki proleter kadın hareketinin kurucusu ve sos-
yalizm mücadelesinin önderlerindendir. Dokumacı bir işçi ai-
lesinin çocuğu olan Popp, yalnızca üç yıl okula gidebildi ve 10 
yaşından itibaren işçi olarak çalışmak zorunda kalarak, gençlik 
yıllarının büyük bir kısmını atölyelerde, fabrikalarda geçirdi. 

Kadın işçilerin bir grevini örgütlerken gizli polisin dikkatini 
çekti ve birkaç kez cezaevine girdi. 1893 yılına dek bir mantar 
fabrikasında çalıştı, aynı yıl Kadın İşçi Gazetesi’nin redaktörlü-

ğünü üstlendi. 1902’de Sosyal Demokrat Kadın Derneği’nin ku-
rucularından oldu. 1918’de parti yönetimine seçildi ve aynı yıl 
Viyana Belediye Meclisi üyesi oldu. 

Bir yıl sonra Avusturya Parlamentosu’na seçilerek 1934 yı-
lına kadar birçok kez milletvekili oldu. Clara Zetkin’in ardından 
Uluslararası Kadın Komitesi’nin başkanlığını yürüttü.

Eserleri: “Bir Kadın İşçinin Gençliği (1909); “Kapitalist Top-
lumda Kadın Emeği” (1922); “Yükselişe Giden Yol. Avusturya 
Sosyal Demokrat Kadın Hareketi” (1929).

İşsizlik ve İstihdam Raporu 

1 yılda 1 milyon yeni işsiz
İstihdamda 633 bin azalma 
Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri tutmadı

a İşsiz sayısı (Dar tanımlı) 4 milyon 302 bin

a Dar tanımlı işsizlik yüzde 13,5

a Krizin bedeli: bir yılda 1 milyon 11 bin yeni işsiz

a Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,9

a Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 153 bin

a Tarım dışı işsizlik yüzde 15,6

a Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 18,9

a Tarım dışı genç işsizliği yüzde 27

a İstihdam Ağustos-Aralık 2018 arasında 1 mil-

yon 633 bin azaldı

a Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri çöktü. 

DİSK-AR tarafından TÜİK verileri değerlendirerek hazırlanan 
İşsizlik ve İstihdam Raporu yayınlandı.

Ekonomik krizin istihdamda yarattığı tahribat giderek çok daha 
net biçimde görülüyor. İşsizlikte adeta bir deprem yaşanıyor. Son bir 
yılda işsiz sayısı 1 milyondan fazla artarken, istihdam 633 bin kişi 
azaldı. Sanayi üretiminde ve büyümede yaşanan gerilemenin sonucu 
olarak işsizlikte sert bir tırmanış yaşanıyor.

TÜİK'e göre Aralık 2017 döneminde yüzde 10,4 olan dar tanımlı 
(standart) işsizlik 3,1 puan artarak Aralık 2018'de yüzde 13,5'e yük-
seldi. Aralık 2017'de 3 milyon 291 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı bir 
önceki yıla göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin oldu. 

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 7 mil-
yon 153 bine yükselirken,  geniş̧ tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 20,9 
olarak hesaplandı. Aralık  2017'ye göre geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 963 
bin arttı.

Sanayi üretimindeki ve büyümdeki büyük daralmaya paralel 
olarak istihdamda da daralma devam ediyor.  Türkiye ekonomisinin 
yıllık yeni istihdam yaratma kapasitesi krizle birlikte ciddi biçimde 
geriledi. Aralık 2017'de  28 milyon 288 bin olan toplam istihdam 
633 kişi bin azalarak Aralık 2018'de 27 milyon 655 bine geriledi.  
Ağustos 2018 ile Aralık 2018 arasında ise istihdamda 1 milyon 663 
bin azalma yaşandı.

Böylece 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanan Yeni Ekonomi Prog-
ramın 2018 yılı için öngördüğü yüzde 11,3 işsizlik ve 28,7 milyon 
istihdam hedefi tutmadı. YEP'teki öngörüler gerçekleşmedi. Yeni 
Ekonomi Programının ekonomiye ilişkin tüm tahminlerinin açıkla-
nan verilerin gerisinde kalması YEP'in tutarlı ve gerçekçi olmadığını 
gösteriyor. Bu durum 2018 yılı için işsizlik tahmini açısından da ka-
nıtlanmış durumda.

İşsizlik açısından öncelikle dikkate alınması gereken tarım dışı 
işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan artarak 
yüzde 12,3'den yüzde 15,6'ya yükseldi. Tarım dışı işsizlikteki hızlı 
artış dikkat çekici

Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış genç işsizliği ile 
genç kadın işsizliğinde gerçekleşti. Genç işsizliği Aralık 2017'ye göre 
5,3 puan artarak yüzde 19,2'den Aralık 2018'de yüzde 24,5'e yükse-
lirken, kadın işsizliği Aralık 2017'ye göre 2,3 puan artarak 13,1'den 
15,4 seviyesine yükseldi. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde18,9'a 
tırmandı.

Ne eğitimde ne istihdam olan gençlerin (NEET, boşta gezer) ora-
nı ise yüzde 24,9 olarak açıklandı. 

Türkiye bir yandan yüksek enflasyon ve diğer yandan yüksek iş-
sizliğin birlikte görüldüğü bir ekonomik kriz yaşıyor. Ekonomideki 
durgunluk ve küçülmeye yüksek işsizlik ve enflasyon oranları eşlik 
ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 son çey-
rek ve 2018 yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (büyüme) 
verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi 2018 son çey-
reğinde yüzde 3 küçülürken 2018 yıllık büyüme oranı 
yüzde 2,6’ya geriledi. 

Yüzde 2,6’lık büyüme, Yeni Ekonomik Program-
da (YEP) hükümet tarafından öngörülen yüzde 3,8’lik 
büyümenin çok altında kaldı. Hükümetin büyüme he-
defi tutmadı.

Türkiye ekonomisi 2017 son çeyreğinde yüzde 
7,3; 2017’de ise yıllık yüzde 7,4 büyümüştü. Yıllık 
ekonomik büyümenin yüzde 7,4’ten 2,6’ya gerilemesi 
ekonomik krizin bütün boyutlarıyla tescil edilmesi an-
lamına geliyor. 

2018 son çeyreğinde sanayi yüzde 6,4 küçülürken, 
inşaattaki küçülme yüzde 8,7 oldu. Bu tablo özellikle 
bu iki sektörde istihdamın daralması ve işsizliğin yük-
selmesi sonucunu yaratacak.

Kriz emeğiyle geçinenlerin harcamalarını ve do-
layısıyla geçim koşullarını olumsuz etkiledi. TÜİK 
verilerine göre hanehalkı nihai tüketim harcamaları 
2018 son çeyreğinde yüzde 8,9 oranında azaldı. Oysa 
2017 yılı son çeyreğinde hane halkı tüketim harcama-
ları yüzde 6,3 oranında artmıştı. 2017 yılında hanehal-
kı yıllık nihai tüketim harcaması yüzde 6,1 oranında 
artmışken, 2018 yılında hanehalkı tüketim harcama-
ları yüzde 1,1’e geriledi. Ülkeyi yönetenler “kriz mriz 
yok” derken evlerimize giren ekmeğimiz, soframızda-
ki lokmamız yılın son dört ayında gözle görülür dere-
cede azaldı.

İşçiler ve tüm emeğiyle geçinenler kriz nede-
niyle daha az kazanıp daha az harcamak zorunda 
kaldı

TÜİK verileri krizin emekçilerin milli gelir için-
deki payının da gerilediğini gösterdi. 2016 yılında iş-

gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı 
yüzde 36,5 iken 2018’de yıllık 33,9’a geriledi. 2018 
son çeyreğinde işgücü ödemelerinin payı ise 31,2 ola-
rak gerçekleşti. Emekçilerin milli gelirden aldığı pay 
sürekli düşmekte, böylece krizin bedeli emekçilerin 
omuzlarına yüklenmektedir. 

Ekonomik kriz bir yandan da işçilerin gelirlerinin 
düşmesine yol açarken, diğer yandan işsizlik sürekli 
artıyor

TÜİK’in 2018 yılına ait ekonomik büyüme veri-
leri krizin resmen tescili anlamına geliyor. Kriz artık 
çuvala sığmıyor. Türkiye yüksek enflasyon içinde bir 
ekonomik küçülme yaşıyor. Son TÜİK verileri eko-
nomik durgunluğun ve küçülmenin artık saklanamaz 
olduğunu gösteriyor. 

Bu tablonun en vahim sonucu işsizlikteki artıştır. 
DİSK olarak işsizlikteki vahim gidişata aylardır dikkat 
çekmekteyiz. 15 Mart’ta açıklanacak olan Aralık 2018 
işsizlik verileri çok daha vahim olacaktır. Ekonomide-
ki küçülme işçilerin, çalışanların ekmeğini de küçülte-
cek ve ücretler eriyecek ve alım gücünün düşmesine 
yol açacaktır.

Bugün yaşadığımız ekonomik krizin sebebi bugü-
ne kadar izlenen siyasal ve ekonomik politikalardır. 
Aynı politikalarda ısrar ederek krizle mücadele edile-
mez.

Hükümeti pembe tablolar çizmekten vazgeçmeye 
ve kriz gerçeği ile yüzleşmeye çağırıyoruz. Krizle baş 
etmenin yolu bir yandan hukuk devleti uygulamalarına 
ağırlık vermekle, diğer yandan güçlü sosyal politikalar 
ile mümkündür. Hukuksuzluklardan ve otoriter-baskı 
rejiminden vazgeçilmeli, ekonomik ve sosyal alanda 
piyasacı-neoliberal politikalar yerine halkın çoğunlu-
ğunun çıkarlarını gözeten, yüzde 99’u merkeze alan 
sosyal politikalar benimsenmelidir. 

Kriz büyürken ekmeğimiz küçülüyor!

Bozuk düzen bozuk terazi tartı,
En yakın dostlarım dönüyor sırtı,
Ne kadar zorlaştı yaşamın şartı,
Düşman belli değil dost belli değil.

Para hükümdardır çiziyor rota,
Güven olmaz iki ayaklı ite,
En yakın dostlarım düşmandan öte,
Düşman belli değil dost belli değil.

Dost sanarsın dağdan inen ayıyı,
Kedilerden korkan kabadayıyı,
Yüze güler arkadan kazar kuyuyu,
Düşman belli değil dost belli değil.

Öküz haylaz çekmez ne yapsın düven,
Fakirksen yoksulsan bulunmaz seven,
Bu azgın nesilin neyine güven,
Düşman belli değil dost belli değil.

Çulsuz kavuşursa üç beş kuruşa,
Gider senle rekabete yarışa,
Sen aldanma her insanda duruşa,
Düşman belli değil dost belli değil.

En gerçek insana kurban olayım,
Hainden dost olmaz yalnız kalayım,
Kavun karpuz değil ki seçip alayım,
Düşman belli değil dost belli değil.

Veysel der ki; Ben dostlardan yılgınım,
Hep seçerim ben bu işde çılgınım,
Dostlar dalım budar şimdi solgunum,
Düşman belli değil dost belli değil.

Veysel Şimşek

29 Ocak 2015... 

Bir dönemi sona erdiren, Gebze grev 
meydanına yürüyüş... 

Onlar ki.. 
toprakta karınca, suda balık, 
havada kuş kadar çoktular... 

Düşman belli değil 

Dost belli değil

Facebook ve twitter hesabımızı 
arkadaşlarınıza da duyurunuz... 

facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı;

Mustafa Kemal Atatürk önder-
liğinde emekçi, cefakâr halkımızın 
emperyalizme karşı zaferinin nişa-
nesidir. 

Türkiye işçi sınıfının biricik tarihi 
mirası olan Birleşik Metal-İş Sendi-
kası, her şart ve koşulda Cumhuriyet 
devrimi ve kazanımlarının, tek kişi-
nin değil halk egemenliğinin uslan-
maz teminatı olacaktır.
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Cemal Kıral’ı yitirdik
İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Anado-

lu Isuzu’dan Hakan Uzun, Muhammed Bu-
rak, Cannur Akgül evlendi. Serkan Candan, 
Arda sayıner, Ersin Yıldırım, Abdurrahim 
Şahan, Ahmet Kaya, Levent Aksoy, Erdal 
Batur, Burak Sarıoğlu, Bayram Özsoy, Metin 
Özdemir’in çocukları dünyaya geldi. MATA 
Otomotiv’den, Duygu–Erdoğan çiftinin oğlu 
dünyaya geldi. Ezgi–Murat Direk çiftinin oğlu 
dünyaya geldi. SANEL’den Eylem Doğan’ın 
Yağız Ali adında erkek çoçuğu olmuştur.

Anadolu Şubemize bağlı Başöz Enerji’den 
Aydın Atak’ın kız çocuğu doğdu. Çemaş 
Döküm’den Musa Ayatay’ın kızı, Emre Mert’in 
kızı, Çağdaş Özer’in oğlu, Hasan Doğan’ın 
oğlu, Mehmet Ali Altuntaş’ın oğlu doğdu. Yü-
celboru (Osmaniye)’den Ökkeş Avan’ın kızı, 
Yunus Güneş’in kızı, Veysel Ünal’ın erkek, 
Erkan Arslan’ın erkek, Muhammet Kocagül’ün 
erkek çocukları doğdu. Fatih Erdem ve Ha-
kan Güler evlendi. ODS-Ortadoğu Döküm-
Kayseri’den Turgay Bayram’ın çocuğu oldu.

Eskişehir Şubemize bağlı Accuride’den 
Kadir Yılmaz, Mehmet Aydeniz, Hasan 
Algün’ün çocukları dünyaya geldi. Entil’den 
Volkan Kaya evlendi. Demisaş’tan Emin 
Çiftçİ’nin kızı, Metin Oktay Etker’in erkek, Mu-
rat Çelik’in erkek, Tolga Yılmaz’ın kızı, Sinan 
Elmas’ın erkek, Ahmet Türkol’un kız, Bahri 
Özçelik’in erkek, Ersin Kardaş’ın kızı, İbrahim 
Bekdemir’in erkek çocukları oldu. 

Gebze Şubemize bağlı Yücel Boru’dan 
Muhammet Bal, Fırat Baydar evlendi. Özgür 
Seçgin, Orhan Yıldız, Gökhan Sungur, Yücel 
Çalışkan, Serkan Sarsmaz, Fatih Sevindik, 
Özkan Yanık, Faruk Albayrak, AbdullahTurel’in 
çocukları dünyaya geldi. Schneider Enerji’den 
Orhan Onbaşı, Cihan Karagöz, Seçkin Ku-
zubaş, Eyüp Yel, Ali Bostan’ın çocukları 
oldu. Legrand Elektrik’den Sema Ercan ço-
cuğu dünyaya geldi. Makina Takım’dan Ok-
tay Özkaynak, Önder Çelik’in çocuğu oldu. 

Bosal’dan Adem 
Aydın, İbrahim 
Uludağ’ın çocukları 
oldu. HT Solar’dan 
Servet Göktürk, Der-
ya Çubukçu, Birgül 
Çatak, Kübra Kaya, 
Zeynep Taştan ço-
cukları oldu. Nevzat 
Yılmaz, Fadime Keskin evlendi. Çayıro-
va Boru’dan Mustafa Sağlam, Muhammet 
Tekin’in çocukları doğdu. Cengiz Makine’dan 
Adil Arslan, Murat Gök, Ahmet Savaş, İb-
rahim Avcı, Elif Özçelik, Hasan Uyar, Fatih 
Yıldız’ın çocuğu oldu. Gürbey Yıldız, Recep 
Doğan, Selin Tekbaş, Bayram Aydın, Rama-
zan Kılınç, Yavuz Koca evlendi. 

İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Emre 
Bolat’ın kızı, Yusuf Şakiroğlu’nun kızı, İsmail 
Coşkun’un kızı, Ömer Tekin’in ikizleri dünyaya 
geldi. İmpo Motor’dan Murat Duymaz, Osman 
Güvenir, İsa Demir, Tolga Çatıkkaş, Özgür 
Satır, Erdoğan Köylü’nun çocukları dünyaya 
geldi. LİSİ-FTB’den Ayhan Aydemir, Musta-
fa Sungun, Mümin Kör, Gökhan Örkün, Hü-
seyin Yılmaz, Ömer Aksoy, Selçuk Elçelik’in 
çocukları dünyaya geldi. Mahle’den Ali Çallı, 
Cavit Altın, Habip Özcan, Eray Bağçe, Ali 
Rıza Şahin, Ramazan Sakarya, Osman Gü-
neş, Tugay Kurtcebe’nin çocukları dünyaya 
geldi. Schneider (Manisa)’dan Fahrettin Avcı, 
İsmail Özen, Ömer Uçar, Ziya Kes çocukları 
dünyaya geldi. Tordemir’den Ahmet Akar’ın 
çocuğu dünyaya geldi. Jantsa’dan Musa Öz-
türk, Hasan Zeybekoğlu, Zülkif Güney, Ömer 
Öneryıldız, Mustafa Güleçoğlu, Kemal Tan, 
Ahmet Şeker, Ekrem Yasin Arkan, İsmet De-
niz, Ercan Öztürk, Bilal Yörük, Mehmet Nam-
lı, Musa Sırçancı, Mustafa Usman, Abdullah 
Deniz, Mutlu Öksüz, Mustafa Erkal’ın çocuk-
ları dünyaya geldi. Necati Gezgin ve Hüseyin 
Kaynak evlendi.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı 
Anadolu Isuzu’dan, Yasin Uzar’ın anne-
si, Erkan Ecer’in çocuğu vefat etti. ABB 
Dudullu’dan Hüseyin Yetiş’in babası ve-
fat etti. Sanel’den Nurdan Şükür, Aydan 
Kınalı, Gülcay Şentürk, Satıgül EMİR, 
Semra Cibo’nun aile büyüklerinden Ze-
kiye Hasbey vefat etti. Bahar Babacan’ın 
anneannesi Sırma Babacan vefat etti.

Anadolu Şubemize bağlı Başöz 
Enerji’den Erdinç Aydoğan İş kazası ge-
çirdi. Temsilcimiz Metin Kırpıkoğlu’nun 
babası vefat etti. Çimsataş’tan Mustafa 
Deveci, Durmuş Avcıer, Ali Aras’ın ba-
baları Soner Sağnak’ın kardeşi vefat 
etti. Çemaş Döküm’den Aytaç Yıldız’ın 
babası, Musa Ayatay’ın babası, Gürsel 
Gezer’in annesi, Erhan Özhan’ın anne-
si, Ertuğrul Köksal’ın annesi vefaat etti. 
Yücelboru (Osmaniye)’den Ahmet Bedir, 
Oğuzhan Kendir işkazısı geçirdiler. Pet-
rotek Konya’dan Abdullah Süner’in Ba-
bası vefat etti. 

Eskişehir Şubemize bağlı 
Accuride’den Hüseyin Akar’ın babası, 
İmdat Öner’in annesi, Recep Özbey’in 
kayınpederi vefat etti. Entil’den Tuncay 
Alagöz, Ersamet Çiftçi, Süleyman Öz, 
Yusuf Ayaz, Emin Öztürk, Volkan Kaya 
farklı sağlık nedenleriyle ilgili ameliyat 
geçirdiler. Demisaş’tan Emin Çiftçi’nin 
babası, Mehmet Ali Özdemir’in babası, 
Emrah Coşkun’un babası vefat etti.

Gebze Şubemize bağlı Yücel 
Boru’dan Ali Arslan’ın annesi, Muham-
mer Tural’ın babası vefat ettiAli Ünsal, 
Hasan Tunçöz işkazası geçirdi. Schne-
ider Enerji’den Haydar Hakverdi’ın 
kayınpederi, Levent Ersoy’un annesi, 
Hasan Altıntaş’ın babası vefat etti. Leg-
rand Elektrik’den Seda Kocabaş’ın ba-
bası, İbrahim Çelik’in babası, Nemiye 

Ertuğral’ın kardeşi vefat etti. Bosal’dan 
Deniz Dokuyan’ın babası vefat etti. HT 
Solar’dan İlyas Kolbasar’ın annesi, Ad-
nan Alper’in babası, Uğur Aslan’ın ba-
bası, Ceylan Ayvacı’nın babası vefat etti. 
Çayırova Boru’dan Tamer Özcan’ın ba-
bası, Burhanettin Kaya’nın annesivefat 
etti. Celal Yılmaz işkazası geçirdi. Cen-
giz Makine’dan Engin Demir’in babası, 
Halil Başaran’ın babası vefat etti. 

İzmir Şubemize bağlı Delphi’den 
Cemal Temizel (Annesi) vefat etti. 
Totomak’tan Gökhan Zengin’in ba-
bası vefat etti. LİSİ-FTB’den Gürkan 
Karadeli’nin annesi, Remzi Gürhan 
Öner’ın babası vefat etti. Mahle’den 
Deniz Çetin’in babası ve annesi vefat 
etti. İmpo Motor’dan Mehmet Bilge’nin 
babası vefat etti. Ergun Hid.’dan Ebru 
Hoşgöz’ün kayınpederi vefat etti. ZF 
Lemförder’den Sinan Sarıca’nın an-
nesi, Recep Şahin’in kız kardeşi ve-
fat etti. HMS Makine’dan Yunus Emre 
Uykan’ın babası vefat etti. Schneider 
(Manisa)’dan Önder Gül’ün babası, Bekir 
Onbaşıoğlu’nun eşi vefat etti. Jantsa’dan 
Mehmet fatih Pilavcı’nın çocuğu, Barış 
Kılıç’ın ağabeyi, Yaşar Ünlü’nün çocuğu, 
Adem Kaplan’ın annesi, Uğur Yüksel’in 
babası, Muhammet Kara’nın babası, Atil-
la Şen’in annesi vefat etti.

SOLDAN SAĞA: 
1)1935’de Konya’da doğan ve “100 Soruda Devletçilik”, “Uluslararası Sömürü ve Türkiye” gibi eserleri 

de olan, her daim işçi sınıfı ve onun çıkarlarını savunmuk aydın, iktisatçı, profösürümüz. 2) Tıpta, Ses telle-
rinde bozukluk olmadığı halde, konuşma güçlüğü çekenlere verilen ad./Kaba iplik üzerine ince ibrişim sararak 
yapılan nakış. 3) Güney Amerika’da kullanılan bir tür kement./Trabzon’un Tonya ilçesinde bir yayla./En kısa 
zaman. 4)Almanya’da masallarıyla ünlü bir kent./Temelsiz, eğreti yapı. 5) “Ümit et” anlamında bir sözcük./
Bir teknenin rüzgar alan yanı./Kırmızı/Akarsu yatağı. 6) Kızgın, öfkelenmiş, esirik./Maranta adlı kamıştan 
çıkarılan ve çocuk maması yapımında kullanılan bir tür nişasta. 7) Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya 
okunduğunda bir mesaj içeren yazım türü./Ayakkabı çekeceği. 8) Eski dilde işçi, emekçi anlamında kullanı-
lan sözcük…/Kişi. 9) Mantarlarda üreme organı./Sarp./Emay. 10) Som balığığ spermasından çıkarılan bir tür 
protein./Büyük balıkçı kayığı. 11) Organik kimyada üç ester işlevi taşıyan bileşik./İstenilen sonucu almak için 
başvurulan yollar ve yöntemler. 12) Bir tür biber./Yunan mitolojisinde uçmanın semgesi olan delikanlı./Gözle-
ri görmeyen, kör. 13) Çalışan anne, babaların çocuklarını gönderdikleri okul./Bir zaman birimi./Santrançta bir 
taş. 14) İlave./Lavrensiyum’un simgesi./Bir iç organımız… 15) Afrika’nın ekvator ormanlarında üç ayrı grup 
olarak yaşayan kısa boylu haklar./Kutsal kitap’ta geçen ve “Hareb” olarak da adlandırılan kutsal dağ.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Bir tür hamur tatlısı./Konut. 2) Tamir etmek./Biçerdiverlerin arkasına yerleştirilen, salınımlı elek. 3) 

Eski dilde, kulağa takılan küpe./Girit adasının en büyük kenti olan Kandiye’ye verilen bir başka ad. 4) Kalı-
tımın maddi dayanağı olan çomak biçimindeki yapı (Cinsiyetin belirlemesinde rol oynar/Ber şeyin doğduğu 
yere eskiden verilen ad. 5) Telli bir çalgı./Rütbesiz asker./At bakıcısı./Büyükçe bir çalgı. 6) Avrupa ile Amerika 
arasında çalışan büyük gemi. 7) Bir konserin sonunda dinleyicilerin alkışlarıyla verdikleri ısrara verilen ad./
Musevi inancında kötü ruhlu meleklere verilen ad./Tropikal bir afrika ağacı. 8) Şikar./Yemek./Dişi geyik. 9) 
Nazım Hikmet’in soyadı./Dekar’ın onda biri oranında yüzey ölçüsü birimi./Tatlı bir besin./Bağırsak. 10) Bir 
yerleşkedeki en önemli ve büyük yapı./Üyesi olduğumuz bir pakt./Argon’un simgesi. 11) Tibet Budacılığında 
arılığı simgeleyen tanrıça./Hızlı, çabuk./Bir ahlak dersi vermek için anlatılan alegorik öykü. 12) İşe yaramaz, 
boş, fena./Bir şeyin olmasına az kalma./Matem. 13) Voltamper (kısa)./Leke etkili özgün baskı resim./Bir bağ-
laç. 14) Karadeniz teknesi./Ünlü Osmanlı tarihçisi. 15) Bir ilimiz./İlhak.

Dünyaya yeni gelen minik kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sağlıklı bir yaşam 
temenni ediyoruz.  Yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Arkadaşlarımıza rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına, 
arkadaşlarına,  üyelerimize ve çalışanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz

Sendikamızın eskı Genel Baskan Vekili T. 
Maden-İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel 
Sekreteriliği yapan Murat Tokmak’ı aramızdan ayrı-
lışının 8. yılında özlem ve saygıyla anıyoruz...

20 Ocak Pazar günü sendikamızda Saygı 
Yağmurdereli'nin anmasında buluştuk. Saygı Hocanın  
hayatının çeşitli dönemlerinde birlikte olmuş insanlar bi-
raradaydı.

“Ben anti-emperyalistim.

Ben özgürlükçüyüm.

Ben insan hakları savunucu-
suyum

Ben terörün karşısındayım.

Ben yobazların, hırsızların, 
vurguncuların, çıkarcıların düş-
manıyım.

Öyleyse, vurun, parçalayın!

Her parçamdan benim gibi-
ler, beni aşacaklar çıkacaktır.” 

UĞUR MUMCU

Güle güle Ayşen Gruda, yürekli  
insan, yıldızlar yoldaşın olsun...

1980 12 Eylül cunta zindanlarında yatan 52 DİSK yöne-
ticisinden biri olan,  DİSK Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve 
DİSK Marmara Bölge Temsilcisi  İsmet Cantekin sonsuzlu-
ğa yürümüştür. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Maden-İş Sendi-
kamızın 16. Bölge 
Başkanı, yaşamını 
emek mücadelesine 
adayan bir dostu-
muzu, Seyda Bakır'ı 
kaybettik. 

Ailesi ve seven-
lerine başsağlığı di-
liyoruz

Maden İş sendikasında, ve 
DİSK’te  Genel Yürütme Kurulu 
üyelikleri ve Genel Başkan vekil-
liği görevlerinde bulunan Hilmi 
Güner’i kaybettik.

15-16 Haziran büyük işçi dire-
nişi sonrasında Kemal Türkler'le 
birlikte sıkıyönetim mahkemesin-
ce tutuklanmış bir süre Maltepe 
Askeri Cezaevinde yatmıştır. 

12 Eylül öncesi DİSK 
Ege Bölge Temsilciliği gö-
revini yapmış, İzmir'de T. 
Maden-İş'in ve işçi sınıfı ha-
reketinin önemli isimlerin-
den Cemal Kıral'ı yitirmenin 
üzüntüsü içindeyiz. 

Tüm sevenlerine ve işçi 
sınıfına başsağlığı diliyoruz. 

Şahinkul  
işyerinden üye-
miz Ramazan 
YALIN, ge-
çirmiş olduğu 
bypass ameli-
yatı sonrasında 
vefat etmiştir.

Unutmadık!

Saygı hocamıza anma..

www.birlesikmetal.org

İşçi sınıfına ve sendi-
kasına yüreğini, bilincini 
ve alın terini cömertçe ve-
ren avukat dostumuz... 18 
yıl olmuş Av. Hikmet Ko-
rubeyi aramızdan ayrılalı.  

Sevgiyle anıyoruz..

Şeyda Bakır

Hilmi Güner

Aile yakınlarına, dostlarına ve sendikamız camiasına 
baş sağlığı dileriz.

İsmail Cantekin

Sabahattin Ali'nin suçu ne idi? Sabahattin Ali kendi 
suçunu itiraf ediyor aslında öldürülmeden bir yıl önce:

"Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer. Bir gün Al-
manların pabucunu yalayan ertesi gün İngilizlere takla 
atan, daha ertesi gün de Amerika'ya kavuk sallayan 
soysuzlar gibi olmak istemedik. Yalnız ve yalnız bir tek 
milletin önünde secdeye vardık. O da cefakeş milleti-
mizdir. 

Meğer ne büyük günah işlemişiz! Kanunlu, kanun-
suz baskılar altında ezile ezile pestile döndük. Bugünün 
itibarlı kişileri gibi, kese doldurmadık, makam peşinde 
koşmadık. İç ve dış bankalara para yatırmadık, han, 
apartman sahibi olmak, sağdan soldan vurmak ve mil-
leti kasıp kavurmak emellerine kapılmadık. Bütün kav-
gamızda kendimiz için hiçbir şey istemedik. Yalnız ve 
yalnız bu yurdun bütün yükünü omuzlarında taşıyan 
milyonlarca insanın derdine derman olacak yolları araş-
tırmak istedik. 

Bu ne affedilmez suçmuş meğer! Nerdeyse, yoldan 
geçerken, mide uşakları arkamızdan bağıracaklar: "Gö-
rüyor musun şu haini! İlle de namuslu kalmak istiyor ve 
ahengimizi bozuyor..." 

Çalmadan, çırpmadan, bize ekmeğimizi verenleri 
aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak iste-
mek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar 
tehlikeli mi olmalıydı. Namuslu olmak ne zor şeymiş 
meğer! Bereket, zora katlanmasını bilen bu millet de 
namuslu." 

(Ali Baba, 1. sayı, 25 Kasım 1947)

unutmayacağız....
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