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Ne yazık ki çok ciddi, yıkıcı sonuçları olan bir ekono-
mik kriz yaşıyoruz. Kapitalizmin artık sık sık tek-
rarlamaya başlayan krizlerinden birisini daha ya-

şarken başlayan Covid-19 salgını, yaşamı işçi ve emekçiler 
için katlanılamaz hale getirdi. 

18 yıldan beri iktidar olan ve bu nedenle ekonomik 
krizden de sorumlu olan AKP hükümeti, her 
zaman yaptığı gibi bu krizde de yanlış 
ekonomik politikalarının fatura-
sını yine işçilere ve emekçile-
re ödetmeye çalışıyor. İşçi 
ve emekçiler; bir taraftan 
ekonomik kriz ve salgın-
la baş etmeye çalışır-
ken diğer taraftan bu 
durumu fırsata çe-
virmeye çalışan hü-
kümet ve işverenlere 
karşı haklarını koru-
manın mücadelesini 
veriyor.    

İşçiler, salgın hastalık 
koşullarında hem ken-
dilerinin hem de ailele-
rinin sağlığını riske atma 
pahasına çalışmaya devam 
etmek zorunda kaldı. Birçoğu da 
kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin 
desteği gibi öldürmeyen ama süründüren 
uygulamalarla, yani neredeyse açlıkla yüz yüze 
kaldı. Çok sayıda emekçi ise hiçbir geliri olmadan, sadece 
borç ve sosyal yardım ya da komşu desteği ile ayakta kal-
maya çalıştı. Yapılan araştırmalara göre çalışan işçilerin % 
45’i, yani yaklaşık 6,5 milyonu, kayıt dışı çalışanlarla, esnaf 
ve serbest meslek mensuplarını da dâhil edersek salgın 
günlerinde 10 milyon civarında emekçinin gelir kaybına 
uğradığını söyleyebiliriz.   

Milyonlarca işçi ve emekçinin işsizlik, açlık ve yoksullukla 
cebelleştiği bu zor günlerinde hükümet, fon’a devredece-
ği iddiasıyla, işçi sınıfının en önemli kazanımlarından birisi 
olan kıdem tazminatı hakkını sermaye sınıfına peşkeş çek-
mek istedi.    

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi; kıdem tazimatı, işçi sı-
nıfının 84 yıllık kazanımıdır. Milyonlarca işçinin iş güven-
cesidir. Yaşamı boyunca bir işçinin eline geçebilecek tek 
toplu paradır. Kıdem Tazminatı hakkı işçi sınıfının elinde 
kalan en önemli kazanımıdır. Bu nedenle her şart ve ko-
şulda bu hakkımızı sonuna kadar savunmakta tereddüt 

Kıdem tazminatının gaspına yönelik 
mücadele, içinde bulunduğumuz dönemde 
işçi sınıfının kazanımlarına nereden sahip 
çıkacağının yolunu gösterdi 
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göstermeyeceğiz. Ekonomik kriz 
ve salgın koşulları nedeniyle kıdem 
tazminatı hakkımıza sahip çıkama-
yacağımızı düşünen iktidar yanılgıya 
düşmüştür.     

Fon’a devretme bahanesi hiç de 
ikna edici değildir. İşçiler ve emek-
çiler önceki yıllarda hükümetlerden 
yedikleri fon kazıklarını henüz unut-
madılar. Maaşlarından kesilen para-
larla oluşturulan Tasarrufu Teşvik 
ve Konut Edindirme Fonlarının hü-
kümetler tarafından sermaye sınıfı 
için nasıl arpalıklara çevrildiğini çok 
iyi hatırlamaktadırlar.  

1999 yılında sendikaların ve kamuo-
yunun baskısıyla; işsiz kalan işçilerin, 
işsizlik süresinde yaşamlarını sürdü-
rebilecekleri bir gelire sahip olabilme-
leri için kurulan İşsizlik Fonunu bile 
amacından saptırdılar. Amacı dışında 
kullanılması kanunla yasaklandı-
ğı halde bu fonu da işverenler ve bir 
kesim için geri dönüşümsüz kredi ve 
teşvik arpalığı haline getirdiler. Dev-
leti yönetenler, işsizlik fonunu, bütçe 
açıklarını kapatmak ya da sermaye 
sınıfı için ucuz kredi kaynağı olarak 
kullandı.  

Bugüne kadar türlü kısıtlamalarla; prim 
gün koşulu getirilerek, süre sınırı ko-
nularak, en önemlisi de işverenlerin 
kuruma bildirdiği fesih sebebine bağ-
lanarak, işsizlerin büyük çoğunluğunun 
yararlandırılmadığı işsizlik fonunun, hiç 
olmazsa bu salgın döneminde kuruluş 
amacına uygun bir şekilde, işçiler yara-
rına kullanılması için defalarca çağrıda 
bulunduk. Bu çağrılarımıza rağmen, 
2020 yılında da İşsizlik Fonundan harca-
nan 50 Milyar liranın sadece 6,6 Milyar 
lirasının, yani sadece % 13’ünün işçiye 
verildiği, % 87’sini ise başka amaçlarla 
kullanıldığı anlaşıldı. 

Yani hükümet, çağrılarımıza kulak 
verip işçiler yararına düzenlemeler 
yapmak, işsizlik fonunda birikmiş pa-

ralarla işsiz kalan milyonların yarala-
rına merhem olacak kararlar vermek 
yerine, fırsat bu fırsat deyip işçilerin 
84 yıllık kazanımına, kıdem tazminat-
larına göz dikti. İşsizlik fonunu talan 
etmekle kalmayıp Fon aldatmacasıy-
la kıdem hakkımızı da gasp ettirmek 
istedi.   

18 yıldır neredeyse hiçbir şey verme-
den hep işçiden aldılar. Kazanımla-
rımızı birer birer hiç ettiler. Özelleş-
tirmelerle yüz binlerce işçi işinden 
ekmeğinden edildi. Fabrikalar kapa-
tıldı, arazileri peşkeş çekildi. Telekom 
gibi stratejik kurumlar özelleştirme 
yoluyla büyük zarara uğratıldı. Katkı 
Payı adı altında Eğitim ve Sağlık hiz-
metleri neredeyse tamamen paralı 
hale getirildi. Emeklilik yaşı yükseltil-
di, mezarda emeklilik sistemi getirildi. 
Emekli maaşları kuşa çevrildi. Çalışır-
ken alınan maaşın % 70’i kadar olan 
emekli maaşları, önce % 40’a, sonra 
da % 28’e kadar düşürüldü. 

Salgın koşullarına aldırmadan canları 
pahasına çalışmaya devam eden işçi-
ler, takdir edilmeyi, ödüllendirilmeyi, en 
azından emeklerinin karşılığının öden-
mesini beklerken, adeta cezalandırıldı-
lar. Var olan yasal hakları bile ellerinden 
alındı. Bu süreçte bütün düzenlemeler 
işçiler aleyhine oldu. Çalışma yaşamını 
neredeyse tamamen kuralsız hale ge-
tirecek adımlar atıldı. 2 ayla sınırlandı-
rılmış olan telafi çalışması, 4 aya çıka-
rıldı.  İstihdam paketi adıyla cilaladıkları 
işçinin hakkını gasp etme paketleri ile 
ücretsiz izin uygulamasını 3’er aylık sü-
relerle 1 yıla uzattılar.

Salgın gerekçesiyle sermaye sınıfı için 
devlet kesesinden 100 milyar liralık 
destek paketleri hazırlayan, kaynak-
lar yaratan hükümet, işsiz kalanlar 
için kurulan İşsizlik Fonu’ndaki para-
ları bile patronlara ucuz kredi olarak 
kullandırırken işçilere ve ailelerine ise 
günlük 39 lirayı reva gördü. 

Covid-19 salgınından önce, ücretsiz 
izne göndermek işçinin onayına bağ-
lıyken, işverenlere, keyifleri istediği 
zaman işçileri ücretsiz izne gönderme 
hakkı verildi. Rızaları dışında ücretsiz 
izne gönderilen ve başka bir işte ça-
lışmaları da yasaklanan yaklaşık 2 
milyona işçi, yani 2 milyon aile ise; İş-
sizlik Fonundan verilen günlük 39 lira 
ile açlığa mahkûm edildi. 

İktidar tarafından altın tepside sunulan 
ücretsiz izin uygulamasının sağladığı 
olanağı kullanan işverenler, özellikle, 
yüklü kıdem tazminatı alacağı bulu-
nan işçileri ücretsiz izne gönderdiler. 
Yani aslında ücretsiz izin uygulaması 
ile işverenlere tazminatsız işçi çıkar-
ma hakkını vermiş oldular. Çünkü 
günde 39 lira ile ailesini, çoluk çocu-
ğunu geçindirmesi mümkün olmayan 
işçiler, yasaklanmış olduğu halde, 
çocuklarının aç kalmaması için taz-
minatsız çıkarılmayı göze alarak yeni 
bir iş arayışına girmek zorunda kaldı. 
Ve işverenler de işçilerin başka bir işe 
girmesini tazminatsız işten çıkarma 
sebebi yaptılar. 

*** 

Ücretsiz izin uygulamasının yanında 
uzaktan çalışma gibi yeni esnek ça-
lışma modelleri yaygınlaştırıldı. Kriz-
le birlikte getirilen bu uygulamalar 
şimdi çalışma yaşamında bütünüyle 
kalıcı hale getirilmek isteniyor. İktidar 
sahiplerinin ‘esnek çalışma, işgücü 
piyasamızı daha da verimli hale ge-
tirmek için mutlaka kalıcı olmalıdır’ 
şeklindeki açıklamaları da buna işaret 
ediyor. İşçi sınıfının bedeller ödeyerek 
elde ettiği belirsiz süreli, tam zamanlı 
çalışma gibi kazanımları esnetilmeye 
çalışılıyor. Dolayısıyla sendikalar ola-
rak, diğer emek örgütleriyle birlikte 
mutlaka buna karşı da bir mücadele 
geliştirmemiz gerekiyor.

Hükümetler, ne zaman bir ekonomik 
kriz olsa, ne zaman fırsatını bulsa, 
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zamlarla, vergilerle ya da Fon adı al-
tında kurdukları tezgâhlarla işçileri ve 
emekçileri soymanın yolunu aramak-
tadır. Krizleri yaratanlar, ekonomiyi 
batıranlar onlar, yükünü çekenler ise 
hep işçiler, emekçiler olmaktadır. Bu 
döngüyü kırmanın zamanı çoktan gel-
di. Krizleri kim yaratıyorsa, hatalı eko-
nomik politikaların sorumlusu kim 
ise onlar krizin yükünü çeksin, işçiler 
ve emekçiler değil.   

İktidarın işçi haklarına karşı başlattığı 
bu saldırılar karşısında başta konfe-
derasyonumuz Türk-İş olmak üzere 
bütün emek örgütleri ve sendikalar 
önemli bir sınavdan geçtiler. Özellikle 
kıdem tazminatı konusu çok önemliy-
di. Geçtiğimiz Haziran ayında kıdem 
tazminatının fona devri konusu gün-
deme geldiğinde yaptığımız Türk-İş 
Başkanlar Kurulu toplantısında konu-
yu enine boyuna tartıştık. Ve Başkan-
lar Kurulu olarak; kıdem tazminatının 
kırmızı çizgimiz olduğunu, hiçbir şe-
kilde fona devrini ve süresinin kısal-
tılmasını kabul etmediğimizi ve genel 
grev de dâhil her türlü meşru müca-
deleye hazır olduğumuzu, bu konuda 
alınmış genel kurul kararlarımız ol-
duğunu kamuoyuna ilan ettik. Bildi-
ğiniz gibi, Türk-İş’in 21’inci 22’inci ve 
23’üncü Olağan Genel Kurullarında kı-
dem tazminatının fona devrinin genel 
grev sebebi olacağına dair önergeler 
vermiştik. Ve genel kurul delegeleri 
de verdiğimiz bu önergeleri oy birli-
ğiyle ve alkışlarla kabul etmişti.  

Haziran ayında yaptığımız başkanlar 
kurulu toplantısından sonra Konfede-
rasyonumuzun, Tamamlayıcı Emek-
lilik Sistemi (TES) adı altında kıdem 
tazminatı hakkımızın fona devrine 
karşı yürüttüğü çalışmalar önemlidir. 
Basılıp dağıtılan milyonlarca bildiri ve 
broşür ile TES adı altında kurulmak is-
tenen tuzak teşhir edildi. Fona devir ile 
aslında yapılmak istenenin ne olduğu, 
neden ve neye karşı olduğumuz, özel-
likle bir kısım medyanın propaganda 
ettiği gibi kıdem tazminatının fona 
devrinin işçinin hayrına olmayacağı, 

kıdem tazminatı hakkımızın nasıl tas-
fiye edilmek istendiği işçilere ve halkı-
mıza ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. 

İşyeri toplantılarında mücadele karar-
lılığı dile getirildi. 

Kıdem Tazminatıma Dokunma yazılı 
binlerce pankart Türk-İş’e bağlı sendi-
kaların genel merkezleri ve bütün şu-
belere asıldı. Bu çalışmalar sırasında, 
sadece sendikalı işçilerin değil, Tür-
kiye’deki bütün işçilerin kıdem tazmi-
natına sahip çıkılması konusunda ne 
kadar duyarlı olduklarını, mücadeleyi 
sahiplendiklerini bir kez daha gördük. 
Kıdem tazminatı konusu çok kısa sü-
rede Türkiye’nin gündemine oturdu. 
Bunda sosyal medya kampanyaları 
da etkili oldu. İyi bir çalışma sürdürül-
dü ve iktidar kısmi de olsa geri adım 
atmak zorunda kaldı. Bu çalışmaları 
gören iktidar, taraflarla bir kez daha 
bu sorunu görüşeceğiz diyerek konu-
yu şimdilik erteledi. 

Elbette tehlike ortadan kalkmış değil. 
Çünkü iktidar henüz, biz bundan vaz-
geçtik işçiler bunu istemiyor deme-
miştir, taraflarla bir kez daha görüşe-
ceğiz ve şimdilik erteliyoruz demiştir.  

Sendikamızın fon kılıfı ile gizlenmek 
istenen kıdem tazminatı hakkımızın 
gaspı girişimine karşı yürütülen mü-
cadelede aktif bir görev üstlendiğini 
vurgulamak isterim. Eylemlere güçlü 
katılımımız, sorumluluk alıp öncü-
lük etmemiz sebebiyle bütün üye ve 
yöneticilerimizi kutluyorum. Haziran 
ayında yapılan Türk-İş Başkanlar Ku-
rulunda konunun toplantı gündemine 
alınmasında ve eylem kararları veril-
mesinde önemli katkımız ve etkimiz 
oldu. Basın açıklamalarına, bildiri ve 
broşür dağıtımına ve diğer eylemlere 
kitlesel katılım sağladık. İşyeri top-
lantıları gerçekleştirdik. Ve konunun 
kamuoyuna mal edilmesinde TÜMTİS 
olarak önemli görev üstlendik. 

Aslında kıdem tazminatı hakkımızın 
gaspı girişimine karşı yürüttüğümüz 
bu mücadele ve eylemler, hepimize, 
işçi sınıfının kazanımlarını korumanın 

ve yeni kazanımlar elde etmenin yolu-
nu da göstermiştir.  

Görüşmeler ve müzakereler sendi-
kalar için elbette gerekli ve önemlidir. 
Ancak müzakereyi, ricacılıkla karış-
tırmamak gerekir. Hak korumanın ya 
da yeni kazanımlar elde etmenin tek 
yolu müzakere değildir. İşçi sınıfı tari-
hinin gösterdiği gibi müzakereden çok 
mücadelenin dilini konuşmak bize 
kazandırmıştır. Bu süreç, yüzümüzü 
işçilere dönerek kararlı ve birleşik bir 
mücadele ile saldırılara karşı konula-
bileceğini ve haklarımıza sahip çıkıla-
bileceğini bir kez daha ispatlamıştır. 
Yani sendikal alan sadece görüşmeler 
ve diplomasi ile sınırlı değildir. Kısa 
süre içerisinde milyonlarca bildirinin 
dağıtılması, yapılan basın açıklama-
ları ve çeşitli etkinlikler tasarının geri 
çekilmesini sağlamıştır. Henüz üre-
timden gelen gücümüzü bile kullan-
madan hükümete geri adım attırmış 
olabilmemiz, bize kıdem tazminatı 
hakkımızı korumanın yegâne yolunu 
göstermiş, mücadeleden başka bir 
yol kalmadığını kanıtlamıştır. Ve önü-
müzdeki dönem, başta konfederas-
yonumuz Türk-İş olmak üzere tüm 
emek örgütleri, kıdem tazminatı hak-
kımıza yönelik girişimler karşısında 
uyanıklığı sürdürmeli, doğruluğu sı-
nanmış bu yolu takip etmekten imtina 
etmemelidir. 

Şimdi de İstihdam Kalkanı Paketi 
adıyla yeni bir girişim başlattılar. Ör-
tülü bir biçimde Kıdem Tazminatı ve 
emeklilik hakkımızı ortadan kaldır-
mayı hedefleyen bu saldırı programı 
ile çalışma yaşamı bütünüyle kuralsız 
ve esnek hale getirilmek isteniyor. 25 
yaş altı gençler ile 50 yaş üstü işçilerin 
istihdam edilebilirliklerini arttırmak 
bahanesiyle kısmi çalışmayı kalıcı 
hale getirmek istiyorlar. 

İşçiler arasında ayırım yapan, onları 
bölen, sendikasız, güvencesiz, esnek 
çalışmayı dayatan bu uygulamanın 
doğal sonucu; kıdem tazminatı ve 
emeklilik hakkının yok edilmesidir. 25 
ile 50 yaş aralığı dışındaki çalışmayı 
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kıdem tazminatına hak kazanılma-
yacak, yeterli sigorta prim gün yatı-
rılmayacak şekilde düzenlemek isti-
yorlar.  Yani bu düzenleme ile 25 yaş 
ile 50 yaş arası çalışma dışında kalan 
süre esnek ve kuralsız hale gelecek, 
işçiler kıdem tazminatına hak kaza-
namayacak ve yeterli prim gün göste-
rilmediği için emeklilik ulaşılamaz bir 
rüya haline gelecek. 

Yani, fona devir kılıfı ile yutturmaya 
çalıştıkları girişimlerine karşı sürdür-
düğümüz mücadele üzerine şimdilik 
diyerek erteledikleri saldırılarını başka 
isimlerle devam ettirmek istedikleri 
anlaşılıyor. Bu saldırıyı da püskürtmek 
için aynı kararlılıkla mücadele etmek-
ten başka yolumuz yok.  

Çalışma yaşamının kuralsız ve esnek 
hale getirilmesi girişimlerine karşı 
kazanımlarımızı korumak için aynı 
yoldan, yani mücadele yolundan yü-
rümek zorundayız. Bütün emek ör-
gütleri ve sendikalar olarak, konfede-
rasyon ayırımı gözetmeden, güç birliği 
ve mücadele birliği içinde olmalıyız.  

***

Emek evde kalamadı
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 
alan salgın koşullarında işçi ve emek-
çilerin sorunları büyümüş, iş koşulları 
ağırlaşmıştır. Bir taraftan evde kal, 
evde hayat var çağrıları ile dışarıya 
çıkmanın tehlikeli olduğu ilan edildi 
ama diğer taraftan işçiler mal ve hiz-
met üretimine zorlandı. Çalışmaya 
devam eden, üretimi sürdüren işçiler 
için yeterince önlem alınmadı. İşyerle-
rinde test yaptırmakta dahi zorluklar-
la karşılaşıldı.  

Salgın, en çok emekçi halk kesimle-
rini vurdu. Bu dönemde 6,2 milyonu 
işçi, yaklaşık 10 milyon emekçi ge-
lir kaybına uğradı. Ne yazık ki evdeki 
hayat sadece zenginler içindi. İşçi ve 
emekçiler için evde açlık ve sefaletten 
başka bir şey yoktu. Bu nedenle can 
pahasına çalışmak zorundaydılar. Yani 
evde yokluk ve yoksullukla açlık ve 
sefalet, dışarıda ise virüs vardı. İşçi-

ler, ölmek ya da yaşamak değil, adeta 
açlıktan ya da hastalıktan ölme seçe-
neklerine mahkûm edildi. 

Salgın koşullarında sömürü en vahşi 
biçimiyle devam etti. Sokağa çıkma 
yasağında bile, başta taşımacılık iş-
kolu olmak üzere çok sayıda sektörde 
üretim devam etti. En az 297 işçi Co-
vid-19 salgını nedeni ile yaşamını yitir-
di. İşçiler, devlet tarafından, işverenle-
rin ve virüsün insafına terk edildikleri 
bu dönemde, bir darbe de SGK’dan ye-
diler. SGK, yasaları ve Yargıtay içtihat-
larını hiçe sayan bir kararla; işyerinde 
çalışırken hastalanan ya da yaşamını 
yitiren işçiler için Covid-19’un iş kazası 
ya da meslek hastalığı sayılmayacağı-
na karar verdi. 

Meslek hastalığı ya da iş kazası olarak 
kabul edilmiş olsaydı, işçilerin raporlu 
olduğu sürece sahip olacağı haklar, 
ölümü halinde ise çocuklarının, eşinin, 
anne ve babasının yararlanabileceği 
haklar gasp edilmiş oldu. Yani, işçi can 
derdindeyken, bırakın yeni haklar ver-
meyi, işçiyi rahatlatacak tedbirler, ka-
rarlar almayı, takdir etmeyi, var olan 
haklarını da elinden almayı düşünen, 
bunun için planlar yapan, kararlar 
alan bir iktidarla karşı karşıya kaldık.   

Çoğu işyerinde basit önlemler dahi 
alınmadı. Maske eldiven dezenfektan 
gibi malzemelerin dağıtımı konusun-
da neredeyse hiç denetim yapılmadı. 
Hiçbir cezai yaptırım uygulanmadı. 
Salgının hızla yayıldığı bugünkü koşul-
larda bile işçiler için önlem alınmadan 
üretime devam ediliyor.  

Sendikamız, örgütlü olduğu işyerle-
rinde önlemler almaya çalışmış, bu-
nun için işverenlerle yoğun görüşme-
ler gerçekleştirmiş; maske, eldiven, 
dezenfektasyon için gerekeli malze-
melerin temini ve yeterli kalitede ol-
ması için çaba sarf etmiş, işverenlere 
baskı uygulamıştır. Kronik rahatsızlığı 
bulunan arkadaşlarımızın ücretli izne 
çıkarılmaları sağlanmıştır. Sendika-
mızın örgütlü olduğu işyerlerinde işçi 
çıkarılmasına izin verilmemiştir. DHL 

Lojistik işyerinde az sayıda arkadaşı-
mız dışında işverenlerin ücretsiz izin 
dayatmasına engel olunmuştur. An-
cak ne yazık ki bütün bu çabalarımıza 
rağmen biliyoruz ki böylesine öldü-
rücü bir virüs karşısında bu önemler 
yeterli değildir.

Yapılan işin niteliği gereği işkolumuz-
daki işçiler, neredeyse sağlık çalışan-
ları kadar risklerle karşı karşıya çalış-
maktadır. Binlerce işçi her gün sokak 
sokak paket dağıtımı yapmakta, evle-
rinde kalan insanlara kargosunu ulaş-
tırmaktadır. 

Sokağa çıkma yasağının bulundu-
ğu koşullarda bile çalışmaya devam 
eden kargo işçilerinin bu özverisi-
nin ödüllendirilmesi, en azından bir 
farkındalık yaratılması için sendika 
olarak çağrılar yaptık. Ancak, devle-
ti yönetenler böyle bir ödüllendirme 
yapmadıkları gibi, yasa gereği yap-
maları gereken denetimleri dahi yap-
madılar. Vicdanlı basın mensuplarının 
salgın koşullarında vatandaşların ih-
tiyaçlarını kapıya kadar getiren kargo 
işçilerinin önemine ilişkin yaptıkları 
bir-iki haber ise kargo işçilerinin ya-
ralarına merhem olamadı. 

***

Sendikalı çalışmak fark yarattı   
Üyelerimiz, çalışma saatleri ve koru-
yucu malzemelere erişim konusunda 
kısmen iyi bir durumda olsalar bile 
sendikal örgütlülüğün olmadığı işyer-
lerinde çalışan kargo işçileri çok zor 
koşullarda, günde 10-12 saat çalışa-
rak, maske ve eldiven temininde bile 
sıkıntı yaşayarak çalışmak zorunda 
kaldılar. Örgütsüz kargo işçileri, salgın 
döneminde daha çok ve daha uzun 
saatler çalıştıkları halde fazla mesai 
ücreti dahi alamadılar.    

İşkolumuzda yaygın taşeronlaşma, 
acentelik uygulamalarına son dö-
nemde bir de esnaf kurye adı altında 
yeni esnek modeller eklenmiştir. Yur-
tiçi Kargo gibi firmalar e-ticaretin de 
getirdiği iş yüküyle birlikte parça başı 
çalışma modeline yönelmişlerdir. “Ara-
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cını al gel, kendi işinin patronu ol” gibi 
süslü laflarla pazarlanmaya çalışılan bu 
model, aslında son derece kuralsız ve 
esnek biçimleri barındırmaktadır. 

Bu modelde kıdem tazminatı, sigorta 
gibi haklar olmadığı gibi iş saati de 
belli değildir. Günde 12-14 saat çalışan 
işçi parça başına ürete razı edilmek-
tedir. Hafta sonu tatili dahi yoktur. Bu 
durum işverenlere çok büyük kârlar 
sağlamaktadır. Bu yolla, güvenceli 
çalışma biçimini ortadan kaldırdıkları 
gibi sendikalı işçileri de buna teşvik 
etmeye, örgütlü yapıyı baskılamaya 
çalışmaktadırlar. 

İşverenler, bu tip esnek çalışma mo-
delleriyle işçileri yalnızlaştırıp tek 
başına bırakmaya, işçi sınıfının bir 
parçası olduğunu unutturmaya çalış-
maktadır. Tek başına kalmış, işvere-
nin ekonomik gücü karşısında olduk-
ça güçsüz, güvencesiz ve örgütsüz 
hale gelmiş olan işçi, işverenin hiçbir 
isteğine itiraz edemez, direnemez 
hale getirilmek istenmektedir. 

Esnek ve güvencesiz çalışmanın önü-
ne geçebilmek, sendikal örgütlülükle 
mümkündür. Bunun da tek koşulu, bir-
lik ve beraberlikten gelen gücümüzü 
kullanmaktan geçmektedir. Gerek işko-
lumuzda gerekse de çalışma yaşamının 
bütününde getirilen bu esnek çalışma 
biçimlerini kabul etmeyeceğiz ve önü-
müzdeki dönemde de örgütlenme mü-
cadelemizden vazgeçmeyeceğiz.    

Aslında işverenler, bu tarz uygula-
malarla sendikadan kaçamayacak-
larını biliyorlar. Er veya geç, sendi-
kanın anayasal, demokratik bir hak 
olduğunu kabul etmek zorunda 
kalacaklar. Onun için daha yolun 
başında söylediğimiz gibi; önümüz-
deki dönemde de kargo işçilerinin 
haklarını büyütmek, sendikalaş-
malarını sağlamak için var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz. 
Kargo sektöründeki çalışma ko-
şullarını insan onuruna yaraşır bir 
düzeye getirme mücadelesini sür-
düreceğiz. Sendikamız bu hedefin-

den vazgeçmeyecek ve bu hedefine 
uygun davranmaya devam edecek.  

***

İşkolumuzda örgütsüz ve sendikasız 
koşullarda çalışan işçilerin oranı ne 
yazık ki sendikalı çalışanlara göre çok 
yüksektir. Ve bu durum işkolumuzdaki 
genel çalışma standartlarının çok kötü 
olmasına sebep olmaktadır. İşkolun-
daki sendikalaşma oranının yüksel-
mesi, her bir kargo işçisinin ekmeğinin 
büyümesini sağlayacaktır. 

Çalışma yaşamının tamamen kural-
sız hale getirilmeye çalışıldığı, esnek-
leştirildiği bugünkü koşullarda, sen-
dikamızın UPS, DHL ve Aras Kargo 
gibi büyük firmalarda örgütlenmesi, 
kargo firmalarında çalışan işçilerin 
çalışma ve yaşam koşullarına olum-
lu yönde etkide bulunmuştur. Ancak 
sendikalı işçilerin oranının henüz 
çok düşük olması bu etkinin sınır-
lı kalmasına sebep olmaktadır. Bu 
nedenle örgütlenme mücadelemizi 
geliştirme sorumluluğu hepimizin 
omuzlarındadır. Sendikamız bu ko-
nuda kararlıdır.  

Kargolardaki, ambar işyerlerinde-
ki arkadaşlarımız şunu bilmeli ki; 
örgütlenen her yeni kargo ekmeği-
nizin biraz daha büyümesini sağla-
yacaktır. Çünkü Yurtiçi, MNG gibi ör-
gütsüz kargo firmaları fazla mesai 
ücreti bile ödemeden günde 10-12 
saat işçi çalıştırıyorlar ve bu sayede 
gönderileri çok daha ucuza taşıma 
taahhüdünde bulunarak sendikalı 
işyerlerinin müşterilerini çalıp hak-
sız rekabette bulunuyorlar. Yurtiçi, 
MNG gibi örgütsüz işyerlerinin bu 
haksız rekabeti ve baskısı, kargo 
işçilerinin ücretlerinin düzelmesinin 
önündeki en büyük engeldir. Bu ne-
denle, sendikamız üyesi her kargo 
işçisi; birer örgütlenme uzmanı gibi 
çalışıp örgütsüz kargo firmalarının 
da örgütlenmesini sağlayarak Yurti-
çi, MNG ve diğer kargolarda çalışan 
sınıf kardeşlerinin ekmeğini büyüt-
tükleri gibi aynı zamanda kendi ek-

meklerinin de büyümesini sağlamış 
olacaklardır. 

Bu nedenle örgütlenme seferberliği 
çağrısında bulunuyorum. Bütün üye-
lerimizi ve yöneticilerimizi; başta Yur-
tiçi ve MNG Kargo olmak üzere, tüm 
kargo firmalarını örgütleme hedefi-
mize uygun davranmaya çağırıyorum. 
Her arkadaşımız kendisini bir sendika 
örgütçüsü gibi görmeli, bu bilinçle ha-
reket etmelidir. Üyelerimiz bu işe dört 
elle sarılmalı, sendikasına omuz vere-
rek örgütlenme mücadelesine katkı 
vermelidir. Bütün üyelerimizden bunu 
istiyor ve bekliyorum. Sadece profes-
yonel sendika yöneticilerimizin değil, 
aynı zamanda üyelerimizin ve amatör 
yöneticilerimizin verdiği mücadele, 
bugüne kadar sendikamızın örgütlen-
mesini başarıya taşımada önemli rol 
oynamıştır. 

***

UPS ve Aras Kargo’da Yeni TİS 
Dönemi

Aras Kargo, UPS işyerlerinde yeni TİS 
dönemi de yaklaşıyor. Bu TİS sürecini; 
bütün üyelerimizin sendikasıyla bü-
tünleşerek, birlik içinde, örgütlü mü-
cadeleye yakışır bir tutumla tamam-
layacağına inanıyorum. Sendikamız 
hedeflerinden asla vazgeçmeyecektir. 
Taşıma sektöründeki parça başı çalış-
ma, acentelik gibi bütün bu kölelik da-
yatmalarına karşı mücadele etmekte 
kararlıdır. Örgütsüz durumdaki kargo-
ları örgütledikçe burada çalışan işçileri 
de sendikal haklara kavuşturdukça bu 
kölelik uygulamalarını da sektörü-
müzden sileceğiz. 

Bugüne kadar sendikamızın mücade-
lesine omuz veren, örgütlenme mü-
cadelesine katkı sunan ve bütün mü-
cadelelerin başarısında emeği olan 
üye ve yöneticilerimize bir kez daha 
teşekkür ediyorum, hepinizi sevgiyle 
selamlıyorum. 
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Bizden Haberler

81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı; 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı; 

KIDEMİME DOKUNMA!KIDEMİME DOKUNMA!

Hükümetin kıdem tazmina-
tını fona devrederek or-
tadan kaldırma planına 

ilişkin Türk-İş konfederasyonu-
muza bağlı sendikalar tarafından 
81 ilde kitlesel basın açıklamaları 
yapıldı. 

“Kıdem tazminatıma dokunma”, 
“Dokunma kıdeme gideriz greve” talepleri-
nin dile getirildiği basın toplantılarında oku-

nan metinde şöyle 
denildi;

“Son günlerde çalış-
ma hayatında sıkın-
tılı bir durum yaşanı-
yor. Kıdem tazminatı 

hakkımızla ilgili bazı 
düzenlemeler ya-

pılmak isteniyor. İş-
sizlik Sigortası Fonu 

Kıdem tazminatının fona devrilmesi planına yönelik Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun aldığı karar 
doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları düzenlendi. Yapılan açıklamalarda kıdem 
tazminatının Türk-iş’in kırmızıçizgisi olduğu, kıdem tazminatına dokunulmasının genel grev 
sebebi sayılacağına ilişkin Türk-İş’in genel kurul kararı hatırlatıldı.
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kesintileri artırılmak isteniyor. 25 altı ve 50 yaş üstünde ça-
lışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem 
ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor.

Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emek-
lilik sistemi getiriliyor. Ama ortada paylaşılan bir taslak 
yok, sadece medyada yer alan haberler var.

Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi 
bir talebi bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında 
mutabakat da yoktur.

Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması çözüm yine işçide 
aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız 
masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma dü-
zeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul 
etmiyoruz.

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de şimdiye kadar görül-
memiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekun bir sa-
vaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor.

İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen ka-
yıplarla yaşam mücadelesi vermektedir.

İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır.

Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma 
hayatının huzurunu bozmuştur.

Görüşümüz net…

Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, 
uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir.

Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri sü-
regelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir.

Türk-İş Genel Kurullarında oybirliğiyle alınan kararımız 
herkes tarafından bilinmektedir.

Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi 
sınıfının ve Türk-İş’in kırmızıçizgisidir.

Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem 
tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz.
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Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltıl-
ması gibi bu hakkın, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara 
belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tas-
fiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin 
karşısında olmaya devam edeceğiz.”
Sendikamız, şubelerinin bulunduğu İstanbul başta olmak 
üzere, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Mer-
sin’de örgütlü bulunduğu ambar işyerleri, kargo ve araç 
muayene işyerlerinden üyelerinin katılımıyla basın açıkla-
masında yerini aldı.

İSTANBUL
İstanbul’da Taksim’de sendikamızın da aralarında bulun-
duğu Türk-İş şubeleri tarafından kitlesel basın açıklaması 
gerçekleştirildi. Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan 
Uyar konuya ilişkin açıklamayı okudu. 
Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Mali Sekreterimiz 
Seyfi Erez, Genel Eğitim Sekreterimiz ve İstanbul 1 No’lu 
Şube Başkanımız Ersin Türkmen, Gebze Şube Başkanımız 
Ali Rıza Atik ve şube yöneticilerimiz, Aras Kargo, UPS, DHL 
ve ambar işyerlerinden üyelerimizin katılımıyla, basın açık-
lamasında yerimizi aldık.

ANKARA
Ankara’da Türk-İş genel merkezi önünde basın açıklama-
sı gerçekleştirildi. Açıklamaya, Ankara Şube Başkanımız 
Haydar Arslan’ın yanı sıra şube yöneticilerimiz ve örgütlü 
bulunduğumuz kargo ve ambar işyerlerinden üyelerimiz 
katıldı. Ortak açıklamayı Türk-İş İl Temsilcisi Nihat Zengin 
okudu.

ADANA
Adana’da ortak açıklama İsmet İnönü Parkı’nda yapıldı. Or-
tak metni Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar okudu. 
Adana Şube Başkanımız Halil Çekin ve şube yöneticileri-
mizin yanı sıra Aras kargo, Adana Taşımacılık, Çukurova 
Kargo ve UPS Kargo işyerinden üyelerimizin katılımıyla 
basın açıklamasında yerimizi aldık. Sendika binamızın 
önünde bir araya gelen üyelerimiz buradan açıklamanın 
yapıldığı alana yürüdü.
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BURSA
Bursa’da Tomara Meydanında bir araya gelindi. Ortak 
açıklamayı Türk-İş Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer yaptı. Ge-
nel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Bursa Şube Başkanımız 
Özdemir Aslan ve şube yöneticilerimizin yanı sıra ambar 
işyerleri, Aras Kargo ve UPS Kargo işyerlerinden işyeri 
temsilcileri ve üyelerimizle ortak açıklamada yerimizi al-
dık. Üyelerimiz alana gelmeden önce sendika binamızın 
önünde bir araya geldi. Burada üyelere hitap eden yönetici-
lerimiz kıdem tazminatı hakkında bilgilendirme yaptı.

İZMİR
İzmir’de sabah saatlerinde örgütlü bulunduğumuz Ambar-
lar Sitesi temsilcilik önünde, ambar işçilerinin katılımı ile 
ilk etkinlik gerçekleştirildi. Şube Başkanımız Şükrü Gün-
seli burada kıdem tazminatına ilişkin bilgilendirme yaptı. 
Daha sonra Şube Başkanımız ve şube yöneticilerimiz ile 
ambar işyeri temsilcileri, Alsancak’ta bulunan Türk-İş Böl-
ge temsilciliği önüne gelerek buradaki basın açıklamasına 
katıldı. Basına yönelik açıklamayı Türk İş 3. Bölge Temsilci-
si Süleyman Yıldırım okudu. Belediye işçileri ve sendikamız 
üyesi ambar işçilerinin katılımı yoğun ve coşkulu oldu. Al-
sancak Metro istasyonundan basın açıklamasının yapıldığı 
alana coşkulu sloganlar eşliğinde giren kortejimiz, alanda-
ki kitle tarafından alkışlar ve ortak sloganlarla karşılandı.

MERSİN
Mersin’de ortak açıklama Türk-İş İl Temsilciliğinin bulun-
duğu Yol İş Mersin Şube önünde gerçekleşti. Ortak metni 
Türk-İş Temsilcisi Yol İş Şube Başkanı irfan Gültekin oku-
du. Açıklamaya, Mersin Şube Başkanımız Savaş Gürkan 
ve şube yöneticilerimizin yanı sıra örgütlü bulunduğumuz 
TÜVTÜRK’e bağlı araç muayene işyerleri, ambar işyeri ve 
Aras Kargo’dan temsilci ve üyelerimiz katıldı.
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GAZİANTEP
Gaziantep’te Belediye-İş sendikasının toplantı salonun-
da açıklama yapıldı. Basın metnini Türk-İş il Temsilcisi 
Mehmet Akif Sarıca okudu. Gaziantep Şube Sekreterimiz 
Mahmut Canyurt ve şube yöneticilerimiz ile örgütlü bu-
lunduğumuz ambar işyerlerinden üyelerimizle basın açık-
lamasına katıldık. Türk-İş’e bağlı sendikaların Gaziantep 
şubeleri daha sonra Balıklı Park’ta bir basın açıklaması 
daha gerçekleştirdi. Mehmet Akif Sarıca’nın okuduğu basın 
açıklamasının ardından kıdem tazminatına ilişkin bildiri ve 
maske dağıtılarak kıdem tazminatı hakkında halka bilgi-
lendirme yapıldı.

GEBZE
Kıdem tazminatının fonuna dönüştürülerek ortadan kal-
dırılması girişimine ilişkin Gebze Sendikalar Birliği tara-
fından basın açıklaması yapıldı. Gebze Kent Meydanı’nda 
düzenlenen açıklamaya Gebze Şube Başkanımız Ali Rıza 
Atik, Şube Sekreterimiz Özgen Turan ile kargo ve ambar 
işyerlerinden üyelerimiz katıldı. Açıklamanın yapılacağı 
alana yürüyen kortejimiz “Dokunma kıdeme, gideriz gre-
ve”, “Çocuklara sözümüz kıdem kalacak” sloganı ile kıdem 
tazminatının gaspına hayır dedi. Ayrıca yol boyunca halka 
kıdem tazminatı fonunun yol açacağı kayıpları anlatan bil-
diriler dağıtıldı. 

Hükümetin, kıdem tazminatını fona devretme gi-
rişimine yönelik İstanbul Şirinevler Meydanı’nda 
da bir basın açıklaması düzenlendi. Sendikamı-

zın da aralarında bulunduğu Türk-İş İstanbul Şubele-
ri tarafından yapılan açıklamada, kıdem tazminatına 
dokunulmaması istendi. Açıklamanın ardından halka 
bildiri dağıtılarak kıdem tazminatının fona devrinin yol 
açacağı hak kayıpları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Şirinevler Meydanı’nda 
kitlesel basın açıklaması 
yapıldı ve bildiri dağıtıldı 
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RÖPORTAJ

Doç. Dr. Aziz Çelik:Doç. Dr. Aziz Çelik:
Salgından Demokratik Bir Salgından Demokratik Bir 

Seçenekle de Çıkmak MümkünSeçenekle de Çıkmak Mümkün

Kovid-19’un Çalışma Yaşamına 
Etkileri

Kovid-19 salgınının sosyal ve 
ekonomik sonuçları her geçen 
gün daha belirgin hale geliyor. 

Bir yandan resmi kurumların paylaş-
tığı veriler bir yandan sendikaların 
saha araştırmasının sonuçları. Tüm 
bu veriler neyi gösteriyor? 
Açıklanan istatistiki veriler ve yapı-
lan çeşitli saha araştırmaları salgının 
ciddi bir iş ve gelir kaybına yol açtığı-
nı ortaya koyuyor. Ancak öte yandan 
Kovid-19’un yarattığı gelir ve iş kaybı 

karşısında alınan önlemler son derece 
sınırlı kalmış durumda. Özellikle gelir 
kaybını gidermeye yönelik nakdi des-
teklerin çok zayıf kalması salgın süre-
cinin beraberinde ciddi bir yoksullaşma 
ve gelir eşitsizliğinde artış getireceğini 
gösteriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR’un Eylül 
2020 verilerine göre salgın nedeniyle; 

Kısa çalışma ödeneği yararlanan sa-
yısı: 3 milyon 579 bin. Nakdi ücret 
(ücretsiz izin) desteğinden yaralanan 
sayısı ise 1 milyon 901 bin. Mart-Eylül 
2020 döneminde işsizlik ödeneğinden 
yararlanan sayısı ise 811 bin. Böyle-

Kovid-19 ile birlikte çalışma 
yaşamının da eskisi gibi ola-
mayacağı bilinen bir gerçek. 

Salgının etkisini azaltmak 
üzere çağrılar yapılıyor ve 

bazı önlemler alınıyor. İçinde 
bulunulan bu krizden fırsat-

lar yaratan sermaye sınıfı ise 
emek üzerinde yeni denetim 
mekanizmaları geliştiriyor. 
Emek üzerindeki denetim, 
sınırsız sömürü anlamına 

geliyor. 
Dünyada ve ülkemizde 

çalışma yaşamının nasıl 
şekilleneceği konusu gün-

demi meşgul etmeye devam 
ediyor. Peki böylesine bir 

krizden çıkmak için başka 
bir seçenek mümkün mü? 

Kocaeli Üniversitesi İİBF Ça-
lışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü’nden Doç. 
Dr. Aziz Çelik, Kovid-19’dan 
demokratik bir seçenekle 

çıkmanın mümkün olabile-
ceğini belirtiyor. Çalışmanın 
insanileştirilmesi, işyerleri-
nin demokratikleştirilmesi 
ve emeğin meta olmaktan 
çıkarılması bu seçeneğin 

özünü oluşturuyor. 
Doç. Dr. Aziz Çelik, salgının 
çalışma yaşamına etkileri, 

emeğin durumu ve çalışma-
nın geleceğine ilişkin sorula-

rımızı yanıtladı. 
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ce salgın döneminde İŞKUR’dan gelir 
desteği alanların sayısı 6,3 milyonu 
geçmiş durumda. 

6,3 milyondan fazla sigortalı işçi ve işsiz 
iş ve gelir kaybı nedeniyle İŞKUR öde-
neklerinden yararlanmak için başvurdu. 

 Bu ne anlama gelmektedir?
Bunun ne anlama geldiğini daha iyi 
anlamak için toplam sigortalı işçi 
sayısına oranlamak yerinde olacak-
tır. SGK’ye kayıtlı toplam 14,2 milyon 
işçinin 6,3 milyonu İŞKUR ödenekle-
rinden yararlandı. Diğer bir ifadeyle 
sigortalı işçilerin en az yüzde 45’i iş ve 
gelir kaybına uğradı. 
Üstelik bu sayıya kayıtlı olarak çalışan 
ancak yararlanma koşullarını yerine 
getiremediği için İŞKUR ödenekleri-
ne başvuramayan sigortalı işçiler ile 
kayıt dışı çalışıp işsiz kalan veya gelir 
kaybına uğrayan çalışanlar dâhil değil. 
Kentsel alanlarda yaklaşık 4,8 milyon 
kişi kayıt dışı çalışıyor. Bu sayıya yakla-
şık 2,8 milyon kendi hesabına çalışan 
(esnaf ve serbest meslek sahipleri) 
dâhil değil. 
Sigortalı işçilere kıyaslayarak kayıt 
dışı ve kendi hesabına çalışanların da 
en az yarısının iş ve gelir kaybına uğ-
radığını tahmin edebiliriz. Böylece sal-
gının yarattığı iş ve gelir kaybının 10 
milyon civarında çalışanı etkilediğini 
söylemek mümkün. 

 Salgının başladığı günlerde Ekono-
mik İstikrar Kalkanı adı altında 250 
milyar liralık bir paket açıklandı. Ya-
pılan gelir destekleri yeterli oldu mu?
Salgının 6 aylık döneminde İŞKUR öde-
nekleri kapsamında 6,3 milyon kişiye 
25,6 milyar TL ödenek verilmiş du-
rumda.  Ayrıca 8 milyon aileye 1000’er 
lira sosyal yardım yapılmış. Toplam 
nakit desteğinin 33,8 milyar TL olduğu 
görülüyor. Bu ödemelerin son derece 
kısıtlı olduğu görülmektedir. 6 ay bo-
yunca ailelere verilen toplam ödeme 
1000 TL. ücretsiz izne gönderilenlere 
verilen nakit ücret desteği ise 1168 TL 
düzeyinde.  Kısa çalışma ödenekleri-
nin de işçilerin normal ücretlerinden 
çok düşük olduğu biliniyor. 

Buna karşın Ekonomik İstikrar Kalka-
nı paketinde yer alan vergi, ev sigorta 

borcu ertelemeleri ile sağlanan kredi-
lerin toplamı 270 milyarı aşıyor. Ancak 
çalışanlara ve ailelere yapılan nakit 
desteğinin İŞKUR’dan sosyal yardım-
laşma ve dayanışma fonlarından ve 
biz bize yeteriz bağış kampanyasın-
dan geldiği görülüyor. 

Önemle altını çizmek gerekir ki nakit 
desteği de bütçeden/hazineden yapı-
lan transferlerden oluşmuyor. Sosyal 
yardımlar büyük ölçüde Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan 
sağlanırken işçilere yapılan ödeme-
ler İŞKUR’dan yani işçilerin kendi pa-
rasından yapılıyor. Diğer bir ifadeyle 
hükümet bütçeden doğrudan nakit 
transferi yapmış ve vatandaşın cebi-
ne para koymuş değil. Üstelik biz bize 
yeteriz kampanyası ile 2 milyar TL ci-
varında kaynak toplandığının da altını 
çizmek lazım. Oysa salgının yarattığı 
ekonomik durgunluğu aşmanın yolu 
kredi ve borç genişlemesi değil vatan-
daşa nakit desteği yapmaktır.

Salgının kayıtlı ve sigortalı çalışanlar 
üzerinde yarattığı gelir kaybının sınırlı 
bir bölümü İŞKUR ödenekleri ile kar-
şılanmaktadır. Bu ödenekler olduk-
ça yetersiz ve ancak kısmi bir gelir 
desteği anlamına geliyor. İŞKUR’dan 
yapılan transferler de beklenenin 
çok altında kaldı. İŞKUR’dan yapılan 
ödeneklerin tümü asgari ücretin çok 
altında kaldı. İŞKUR ödenekleri son 
derece cimri kaldı. 

 Kayıtsızlar ve sigortasız çalışanlar 
ne durumda? 
Kayıtsız çalışanlar ile yoksulların du-
rumu belirsiz. Şu ana kadar 8 milyon 
aileye 8 milyar civarında destek sağ-
landı. Ortalama aile büyüklüğü 4 kişi 
olarak esas alınacak olursa yoksul 
ailelere 6 ayı geçen salgın dönemin-
de yapılan desteğin yetersizliği ortaya 
çıkmaktadır.

Bilindiği gibi ülkemizde primsiz öde-
melerle ilgili bir sigorta kolu yoktur. 
2008’de sosyal güvenlik sistemi yeni 
baştan yapılandırılırken primsiz öde-
melerin merkezileştirilmesinden son 
anda vazgeçilmiştir. Sosyal yardımlar 
merkezi bir sosyal sigorta sistemi ile 
değil, dağınık bir sosyal yardım sis-

temi ile ve genellikle vakıflar ve fon-
lar aracılığıyla yapılmaktadır. Kimin 
yardım alacağı nesnel kriterlere göre 
saptanmamaktadır. 

Bu durum kendini Kovid-19 salgını 
döneminde de çok net biçimde orta-
ya koymaktadır. Kayıtsız çalışanlar ve 
yoksullar düzenli bir gelir desteğinden 
mahrum kalmakta, çeşitli nakdi ve ayni 
yardımlara muhtaç hale gelmektedir.

Sağlığın, işin ve gelirin korunması için 
kamusal sosyal sigorta sisteminin ne 
kadar yaşamsal olduğu ortaya çıktı. Ör-
neğin 1999’da yasalaşan İşsizlik Sigor-
tası olmasaydı bugün salgın çok daha 
büyük bir toplumsal tahribat yaratabi-
lirdi. Sendikaların, işçilerin ve bilim dün-
yasının gündeme getirmesine rağmen 
işsizlik sigortasının kurulması hükü-
metlerin ve işverenlerin direnci nede-
niyle çok geciktirildi. Şimdi de primsiz 
sosyal sigorta sistemi (aile/hane sigor-
tası) ısrarla geciktiriliyor. Bunun yerine 
dağınık, nesnel olmayan, keyfi bir sos-
yal yardım sistemi devam ediyor. 

 Salgının yarattığı en büyük sorun-
ların başında işsizlik geliyor. Geniş 
tanımlı işsizliğin 15 milyonu geçeceği 
tahmin ediliyordu. Kovid-19’un işsiz-
lik ve istihdam üzerindeki etkilerine 
ilişkin neler söylersiniz?
Verilerin sınırlı olması ve yöntemsel 
sorunlar nedeniyle Kovid-19 döne-
minin işsizlik ve istihdam üzerindeki 
etkilerini ölçmek önemli zorluklar 
taşıyor. TÜİK kullandığı işsizlik hesap-
lama yöntemi ile Kovid-19’un yara-
tacağı işsizliğin ve istihdam kaybının 
ölçülmesi mümkün değil. 

Mart ayı işsizlik sigortası ödeneği baş-
vurularının sınırlı kalması ve 17 Nisan 
2020’den itibaren işten çıkarma ya-
sağı uygulanması nedeniyle işçilerin 
önemli bir bölümünün kısa çalışma 
ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği (nak-
di ücret desteği: 1.168 TL) kullandı. Bu 
kapsamdaki işçiler TÜİK’e göre işsiz 
sayılmıyor.  TÜİK kime işsiz diyor? 
Araştırmanın yapıldığı haftadan geriye 
doğru 4 hafta içinde iş arama kanalı 
kullanan ve çalışmaya hazır olanlara. 
Buna dar tanımlı veya standart işsizlik 
diyoruz.
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Geniş tanımlı işsizlik hesaplamasın-
da standart işsizliğe ilave olarak Ko-
vid-19 nedeniyle istihdam başında 
olmayanları, iş aramayıp çalışmaya 
hazır olanları, mevsimlik çalışma 
nedeniyle istihdamda olmayanları ve 
zamana bağlı eksik çalışanları da he-
saba katmak gerekir. 

Kovid-19 döneminde bu nedenlerle 
istihdam görünüp iş başında olma-
yanların sayısında önemli bir artış ya-
şandı. Kovid-19 döneminde işsizliği ve 
istihdam kaybını anlamak için eş de-
ğer tam zamanlı istihdam kaybını da 
dikkate almak gerekiyor.  Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından öne-
rilen bu yönteme uygun olarak DİSK 
Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Ko-
vid-19’un yarattığı işsizlik ve iş kaybını 
hesaplamaya başladı.

TÜİK verilerinin detaylarına bakıldı-

ğında salgın döneminde Türkiye ta-
rihinin en büyük istihdam daralması 
ve iş kaybının yaşandığı görülmekte-
dir. Mayıs 2020 TÜİK verilerine göre 
işgücü son bir yılda 2 milyon 742 bin 
azalarak 32 milyon 426 binden 29 mil-
yon 684 bine geriledi. İstihdam Mayıs 
2019-Mayıs 2020 arasında 2 milyon 
411 bin azalarak 28 milyon 269 bin-
den 25 milyon 858 bine düştü. Mayıs 
2019’da 26 milyon 961 bin olan istih-
dam içinde olup işbaşında olanların 
sayısı 6 milyon 474 bin kişi azalarak 
20 milyon 487 bin oldu. İşbaşında ol-
mayanların sayısı ise son bir yılda 4 
milyon 63 bin kişi artarak 1 milyon 
308 binden 5 milyon 371 bine yüksel-
di. Sonuç olarak Kovid-19 etkisiyle re-
vize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı 
ve iş kaybı Mayıs 2020’de 17,2 milyona 
yükseldi!

 Bu süreçte İSF’nin (İşsizlik Sigor-
tası Fonu) kullanımı konusu da gün-
deme geldi. Sendikaların da İSF öde-
neklerinden yararlanma koşullarına 
ilişkin talepleri olmuştu? 
Bilindiği gibi İSF’den ödenek alabil-
mek belirli koşullara (staj sürelerine) 
bağlı. Ödeneklere hak kazanabilmek 
için son 3 yılda 600 gün ve son 120 
gün kesintisiz çalışmış olmak gere-
kiyor. Kısa çalışma ödeneğinden ya-
rarlanma için gereken 600 ve 120 gün 
koşulları Kovid-19 süresince sırasıyla 
450 ve 60 güne indirildi.

7244 sayılı Kovid-19’un ekonomik ve 
sosyal risklerine ilişkin yasa ile bu ko-
şulları yerine getiremeyen işçiler için 
“ücretsiz izin ödeneği” uygulaması ge-
tirildi. Böylece işsizlik ve kısa çalışma 
ödeneğini hak edemeyen işçiye günde 
39,2 ayda 1.168 TL net ödenek verili-
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yor. Kovid-19 süresince İSF’den yarar-
lanma koşullarında sınırlı bir iyileşme 
sağlandı. Ancak bu sınırlı iyileşme Ko-
vid-19’un yarattığı sosyal ve ekonomik 
tahribatla karşılaştırıldığında son de-
rece yetersiz görünüyor. Milyonlarca 
işçi ayda 1.168 TL’ye mahkûm edildi.

İSF’deki kaynaktan 3,6 milyarı daha 
kullanılsaydı. Milyonlarca işçi 1.168 TL 
değil asgari ücret düzeyinde ödenek 
alırdı. Fondaki devasa kaynakları dü-
şünürsek bu miktar devede kulaktır. 

 Kısa çalışma ödeneği yerine üc-
retsiz izin yönteminin zorunlu hale 
getirilmesinin sebebi İSF’den daha az 
kaynak harcamak olduğu anlaşılıyor. 
Gerçekten yeterince kaynak yok mu? 
Hayır yeterince kaynak var. Salgın baş-
ladığında Fonda 132 milyara yakın kay-
nak vardı. 6 ay boyunca İSF’den toplam 
25,6 milyar salgın nedeniyle harcandı.  

Eylül 2020 itibariyle İSF’de halen 109 
milyar TL kaynak vardır. Ocak-Eylül 
2020 döneminde İSF’den işverenlere 
11,5 milyar TL kaynak aktarılmıştır. Di-
ğer bir ifadeyle işverenlere bu kaynak-
lar aktarılmasaydı Fonda 120 milyar 
TL’den fazla kaynak olacaktı.

Fon’da yeterince kaynak vardır. Fon 
kaynaklarının yüzde 80’i uzun vadeli 
devlet tahvillerine yatırılmış durum-
da. Bu kaynakların nakde çevrilmesi 
ya parasal genişleme (para basılma-
sı) veya devletin yeniden borçlanması 
anlamına geliyor. Bunun ise bütçe açı-
ğı ve enflasyonist sonuçları olmasın-
dan korkuluyor. Oysa Kovid-19’la mü-
cadelede bütçe açığı, para basılması 
ve enflasyon kaygılarının bir kenara 
bırakılması ve çalışanlara gelir sağ-
lanması gerekiyor. 

Dahası İşsizlik Sigortası Fonu’nda top-
lanan para hazinenin değil, hükümete 
ait değil o paralar işçilerin tasarrufları 
ve zor zamanlarda koşulsuz olarak iş-
çilere ödenmelidir.

Salgın ve Çalışmanın Geleceği
 Kovid-19 ile birlikte toplumsal ya-
şamın ve çalışma yaşamının nasıl şe-
killeneceği konusu çokça tartışılan bir 
konu başlığı oldu. Bir yazınızda salgın-
dan çıkarılması gereken derslerden 
söz etmiştiniz. Neydi bu dersler?
Kovid-19 bize pek çok şey öğretti. Bin-
lerce kitaptan, dersten ve söylevden 
daha öğretici oldu Kovid-19 salgını. 
Bunlar arasında en önemlisi üretimde 
ve hizmette emeğin ve insanın rolü. 
“İşçilerin yerlerini robotlar alıyor” ke-
hanetinin doğru olmadığı, robotların 
üretimde yeri ve önemi artsa da insan 
olmadan mal ve hizmet üretiminin 
olamayacağını bir kez daha gördük. 
Maddi malların üretimi olmadan ta-
rımsal üretim ve sanayi olmadan ha-
yatın devem edemeyeceğini gördük. 
“Post-endüstriyel toplum” veya “bilgi 
toplumu” illüzyonları ile yüzleştik.

Bizi iyileştiren ve sağlığımıza kavuş-
mamamızı sağlayanların, ekmeği 
pişirenlerin, buğdayı ekenlerin, so-
kakları temizleyenlerin, kargoları 
getirenlerin, elektrik üretimini sağ-

layanların önemini ve yerlerinin dol-
durulamazlığını bir kez daha gördük.  
Emeğin sıradan bir üretim faktörü ol-
madığını gördük. 

Bu salgınla birlikte kapitalizmin kö-
rüklediği aşırı tüketim çılgınlığının 
sınırlanmasının mümkün olduğunu, 
toplumsal yaşamın ve çalışma yaşa-
mının hızını yavaşlatmanın ve daha 
insani hale getirmenin mümkün oldu-
ğunu gördük.  Bu salgında ekolojik fe-
laketi durdurmanın olanaklı olduğunu, 
başta kapitalist üretimin kendisi ol-
mak üzere doğaya verilen zararı dur-
durmanın ve ekosistem ile uyumlu bir 
yaşamın mümkün olduğunu gördük.

Bu salgında insan sağlığının, sosyal 
güvenliğin piyasa terkedilemeyece-
ğini, dahası temel toplumsal ihtiyaç-
ların kamusal olarak sağlanmasının 
önemini gördük. Kamusal sağlık ve 
sosyal güvenlik sistemlerinin zayıfla-
tılmasının salgını daha da vahim hale 
getirdiğini gördük. Demokratik, sosyal 
hukuk devletinin önemini gördük. 

Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak 
 Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı 
konusu Kovid-19 kaynaklı tartışma-
ların bir başka boyutuydu. Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak sözü neye işaret 
ediyor? 
“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” 
sözü iki seçeneğe işaret ediyor. Bi-
rincisi toplumsal yaşamın ve çalışma 
ilişkilerinin daha otoriter hatta despo-
tik bir hal alması. Siyasal otoriterleş-
me eğilimlerine bağlı olarak otoriter 
emek rejimlerinin güçlenmesi. Bir di-
ğer ifadeyle Kovid-19’un Kovid-1984’e 
dönüşmesi. Salgına karşı katılımcı ve 
demokratik yöntemlerle mücadele 
yerine otoriter yöntemlerin tercih edil-
mesi, böylece salgından paniğe kapı-
lan halkı otoriter rejimler etrafında 
konsolide etmek. Aynı şekilde salgın-
dan da yararlanarak emek üzerinde 
denetimi artırmak böylece salgından 
emek kontrolü ve sömürüsü için yeni 
“fırsatlar” yaratmak. 

Ciddi sağlık risklerine rağmen pek çok 
ülkede ekonominin açılması, “ekono-
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mik bedel” yerine insan kaybının göze 
alınması ile üretim ve hizmet sürecin-
deki yeni kontrol mekanizmaları bu-
nun işaretleri ile dolu.

Öte yandan salgının yaratacağı işsiz-
lik, yoksulluk ve eşitsizlikler nedeniyle 
ortaya çıkacak toplumsal talepleri ve 
tepkileri bastırmanın bir yolu olarak da 
otoriterleşmenin hem siyasal hem de 
çalışma hayatında artacağını öngöre-
biliriz. Orwell’in meşhur romanı 1984’e 
istinaden bu eğilim “Kovid-1984” ola-
rak adlandırılmaya başlandı. 

Kovid-1984 örneklerine ülkemizde de 
rastlanmaya başlandı. MÜSİAD’ın “izo-
le üretim üssü” veya “modern çalışma 
kampı” planı bunun en çarpıcı örneği 
olarak görülebilir. İşçilerin aileleri ile 
birlikte yaşayabilecekleri ve dünyadan 
izole edilmiş bir distopya sermayenin 
yükselen yeni örgütü MÜSİAD tarafın-
dan pazarlanmaya başlandı. Böylece 
servis ücretinden, yolda geçirilen za-
mandan da tasarruf edilir. Hatta bu 
sürelerde de çalışılır. Kapısına da kim 
bilir “çalışmak özgürleştirir” yazılır. Cin 
fikirli sermayedarlar tarafından hazır-
lanan bu izole edilmiş ve konaklama 
sağlanmış yeni çalışma kamplarına 
(Organize Sanayi Bölgelerinin modifi-
ye edilmiş hali) iş hukukunun pek uğ-
ramayacağı sır değil. Dahası buralara 

sendikaların ulaşması, işçilerin örgüt-
lenmesi de hayal olacaktır.

 Kapalı devre üretim, elektronik ke-
lepçe gibi uygulamaları da gördük? 
Kovid-19 süreci işçilerin üretim süre-
cinde daha fazla kontrolünün de önü-
nü açıyor. MESS tarafından geliştirilen 
SAFE adlı uygulama da bir diğer Ko-
vid-1984 örneği olarak ele alınabilir. 
Salgına karşı benzer yazılımlar dünya-
nın her tarafında yaygınlaşıyor. Salgınla 
mücadele ile sınırlı olarak kullanılması 
mümkün olan bu yazılımlar sıkı kural-
lara bağlanmadığı sürece birer elekt-
ronik kelepçeye ve emek denetim me-
kanizmasına dönüşebilir. İşyerleri birer 
panoptikon hapishane haline gelebilir. 
(Panoptikon hapishane: mahkumların 
her an izlenebileceği ancak ne zaman 
izlendiklerini bilemeyecekleri dolayı-
sıyla sürekli gözetim kaygısıyla kontrol 
altına alındıkları despotik bir tasarım.) 

Emek çeşitli kontrol mekanizmala-
rı ile giderek artan bir denetimle yüz 
yüze. Hatta bu denetim işçilerin özel 
yaşamlarına da sirayet ediyor. Ko-
vid-19 sürecinde evden ve uzaktan 
çalışmaların artmasıyla birlikte emek 
denetim mekanizmaları daha da art-
maya başladı. Kimi işverenlerin evde 
çalışmayı kameralarla izlemesi bu-
nun yeni bir örneği. 

 Kovid-19’dan çıkmak için başka bir 
yol haritası ve ya seçenek mümkün 
mü?
Kovid-19’dan demokratik bir seçe-
nekle de çıkmak mümkün. Çalışma-
nın insanileştirilmesi, işyerlerinin de-
mokratikleştirilmesi ve emeğin meta 
olmaktan çıkarılması bir başka seçe-
nek olarak karşımızda duruyor. Kapi-
talizmin kârlılık ve piyasa dogmaları 
karşısında kamu yararı, toplum odaklı 
bir seçenek daha var.

Tıpkı yavaş şehirler gibi daha “yavaş” bir 
ekonomi ve toplumsal yaşam müm-
kün. Kapitalist rekabetin hızlandırdığı 
ve çılgınlaştırdığı sosyal yaşamı ve top-
lumsal yaşamı sakinleştirmek, hızını 
düşürmek mümkün. Kapitalizmin kö-
rüklediği tüketim çılgınlığını azaltmak 
mümkün. İhtiyacından fazlasını tüket-
meyen, insan emeğini ve doğayı daha 
az tüketen bir yaşam mümkün. İşyer-
lerinin demokratikleştirilmesi, çalışma 
sürecinin insanileştirilmesi mümkün.

Bugünlerde gündeme gelen iki öneri 
paketinden söz etmek istiyorum. Biri 
dünya çapında bir bilim inisiyatifi. Yüz-
lerce üniversiteden binlerce bilim insanı 
Kovid-19’dan çıkış için “çalışma yaşa-
mının demokratikleştirilmesi” başlık-
lı bir bildirge açıkladı. Bildirgeye göre 
dünyadaki yaşamın sürdürülebilirliğini 
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sağlamanın başka bir yolu var. Çalışma 
hakkı ve güvencesinin öneminin vurgu-
landığı bildirgede şöyle deniyor:

“Mevcut kapitalist sistemde emek, 
gezegen ve sermaye arasında bir 
denge bulunmaya çalışıldığında, 
kaybedenin hep emek ve gezegen 
olduğundan emin olacak kadar de-
neyimimiz var.

Kendimizi daha fazla kandırmaya-
lım. Sermaye sahiplerinin ve şirket-
lerin çoğu, ne emekleriyle şirketleri 
var eden insanların onurunu umur-
sayacaklar ne de yaklaşan çevresel 
felaketle mücadele edecekler.

Bunların gerçekleşmesini umut-
suzca beklemektense, dünyadaki 
yaşamın sürdürülebilirliğini sağ-
lamanın başka bir yolu var: İşyer-
lerini demokratikleştirmek, emeği 
meta olmaktan çıkarmak ve insanı 
ve emeğini sadece bir “kaynak”tan 
ibaret görmekten vazgeçmek.”

Dünya sendikalarının da benzer politi-
kalar savunduğu biliniyor.

90 Yıllık Bir Kurum; Umumi 
Hıfzısıhha Kanunu
 Salgın sürecinde Hıfzısıhha kavra-
mını sıkça duyar olduk. Hıfzısıhha ka-
nunu salgınla mücadelede nasıl bir rol 
oynuyor? 
Salgınla mücadele önlemlerinin pek 
çoğunun hukuksal dayanağı 1593 
sayılı, 90 yıllık Umumi Hıfzısıhha Ka-
nunu’dur. 309 madde ve 15 bölümden 
oluşan Cumhuriyetin bu çok kapsamlı 
genel sağlık kanunu salgınla mücade-
lede kritik bir rol oynuyor. Kanundaki 
kamucu perspektif ve sağlık hizmet-
lerinin devlet eliyle yürütülmesi gereği 
birinci maddede açıkça ifade edilmek-
tedir. Kanunun 83. Maddesi salgınla 
mücadelede hükümete önemli eko-
nomik ve sosyal görev yüklemektedir. 
Bu hüküm sosyal politika açısından 
son derece önemlidir ve adı konma-
mış bir sosyal devlet uygulamasıdır. 

Kovid-19 ile mücadelenin 
sınıfsal yüzü
 Kovid-19 ile mücadelenin en etkin 
yolunun evde kalmak ve teması kes-

mek olduğu su götürmez bir gerçek. 
Ne ki bu süreçte işçiler evde kalama-
yıp çalışmak zorunda kaldılar. İşçiler 
neden evde kalamadı? 
Kovid-19 ile alınan önlemlerin pek 
çoğundan sınıf şımarıklığı ve sınıfsal 
tercihler akıyor. Kovid-19 ile mücadele 
giderek daha fazla sınıfsal karakter arz 
ediyor. Varlıklı sınıflar ve geliri olanlar 
evde kalabilirken, işgücünden başka 
tutunacak dalı olmayanlar işe gitmek 
zorunda. Evde kal çağrısı adeta “işçiler 
hariç evde kalın” haline geldi. İşçiler 
hasta olmaz mı? Virüs onlara bulaş-
maz mı? Onlar eşit yurttaşlar değil mi? 

Kovid-19 ırk, dil, din, cinsiyet, milliyet 
ayırmıyor. Ama virüsle mücadelede ve 
virüsten korunmada açık bir sınıfsal 
ayrımcılık olduğunu gizlemek müm-
kün mü? Eğer Kovid-19 ile mücade-
lede sınıf ayrımcılığı olmasaydı yapı-
lacak şey basitti. Zorunlu ve acil işler 
dışında tüm işleri durdurmak ve işleri 
ve gelirleri devlet güvencesine almak.

Oysa bunun tam tersi yapılıyor. Alınan 
her önlemde işçiler muaf tutuluyor. 
Toplu taşımaya kurallar getiriliyor 
ama işçi servisleri muaf tutuluyor. 
Şehirlere giriş çıkışlar yasaklanıyor 
ama çalışanlar muaf tutuluyor. Ciddi 
ve yakın tehlikenin varlığı durumunda 
işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı 
engelleniyor. Valilik eylem yasağı ge-
tiriyor, işveren çalışmaktan kaçınan 
işçiyi işten atmakla tehdit ediyor, üze-
rine yürüyor.

 Evde kal çağrılarının daha etkili ol-
ması için ne yapmalı?
Bu çağrı olmaktan çıkarılmalı ve zo-
runluluk haline getirilmelidir. Ancak 
İşçiler çalışmak zorunda oldukları 
için evde kalamıyor. Çünkü inşaatlar 
devam ediyor, bankalar çalışıyor, fab-
rikalar çalışıyor, kargocular koli taşı-
yor, temizlik işçileri sokakları temizli-
yor. Bir bölümümüz evde kalıp hatta 
uzaktan çalışabilirken milyonlar işe 
gidiyor, işe gitmek zorundalar. Riski 
bile bile işe gidiyorlar. Çünkü gitmez-
lerse işsiz ve aç kalacaklar. Tuzu kuru 
“evde kal” çağrılarının anlamı yok.

“Evde kal” çağrılarının etkili olabilme-
si gıda ve temizlik ürünleri üretimi ile 

sağlık, temizlik, elektrik, su, enerji ve 
iletişim hizmetleri gibi zorunlu, temel 
ve acil hizmetler dışındaki işler durdu-
rulmalıdır. 

 Salgınla mücadeleyi nasıl bir pers-
pektifle ele almak gerekir. Emekçile-
rin bu olumsuz tabloyu kendi lehine 
dönüştürmesinin olanakları var mıdır?
Krizle hem sağlık açısından hem de 
toplumsal ve iktisadi açıdan baş et-
menin yegâne yolu kamucu, toplum-
cu politikalara dönülmesi, anayasal 
bir yükümlülük olan sosyal devletin 
yeniden hatırlanmasıdır. Kovid-19 
felaketi başta sağlık olmak üzere 
özelleştirmenin ve ticarileştirmenin, 
kamu hizmetini ve kamu yararını 
ortadan kaldırmanın yaratabileceği 
felaketleri bir kez daha gösterdi. Ko-
vid-19 orta ve uzun vadede toplumsal 
ve iktisadi yaşamda köklü sosyal de-
ğişikliklerin, zihniyet değişikliklerinin 
kapısını araladı. Neoliberalizm iflası 
tescil edildi. 

Kovid-19 ile mücadele hem şimdi 
hem de sonrasında kamusal kaynak-
lar gerektiriyor. Türkiye’de ciddi bir 
servet eşitsizliği var. En zengin yüzde 
1’lik kesim toplumsal servetin yüzde 
42,5’ini, en zengin yüzde 5 toplumsal 
servetin yüzde 61’ini elinde tutuyor. 
Böylesine büyük insani ve toplum-
sal felaket koşullarında bu inanılmaz 
eşitsizlik sürdürülemez. Salgınla mü-
cadelede kamu kaynaklarını artırmak 
ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak için 
ciddi bir servet vergisi uygulamasına 
gidilmeli. Yüzde 1’den alınıp topluma 
kaynak aktarılmalı. 

Salgın bütün insanlar için tehlike oluş-
tursa da salgının sınıfsal karakterini 
göz ardı etmemek lazım. Salgın halk 
sınıfları ve zenginler için aynı sonuç-
ları yaratmıyor. Emekçi sınıflar salgına 
karşı daha korumasız ve zayıftır. Bu 
nedenle daha fazla sosyal devlete, 
kamucu ve toplumcu politikalara ihti-
yaç var. Kovid-19 felaketi bize sosyal 
devlete, insani, kamucu ve toplumcu 
politikalara dönme olanağı da sunu-
yor. Kovid-19 ile bilime güvenerek ve 
sosyal devleti canlandırarak mücade-
le edebiliriz. 
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Av. Oktay Durmaz

Kısa çalışma kavramı ilk olarak 
4857 sayılı İş Kanunumuzda 
düzenlenmiştir. Sonrasında 

yapılan düzenleme ile İş Kanunun-
dan kaldırılarak İşsizlik Sigortası Ka-
nununa alınmıştır. 6111 sayılı Kanun 
ise kısa çalışmanın uygulama alanını 
genişletmiş ve çıkarılan yönetmelik ve 
tebliğlerle uygulanabilir hale gelmesi 
amaçlanmıştır. 

Resmî Gazete’de yayınlanan Kısa Ça-
lışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hak-
kında Yönetmeliğe göre sigortalı sayı-
lan kişileri hizmet akdine tabi olarak 
çalıştıran işverenin, ekonomik kriz ile 
zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haf-
talık çalışma sürelerini geçici olarak 
önemli ölçüde azaltması, işyerinde 

faaliyeti tamamen veya kısmen geçici 
olarak durdurması hallerinde, işçilere 
kısa çalışma ödeneği ödenmesi söz 
konusudur.

2020 yılında ülkemizde yaşanan eko-
nomik krizin Koronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle derinleşmesi ile bir-
likte ekonomik krizin mevcut ve olası 
etkilerini azaltmak maksadıyla devre-
ye sokulan önlemlerinden biride kısa 
çalışma ve kısa çalışma ödeneği ol-
muştur. Milyonlarca işçi kısa çalışma 
yapmak ve kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanmak zorunda bırakılmıştır. 

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) veri-
lerine göre kısa çalışma ödeneği alan 
kişi sayısı 2020 yılı:
Nisan ayında: 3.243.126,

Mayıs’ta: 3.282.817,
Haziran’da: 2.486.854,
Temmuz’da: 1.774.865
Ağustos ayında ise: 1.212.308 kişi ol-
muştur. 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlana-
bilmek için işverenin kısa çalışma ta-
lebinin Bakanlıkça uygun bulunması, 
işçinin kısa çalışmanın başladığı tarih-
te, çalışma süreleri ve işsizlik sigorta-
sı primi ödeme gün sayısı bakımından 
işsizlik ödeneğine hak kazanmış ol-
ması gerekir. İşverenin kısa çalışma 
talebinin iş müfettişlerince yapılacak 
inceleme sonucu uygun bulunması 
gerekmektedir.

İşçinin kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanabilmesi 

Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Çalışma Ödeneği 
Nedir? Nasıl Uygulanıyor?Nedir? Nasıl Uygulanıyor?

HUKUK
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için hangi koşulları sağlaması 
gerekir? 
Kısa çalışma ödeneğine hak kazana-
bilmek için son 3 yılda 600 gün ve son 
120 gün kesintisiz olarak çalışmış ol-
mak şartı aranmaktayken salgın ko-
şullarında yapılan yeni düzenlemeyle 
son 3 yılda 450 gün ve son 60 gün 
kesintisiz olarak çalışmış olması ge-
rekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için 
kısa çalışma ödeneğine hak kazana-
mayanların daha önce çeşitli neden-
lerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) 
son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden 
varsa kalan süre kısa çalışma süresi-
ni geçmemek üzere kısa çalışma öde-
neği olarak ödenir.

Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı 
sebeplerle işyerinde kısa çalışma ya-
pılmasını talep eden işverenin, kurum 
birimine, varsa toplu iş sözleşmesi 
tarafı sendikaya yazılı bildirimde bu-
lunması zorunludur. 

İşyerinde kısa çalışma 
uygulanabilmesi için kimin 
başvurması gerekir?
İşverenin, İŞKUR’a başvuruda bu-
lunması ve iş müfettişlerince yapı-
lan uygunluk tespiti sonucu işyerinin 
bu durumlardan etkilendiğinin tespit 
edilmesi gerekmektedir.  Kısa çalışma 
başvuruları, işçiler adına işverenler 
tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma 
talebinde bulunamaz.

Kısa çalışma uygulamasından yarar-
lanılabilmesi için işyerinde kısa çalış-
ma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş 
Kanununun 25 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (II) numaralı bendinde yer 
alan sebepler (ahlak ve iyi niyet ku-
rallarına aykırılık halleri) dışında bir 
gerekçeyle işveren tarafından işçi çı-
karılmaması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği mikta-
rı ne kadardır ve ne zaman ödenir?  
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalı-
nın son 12 aylık prime esas kazançları 
dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının %60’ı olarak 
belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa 

çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari 
ücretin brüt tutarının %150’sini geçe-
mez. Bu kapsamda, işçilerin çalışma-
dıkları günler için ödeme yapılacak 
olup, 

Günlük en düşük ödenek:

98,10TLx%60 = 58,86TL

Günlük en yüksek ödenek: 

98,10TLx%150 = 147,15 TL

Tamamen faaliyetin durdurulması 
halinde: 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL 
aralığında kısa çalışma ödeneği öde-
nebilmektedir. Bu kapsamda, işçilerin 
çalışmadıkları günler için ödeme yapı-
lacak olup, tamamen faaliyetin durdu-
rulması halinde yapılan ödemeler her 
halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL’yi 
aşamaz.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uy-
gulanan haftalık çalışma süresini 
tamamlayacak şekilde çalışılmayan 
süreler için, işçinin kendisine ve aylık 
olarak her ayın beşinde ödenir. Öde-
meler PTT Bank aracılığı ile yapılmak-
tadır. Ödeme tarihini öne çekmeye 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı yetkilidir.

Kısa çalışma ödeneği süresi ne 
kadardır?
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı 
aşmamak kaydıyla kısa çalışma süre-
si kadardır. Kısa çalışma ödeneğinden 
corona virüs kapsamında yararlanma 
süreci, Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile ekim ayının sonuna kadar iki 
ay daha uzatılmıştır. Buna göre işyer-
lerinin çoğunluğu iki ay süreyle daha 
kısa çalışma ödemelerinden yararla-
nabilecek. 

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa 
çalışma yapılması halinde, ödemeler 
4857 sayılı Kanunun 24 üncü madde-
sinin (III) numaralı bendinde ve 40’ıncı 
maddesinde öngörülen bir haftalık 
süreden sonra başlar. Bu bir haftalık 
süre içerisinde ücret ve prim yüküm-
lülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılma-
yan hafta tatili, ulusal bayram ve ge-
nel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa 

çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma 
yapılan süreyle orantılı olarak işveren 
ve kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan 
Süre İçin Ödenen Primler ve 
Hizmetler;
İşçilere kısa çalışma ödeneği öden-
mesi ve Genel Sağlık Sigortası prim-
leri ödenmesi hizmetleri sağlanmak-
tadır.  İşçinin kısa çalışma ödeneği 
aldığı süre için genel sağlık sigortası 
primleri ödenmektedir. Söz konusu 
dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta 
primleri aktarılmaz.

İşyeri faaliyetini tamamen durdur-
muşsa ve kısa çalışma ödeneğine 
başvurmuşsa, kısa çalışma ödeneği 
süresince çalışanların primleri yatmı-
yor. Prim yatmadığı için de çalışanın 
emeklilik süresi erteleniyor. Örneğin 
çalışan üç ay boyunca kısa çalışma 
ödeneğinden yararlandıysa emekli-
liği üç ay boyunca ertelenmiş oluyor. 
Çünkü işveren, hiçbir prim ödemiyor; 
sadece çalışanların genel sağlık si-
gortası primleri devlet tarafından kar-
şılanıyor. Bu durum da emeklilik sü-
resini etkilemektedir. Ancak faaliyetini 
tamamen durdurmayıp, çalışma günü 
sayısını azaltan işyerlerinde ise du-
rum biraz farklı olsa da emeklilik gün 
farkıyla ertelenmektedir. Çalışan kaç 
gün çalışıyorsa, o kadar süre primleri 
hesaplanıp, işveren tarafından Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na yatırılıyor. Her 
halükârda emekliliği gün olarak erte-
lenmektedir.

Kısa çalışma uygulanan işçiler adına 
çalışılmayan günler için SGK Aylık 
Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün 
gerekçesinin “18-Kısa Çalışma Öde-
neği” olarak bildirilmesi gerekmek-
tedir. Ancak, kısa çalışma ile birlikte 
başka bir gerekçe varsa bu durum-
da eksik gün gerekçesinin “27-Kısa 
Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” 
olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi 
Kısa çalışma ödeneği alanların işe 
girmesi, yaşlılık aylığı almaya başla-
ması, herhangi bir sebeple silâh altı-
na alınması, herhangi bir kanundan 
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doğan çalışma ödevi nedeniyle işin-
den ayrılması hallerinde veya geçici 
iş göremezlik ödeneğinin başlaması 
durumunda geçici iş göremezlik öde-
neğine konu olan sağlık raporunun 
başladığı tarih itibariyle kısa çalışma 
ödeneği kesilir.

İşçinin kısa çalışmadan bir süre sonra 
işsiz kalması halinde kısa çalışma öde-
neğine ilişkin süre alabileceği işsizlik 
sigortası ödeneğine ilişkin günlerden 
düşmektedir. Bu nedenle kısa çalışma 
sonrası işsiz kalan işçi işsizlik sigorta-

sında hak kaybına uğramaktadır.

İşçinin çalışmadığı dönemde 
aldığı ücret, işsizlik fonundan 
karşılandığı için ileriki 
zamanlarda işten ayrılma söz 
konusu olduğu vakit İŞKUR 
tarafından kendisine ödenen 
işsizlik maaşı da peşinen 
ödenmiş olmaktadır. 
Daha önce işsizlik maaşı alan 
kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

Daha önce işsizlik maaşı ya da kısa 
çalışma ödeneği almış olan kişiler, 

haklarının tamamını kullanmadan işe 
girmiş ise kalan süre için kısa çalışma 
ödeneği alabilecekler. ... Dolayısıyla, 8 
aylık işsizlik maaşı hakkı olan bir kişi 
8 aylık işsizlik maaşının tamamını al-
mış ise kısa çalışma ödeneğinden ya-
rarlanamayacak. 

Emekli olup bir işyerinde sosyal gü-
venlik destek primi ödeyerek çalışan 
işçi, kendisinden işsizlik sigortası pri-
mi kesilmediğinden kısa çalışma öde-
neğinden faydalanamaz.

Koronavirüs salgınının çalışma 
hayatı üzerindeki yükünü ha-
fifletmek amacıyla 17 Nisan 

2020’de kabul edilen ‘7244 sayılı Ko-
vid-19’un Ekonomik ve Sosyal Risk-
lerine İlişkin Yasa’ ile üç ay süre ile 
işten çıkarma yasağı getirilmişti. İşten 
çıkarma yasağı ile birlikte işverenlere 
işçileri tek taraflı ücretsiz izne çıkar-
ma olanağı tanınmış ayrıca kısa çalış-

ma ödeneğinden yararlanma koşulu 
kolaylaştırılmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cum-
hurbaşkanı kararıyla ücretsiz izin uy-
gulaması 17 Eylül 2020’den itibaren 2 
ay süreyle uzatıldı. Buna göre işçiler 
iki ay daha işten çıkarılamayacak an-
cak işverenler işçileri tek taraflı olarak 
ücretsiz izne çıkarılabilecek, işçiler 

ayda 1168 TL’ye iki ay daha çalışmak 
zorunda kalacak. İŞKUR tarafından 
yapılacak nakdi ücret desteği günde 
39.24 TL, ayda brüt 1177 TL, net 1168 
TL olarak saptanmıştı. Ücretsiz izin 
uygulaması Nisan-Temmuz 2020 dö-
neminde 1 milyon 901 bin işçiyi kap-
sadı. Böylece 2 milyona yakın işçi ayda 
1168 TL’ye mahkûm edilmiş oldu.

Kısa çalışma ve ücretsiz izin 
uygulamasında süreler uzatıldı 
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 Son Yıllarda Dünyadaki 
Büyük İşçi Hareketleri

İşçiler olarak yaşadığımız sıkıntıların 
ve eşitsizliklerin arkasında ortak bir 
sebep var: içinde yaşadığımız ekono-
mik sistem, yani kapitalizm. Çünkü 
kapitalizm, işçilerin emeğini sömür-
mek ve bunu yapabilmek için de on-
ları baskı ve denetim altında tutmak 
üzerine kurulu bir sistem. 

Kapitalizm tüm dünyaya hâkim, tek 
ve entegre bir sistem. Günümüzün 
popüler deyimiyle, küresel bir sistem. 
Dolayısıyla bugün Hindistan’da, Tu-
nus’ta ya da Fransa’da işçilerin hangi 
haklara sahip olduğu, işçi hareketi-
nin ne kadar güçlü veya zayıf olduğu, 

bizlerin de çalışma koşullarını etkili-
yor. 1980’lere kadar dünya işçi sınıfı, 
dünya sermaye sınıfı karşısında bu-
günkünden çok daha güçlüydü. Daha 
özgüvenliydi. 1970’lerden 1980’lere 
sermaye karşısında çok kritik bir dizi 
maçı kaybettik. Bunun ceremesini bu-
gün hep birlikte çekiyoruz. Önümüz-
deki maçlara bakıyoruz.  

Sadece sermaye sınıfının değil, işçi 
sınıfının kazanımları da bulaşıcıdır. 
İşçi sınıfı da en az sermaye sınıfı ka-
dar küreseldir. Fransa işçileri 1789’da, 
Rus işçileri 1917’de, Alman işçileri 
1918’de büyük devrimler yapıp krali-

yet rejimlerini yıkmış olmasalardı, bu-
gün ülkemizde de demokrasi olmaz-
dı. Dünyaya demokrasiyi getiren sınıf, 
işçi sınıfıdır. Onun dalga dalga yayılan 
küresel mücadelesidir. 

Aynı durum bugün sahip olduğumuz 
tüm sosyal haklar için de geçerlidir. 
Bugün hemen hemen tüm ülkelerde, 
şu veya bu düzeyde, sahip olduğumuz 
sosyal haklar işçi sınıfının eseridir. 
Dünyanın ilk sosyal devlet uygulama-
ları 1800’lerin sonunda Almanya’da 
ortaya çıktı. Çünkü o dönem Alman-
ya, en büyük sendikal harekete ve en 
büyük işçi sınıfı partisine sahip olan 

Alpkan Birelma/Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi

İŞÇİ GÜCÜ

2020 |  26



ülkeydi. Alman kardeşlerimiz örgüt-
lendi, hakkını aradı, bedeller ödedi. 
İşte bu mücadele karşısında Alman 
devleti, bugün bile imrendiğimiz sos-
yal hakları ta o zamanlardan itibaren 
vermek zorunda kaldı. 

Bugün bildiğimiz anlamda sosyal 
devlet, 1917’de Rus işçilerinin iktidara 
gelmesinin yarattığı heyecanla tüm 
dünyada büyüyen işçi hareketlerinin 
bir kazanımıdır. 1930’larda çok büyük 
mücadeleler veren ABD, Fransız ve di-
ğer milletlerden işçi sınıfının mücade-
lelerinin bir sonucudur. Ülkemiz açı-
sından düşünecek olursak 1920’lerde, 
1950’lerde, özellikle de 1960-80 döne-
minde mücadele vermiş olan büyük-
lerimizin eseridir.          

İşçi sınıfının sermaye sınıfı karşısın-
daki mücadelesi böylesine küresel ve 
birbirine bağlı olduğu için az da olsa 
başka ülkelerdeki sınıf kardeşlerimi-
zin neler yapıp ettiklerini bilmemiz 
gerekir. Yaşadığımız az çok ortak so-
runlar karşısında onların hangi müca-
deleleri örgütlediklerini, hangi çözüm 
yollarını geliştirdiklerini öğrenmemiz 
gerekir. Onların başarılarıyla umut-
lanmamız gerekir. Güzel sloganları-
mızdan birinde hep söylediğimiz gibi: 

Kurtuluş yok tek başına, ya hep bera-
ber ya hiçbirimiz!

İşte bu sebeple sizleri bu yazıda küçük 
bir dünya turuna davet ediyorum. Son 
bir buçuk sene içinde dünya işçilerinin 
ön plana çıkan mücadelelerden üç 
örneği sizlerle paylaşacağım. Emin 
olun, dahası da var. Ancak uzatma-
mak için üçle sınırlı tutacağım. 

Tunus’ta genel grev: 
17 Ocak 2019
Tunus yaklaşık 12 milyonluk Müslü-
man bir ülke. 2011’de patlak veren, 
önce Arap sonra Batı ülkelerine sıç-
rayan isyan dalgası Tunus’ta başla-
mıştı. Kendisini yakarak isyanı başla-
tan işportacı Muhammet Bouazizi de 
Tunusluydu. Bu isyan sayesinde 23 
yıllık Ben Ali diktatörlüğü sonlandırıl-
dı. Tunus demokratik bir rejime geçti. 
Bu dönüşüm sürecinde sendikal ha-
reket çok belirleyici idi. Mısır ve Suriye 
gibi diğer Arap ülkeleri bu isyan dal-
gasından sonra demokratik rejimler 
kuramazken Tunus bu işi başardı. Bu 
başarıda sendikaların ciddi bir payı 
var. Öyle ki bu başarı sayesinde Tunus 
sendikaları 2015’te Nobel barış ödülü 

ile ödüllendirildi. Velhasıl Tunus, sen-
dikal hareketin güçlü, diri ve etkin ol-
duğu Müslüman bir ülke.  

Tunus 17 Ocak 2019 Perşembe günü 
memurların ve kamu işçilerinin kit-
lesel bir genel grevine şahitlik etti. 
Genel grevin arka planında bir IMF 
sözleşmesi var. Tunus hükümeti 
2016’da IMF’den borç aldı. IMF bunun 
karşılığında kamu çalışanlarının ücret-
lerinin düşük tutulmasını şart koştu. 
Hükümet bu yönde bir hamle yapınca 
Tunus Genel Emek Sendikası hare-
kete geçti. 17 Ocak 2019’da Tunus’un 
670 bin kamu emekçisinin çok büyük 
bir bölümünün katıldığı bir genel grev 
gerçekleştirildi. Havayolları, limanlar, 
kara taşımacılığı ve pek çok kamu 
kurumu neredeyse tamamen durdu. 
Sendika 20 ve 21 Şubat’ta özel sektör 
işçilerinin de destek vereceği ikinci 
bir genel grev yapacağını duyurdu. Bu 
arada özellikle öğretmenlerin eylem-
leri ve grevleri sürdü. 7 Şubat’ta geri 
adım atan hükümet ile sendika ücret 
zammında anlaştı. Kamu işçilerinin bu 
başarısını örnek alan özel sektör işçi-
leri de Nisan ve Mayıs aylarında grev-
ler yaparak kazanımlar elde ettiler.    
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Fransa’da genel grev: 
5 Aralık 2019 - 20 Şubat 2020
Fransa işçi sınıfı geçtiğimiz Aralık, 
Ocak ve Şubat aylarında tarihinin en 
uzun süren genel grevini yaptı. Gre-
vin sebebi Fransa başkanı Makron’un 
emeklilik sisteminde yapmak istediği 
kapsamlı değişiklikti. Makron nüfusun 
büyük çoğunluğu için emeklilik yaşını 
62’den 64’e yükseltecek ve emek-
li maaşlarını düşürecek bir reform 
paketi hazırladı. Makron bu paketin 
amacının emek piyasasını esnekleş-
tirmek olduğunu açık açık ilan etti. 

Reform paketine muhalefet eden 
sendikalar ilk uyarı grevini Eylül’de 
yaptı. 13 Eylül’de Paris’te kamu taşı-
macılığı, yani otobüs, metro ve trenler 
bir günlüğüne durdu. Hükümet geri 
adım atmayınca 5 Aralık Perşembe 
günü genel greve çıkıldı. Genel greve 
CGT konfederasyonunun öncülüğün-
de, 30’u aşkın sendika katıldı. Genel 
grevin ilk gününde tüm Fransa’da 1 
milyonu aşkın kişi greve veya greve 
destek için yapılan gösterilere katıldı. 

Greve katılımda kamu sektörü işçile-
ri başı çekti. Paris’teki şehir içi taşı-

macılık, ulusal demiryolu ağı, devlet 
okulları, Fransa Havayolları, elektrik 
ve gaz dağıtımı, petrol rafinerileri ve 
mahkemelerde katılım çok yüksekti. 
Özel sektördeki büyük fabrikalardan 
da önemli bir katılım gözlendi. İlerle-
yen haftalarda avukatlardan opera ve 
bale sanatçılarına, polislerden üniver-
site çalışanlarına pek çok farklı sek-
törden greve katılımlar oldu.

Toplamda iki buçuk ay süren grev ve 
protesto dalgası şu nitelikteydi: Pa-
ris’teki kamu taşımacılığı ve demir-
yolları gibi bazı sektörlerde grev farklı 
birimlerde dönüşümlü olarak kesin-
tisiz sürdü. Bu grevler, toplamda on 
adet birer günlük genel grev ve bun-
lara eşlik eden kitlesel gösterilerle 
desteklendi. 

Fransa’da bu çaptaki bir genel grev 
en son 2010’da dönemin başkanı Sar-
kozy’nin emeklilik sisteminde yap-
mak istediği reforma karşı yapılmıştı. 
1995’teki genel grev de yine emek-
lilik reformu ile ilgiliydi ve yapılmak 
istenen sözde reformu engellemişti. 
Anlaşılan o ki Fransa’daki işçi kardeş-
lerimiz emeklilik konusunda haklı bir 
hassasiyete sahip.

Grev boyunca yapılan anketlere göre 
Fransa halkının greve destek oranı 
%60 civarında seyretti. Reform pake-
tinin kısmen ya da tamamen engel-
lenmesini savunanların oranı da %70 
civarında gezindi. Yani medyanın ve 
hükümetin topyekûn anti-propagan-
da kampanyasına rağmen grevciler 
toplumun desteğini yanlarına çekme-
yi başardı. Fransa halkı, grev yaptıkları 
günlerde ücret alamayan işçilere des-
tek için para toplama kampanyaları 
yaptı. Bu kampanyalardan en başarılı 
olanı tam 2,5 milyon Euro topladı ve 
bu parayı grevcilere verdi. Fransa’yı 
2018 yılının sonunda sarsan Sarı Ye-
lekliler hareketinin parçası olan pek 
çok grup da genel grevi destekledi ve 
eylemlere katıldı.

Hükümet süreç içinde grevde başı 
çeken taşımacılık işçileri gibi kimi 
gruplara tavizler verdi. Reform pake-
tinde onlara özel değişiklikler yaptı. 
17 Şubat’ta Meclis’te reform paketinin 
görüşmelerine başlandı. 20 Şubat’ta 
son büyük bir grevle eylemler sonlan-
dırıldı. Mücadele meclis içine kaydırıl-
dı. Sendikalarla iş birliği içindeki belli 
muhalefet partileri, paketin meclisten 
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hükümetin istediği süre içinde çıkma-
sını engellemeyi başardı. 

Mart ayı başında hükümetin mec-
lisi devre dışı bırakarak, kanun 
hükmünde kararname ile paketi 
yasalaştırma yoluna gidebileceği ko-
nuşulmaya başlandı. Sendikalar bu 
gerçekleşirse yeniden greve çıkacak-
larını ilan etti. Koronavirüs salgını ül-
kenin gündemini belirlemeye başlar-
ken beklenen açıklama geldi: Fransa 
başkanı Makron 16 Mart’ta salgın kar-
şısında emeklilik reformunu askıya 
aldığını duyurdu. Sendikalar ve işçiler 
mücadelenin ilk raundunu kazandı.

Hindistan’da genel grev:          
8 Ocak 2020
Hindistan işçi ve emekçileri bu yılın 
başında dünya tarihindeki en geniş 
katılımlı grevini örgütledi. 8 Ocak Çar-
şamba günü gerçekleştirilen 24 sa-
atlik genel greve ve greve destek için 
yapılan gösterilere yaklaşık 250 mil-
yon kişi katıldı! 

Grevin öncülüğünü kamu işçileri üst-
lendi. Özel sektör işçileri ve sigortasız 
çalışan işçiler de greve kitlesel bir şe-
kilde katıldı. Tarım işçilerinin ve çiftçi 

örgütlerinin de greve katılım göster-
mesiyle grev Hindistan’ın kırsal bölge-
lerine de yayılmış oldu. Grevi on sendi-
ka konfederasyonu örgütledi. 175 çiftçi 
ve tarım işçisi örgütü de destek verdi.    

Grevin 12 maddelik bir talepler bildir-
gesi vardı. Devletin kuracağı bir dağı-
tım sistemi yardımıyla yükselen gıda 
fiyatlarının düşürülmesi, işsizliğin 
azaltılması, iş kanunundan istisna-
sız tüm işçilerin yararlanabilmesinin 
sağlanması, tüm işçilerin sosyal gü-
venceye kavuşması, asgari ücretin 
ve emekli maaşlarının yükseltilmesi, 
özelleştirmelerin durdurulması, taşe-
ron ve güvencesiz çalışmanın sonlan-
dırılması öne çıkan taleplerdi. 

Bu grevin anlamını kavramak için Hin-
distan’a dair biraz bilgi vermek gereki-
yor. Hindistan dev bir ülke. 1,3 milyar-
lık bir nüfusa ve Türkiye’nin dört misli 
toprak büyüklüğüne sahip. Nüfusun 
%80’i Hinduizm, %14’ü İslam inancı-
na mensup. Hindistan halkı, yaklaşık 
iki yüzyıl süren İngiliz sömürgeciliği-
ni 1947’de sonlandırıp bağımsızlığına 
kavuştu. Federal bir cumhuriyet olan 
Hindistan’ın 28 eyaleti var ve dünyanın 
en kalabalık demokrasisi. 

Ülke 2014’ten beri BJP isimli otori-
ter ve faşizan bir parti tarafından yö-
netilmekte. Aşırı düzeyde bir Hindu 
milliyetçiliği siyaseti izleyen BJP, Hin-
distan’ın Müslüman azınlığına karşı 
giderek artan bir ayrımcılığı ve şiddeti 
körüklemekte. Öte yandan ekonomi-
de son derece sermayeci politikalar 
izleyerek işçi haklarını ve ücretlerini 
sürekli aşağıya çekmekte. Özelleş-
tirmeyi, taşeronlaşmayı ve esnek ça-
lışmayı yaygınlaştırmakta. Tüm bun-
lara Hindistan ekonomisinin 2019’da 
yavaşlaması ve işsizliğin yükselmesi 
eşlik edince 8 Ocak 2020’deki genel 
greve rekor bir katılım gözlendi. Genel 
grevin ana taleplerinden biri olmasa 
da pek çok sendika ve işçi, Müslü-
manların ayrımcılığa ve şiddete uğ-
ramasını da grev esnasında protesto 
etti. İşçi sınıfının birliğini ve halkların 
kardeşliğini haykırdı.  

Hindistan işçileri ilk kez 1991’de bir 
günlük bir genel grev gerçekleştir-
miş. O günden itibaren bir ya da iki 
günlük genel grevler, işçilerin gücü-
nü ve birliğini gösterdiği özel bir ey-

lem biçimi haline gelmiş. 1991-2020 
arasında 19 kere bu tipte genel grev 
yapılmış. BJP’nin iktidara gelmesiyle 
birlikte giderek derinleşen işçi aley-
htarı politikalar bu grevlere katılımı 
arttırmış. BJP iktidarı sırasındaki ilk 
genel grev 2015’te yaklaşık 80 mil-
yon kişinin katılımıyla gerçekleşmiş. 
2016’da yapılan greve 150, 2019’da 
yapılan iki günlük greve ise 170 mil-
yon kişi katılmış. 

Kamu işçileri yanında bu kez özel sek-
tör işçilerinin, kayıt dışı işçilerin, tarım 
işçileri ve çiftçilerin de kitlesel bir şe-
kilde greve dahil olması 2020 grevinin 
250 milyona dayanmasını sağladı. 
Bankacılık, taşımacılık, eğitim, kamu 
taşeronu işyerleri ve devletin sahip 
olduğu fabrikalar grevin en yoğun 
yaşandığı sektörler oldu. Özel sektör 
fabrikalarında otomotiv ve tekstil iş-
kolu önplana çıktı. Taşımacılıkta sa-
dece kamu sektörü değil özel sektör 
de yaygın bir şekilde greve çıktı. Tarım 
işçileri ve çiftçilerin greve katılımı bek-
lenmedik ve görülmemiş bir düzeyde 
gerçekleşti. 

Böylesi çok talepli ve tek günlük bir 
genel grevin sermaye yanlısı ve oto-
riter bir hükümet karşısında derhal 
somut bir kazanım elde etmesi müm-
kün değil. Zaten grevi örgütleyen sen-
dikalar da böyle bir beklenti içinde 
değildi. Bu genel grevler Hindistan 
işçi sınıfını en geniş zeminde seferber 
etmek, işçi sınıfının örgütlülüğünü ge-
nişletmek ve gücünü göstermek için 
yapılıyor. 

BJP hükümetinin sermaye aşığı oto-
riter duruşundan yakın vadede geri 
adım atmayacağı ve Hindistan eko-
nomisinin salgın sürecinde daha da 
bozulacağı kesin. Dolayısıyla önü-
müzdeki dönemde Hindistan işçileri-
nin 8 Ocak’ı bile geride bırakabilecek 
yeni genel grevlerle karşılık vermesi 
sürpriz olmayacaktır. Hindistan işçile-
rinin önümüzdeki yıllarda tüm dünya 
işçilerine örnek olacak çapta dev mü-
cadeleler vermesi ve öncü kazanım-
lar elde etmesi muhtemel gözüküyor. 
21. yüzyılda Hindistan işçi sınıfının, 
küresel emek mücadelesinin öncü 
güçlerinden biri olması sürpriz olma-
yacaktır. 
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Sendikalar, işçilerin ekonomik ve demokratik haklarını 
savunan, koruyan ve geliştiren, işçi sınıfının mücadele 
örgütleridir. Tarihsel gelişimi içerisinde sendikaların 

kurulması, yasallaşması ve gelişmeleri hiç de kolay olma-
mıştır. Kapitalistler bu gelişmeyi önleyebilmek için siyasal 
iktidarlarının tüm olanaklarını kullanmış, sendikaları yasak-
lamış ve hatta yasaklara karşın gizlice kurulan sendikaların 
yöneticilerine ve üyelerine idama varan cezalar vermişlerdi. 

Sendikalara yönelik baskı, engelleme ve yasaklamalar sı-
nıfsal nedenlidir. Bir sınıf olarak kapitalistler (burjuvazi), tek 
tek işçiler karşısında çok güçlüdür. Bu nedenle, azami kâr 
peşindeki vahşi kapitalistler; karşılarında örgütsüz, güçsüz, 
tek başına kalmış, kaderini işverenin iki dudağı arasından 
çıkacak sözcüklere terk etmiş işçiler istemektedirler. Kapi-
talistlerin en büyük korkusu, bir sınıf olarak hareket edebi-
len örgütlü işçilerdir. Bu yüzdendir ki işçilerin örgütlenmesi-
ni engellemek için uzun yıllar devlet zorunu kullanmaktan, 
işçilerin önderlerini ölüm veya hapis cezaları ile yıldırmaya 
çalışmaktan, örgütlerini yasa dışı ilan etmekten imtina et-
memişlerdir. Yüzlerce öncü işçi idam sehpalarında ya da 
infaz mangalarının önünde kurşunlanarak can vermiştir. 
Onlarca yıl süren, uzun, kanlı ve can pahasına mücadeleler 

sonucunda sendikalar yasal kabul edilmiştir.

Bu nedenle kapitalistler, işçi ve emekçilerin haklarına yö-
nelik saldırılarında ilk önce sendikaları hedef almakta, et-
kisizleştirmeye ve mücadele örgütleri olmaktan çıkarmaya 
çalışmaktadırlar. Mücadeleci sendika yönetimlerini saf dışı 
edip mücadele etmekten kaçan kişilerin sendika yöneticisi 
seçilmesini sağlamaya, sendikalar ve yöneticileri aleyhine 
propaganda ile işçileri sendikalardan uzak tutmaya, böylece 
işçileri sendikasızlaştırıp yalnızlaştırmaya, dolayısıyla güç-
süzleştirmeye, örgütsüzleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Sınıf örgütü olarak sendikalar
İlk olarak yardımlaşma sandıkları biçiminde kurulan sen-
dikalar, kapitalistler tarafından muhatap kabul edilmemiş, 
kapitalistler çalışma koşullarını belirlemek için sendikalar-
la görüşmeyi reddetmiştir. Yani sendikaların yasal örgütler 
olarak kabul edilip, işverenler tarafından muhatap alınma-
ları uzun ve zorlu mücadeleler sonucunda mümkün olabil-
miştir. Türkiye’de sendikaların yasal statüye kavuşması ise 
Avrupa ve Amerika’dan yaklaşık 100 yıl sonra mümkün ola-
bilmiştir. Türkiye’de sendikaların 73 yıllık bir geçmişi var ise 
de sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilme hakkı yasal 
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statüye kavuşmalarından 18 yıl sonra mümkün olabilmiştir. 
Ne yazık ki anti demokratik hükümler, barajlar ve yasak-
larla dolu yasasıyla Avrupa ve Amerika’yı hala çok geriden 
takip etmekteyiz.

Buna karşın sendikalar, burjuvazinin vahşi sömürüsünün 
en önemli dayanağı olan işçilerin kendi aralarındaki reka-
betini sona erdirerek işçilerin birliğini ve dayanışmasını sağ-
lamış ve işverenlere karşı işçilerin ortak çıkarlarını savunan 
mücadele örgütleri olmuşlardır. Sendikalar, işçiler arasında; 
din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, meslek, siyasi görüş ve nitelik 
gibi olgularda bir ayrım yapmadan işçileri birleştirirler. Bu 
anlamıyla sendikalar, işçilerin sınıf örgütleridir.

İşçi sınıfı tarihi göstermiştir ki işçiler için birlik ve mücade-
le kadar önemliyse dayanışma da önemlidir. Kapitalistlerin 
devasa ekonomik ve siyasi gücü, uluslararası örgütleri kar-
şısında, işçi sınıfı için işyerlerindeki birlik, hatta sektördeki 
birlik bile bazen yeterli olmamaktadır. İşkolu, sektör, bölge, 
sendika, konfederasyon, dahası ülke sınırlarıyla bile kendini 
sınırlandırmadan dayanışmak, birlikte mücadeleler örgüt-
lemek gerekiyor. Bu olgunun önemini bizler de mücadele 
sürecinde gördük, kavradık, uyguladık ve halen uygula-
maktayız. UPS, DHL örgütlenmelerinde bu durumu somut 
bir biçimde yaşadık. Onlarca ülkeden ve farklı sektörlerden 
binlerce işçinin dayanışması ve desteği ile bu mücadeleleri 
başarı ile taçlandırabildik. 

Geçmişten bir miras; Dayanışma!
Türkiye’nin ilk kurulan ve ilk toplu sözleşme imzalayan sen-
dikalarından biri olan TÜMTİS’in tarihi, aynı zamanda birlik, 
mücadele ve dayanışmanın da tarihidir. Bu yazımızda sen-
dikamız tarihinden örneklerle dayanışmadan bahsedeceğiz. 

1949’da kurulduğu ilk günden bu yana zorluklara karşın
sözleşmelerle üyesi işçilerin çalışma ve ücret koşullarını 
iyileştirdi. İşçiler arasında kardeşliği yaygınlaştırdı. Bu 
anlayışı ile 1963 yılı Şubat ayında ilk grevlerden birisi olan 
Kavel Kablo Fabrikası İşçilerine parasal yardımda bulundu. 
Dayanışmanın yasaklandığı koşullarda önemli sayılacak bu 
yardım, işçiler arasında dayanışma duygunun gelişmesine 
katkıda bulundu. Aynı yıl haziran ayında Fargo Lastik 
Fabrikasında işten çıkarılan işçilere parasal yardımda 
bulundu. 1964 yılının mart ayında grevde olan Fil, Kelebek, 
Arı Kontrplak işçilerine parasal yardımda bulundu. 1965 
yılında greve çıkan Berec Pil Fabrikası işçilerine para 
yardımında bulundu. Yapılan bu yardımlar; grev hakkının 
yasallaştığı ilk yıllarda bu hakkın etkin bir mücadele aracı 
olarak yaygınlaşmasına katkı sağladı. Yine, sendika ve 
işkolu ayırımı gözetmeden, işçi sınıfının kazanımı için, 
yasaklara ve sınırlandırmalara rağmen yapılan yardımlar, 
dayanışmanın gelişmesine, yaygınlaşmasına da önemli 
katkı sağladı. 

Kuruluşunun ilk yıllarından beri dayanışmacı bir anlayışı be-
nimseyen TÜMTİS, bu tutumunu ısrarla devam ettirmekte, 
sendika, konfederasyon, sektör, ülkeler arası sınır, herhangi 
bir ayırım gözetmeden işçilerin ekonomik ve demokratik 
hak mücadelelerinin içinde yer almaya çalışmaktadır. Bu-
lunduğu yerdeki bütün işçi eylemlerine, grev ve direnişlere, 
gösterilere, basın açıklamalarına destek vermekte, grev ve 
direniş çadırlarının ilk ziyaretçilerinden olmaktadır.  

Örgütlenme anlayışımız, dayanışma tutumumuz
TÜMTİS’in tarihi, birlik, mücadele ve dayanışma üzerine 
kurulu ‘’üçlü sacayağı’’ ile örülmüştür. Emeğin hangi ke-
simine olursa olsun bir saldırıda bulunulmasına sessiz 
kalmak, yarın benzer saldırılara maruz kalmanın zeminini 
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yaratır. TÜMTİS’in birlik, mücadele ve dayanışma konusun-
daki tutumunun daha iyi anlaşılması için son 10 yıldan bazı 
örnekleri vererek durumun daha iyi kavranmasına yardımcı 
olacağıma inanıyorum:  

• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(KESK) çağrısıyla 19 Aralık 2013 tarihinde yapılan greve; 
başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve örgütlü ol-
duğu diğer illerde destek verdi. 

• Haber-iş üyesi PTT işçilerinin grevi ile aktif dayanışma 
eylemleri yaptı. Gaziantep’te gözaltına alınan işçilerin 
yerine yöneticileri ve üyeleriyle birlikte grev çadırında 
gece-gündüz nöbet tuttu.  

• Hava-İş sendikasının 15 Mayıs 2013 tarihinde uygulan-
maya başladığı grevle dayanışma eylemlerine aktif bir 
şekilde katıldı, sık sık grevci işçileri ziyaret etti.  

• Aynı yıl 8 Temmuz’da Basın-İş sendikası tarafından baş-
latılan Darphane işçilerinin grevleri ile dayanışma eylem 
ve ziyaretleri gerçekleştirdi.  

• 2013 yılında Türk Metal üyesi BMC işçilerinin ödenme-
yen ücretleri için İstanbul Levent’te yaptıkları eyleme 
kitlesel katılım sağlayarak destek verdi. 

• Yol-İş üyesi karayolu işçilerinin; karayollarının özelleşti-
rilmesine karşı Eylül 2012 tarihinde 81 ilde AKP il bina-
larına yaptıkları yürüyüşlere katıldı.  

• Yasakçı, anti demokratik içeriği nedeniyle sendikaların 
yoğun itirazlarına rağmen 2012 yılında kabul edilerek 
yürürlüğe konulan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na karşı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ada-

na ve Gaziantep’te yapılan eylem ve yürüyüşlere,  kent 
merkezlerindeki oturma eylemlerine katıldı. Örgütlü ol-
duğu işyerlerinde 16 Ekim tarihinde iş durdurarak bildi-
riler okudu.

• DHL kargo tarafından işten çıkarılan Norveç Taşıma İş-
çileri Sendikası işyeri temsilcisi Monica Nkechi Okpe ile 
dayanışmada bulunmak amacıyla şirketin İstanbul’daki 
merkezi önünde Ekim 2011 tarihinde kitlesel bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.  

• Şubat 2009’da sendikal hakları için greve çıkan TGS üye-
si Sabah-ATV çalışanlarına uzun grevleri boyunca des-
tek verdi. ATV’nin Balmumcu’daki ana binasının önünde 
düzenlenen basın açıklamalarına direnişteki üyeleriyle 
birlikte kitlesel katılım sağladı.

• DERİTEKS sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan 
Punto Deri işçilerinin Ağustos 2013’te başlattığı direniş 
ile dayanışma eylemlerine katıldı, direniş çadırına ziya-
retler yaptı. 

• Nestle’nin Bursa Karacabey’deki fabrikasında çalışan ve 
işten çıkarılan Tekgıda-İş üyesi işçilerin, basın açıklama-
larına, direnişlerine destek verdi.  

• Sütaş tarafından sendikaya üye oldukları için işten çıka-
rılan 27 Tekgıda-İş üyesi işçi ile dayanışmak amacıyla 
gerçekleştirilen tüm eylem ve etkinliklere katıldı. Direniş 
çadırına ziyaretler yaptı ve kendi üyelerine sendika düş-
manlığı yapan Sütaş’ın ürünlerini boykot çağrısı yaptı.

• Kristal-İş sendikasının Şişecam’a ait 10 işyerinde 5 bin 800 işçi 
ile başlattığı grevin hükümet tarafından yasaklanması nedeniyle 
yapılan protesto eylemlerine ve basın açıklamalarına katıldı. 
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• DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasının 15 bin üyesi ile 
başlattığı grev ile ilk günden itibaren dayanışma içerisin-
de oldu. Destek ziyaretleri gerçekleştirdi. Hükümetin me-
tal işçilerinin grevini “erteleme” adı altında yasaklamasına 
karşı yapılan eylemlere, basın açıklamalarına katıldı.

• Termik santral ile kömür ocaklarının özelleştirilmesine 
karşı işyerlerinin önünde ve bazen de Ankara’da eylem-
ler yapan maden ve enerji işçileriyle çok sayıda dayanış-
ma eylemine katıldı. Yatağan, Kemerköy, Yeniköy termik 
santrallerinin ve kömür ocaklarının özelleştirilmesine 
karşı örgütlü olduğu ambar işyerlerinde Haziran 2014’te 
eş zamanlı iş bırakma eylemi yaptı.  

• Soma’da 301 işçinin iş cinayetiyle katledilmesi nedeniyle 
tüm yurtta yapılan eylemlere katılım sağladı. Örgütlü bu-
lunduğu işyerlerinde iş durdurma eylemi yaptı. Hayatını 
kaybeden işçilerin anısına saygı duruşu da yapılan ey-
lemde kapitalistlerin, iş cinayetlerine yol açan aşırı kar 
hırsı ve taşeron uygulaması protesto edildi.  

• Taşımacılık işçilerinin sorunlarına dikkat çekmek ve in-
san onuruna yaraşır bir iş ve çalışma koşullar talebi ile 
ITF’nin ilan ettiği eylem ve etkinlik haftası kapsamında 
dünyanın pek çok ülkesinden taşıma işçileriyle eş za-
manlı eylemler düzenledi. Örgütlü olduğu işyerlerinde 
“İnsana Yakışır İş/Güvencesiz Çalışmaya Son” başlığı al-
tında basın açıklamaları gerçekleştirdi.

• Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ile IT-
F’nin tüm dünyada grev hakkını savunmaya yönelik ilan 
ettiği 18 Şubat 2015 Küresel Eylem Günü’nde örgütlü 
olduğu işyerlerinde basın açıklamaları yaptı.

• İran’da tutuklanan işçi önderi Rıza Shabi ile dayanışmak 
ve İran hükümetini protesto etmek amacıyla İstanbul ve 
Ankara’da İran konsoloslukları önünde basın açıklama-
ları düzenledi.

• Tekgıda-İş üyesi 220 Haribo Şekerleme işçisinin işten 
çıkarılan arkadaşları için başlattığı direnişe ziyaretler ve 
basın açıklamalarına katılarak destek verdi.

• Yine, özelleştirmelere, 4-c dayatmalarına ve hak kayıp-
larına karşı mücadele veren TEKEL işçileriyle dayanış-
ma içinde oldu. TEKEL işçilerinin Ankara’da gerçekleş-
tirdiği direniş ve basın açıklamalarına destek verdi.

• Avcılar Belediyesi’nde çalışırken işten çıkarılan Beledi-
ye-iş üyesi işçilerin eylemlerine destek verdi.

• Akkim Kimya’da sendikalaşma mücadelesi verdikle-
ri için işten çıkarılan Petrol-İş üyesi işçilerin direnişine 
destek verdi. 

• Kod-A Bilişim’de işten çıkarılan ve Bağcılar’daki Türk 
Telekom Müdürlüğü önünde direniş başlatan Sosyal-İş 
üyesi işçilere ziyaretler ve basın açıklamaları yoluyla 
destek verdi.  

• Altın iplik tekstil fabrikasında çalışan Teksif üyesi 1300 
işçinin Çerkezköy’de yaptığı basın açıklamasına katılım 
sağladı.  

• Sendikalaşma mücadelesi veren Tekgıda-İş üyesi Cargill 
işçilerinin direniş ve eylemlerine omuz verdi. 

• TEKSİF üyesi Salteks işçilerine ziyaretler yaptı, basın 
açıklamalarına katılım sağladı.

İŞÇİ GÜCÜ

| 202033



• Petrol-İş üyesi Flormar işçilerinin 297 gün süren dire-
nişlerine omuz verdi. 

• Petrol-İş üyesi Gripin işçilerinin grevi ile dayanışmada 
bulundu. 

Bir dergi yazısı, bütün dayanışma eylemlerini sıralamaya 
yetmez elbet. Biz bazılarını sıralamakla yetinelim. 

Dayanışma tek yanlı değildi elbette. TÜMTİS, dayanışmanın 
fiziki ve moral desteği ile önemli işyerlerinde örgütlenme 
başarıları da elde etti. UPS Kargo, DHL Lojistik, DHL Exp-
ress, Aras Kargo örgütlenmelerinde dayanışmanın rolü bü-
yüktür. 

UPS, DHL ve Aras Kargo’da örgütlenme ve 
dayanışma
TÜMTİS’in büyük kargo firmalarında örgütlenme çalışma-
sı UPS ile başladı. Daha başlangıçta işverenin 163 sendika 
üyesini işten çıkarması üzerine direniş başladı. 9 ay süren 
direniş boyunca dayanışmanın sıcak örnekleri yaşandı. Ama 
dayanışma da kendiliğinden olmadı. TÜMTİS dayanışmayı 
da sabırlı ve kararlı bir mücadele ile sağladı diyebiliriz. 

Dayanışmayı beklemedi, talep etti. Bunun için yoğun bir 
çaba sarf etti. Kamuoyuna, muhataplarına her gün bilgi ver-
di, çağrılar yaptı, dayanışma eylemi önerilerinde bulundu. 
Taahhüt edilen destekler yapılmadığında oturup bekleme-
di, sabırla ve kararlılıkla nedenlerini irdeledi, talepte bulun-
maya, muhataplarını teşvik etmeye devam etti. Bu arada 
kendisi de başka direnişlerle, grevlerle dayanışmayı ihmal 
etmedi, dayanışmanın iyi örneklerini sergiledi.

Acil eylem çağrıları, yazışmalar, görüşmeler sonuç ver-
meye başladı. Başta ITF ve ETF olmak üzere uluslararası 
sendika konfederasyonları 1 Eylül 2010 gününü sendikamız 
ve UPS işçileri ile Dayanışma Günü ilan etti. Dünyanın 100 
ayrı merkezinde UPS’nin sendika karşıtı tutumunu protesto 
eden eylemler yapıldı. Avrupa’dan birçok sendika yöneticisi-
nin direnişçi işçileri ziyaretleri sağlandı, misafir edildi. Ülke 
içinde konfederasyon ayırımı yapılmadan tüm sendikalar ve 
konfederasyonlara destek çağrıları yapıldı, gelişmeler hak-
kında bilgi verildi. Amerika’daki şirket merkezinde örgütlü 
olan TEAMSTERS sendikası olaya müdahil oldu ve UPS’deki 
örgütlenme mücadelesi başarı ile sonuçlandı. Yani, ulusla-
rarası sınıf dayanışması ile Türkiye’deki UPS işçileri sendi-
kalı olarak işlerine döndüler. 

Dayanışma ile mücadeleyi büyüttü
UPS’den sonra DHL lojistik’te örgütlenmeye başlayan TÜM-
TİS, yine işverenlerin yoğun işten çıkarma saldırısı ile karşı 
karşıya kaldı. Tüm olumsuz koşullara rağmen umutsuzluğa 
düşmeden, sabırla ve inatla 16 ay sürdürülen, dayanışma-
nın, dayanışmayla mücadeleyi büyütmenin ve kazanmanın 
güzel örnekleri yaşandı. TÜMTİS, gözaltılarla, polis tarafın-
dan yakılan, tahrip edilen direniş çadırlarının yeniden ku-
rulmasıyla, işveren tarafından örgütlenen sarı sendikanın 
tahribatlarıyla mücadele etmekle yetinmedi. Aynı zamanda 
dayanışmanın örülmesi için de yoğun çaba sarf etti. Şirketin 
Almanya’daki merkezinde örgütlü Ver.di (Birleşik Hizmetler 

Sendikası) ile sürekli görüşülerek, gelişmeler hakkında bilgi 
verilerek mücadeleye destekleri sağlandı. Çok sayıda Avru-
palı sendika yöneticisinin, politikacının direniş yerini ziyaret 
etmeleri ve Alman hükümeti nezdinde baskı yapmaları sağ-
landı. Yine ülke içindeki sendikalara ve konfederasyonlara 
destek çağrıları yapıldı, gelişmeler hakkında bilgi verildi, 
mücadeleye ortak edildi. 476 gün süren kararlı mücadele ve 
dayanışma sayesinde DHL Lojistik örgütlenme mücadelesi 
de başarıyla sonuçlandı.

Benzer bir süreç DHL Express işyerinin örgütlenmesi mü-
cadelesinde de yaşandı. Yaklaşık 18 ay süren direniş boyun-
ca Türkiye’de ve dünyada dayanışma ziyaretleri, eylemleri 
yapıldı. ITF ve ETF’nin yaptığı çağırılarla 8 Haziran 2018’de 
20’den fazla ülkede eş zamanlı eylemler yapıldı. Türk-İş’e 
bağlı sendikalarımızın genel başkanları, şube başkan ve yö-
neticileri, DİSK ve KESK genel başkanları, bağlı sendikaların 
yöneticileri, siyasi parti yönetici ve üyeleri direniş yerini zi-
yaret ederek, basın açıklamalarına katılarak destek verdiler. 
Mücadele ve dayanışma DHL Express’te de olumlu etkisini 
gösterdi ve bu işyerinde de mücadele kazanımla sonuçlandı.  

İtirazlar, bıktırıcı uzunluktaki davalar, 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünün yarattığı koşullar nedeniyle Aras Kargo’da 
da zorlu bir örgütlenme mücadelesi yaşandı. Sendika üye-
si ambar işçileri ile UPS ve DHL Lojistik işçilerinin destek 
ve dayanışması Aras Kargo örgütlenmesinin başarısında 
önemli pay sahibi oldu. ITF, Aras Kargo örgütlenmesinde de 
dayanışma tutumunu sergiledi.

TÜMTİS’in Ankara şube başkanı ve şube yöneticileri “üye 
sayısını arttırarak şahsi çıkar sağladıkları” suçlamasıyla 
tutuklandıklarında da dayanışmanın güzel örnekleri yaşan-
dı. Yıllarca süren yargılama ve hapis sürecinde de Türk-İş, 
DİSK, KESK ve bağlı sendikaların üye ve yöneticilerinin, de-
mokratik kitle örgütlerinin, demokrat basın kuruluşlarının 
destek ve dayanışmasını hep yanında hissetti. ITF, ETF ve 
diğer uluslararası sendikaların yöneticilerinin, duruşmalar 
ve cezaevinde ziyaret için Türkiye’ye kadar gelmeleri, basın 
açıklamaları yaparak kamuoyu oluşturmaları, imza kam-
panyaları düzenlemeleri dayanışmanın örnekleriydi.
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Yeni dijital teknolojiler artan bir hızla ve karmaşık 
bir düzensizlikle kullanılıyor. Mobil uygulamalardan 
süreç yönetimi algoritmalarına, otomatik makine-

lerden robotlara kadar yapay zekâ önümüzdeki dönemde 
geniş bir iş yelpazesini etkilemeye başlayacak gibi görü-
nüyor. 
İşverenler ve sermaye cephesi bizlere bilerek yanlış bir bil-
giyi verdiler; otomasyon işlerimizi yok edecek. Otomasyon 
ve yeni teknolojiler işleri yok etmek yerine onları yeni iş-
yerlerine, mesleklere, işverenlere, sektörlere, yeteneklere 
ve istihdam modellerine dönüştürecekler. Sendikalar bu 
dijital dönüşümün yönetilmesine destek olabilirler. 
Bu konudaki endişeler yeni değil. Sanayi devriminden bu 
güne işçiler sürekli yeni makinalarla ve metotlarla yüz-
leştiler. Bu yeni makinalar işleri daha hızlı, daha ucuz ve 
daha kaliteli yapıyordu. Ancak tarih bize teknolojinin hiçbir 
zaman bugün karşı karşıya olduğumuz gibi kitlesel işsizlik 
ya da yoksulluk getirmediğini de söylüyor. 
Teknolojinin etkileri her zaman toplum, politika ve hükü-
metler tarafından düzenlenir. Toplumların bir seçeneği var; 
teknolojiyi herkesin hayatını iyileştirmek için mi kullana-
caklar yoksa teknolojinin yalnızca küçük bir elit kesimin 
yararına kullanılmasına izin mi verecekler? Cevap, işçilerin 
bu konuda nasıl mücadele edeceğine bağlı.
Bugünün dünyasında geçerli olan politik sistemler maa-
lesef işçilerin, teknolojinin yönetimi konusunda söz sahibi 

olmadığını gösteriyor. İşte tam da bu yüzden işçi sendika-
ları teknolojik gelişmelere dair gelecekte nasıl bir işyeri, 
nasıl bir ekonomi ve nasıl bir toplum istedikleri çerçeve-
sinde bir cevap geliştirmek zorundadır.  
Şimdi sizlere özellikle kara yolu taşımacılığının gelece-
ğini etkileyecek birkaç örnek vermek istiyorum:
Drone kargo teslimatları
Aşağıda gördüğünüz aracın adı parcelcopterdir. Helikop-
terden esinlenerek bu ismi koymuşlar. Bu drone, saatte 
130 km hızla önceden belirlenen rotalarda 4 kg koli taşıyor. 
Şirketler bu konuda birbirleri ile rekabet içinde. Amazon 

Kara taşımacılığında yeni Kara taşımacılığında yeni 
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ilk drone teslimatını 2016’da yapmıştı. İsviçre’de ilaç, İzlan-
da’da yemek ve diğer ticari ürünlerin teslimatı sayıları her 
gün artan bir şekilde böyle yapılıyor. Birazdan bu tekno-
lojilerin birçoğumuzun hayatına, en azından önümüzdeki 
birkaç yıl içinde yaygın olarak girmesinin mümkün olma-
dığından bahsedeceğim. Kurye olarak çalışan dostlarımız 
şimdilik rahat olsunlar. 
Uygulama temelli (App-based) yolcu 
taşımacılığı
Uber hepimizin bildiği bir App-based yani uygulama üze-
rinden istihdam sağlayan bir şirket. Uber’in ve Uber gibi 
cep telefonu uygulaması üzerinden çalışan şirketlerin en 
büyük avantajı kendi idari ya da teknik servisleri dışında 
çalışan istihdam etmiyor olmaları. Çünkü Uber şoförlerinin 
tamamı kendi hesabına çalışıyor, çalıştığı kadar kazanıyor 
ve Uber de bundan pay alıyor.  Şirketin vergi ve diğer birçok 
maliyetini bu şekilde çalışana yükleyen bu çalışma biçimi 
ne yazık ki bu konuda sayıları artan birçok çokuluslu şirket 
tarafından da uygulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve 
İngiltere’de geçmişte Uber çalışanlarının da şirketin işçisi 
sayılması gerektiği konusunda davalar açıldı, kazanılan 
davalar var.  

Son yıllarda Uber, Eats adıyla yemek teslimatına da baş-
ladı. İsviçre’de Uber Eats çalışanları kendilerinin Uber ça-

lışanı olarak kabul edilmeleri ve Uber’in de işveren olarak 
sorumluluklarını yerine getirmesi için yakın zaman önce 
davalar açtı ve sonunda mahkeme, kuryeleri Uber Eats’in 
işçisi olarak kabul etti. İsviçre’deki UNIA Sendikası’nın mü-
cadelesi sonucu elde edilen bu kazanım umuyoruz diğer 
ülkelerde de hayata geçer.
Uygulama temelli çalışmada emek sömürüsünün ne ka-
dar olacağını belirleyen etmenlerinden birisi ülkelerin 
mevzuatları. Ancak bu mevzuatlar da günümüzde serma-
yenin menfaatleri doğrultusunda kolayca değiştirilebiliyor. 
Türkiye’de sermaye kesiminin yıllardır dile getirdiği ‘Zero 
Hour Contract’ yani sıfır saat sözleşmesi henüz mevzuatı-
mıza girmedi. İnşallah hiç girmez çünkü bu sistem taşeron 
sistemini bile aratan bir çalışma düzeni. Özetle nedir bu 
sistem? Sıfır saat sözleşmesinde ne ücret, ne de kaç saat 
çalışacağınız yazıyor. Patron ne zaman size ihtiyaç duyarsa 
o zaman sizi çalıştırıyor ve sadece çalıştığınız kadar ücret 
alıyorsunuz. Bu da çoğunlukla asgari ücreti geçmiyor. İn-
giltere’de işçiler uzun yıllardır bu konuda mücadele ediyor 
ama halen bir başarı sağlanamadı. 
Platooning 1
2017 yılı başlarında, Uluslararası Kara Taşımacılığı Birli-
ği (IRU) bir rapor yayınladı. ‘Geleceğin ticari kamyonları’ 
adını verdikleri raporda birçok teknoloji arasında kamyon 
otomasyonu ve Platooning teknolojilerinin  gelecekte bu 
alanda en fazla ön planda olacağını belirttiler. Platooning 
ile birbirini kablosuz bir bağlantı ile takip eden 5 tane kam-
yon tamamen akıllı teknoloji ile taşımacılık yaparken sade-
ce en öndeki kamyonda şoför oluyor ve arkadakiler uydu 
ve akıllı teknoloji ve sensörler tarafından kontrol ediliyor. 

Bu yöntem Avustralya’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ve bazı Avrupa ülkelerinde sadece kontrollü yollarda kulla-
nılmaya başlandı. Ancak gerek altyapıların ileri teknolojiye 
uyarlanması gerekse yasal mevzuatların değiştirilmesine 
olan ihtiyaç bunları, daha uzun vadede yaygın olarak gö-
rebileceğimiz uygulamalar haline getiriyor. Bu uygulama 
başladığında normalde altı şoförün istihdam edildiği yerde 
sadece bir şoför istihdam edilecek. 

1  Birkaç kamyonun tek bir operatör tarafından 
toplu olarak kontrol edilen bir trene benzer şe-
kilde çalıştığı sistem.
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Lojistik Depoları 
Depolar tedarik zincirinin en önemli parçalarından birisi. 
Özellikle E-ticaretin artmasıyla birlikte Amazon gibi birçok 
şirket bu alanda büyük yatırımlar yapıyor. 
Depo robotları bundan on yıl önce ilk defa basında yer aldı-
ğında teknolojiyle ilgilenenlerin oldukça dikkatini çekmişti. 
Evet, şimdi o robotlar yüzbinlerce ve sayıları artmaya de-
vam ediyor. Depo robotlarıyla birlikte intermodal teknoloji-
ler, yükleme ve boşaltma robotları ve hatta tekerlekli tesli-
mat dronları yaygınlaşırsa, istihdam üzerindeki daha uzun 
vadeli etkiler artacak gibi görünüyor. 

Amazon, yakın zaman önce Türkiye’de de faaliyetlere baş-
layan dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Amazon’un 
dünya genelindeki depolarında ve kurye ağlarında 700 bin-
den fazla çalışan, 100 bin geçici çalışan ve (kendi ifadeleriy-
le) 100 binden fazla da robot bulunuyor. 
Amazon maalesef kendi çalışanlarının temel sendikal hak-
larına saygı göstermiyor. Sadece sendikal haklar konusunda 
değil işçilerin sağlık ve güvenliğini sağlama konusunda çok 
sayıda hak ihlali yaptığı, sendikalar tarafından dile getiriliyor. 
İngiliz işçi sendikası GMB tarafından yayımlanan bir rapor, 
2015-2018 arasında Amazon’un Birleşik Krallık’ta bulunan 
depolarına 600 kez ambulans çağrıldığını ortaya çıkardı.
Sorunlar ve sendikaların çözüm arayışları
Kapitalist bir ekonomide ortalama emek üretkenliğindeki 
herhangi bir artışın istihdam edilen işçi sayısını azaltma-

sı gerektiği sonucuna basit bir hesapla varılabilir. Bu çer-
çevede, teknoloji aynı miktarda bir şeyin daha az işçi ile 
üretilmesine izin veriyorsa, sonuç kesinlikle bu olacaktır. 
Ancak teknoloji ile işgücü talebi arasındaki ilişki maalesef 
bundan daha karmaşık ve oyunda başka birçok faktör var. 
Çeşitli nedenlerden ötürü, yeni teknoloji, birçok gözlemci-
nin beklediği kadar hızlı bir şekilde daha yüksek gerçekle-
şen işgücü üretkenliğine dönüşmüyor. Aslında, kaydedilen 
işgücü verimliliği artışı 2008 krizinden bu yana hızlanmadı, 
tam tersine azaldı. 
Kontrollü veya laboratuvar ortamlarında gösterilebilecek 

yeni teknikler (örneğin sürücüsüz araçlar) gerçek dünya 
ortamlarında uzun yıllar uygulanamayabilir. 
Yeni teknolojinin güvenli veya makul kullanımına izin ver-
mek için düzenlemelerin değiştirilmesi gerekecek.
Sosyal tutumlar ve tüketicinin kabulü zaman alacaktır. 
Yeni teknolojilerle ilişkili sermaye yatırımı gereksinimleri, 
özellikle daha küçük, daha az varlıklı firmalarla karakteri-
ze edilen sektörlerde yeni makine ve teçhizatın kurulumu-
nu geciktirecektir.
Tüm bu nedenlerden ötürü, emek tasarrufu teknolojisinin 
toplam sonucu olması gereken emek üretkenliğinde bek-
lenen artış, genel olarak görünür değildir.
Teknoloji yeni işler yaratır mı?
Teknolojinin kendisi, işimizi dönüştüren bir dış güç değildir. 
Teknoloji, mal ve hizmet üretmenin yeni ve daha verimli 
yollarını geliştirmek için insan çabasını yansıtır. Ve tekno-
lojinin kendisi büyük insan emeği girdileri gerektirir; yeni 
makinelerin inovasyonu, mühendislik, tasarım, üretim, iş-
letme ve bakım, ekipman vs. Bu nedenle yeni teknolojinin 
tanıtımı, diğerlerini ortadan kaldırsa bile bazı yeni görevler 
ve işler yaratır. 
Yeni teknolojilerin, işçileri işsiz mi bırakacağı yoksa daha 
fazla yeni istihdam mı yaratacağı sorusu biz sendikaların 
ve toplumların bu kaçınılmaz dönüşüm sürecinde ne kadar 
aktif yer alması ile doğrudan alakalı. İki etkinin eşit olacağı-
na veya aynı anda ortaya çıkacağına dair bir garanti olmasa 
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da yeni iş türlerinin ortaya çıkacağını şimdiden görüyoruz.
Yeni teknolojiyle mevcut görevlerden ayrılmak zorunda 
kalan işçiler, toplam üretim hacminde herhangi bir deği-
şiklik olmasa bile, yeni işlerde –gerekli mesleki eğitim ve 
yetkinliklerin sağlanması sonrası-  yeni işleri yapmak üze-
re istihdam edilecekler.  Örneğin, bilet satan veya kontrol 
eden işçilerin, hizmetin kalitesini veya verimliliğini artıran 
yeni işlevlerin yeniden konuşlandırıldığı bir taşımacılık sis-
teminde istihdam edilmesi gibi.
Emek hareketinin stratejisi, teknolojiyi “durdurmaya” ça-
lışmak değil, teknolojinin politika düzeyinde nasıl uygu-
lanacağını etkilemek, işçiler ve toplum için faydalarını en 
üst düzeye çıkarmak, sömürücü uygulamaları sınırlamak 
veya önlemek ve teknolojik gelişmelerde istihdam an-
lamında olumsuz etkilenen işçiler için tazminat ve geçiş 
desteği kazanmak için gücümüzü odaklamaktır.
Taşımacılık sektörünün dışındaki teknolojik gelişmelerin de 
ulaştırma üzerinde zincirleme etkisi olabilir. 3D baskı ve di-
ğer teknolojiler merkezi olmayan üretim tesislerinin yerel 
pazarlara daha yakın bir yere taşınması için fırsatlar yaratır 
ve bu da potansiyel olarak ticaret modellerini etkileyebilir.
Taşımacılık ve teslimat görevlerini koordine etmek için 
dijital platformların geliştirilmesi, istihdamda geleneksel 
ulaşım sağlayıcılarından alternatif iş modellerine doğru bir 
kaymaya yol açabilir.
Teknoloji kontrol edilemez bir güç değildir
İşler, önümüzdeki yıllarda teknolojiden giderek daha fazla et-
kilenecek. Yine de teknoloji kontrol edilemez bir güç değildir 
ve iş üzerindeki etkileri hiçbir şekilde kaçınılmaz değildir.
Şu andaki sorun üretimde değil, eşitsiz dağıtımda yatı-
yor. Teknoloji, daha fazla güvenlik, daha yüksek gelir ve 
daha fazla boş zaman ile daha iyi bir yaşam beklentisini 
açmalıdır.
Teknoloji ve otomasyonun işgücü talebi üzerindeki et-
kisini tahmin etmek imkansızdır. Bazı işler elenecek, 
birçok iş değiştirilecek ve bazı işler yaratılacaktır. Kay-

bedilen iş sayısı ile kazanılan iş sayısı arasında herhangi 
bir “denge” beklemek için hiçbir neden yoktur. 
Tarih bizlere kitlesel işsizliği yaratanın teknolojinin kendisi 
olmadığını, bunun yerine işsizliğin sosyal ve politik seçim-
lerin doğrudan sonucu olduğunu gösteriyor.
Bu nedenle, teknolojik değişimin ekonomik, politik ve sos-
yal bağlamı, çalışan insanların yaşamlarını iyileştirip iyileş-
tirmediğini mi yoksa onu baltalamak için mi kullanıldığını 
belirlemek için çok önemlidir. Günümüzde ulaşım işlerini 
etkileyen değişikliklerin çoğu yalnızca teknolojiden kay-
naklanmıyor, daha ziyade iş organizasyonundaki ve istih-
dam ilişkilerindeki olumsuz değişiklikleri yansıtıyor. 
Mücadele nasıl olmalı?
Teknolojinin işçilere veya topluma daha geniş anlamda za-
rar vermeyecek şekilde uygulanması için mücadele edebi-
liriz. Bu mücadele, maliyet minimizasyonu ve kar maksi-
mizasyonu üzerindeki mevcut dar odak yerine, tüm süreci 
yönlendirmek için farklı kriterler belirlememizi gerektirir. 
Bunu başarmak için güçlü, odaklanmış ve stratejik bir 
emek hareketinin çabaları ve mücadelesi gereklidir.
Veriler planlamanın anahtarı olduğu ve bilgi güç olduğu 
için, işçiler ürettikleri verilere sahip olmak için de çabala-
malıdır. Bu, sendikaların verilere ilişkin ulusal yasaları zor-
lamasını diğer bir deyişle kazanılmış hakları korumasını 
gerektirir. Bunun için de;
İşçiler ve sendikaları, yeni teknolojilere yönelik şirket 
planlarından en erken aşamalardan itibaren haberdar 
edilmelidir.
Toplu pazarlık, yeni teknolojiyi ve uygulamalarını kapsa-
malı ve işverenlere ve sendikalara teknolojik değişimin te-
mel özelliklerini kabul etme fırsatı sunmalıdır. Bu anlamda 
sendikalar, dünya için yeni bir ekonomik ve politik vizyon 
geliştirmede rol oynamalıdır.
Not: Bu yazı ITF’nin, Geleceğin İşleri ve Teknoloji ile 
ilgili yayınladığı raporlardan derlenmiştir. 
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İMZALANAN TİS’LER

DHL Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile 
sürdürmekte olduğumuz 4. Dö-
nem TİS (Toplu İş Sözleşmesi) 

görüşmeleri 25.03.2020 tarihinde Ge-
nel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem 
Yıldırım, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ersin Türkmen, Gebze Şube Başkanı-
mız Ali Rıza Atik sendikamızın avukatı 
Oktay Durmaz’ın katılımı ile imzalandı. 
Görüşmede işveren tarafını Genel Mü-
dür Orkun Saruhanoğlu, İK Genel Mü-
dürü Serkan Yardımcı temsil etti. 

4. Dönem TİS’i, Covit-19 salgını nede-
niyle yüzbinlerce işyerinin kapandığı, 
milyonlarca işçinin ücretli-ücretsiz izi-
ne çıkarılarak işini kaybettiği, Aile ve 
Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı bir 
kararname ile grev ve toplu sözleşme 
hakkının askıya alındığı koşullarda, ka-
zanılmış haklardan taviz verilmeden ve 
yeni kazanımlar eklenerek imzalandı. 

Sendikamız, genel üye toplantıları ile 
toplusözleşme görüşmelerinde geli-
nen süreci üyeleriyle paylaştı. 

TİS görüşmeleri devam ederken de 
sürecin her aşamasını üyelerle birlikte 
değerlendirildi. 

2020-2021 Dönemini kapsayan TİS ile 
ücret ve sosyal haklarda önemli kaza-
nımlar sağlandı. Ücret ve sosyal hak-
larda birinci yıl yüzde 18 ila yüzde 22 
arasında değişen oranlarda zam alındı. 
İkinci yıl ücretlerine enflasyon oranında 
artış sağlandı. TİS ile 14-15 gün kulla-
nılan mevcut izin sürelerine 1 gün ilave 
alındı. 

DHL Lojistik Hizmetleri 
A.Ş.’de 4. Dönem TİS 
İmzalandı
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TÜVTÜRK’e bağlı Karadeniz Taşıt 
Muayene İstasyonları İşletim 
A.Ş. ile devam etmekte olan 4. 

Dönem TİS’i 07.07.2020 tarihinde Ge-
nel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem 

Yıldırım, Karadeniz Şube Sekreteri-
miz Deniz Özdemir’in katılımıyla im-
zalandı. Görüşmede, işveren tarafını 
Genel Müdür Kemal Ören, Genel Mü-
dür Yardımcısı Melis Avalin ve Koray 
Özcan temsil etti.

TİS ile ücretlerde ve sosyal haklarda 
önemli artışlar sağlandı. Ücret ve sos-
yal haklarda ortalama yüzde 26 ora-
nında zam alındı. 5 yıl ve üzeri çalışan-
ların ikramiyeleri 3 maaşa (90 gün) 
yükseltildi. Bayram ödeneği net 350 
TL’ye çıkarıldı. Yılbaşı ödeneği net 170 
TL’ye yükseltildi. Yıllık ücretli izinlerde 
yasal sürelere 1’er gün daha ilave edi-
lerek 6 güne çıkarıldı.

Karadeniz Taşıt Muayene İstasyonları 
İşletim A.Ş’de yeni dönem TİS’i üyele-
rimizin onayı alınarak imzalandı. 

ÖNÜMÜZDEKİ TİS’LER

Sendikamız örgütlü bulunduğu 
Aras Kargo’da ikinci dönem, UPS 
Kargo’da beşinci, ME-PAR Gür-
soy’da ikinci; Adana, Mersin ve 

Hatay’da TÜVTÜRK’e bağlı 15 araç 
muayene istasyonunda daha yeni 
dönem (2020-2022) TİS sürecini 
sürdürmektedir. Covid-19 salgını-
nın yol açtığı tüm olumsuz koşul-

lara rağmen TİS sürecini üyeleriyle 
birlikte sürdüren sendikamız, ka-
zanılmış haklardan taviz verme-
den, yeni kazanımlarla tamamla-
mayı hedeflemektedir.

TÜVTÜRK Karadeniz Taşıt 
Muayene A.Ş.’de TİS Yenilendi
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Tutuklu şube başkanımız 
yeniden aramızda 

Başkanlar Kurulumuz tahliye-
sinden sonra Eski Şube Baş-
kanımız Nurettin Kılıçdoğan’ı 

Ankara’da ziyaret etti. 
Ankara Şube Başkanımız Nurettin 
Kılıçdoğan ile 14 şube yöneticimiz ve 
üyemiz,  “TÜMTİS üyesi işçilerin sayı-
sını çoğaltmak, bu şeklide sendikanın 
aidat gelirini arttırmak” ve tatildeki iş-
yerinin çalışmasına mani olarak “iş ve 
çalışma hürriyetini engellemek“ suçu-
nu işledikleri gerekçesiyle 2 yıl ile 6 yıl 
arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. 
Özel Yetkili Mahkemenin bu kararı ne 
yazık ki Yargıtay 16. Ceza Dairesi ta-
rafından onanmış; Şube Başkanımız 
Kılıçdoğan’ın da aralarında bulunduğu 
şube yöneticilerimiz 2017 tarihinde 
cezaevine konulmuştu. 
Sendikamız, Özel Yetkili Ankara 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin “FETÖ/PDY 
örgütüne üye oldukları” gerekçesiyle 
meslekten el çektirilmiş hakimleri ta-
rafından verilen bu kararını kabul et-

meyerek yargılamanın tarafsız bir şe-
kilde yeniden yapılmasını talep etmiş 
ancak bu talebi Yargıtay tarafından 
reddedilmişti. 
Sendikamız hukukçuları tarafından, 
özel yetkili mahkeme tarafından veri-
len ve adil olmayan bu haksız ve hu-
kuksuz kararın; AİHS ve Anayasa’ya 
aykırı olduğu, adil yargılanma hakkı-
nın ihlal edildiği bildirilerek Anayasa 
Mahkemesi’ne başvuruda bulunul-
muş ancak bu başvurusu da redde-
dilmişti. Anayasa Mahkemesi’nin ret 
kararı üzerine dosya, hukukçularımız 
tarafından Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’ne taşınmıştı.   
Sendikacılığın ve sendikal faaliyeti 
hedef alan bu karara ilişkin Merkez 
Yönetim Kurulumuz 27.02.2020 tarihli 
açıklamasında şu değerlendirmelerde 
bulunulmuştu; “Bu karar, başta sendi-
kamız olmak üzere bütün sendikala-
rı, sendika yöneticilerini hapis tehdidi 
ile sindirmeyi, sendikal faaliyetten 

alıkoymayı hedefleyen, temel insan 
haklarından biri olan sendikalaşma 
hakkını ihlal eden bir karardı. Ancak 
sendikamız, sendikacılık faaliyetini 
hedef alan bu karar karşısında geri 
adım atmamıştır. Gözaltılara, tutukla-
malara, tüm baskı ve ceza tehditlerine 
rağmen sendikamız, “üyesi sayısını 
çoğaltmaya” devam etmiştir. 
Sendikaya üye kazandırmaya çalıştığı 
ve bu şekilde çıkar sağladığı gerek-
çesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan 
Şube Başkanımız Nurettin Kılıçdoğan 
üç yıllık hapislikten sonra 20 Şubat 
2020 tarihinde tahliye edildi. 
Ankara’da toplanan Başkanlar Kuru-
lumuz, sendikacılık faaliyetini ceza-
landırmayı hedefleyen bu kararı bir 
kez daha kınadı. Bu süreçte sendika-
mız ile dayanışma içinde olan üyele-
rimize, sendika ve emek örgütlerine 
teşekkür eden Başkanlar Kurulumuz 
toplantının ardından Nurettin Kılıçdo-
ğan’ı ziyarette bulundu. 

Bizden Haberler
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Sendika Başkanlarından CHP 
Genel Merkezini Ziyaret 

Genel Başkanımız Kenan Öz-
türk’ün aralarında bulunduğu 
beş sendika başkanı Cumhu-

riyet Halk Partisi (CHP) Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu maka-
mında ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ün 

yanı sıra Belediye-İş Genel Başkanı 
Nihat Yurdakul, Tekgıda-İş Genel 
Başkanı Mustafa Türkel, Kristal-İş 
Genel Başkanı Bilal Çetintaş ve DE-
RİTEKS Genel Başkanı Musa Ser-
vi’nin yer aldığı görüşmede, çalışma 
yaşamı ve emek gündemine ilişkin 

görüş alışverişinde bulunuldu. 

Görüşmede, CHP Lideri Kılıçdaroğ-
lu’nun yanı sıra CHP Grup Başkan-
vekili Özgür Özel ile Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bu-
lundu. 

Cargill’de Tekgıda-İş sendikasına üye oldukları 
için işten çıkarılan ve iki yılı aşkın süredir dire-
nişte olan işçilere dayanışma ziyaretinde bu-

lunduk. Cargill’in Bursa Orhangazi’deki fabrikasında 
işten çıkarılan 14 işçi fabrika önünde başlattığı dire-
nişini 20 Ağustos 2019’da şirketin İstanbul’daki ge-
nel merkezi önüne taşımıştı. Virüs salgını nedeniyle 
eylemlerine ara veren işçiler 17 Ağustos 2020’de 
tekrar eylem alanına dönmüştü. 

Cargill işçileriyle 
dayanışma 
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Tüm dünyada, işçilerin birlik, mücadele ve dayanış-
masını ifade eden 1 Mayıs, bu yıl Covid-19 virüsü 
nedeniyle ev ve işyerlerinde yapılan etkinliklerle 

kutlandı. Salgın nedeniyle ilan edilen üç günlük sokağa 
çıkma yasağından dolayı sendikamız, 1 Mayıs’ı bir gün ön-
cesinden, yüzü aşkın işyerlerinde kutladı. Bu sene yapılan 
kutlamalarda salgının çalışma yaşamına etkileri, ücretsiz 
izin, işten çıkarma uygulamaları ile işsizlik ve gelir adalet-
sizliğine ilişkin tepki ve talepler öne çıktı. 

Sendikamız, şubelerinin bulunduğu İstanbul’da ve bağ-

lı Trakya bölgesinde, Adana’da, Ankara ve bağlı Konya ve 
Kayseri’de; Bursa ve bağlı Balıkesir, Eskişehir’de; Gazian-
tep ve bağlı Diyarbakır, Van ve Malatya’da; Gebze, İzmir ve 
bağlı Antalya ve Denizli’de; Mersin’de ve Karadeniz şube-
mize bağlı Samsun, Trabzon, Ordu, Fatsa, Merzifon, Erzu-
rum ve Giresun’da üyelerinin katılımıyla kutladı. 

Sendikamızın çağrısı ile işyerleri önünde bir araya gelen 
kargo, araç muayene ve ambar işçileri “Yaşasın 1 Mayıs”, 
“Ücretsiz izin uygulamasına son”,  “Önce işçinin sağlığı 
sonra üretim”, “İşsizlik sigorta fonundan tüm işçiler koşul-

1 Mayıs birlik ve dayanışma günü 
işyerlerinde kutlandı 

Taksim Anıtına Çelenk 
Genel Başkanımız Kenan Öztürk ile Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk-iş Yö-
netim Kurulundan oluşan sendika heyeti, 1 
Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’na 
çelenk bıraktı. Daha sonra Kazancı Yokuşu’na 
geçen heyet, burada, 1 Mayıs 1977’de katle-
dilen işçileri andı. Tüm dünyayı ve ülkemizi 
etkisi altına alan Covit-19 salgını nedeniyle 
heyette sınırlı sayıda kişi yer aldı. 
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suz yararlansın” yazılı pankartları taşıdı. Günün anlam ve 
önemine ilişkin konuşmaların ardından sendikamızın ve 
konfederasyonumuz Türk-İş’in bildirisi okundu.
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İSTANBUL’DA 1 MAYIS

İstanbul’da 1 Mayıs, örgütlü bulunduğumuz kargo ve am-
bar işyerlerinde genel başkan, merkez ve şube yöneticile-
rimizin katılımıyla kutlandı. İstanbul 1 No’lu şubemize bağlı 
UPS Kargo, DHL Lojistik, Aras Kargo işyerleri ile Avrupa 
ve Anadolu yakasında bulunan ambarlar sitesinde yapılan 
etkinliklerde, insan onuruna yaraşır iş ve yaşanabilir bir 
gelecek talebi dile getirildi. UPS ve Aras Kargo’da gece ve 
gündüz vardiyasında ayrı ayrı etkinlikler yapıldı. 

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Örgütlenme Sek-
reterimiz Muharrem Yıldırım, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Ersin Türkmen ve İstanbul 1 No’lu Şube Sekreterimiz Turan 
Bayrak, UPS Kargo Mahmutbey Aktarma Merkezi, ambar-
lar, Aras Kargo ve DHL Lojistik işyerinde işçilerin bayramını 
kutladı. Burada işçilere hitap eden Başkan Kenan Öztürk, 
virüs nedeniyle bu yıl 1 Mayıs’ın meydanlardan uzakta kut-

landığını ancak koşul ne olursa olsun işçilerin, daha iyi bir 
yaşam ve daha iyi bir gelecek mücadelesinden geri durma-
dığını ifade etti. 

Covid-19 salgınının dünyadaki eşitsiz ve adil olmayan uy-
gulamaları birer birer su yüzüne çıkardığını belirten Başkan 
Öztürk, salgının işçilerin yaşamına etkilerinin ise daha fazla 
esneklik ve güvencesizlik biçiminde yansıdığını ifade etti. 
Kriz dönemlerinde en çok işçilerin etkilendiğini, bu bağ-
lamda işçi haklarının daha fazla güvenceye ihtiyaç duydu-
ğunu vurgulayan Başkan Öztürk, işten atmaların yasaklan-
ması, işsizliğin ve yoksulluğun önlenmesi, İşsizlik Sigortası 
Fonunun amacı dışında kullanılmasına son verilmesi ve 
işlerini kaybeden işçilerin hiçbir şart aranmadan fondan ya-
rarlandırılması gerektiğini ifade etti.

Taşıma ve kargo işçilerinin salgın günlerinde de çalışmaya 
devam ettiğini, işçilerin bu fedakarlığının mutlaka ödüllen-
dirilmesi gerektiğini belirten Başkan Öztürk, “Salgın günle-
rini hep birlikte geride bırakacağımız, savaşsız, sömürüsüz 
bir dünya; açlığın ve yoksulluğun olmadığı bir yaşam umu-
duyla hepinizin 1 Mayıs’ını kutluyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Genel Örgütlenme Sekreterimiz Mu-
harrem Yıldırım, 1 Mayıs’ın tarihsel önemine değindi ve 
güncel talepleri içeren bildiriyi okudu. 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Aras Kargo Boğaziçi Şu-
besi’nde; Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez de Aras Kargo 
Orhanlı ve Marmara Aktarma Merkezi’nde üyelerin 1 Ma-
yıs’ını kutladı. 
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ADANA ŞUBE

Aras Kargo ve UPS Kargo transfer merkezinde, Mega Çu-
kurova, Adana Ambarları ve Adana Ekpres Kargo işyerle-
rinde Şube Başkanımız Halil Çekin ve şube yöneticilerimi-
zin katılımıyla kutlandı. 1 Mayıs, Uğur Mumcu Meydanı’nda 
emek ve meslek örgütleri tarafından ortak bir açıklama ile 
de kutlandı.

ANKARA ŞUBE 

Şube Başkanımız Haydar Arslan ve şube yöneticilerimizin 
katılımıyla, Aras ve UPS Kargo işyerlerinde, OSTİM’de bu-
lunan ambarlar sitesinde kutlandı. Yine Kayseri’de ambar-
lar ve Aras Kargo işyerlerinde de kutlamalar yapıldı. 

İŞÇİ GÜCÜ

| 202047



BURSA ŞUBE 

Şube Başkanımız Özdemir Aslan ve şube yöneticilerimizin 
katılımıyla, Aras Kargo, UPS Kargo, OBN Taşımacılık, Mert 
Depolama, Adana Ekspres, Estaş Eskişehir Balıkesir ve 
Remtaş’ta 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirildi. 

GAZİANTEP ŞUBE

 Aras Kargo transfer merkezi ile GATEM nakliyeciler sitesin-
de, Şube sekreterimiz Mahmut Canyurt ve şube yöneticile-
rimizin katılımıyla 1 Mayıs kutlandı. Şubemize bağlı Malatya 
ve Diyarbakır’da da Aras Kargo ve ambar işyerlerinde üye-
lerimizin katılımıyla 1 Mayıs bildirisi okundu. 
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GEBZE ŞUBE 

Gebze’de 1 Mayıs şube başkanımız Ali Rıza Atik ve şube 
yöneticilerimizin katılımıyla örgütlü bunduğumuz Aras 
Kargo, UPS Kargo, DHL Lojistik, ambar ve taşımacılık iş-
yerlerinde kutlandı. 

İZMİR ŞUBE 

Ambarlar sitesi, Aras kargo, UPS Kargo ve DHL lojistik iş-
yerlerinde Şube Başkanımız Şükrü Günseli ve şube yöne-
ticilerimizin katılımıyla kutlandı. 1 Mayıs temsilciliğimizin 
bulunduğu Antalya’da Aras Kargo işyerlerinde de kutlandı.

KARADENİZ ŞUBE

TÜVTÜRK Ordu, Giresun, Fatsa istasyonlarında 1 Mayıs, 
Şube Sekreterimiz Deniz Özdemir ve şube yöneticileri-
mizin katılımıyla kutlandı. Yine, Aras Kargo’nun Trabzon, 
Samsun, Merzifon, Erzurum şubelerinde de kutlamalar 
yapıldı.
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MERSİN ŞUBE

Şube Başkanımız Savaş Gürkan ve şube yöneticilerimizin ka-
tılımıyla TÜVTÜRK’e bağlı 15 araç muayene istasyonu, Aras 
Kargo işyerleri ve Mersin Taşımacılık ambarında kutlandı. 

1 Mayıs bildirisi okundu
Yapılan etkinliklerde sendikamız ve Türk-İş’in 1 Mayıs bildi-
risi okundu. Bildiride şu talepler sıralandı; 

• Sağlık ve eğitim hizmetleri kâr amacı ile faaliyet yürütülen 
alanlar arasından çıkarılarak kamu eliyle yürütülmelidir.

• Demokrasinin yapı taşı olan sendikal örgütlenmenin 
önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

• Gelir dağılımındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalı, 
vergide adalet sağlanması için az kazanandan az, çok 
kazanandan çok vergi alınmalı, asgari ücretten vergi 
alınmasına son verilmelidir.

• İşsizlik ve kayıt dışı istihdam ortadan kaldırılmalıdır.
• İşsizlik sigortası fonundan işverenlerin desteklenmesi 

gibi amacı dışında kullanılmasına son verilmeli ve işsiz 
kalan işçiler hiçbir koşul ileri sürülmeden fondan ya-
rarlandırılmalıdır.

• Kısa çalışma ödeneği ve ücret nakit desteği ödemesi 
asgari ücretten az olmamalıdır.

• Salgın koşullarında çalışmanın zorunlu olduğu hallerde 
haftalık çalışma süreleri en fazla 30 saatle sınırlandırıl-
malı, hafta tatili 2 gün olarak düzenlenmeli ve ücretler-
den kesinti yapılmamalıdır.
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Aras Kargo işyeri temsilcileri-
mize yönelik 2020 yılı Sendi-
kal Eğitim Semineri, İstanbul, 

Ankara, Bursa ve Kocaeli’nde; Pet-
rol-İş Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan, 
Kristal-İş Uluslararası İlişkiler Uzma-
nı Kemal Ülker, Özyeğin Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Alpkan Birelma’nın 
katılımıyla yapıldı. Eğitim seminerleri-
nin İzmir, Adana, Mersin ve Gaziantep 
oturumları Covid-19 salgını nedeniyle 
ileri tarihe ertelendi. 

Temel sendikal kavramların kavratıl-
ması ve işyeri temsilcilerinin görev ve 
sorumlulukları hakkında bilinçlenme-
yi hedefleyen eğitim seminerlerinin 

ilk oturumu 25 Ocak 2020 tarihinde 
İstanbul’da yapıldı. Seminerin Anka-
ra oturumu 8 Şubat 2020, Bursa 13 
Şubat 2020, İstanbul Anadolu Yaka-
sı-Kocaeli/Gebze-Düzce oturumu 18 
Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti. 

Seminer öncesinde Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz 
Gürel Yılmaz, Genel Örgütlenme Sek-
reterimiz Muharrem Yıldırım ve Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ersin Türkmen, 
Aras Kargo işyeri temsilcileriyle bir 
araya geldi. Genel gündem, çalışma 
yaşamı ve işyeri sorunlarının görüşül-
düğü toplantılarda sendikal eğitimle-
rin önemi anlatıldı. 

Genel başkan ve merkez yönetici-
lerimizin yanı sıra Gebze Şube Baş-
kanımız Ali Rıza Atik ve Şube Sekre-
terimiz Özgen Turan, Ankara Şube 
Başkanımız Haydar Arslan ve Şube 
Sekreterimiz İrfan Bektaş ile şube yö-
neticilerimiz, Bursa Şube Başkanımız 
Özdemir Aslan ve Şube Sekreterimiz 
Metin Şahin ile şube yöneticilerimiz de 
toplantılara katıldılar. 

Sendikal eğitimlerin rolü
Seminerin açış konuşmasını yapan 
Genel Eğitim Sekreterimiz ve İstanbul 
1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türk-
men, sendikal eğitimlerin sendikal fa-

Aras Kargo İşyeri Temsilcileri 
Eğitim Seminerleri Yapıldı

Aras Kargo işyeri temsilcileri-
mize yönelik 2020 yılı Sendi-
kal Eğitim Semineri, İstanbul, 

Ankara, Bursa ve Kocaeli’nde; Pet-
rol-İş Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan, 
Kristal-İş Uluslararası İlişkiler Uzma-
nı Kemal Ülker, Özyeğin Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Alpkan Birelma’nın 
katılımıyla yapıldı. Eğitim seminerleri-
nin İzmir, Adana, Mersin ve Gaziantep 
oturumları Covid-19 salgını nedeniyle 
ileri tarihe ertelendi. 

Temel sendikal kavramların kavratıl-
ması ve işyeri temsilcilerinin görev ve 
sorumlulukları hakkında bilinçlenme-
yi hedefleyen eğitim seminerlerinin 

ilk oturumu 25 Ocak 2020 tarihinde 
İstanbul’da yapıldı. Seminerin Anka-
ra oturumu 8 Şubat 2020, Bursa 13 
Şubat 2020, İstanbul Anadolu Yaka-
sı-Kocaeli/Gebze-Düzce oturumu 18 
Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti. 

Seminer öncesinde Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz 
Gürel Yılmaz, Genel Örgütlenme Sek-
reterimiz Muharrem Yıldırım ve Genel 
Eğitim Sekreterimiz Ersin Türkmen, 
Aras Kargo işyeri temsilcileriyle bir 
araya geldi. Genel gündem, çalışma 
yaşamı ve işyeri sorunlarının görüşül-
düğü toplantılarda sendikal eğitimle-
rin önemi anlatıldı. 

Genel başkan ve merkez yönetici-
lerimizin yanı sıra Gebze Şube Baş-
kanımız Ali Rıza Atik ve Şube Sekre-
terimiz Özgen Turan, Ankara Şube 
Başkanımız Haydar Arslan ve Şube 
Sekreterimiz İrfan Bektaş ile şube yö-
neticilerimiz, Bursa Şube Başkanımız 
Özdemir Aslan ve Şube Sekreterimiz 
Metin Şahin ile şube yöneticilerimiz de 
toplantılara katıldılar. 

Sendikal eğitimlerin rolü
Seminerin açış konuşmasını yapan 
Genel Eğitim Sekreterimiz ve İstanbul 
1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türk-
men, sendikal eğitimlerin sendikal fa-

Aras Kargo İşyeri Temsilcileri 
Eğitim Seminerleri Yapıldı
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aliyetin önemli bir elemanı olduğunu 
belirtti. Sendikal eğitimlerin sendikal 
başarıda oynadığı rolün altını çizen 
Türkmen şunları dile getirdi; “Sendi-
kamızın her kademesinde görev alan 
işçilerin eğitimi, son derece önemli. 
Aras Kargo’nun faaliyet yürüttüğü 
her bölgede, temsilcilerimize yönelik 
gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle kanun, 
mevzuat gibi teknik bilgilerin yanında 
işyerlerinde sorumluluk alma ve gö-
rev bilincinin daha da geliştirilmesini 
hedeflemekteyiz. Aras Kargo temsil-
cilerine yönelik eğitimlerimiz tamam-
landığında, sendikamız ve işçi sınıfı 
mücadelesinin daha da güçleneceği-
ne inanıyorum. Eğitime katılan arka-
daşlarıma  başarılar diliyorum.” 

Sendikaların işlevi ve amaçları
Seminerin, Temel Sendikal Kavram-
lar, Amaç ve Hedefler başlıklı oturu-
munu sunan Petrol-İş Eğitim Uzmanı 
Erhan Kaplan, sendikaların kuruluş 
amacı, işlevi ve ilkeleri ile 6356 sayı-
lı yasada çerçevelenmiş grev, toplu 
sözleşme hakkının tarihsel gelişimi 
ve günümüzdeki yaklaşımlar üzerin-
de durdu. 

Ülkemizde ilk nüvelerini 1800’lü yıl-
larda veren sendikaların 1908’de ilan 
edilen İkinci Meşrutiyet ortamında 
kurulduğunu aktaran Kaplan, Cum-

huriyet dönemindeki gelişimi incelen-
diğinde ise 1925’te faaliyetleri sekteye 
uğrayan sendikaların yasal olarak ye-
niden faaliyete geçmesinin 1946-47’li 
yıllara dayandığını aktardı. 

İşçi sendikalarının bugünküne ben-
zer toplu sözleşmeli ve grev hakkına 
sahip olarak 1960’tan sonra ve özel-
likle 1961 Anayasasının kabul edildi-
ği ortamda hayat bulduğunu aktaran 
Kaplan, sendikal hak ve özgürlüklerin 
anayasal çerçeveye kavuşmasının iş-
çilerin mücadelesinin bir sonucu ol-
duğunu anlattı. 

6356 sayılı yasa çerçevesinde sendi-
kaların işlev ve amaçlarına da deği-
nen Kaplan, işçilerin hak ve çıkarlarını 
korumak ve geliştirmek için kurulan 
sendikaların hukuki bir hak olmasının 
yanında bir güç olduğunu vurguladı. 
Sendikalar gücünü nereden alır? So-
rusu üzerinde duran Kaplan, sendika-
ların gücünü Anayasadan ve yasalar-
dan, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
ve BM İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi gibi uluslararası sözleşmele-
rin yanı sıra üyelerinin birliğinden aldı-
ğını belirtti. Kaplan, birlikten gelen bu 
gücün özellikle toplu pazarlık süreçle-
rinde önemli bir rol oynadığını anlattı. 

Kaplan, Sendika Temsilcilerinin Görev 
ve Sorumlulukları başlıklı oturumda 

da sendika temsilciliğinin önemine 
değindi. Sendika temsilcisinin görev 
ve sorumluluklarının 6356 sayılı yasa-
nın 27. Maddesi ve sendika tüzüğünde 
tanımlanan esaslara göre belirlendi-
ğini aktaran Kaplan, işyeri ve sendika 
arasında bir köprü görevi gören sendi-
ka temsilcisinin gerek kendi görev ve 
sorumlulukları gerekse de sendikanın 
rolü ve işleyişi hakkında bilgi sahibi 
olması ve yeterli donamıma sahip ol-
ması gerektiğini belirtti. Bunun için de 
temsilcinin okumaya ve araştırmaya 
önem veren bir yapıya sahip olması 
gerektiğini ifade etti.

Kaplan, güncel bir konu olması do-
layısıyla ülkemizde uygulanan vergi 
sistemi ve vergi dilimlerinde yaşanan 
artışların sebeplerini de sayısal veriler 
ve grafiklerle açıkladı. 

Sektöre genel bakış, 
uluslararası durum 
Sektöre Genel Bakış, Yeni Çalışma 
Modelleri ve Örgütlenme Olanakla-
rı başlıklı oturumu sunan Kristal-İş 
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Kemal 
Ülker, uluslararası tedarik zincirlerinin 
üretim sürecindeki rolünü, özelleştir-
meleri takip eden esnek çalışma mo-
delleri ile sektörde örgütlü sendikala-
rın tutum ve faaliyetlerine değindi. 
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Tüm dünyada 1970’li yıllarda hız ka-
zanan özelleştirmeler sonucunda 
esnek çalışma modellerinin devreye 
konulduğunu aktaran Ülker, çalışma 
yaşamında getirilen yeni çalışma mo-
delleri ile emeğin pazarlık gücünün 
zayıflatıldığını ifade etti. 

Büyük şirketlerin dünyayı bir üretim 
sahası olarak gördüğü bu süreçte 
ürün tedarikinin dolayısıyla da taşı-
macılık faaliyetlerinin üretimde önem 
kazanmaya başladığını aktaran Ülker, 
taşımacılığın, aynı zamanda dünyanın 
farklı bölgelerine yayılmış üretim ağ-
larını birleştirici bir rol oynadığını ifa-
de etti. Bugün teknolojik gelişmelerle 
birlikte zamana karşı yarış, sıfır stoklu 
üretim, anında teslimat, sürtünmesiz 
ulaştırma gibi olanaklar sunan taşı-
macılığın üretimdeki rolünü koruma-
ya devam ettiğini vurguladı. 

Ürün tedarikinin yanı sıra depolama ve 
ulaştırma olanakları sunan taşımacılı-
ğın önemeni sürdürmeye devam ede-
ceği öngörüsünde bulunan Ülker, dün-
ya lojistik sıralamasında 47. Sırada yer 
alan Türkiye’nin Lojistik Master Planı 
çerçevesinde 2023 yılında 25’inci sıra-
ya yükselmeyi hedeflediğini aktardı. 

Sektördeki rekabet koşullarına da de-
ğinen Ülker, Amazon örneğinde oldu-
ğu gibi; tuvalet molalarının dahi kısıtlı 

olduğu uzun çalışma süreleri, zorunlu 
mesailer, otuz saniyede bir paket gibi 
esnek çalışma modellerinin ücretleri 
baskılayan, örgütlenmeyi zorlaştıran 
bir rol oynadığını ifade etti.

Bunun karşısında taşımacılık sendi-
kaları ne yapıyor? Sorusuna açıklık 
getiren Ülker, çok uluslu şirketlerde 
örgütlü sendikaların faaliyetini şu şe-
kilde özetledi; Küresel sendika ağları 
kurmak, bu ağlar vasıtası ile bilgi pay-
laşımı yapmak, örgütlenme kampan-
yaları düzenleyerek küresel dünyada 
sosyal diyalog mekanizmalarının ku-
rulmasını sağlamak, karmaşık ve za-
man hassasiyeti yüksek küresel teda-
rik zincirlerinin kırılganlığından azami 
ölçüde faydalanmak. 

Taşımacılık sektörü ve işçi 
hakları
Dr. Alpkan Birelma Taşımacılık/lo-
jistik sektöründe işçi hakları ve sen-
dikal hareket başlıklı sunumunda, 
1-Dünyada taşımacılık/lojistik sektö-
rü, 2-Türkiye’de taşımacılık sektörü, 
3-Sektörde işçi hareketinin durumu 
olmak üzere üç alt başlığa değindi.

Birinci başlıkta lojistik devrimi olarak 
adlandırılan ekonomik dönüşümü ve 
tüm dünyada lojistiğin öneminin artı-
şına açıklık getiren Birelma, bu süreç-

te lojistiğin stok yönetiminden iadeye, 
pek çok yeni iş tanımını içine alarak 
genişlediğini, sektörde taşeron, acen-
te ve bağımsız çalışan kullanımının 
yaygınlaştığını aktardı. Öte yandan 
sektörün ekonomide artan önemiyle 
birlikte sektör işçilerinin potansiyel 
olarak daha büyük bir pazarlık gücüne 
sahip hale geldiğini de vurguladı.

Birelma, sektörün Türkiye’deki duru-
munu anlattığı ikinci bölümde, temel 
sayısal verileri paylaşarak sektör üze-
rine farklı bakanlık ve resmi kuruluş-
larca yapılan raporlardan verileri sun-
du. E-ticaretin artışına paralel olarak 
sektörün hızla büyümeye devam ede-
ceği öngörüsünde bulunan Birelma, 
E-ticaret firmalarının kağıt üzerinde 
kendi işinin sahibi görünen, aslında 
esnek ve güvencesiz çalışan işçilere 
yöneldiğini anlattı.

Birelma, sektörde işçi hareketinin 
durumunu anlattığı üçüncü bölümde 
Türkiye’deki sendikal hareketin genel 
durumuna değinerek sektördeki du-
rumu bu genel tablo içine yerleştirdi. 
Sendikamız TÜMTİS’in bu tablodan 
büyüme ve örgütlenme dinamizmiyle 
ayrıştığını belirten Birelma, sendikal 
birliğin önemine vurgu yaparak sunu-
munu tamamladı. 
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Aras Kargo işyeri temsilcile-
rimize yönelik iş sağlığı ve 
güvenliği bilinci oluşturma-

yı amaçlayan eğitim seminerinin 
Karadeniz Bölge ayağı 26.09.2020 
tarihinde Samsun’da gerçekleşti. 
Karadeniz Bölge şubemize bağlı iş-
yerlerini kapsayan eğitim semineri 
Genel Başkanımız Kenan Öztürk, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Ersin 
Türkmen, Genel Örgütlenme Sek-

reterimiz ve Karadeniz Bölge Şube 
Başkanımız Muharrem Yıldırım ile 
Şube Sekreterimiz Deniz Özdemir 
ve Şube Mali Sekreterimiz Hasan 
Erdal’ın katılımıyla yapıldı. 

Seminerde, Petrol-İş Eğitim Uzmanı 
Erhan Kaplan, işçi sağlığı ve iş gü-
venliğine ilişkin bir sunum gerçek-
leştirdi.

Seminer öncesinde iş yeri temsil-
cilerimizle bir araya gelen Genel 

Başkan Kenan Öztürk çalışma 
yaşamı gündemine ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. Aras Kar-
go’da yeni dönem TİS süreci hak-
kında bilgi veren Başkan Öztürk, 
“Yeni toplu sözleşme sürecini hep 
birlikte, yeni kazanımlarla sonuç-
landıracağımıza inanıyorum” dedi. 
Başkan Öztürk konuşmasında 
sendikal eğitimlerin önemine de 
vurgu yaptı. 

Karadeniz Bölge Eğitim Semineri
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Petrol-İş sendikamızın örgütlü olduğu, 
Mersin’de kurulu Soda Sanayii A.Ş.’de 
TİS görüşmelerinde anlaşma sağlana-

maması nedeniyle ilan edilen ve bugün itiba-
riyle uygulamaya konulan grev, Cumhurbaş-
kanı kararıyla “genel sağlığı ve milli güvenliği 
bozucu” nitelik taşıdığı gerekçesiyle 60 gün 
süreyle ertelenmiş, bir diğer ifadeyle yasak-
lanmıştır. 
Salgında üretim tüm hızıyla devam ederken 
göz önüne alınmayan “genel sağlık” riskle-
rinin, grev ertelemesine gerekçe yapılması 
kabul edilemez.
En küçük hak arayışına bile tahammül gös-
termeyen, salgın koşullarında bile alın teri 
döken emekçileri değil işverenleri kollayan 

iktidar, işçi sınıfının en önemli hak arama 
yöntemlerinden biri olan grev hakkına açıkça 
müdahale etmiştir. Bu kararıyla; grev hakkı-
nın yanı sıra esasen topu iş sözleşmesi hak-
kının kullanımını da engellemiştir. 
Yasak, sadece Petrol-İş ve Soda Sanayi iş-
çilerini değil, tüm işçi sınıfını ve emekçileri 
hedeflemekte, tehdit etmektedir. Bu nedenle 
işçi sınıfı ve emekçiler bu saldırıyı boşa çıkar-
mak için omuz omuza mücadele etmelidir. 
Grev hakkına yönelik bu kararı kınıyor, Pet-
rol-İş ve Soda Sanayi işçilerinin haklı müca-
delesinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 

TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU

Soda Sanayi’de grev ertelemesine ilişkin Merkez Yönetim Kurulumuzun 09.10.2020 tarihli açıklaması

GREV HAKTIR YASAKLANAMAZ! 

AÇIKLAMALARIMIZ
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Sendikamızın örgütlenme çalışma-
sı başlattığı YURTİÇİ KARGO firması, 
koronavirüs salgını koşullarında bile 

sendikal haklarını kullanan işçileri tehditle 
istifa kâğıtları imzalatmaktan, anayasal-ya-
sal sendikal haklarını çiğnemekten, birçok 
bölgede onlarca üyemizi işten çıkarmaktan 
geri durmayarak işçilerin sendikal haklarına 
saygı göstermemektedir. 
İşverenin baskı ve tehditlerine rağmen kötü çalışma ko-
şullarını kabul etmeyen işçiler, sendikamıza üye olmaya 
devam ederken YURTİÇİ KARGO’da baskı, hak ihlali ve 
hukuksuz uygulamalar her geçen gün artmaktadır.  

1982 yılında aile şirketi olarak kurulan ve az sayıda 
işçinin çalıştığı küçük bir işyerinden 16 bin çalışanı 
olan dev kargo işletmesine dönüşen YURTİÇİ KARGO, 
bugünkü büyüklüğüne emeğini vahşice sömürdüğü, 
fazla mesai ücreti ödemeden günde 12-14 saat çalış-
tırıp yarı aç, yarı tok bir yaşama mahkûm ettiği işçile-
rin sırtında geldiğini unutmamalıdır.

YURTİÇİ KARGO “Aracını al gel, kendi işinin patronu ol” 
adını verdiği kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sigor-
tasız, kıdem tazminatı, senelik izin, hafta tatili, fazla 
mesai ücreti gibi haklardan mahrum bırakarak, gün-
de 12-14 saatten az olmayan sömürü koşulları altında 
çalıştırmak istiyor. Bu uygulama ile işçileri yalnızlaştı-
rıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvence-
siz, örgütsüz, işverenin hiç bir isteğine karşı çıkamaz, 
direnemez hale getirmek istemektedir. 

Asıl işi taşerona yaptıran, esnaf kurye adı altında hile-
li yollarla, sigortasız, kayıt dışı işçi çalıştıran YURTİÇİ 
KARGO, artık bu kanun dışı yol ve yöntemlerden, hile-
lerden ve işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını 
çiğnemekten vazgeçmeli, onlara emeklerinin karşılığı-
nı vermeli, sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir.  

SENDİKA HAKTIR ENGELLENEMEZ!
YURTİÇİ KARGO, anayasal hakkını kullanarak sendi-
kamıza üye olan işçilere baskı yapmakla, işten çıkar-
makla, açıkça suç işlemektedir. Uydurma gerekçeler 
ileri sürerek sendika üyesi işçileri işten çıkaran, işten 
ve sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulayan ve 
tehdit eden YURTİÇİ KARGO yöneticileri, bu fiillerinin 
Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde suç olarak 
tanımlandığını ve cezalandırılmaları için haklarında 

suç duyurusunda bulunulacağını unutmamalıdır. 

YURTİÇİ KARGO işvereni, yasadışı uygulamalardan, 
yasadışı çalışma koşulları dayatmaktan, baskı, tehdit 
ve sendikal nedenle işçi çıkarmaktan vazgeçmelidir. 

Sendikamıza üye olan işçiler daha iyi bir yaşam için 
anayasal haklarını kullandılar, yanlış bir şey yapmadılar. 
Tehdit ve baskılarınız hiçbir işe yaramayacak. Zorbalığı-
nıza boyun eğmeyen YURTİÇİ KARGO işçileri, insanca 
yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu söz-
leşmeli bir düzene kavuşana kadar her türlü yasal ve 
meşru araçları kullanarak işçiler ve sendikaları olarak 
mücadele etmekte kararlıyız, asla vazgeçmeyeceğiz.

YURTİÇİ KARGO İŞÇİLERİ, KARDEŞLER;  
İşverenin düşmanca tutumunu siz daha iyi biliyorsu-
nuz. Anayasal-yasal haklarımızı kullanmamıza saygı 
göstermiyor, kölece çalıştırıyorlar. Peki, siz buna daha 
ne kadar dayanacaksınız? Kardeşlerinizin birer birer 
kapıya konmasına seyirci mi kalacaksınız? 

Ne kadar sessiz kalırsanız kalın, günü gelince sizleri 
de kapı önüne koyacak ya da daha kötü koşullarda ça-
lışmaya mahkûm edecekler. Salgın günlerini unutma-
yın. Ölüm kol gezerken gece gündüz çalıştınız. Peki, 
elinize koca bir hiçten başka ne geçti? 

YURTİÇİ KARGO İŞÇİLERİ HAYDİ TÜMTİS’TE 
ÖRGÜTLENMEYE!
UPS, DHL, Aras Kargo, Ambar ve Araç Muayene İs-
tasyonlarında çalışan binlerce işçi her türlü engeli 
aşarak nasıl sendikamızda örgütlenmeyi başarmışsa 
YURTİÇİ KARGO işçileri de başaracaktır. Sizleri sendi-
kamıza üye olmaya çağırıyoruz.  

TÜMTİS genel merkezi dokuz şubesi ve binlerce üye-
siyle sizlere yardıma hazırdır!

TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12.10.2020 tarihli açıklaması;

YURTİÇİ KARGO’DA İŞÇİ KIYIMI VE 
SENDİKA DÜŞMANLIĞINA SON VERİN! 

İŞÇİ GÜCÜ
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Tüm dünyada küresel salgın halini alan ve 
ülkemizde varlığı 11 Marttan bu yana görülmeye 
başlayan Koronavirüs (Covit-19) hastalığına 

ilişkin, özellikle hayatın yükününü omuzlarında 
taşıyan işçi ve emekçiler için ne yazık ki ciddi ve somut 
tedbirler alınamamıştır.
Başta, Sağlık ve İçişleri bakanları olmak üzere hükümet 
yetkilileri, baş danışmanlar ve bürokratlar “hayat eve 
sığar” sloganı eşliğinde halka kendi OHAL’ini ilan etme, 
evde kalma çağrısı yapmıştır. Sanatçılar, sporcular gibi 
medyatik kişiler de modaya uyup hükümetin evde 
kalma çağrılarına katılmıştır. Ancak, işe gitmemesi, 
evde kalması halinde beş parasız, tazminatsız 
kapının önüne konulacağını bilen işçiler ve emekçiler 
için “evde kal”mak, “hayatı eve sığdırmak” ne yazık ki 
mümkün değildir.
Toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan işçi ve 
emekçilerin evde kalamadığı, işe gitmek dolayısıyla 
sokağa çıkarak çalışmak zorunda olduğu ülkemizde, 
hiçbir tedbir almadan, iş, ekmek garantisi 
vermeden “evde kal” çağrıları yapmak, toplumu 
aldatmadan öteye bir anlam taşımamaktadır. Bu 
çağrılar, korona vakalarının görüldüğü işyerlerinde 
çalışmak zorunda olan işçiler, emekçiler ve onların 
çocukları, eşleri, anneleri, babaları, kardeşleri için hiç 
bir değer taşımamaktadır.
Cumhurbaşkanının deyimiyle “neşesi yerinde” olan 
ve açıklanan 100 milyar liralık kriz paketiyle daha da 
neşelenen patronlar, halk sağlığını hiçe saymakta, daha 
fazla kar için işyerlerini çalıştırmaya devam etmektedir. 
Faaliyetine devam eden işyerlerinde çalışan işçiler 
ve emekçiler için ‘evinde kal’ çağrıları boş sözlerden 
öteye herhangi bir anlam taşımamaktadır. Sorumluluk 
almaktan uzak, halkı aldatmaya yönelik bu sloganlardan 
vaz geçmeli, derhal ciddi kararlar alınmalıdır.

İŞÇİLER İÇİN EVDE KALMA KOŞULLARI 
SAĞLANMALIDIR
İktidar sorumluluk almalı, acil ve zorunlu işlerin 
yapıldığı işyerleri dışında diğer tüm işyerlerinin 
faaliyetlerini durdurarak çalışanlarını ücretli izne 
çıkarma ve ücretlerinin devlet tarafından karşılanması 
kararı vermelidir.
Ülkemizde de işçinin ücretinden kesilen paralarla 
oluşturulan işsizlik fonunda birikmiş 130 milyar lira 
bulunmaktadır. Hükümet, işçilerin maaşında kesilen 

primlerle oluşan işsizlik fonunda birikmiş olan 
bu parayı, işverenlere peşkeş çekmekten, işsizlik 
fonunu işverenler için kaynak olarak kullanmaktan 
vazgeçmeli; ücretli izne çıkarılan işçilerin ücretlerinin 
bir bölümünü bu fondan karşılamalıdır.
Hükümet salgını önlemek istiyorsa, işyerlerini tatil 
etmeli, çalışanların ücretlerinin % 80’inin devlet 
tarafından ödenmesine, geriye kalanının işverenler 
tarafından karşılanmasına karar veren İngiltere, 
işten çıkarmayı yasaklayan, işyerlerinin iflasını 
engelleyecek tedbirler alan Fransa gibi cesur kararlar 
vermelidir.
“Evinde kal” çağrıları yapan diğer ülkelerde 
hükümetler sorumluluk da almakta, buna ilişkin 
kararlar vermektedir. Fransa, Almanya, İngiltere, 
Amerika, Kanada ve Malezya başta olmak üzere 
birçok ülke salgın yüzünden işsiz kalanlara, ücretsiz 
izne çıkarılanlara ya da işe gidemeyenlere maaş 
desteği; işten çıkarma ve iflasları yasaklama, 
faturaların ertelenmesi, her aileye doğrudan maddi 
destek verme gibi kararlar almıştır.
Oysa Türkiye, faturaların ertelenmesi kararını bile 
çok görmüş, Enerji bakanı faturaların internetten 
ödenebileceğini bir müjde olarak sunmuştur.
Sendikaların ve emek örgütlerinin çağrılarına rağmen 
Hükümet, işten çıkarmayı yasaklamamış, virüs 
salgınının önlenmesi için işyerlerinin tatil edilmesine, 
çalışanların ücretli izne çıkarılmasına yönelik bir karar 
almamıştır.
Virüs salgını gibi büyük bir sağlık krizini bile fırsata 
çevirmeye çalışan işverenler, bu süreçte binlerce işçiyi 
ücretsiz izne çıkarmış ya da işten atmıştır.
İktidar, sendikaların ve emek örgütlerinin çağrılarına 
kulak vermek yerine patronların “neşesini yerine 
getirecek” paketler hazırlamaktan vazgeçmelidir.
İşten çıkarma, ücretsiz izin uygulaması yasaklanmalıdır.
 Zorunlu ve acil işlerin yapıldığı işyerleri dışında tüm 
işyerleri tatil edilmelidir.
Tatil edilen işyerlerinde çalışanların ücretlerinin 
önemli bir bölümü İşsizlik Fonunda biriken para da 
kullanılmak suretiyle devlet tarafından karşılanmalı, 
geriye kalanı işverenler tarafından ödenmelidir.

 TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU

Merkez Yönetim Kurulumuzun 27.03.2020 tarihli açıklaması;

“HAYAT EVE SIĞAR”MI YA DA 
“EVDE KAL”MAK MÜMKÜN MÜ?

İŞÇİ GÜCÜ
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Dünyada tüm ülkelere yayılan ülkemizde de yüz-
lerce can almaya başlayan Koronavirüs (Co-
vid-19) salgının durdurulması, kontrol altına alın-

ması için öncelikle ülkemizde tüm çalışanların ücretli 
izne çıkarılıp evde kalmalarının sağlanması zorunlu ol-
manın ötesinde acil bir durum haline gelmiştir.
Özel sektörde çalışanların işverenlerin insafına terk 
edilmesi kabul edilemez. Bu nedenle hükümet acil ve 
zorunlu olmayan, hatta gereksiz olan yatırımlara para 
bulmak, müteahhitlere para aktarmak yerine bütün 
kaynaklarını salgınla mücadele için seferber etmeli, 
memleketin kaynaklarını hiç olmazsa bu salgın döne-
minde o zenginlikleri yaratan işçiler ve emekçiler için 
kullanmalıdır.
 Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını işkolu-
muzdaki işçiler açısından büyük bir tehdit oluşturmaya 
devam etmektedir.  
Hem yolcu taşıma işçileri hem de evden çıkmayan/çıka-
mayan insanların zorunlu ve temel ihtiyaçlarını evlerine 
kadar götüren kargo, lojistik, ambar işçileri zor koşullar-
da çalışmayı sürdürüyorlar. Taşıma işçileri bugün, sağlık 
çalışanlarından sonra en riskli grubu oluşturuyor. Yalnız 
kendileri değil, çok sayıda insanla ve taşıdıkları eşyalar-
la sürekli temas halinde olmaları dolayısıyla aileleri ve 
sosyal çevreleri de büyük risk altında bulunuyor.
Risk altındaki taşıma, lojistik ve kargo işçileri için özel 
tedbirler alınması zorunlu ve acildir.
Taşıma işçilerinin her gün temas halinde bulunduğu ev 
ve işyerlerinin sayısı on binleri bulmaktadır. İnsanların 
zorunlu ihtiyaçlarını evlerinden yaptıkları siparişlerle 
karşıladığı bu günlerde bu siparişleri evlere ve işyerleri-
ne taşıma işçileri ulaştırmaktadır.
Sendikal örgütlenmemizin olduğu işyerlerinde işveren-
lerle yapılan görüşmeler sonucunda asgari tedbirler 
alınması, sınırlı sayıda da olsa maske, eldiven, dezen-
fektasyon için gerekli malzemelerin dağıtımı sağlan-
mıştır. Çalışma devam ettiği için bu tedbirler salgının 
bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. 
Sendikamız, örgütlü olduğu işyerlerindeki önlemlerin 
yeterli düzeye çıkarılması ve her işyerine yaygınlaştırıl-
ması için işverenlerle görüşmelere devam etmektedir.
Ancak sendikal örgütlülüğün olmadığı işyerlerinde, 
sendikamızın elde ettiği bilgiler,  işçilerin açıklamaları 
tedbirlerin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu neden-
le devlet, taşıma işçilerinin çalıştığı işyerlerine özel bir 
önem vererek sıkı bir şekilde denetlemelidir. Taşıma iş-
çilerinin virüsten korunması için gerekli teçhizatın kul-

lanımını zorunlu hale getirmeli, işyerlerinde işverenlere 
maske, eldiven, dezenfektan ve gerekli temizlik mal-
zemelerinin tedariki konusunda yardımcı olmalı, hatta 
koruyucu malzemeler bizzat devlet tarafından işyerle-
rine dağıtılmalıdır. Kullanılması zorunlu hale getirilen 
maske ve eldivenin kalitesi konusunda da denetimler 
gerçekleştirip, ihtiyacı karşılayacak kalitede malzeme-
nin temini sağlanmalıdır.
Şehir içi toplu taşıma işinde çalışan başta otobüs 
şoförleri olmak üzere tüm şoförler kendileri, aileleri 
ve taşıdıkları insanlar için en riskli çalışanlar grubunu 
oluşturmaktadır. Bu işçiler için koruyucu önlemler art-
tırılmalıdır.
Normal zamanlardaki çalışma sürelerinden farklı ola-
rak salgın dönemine özgü çalışma süresi getirilmelidir. 
Ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın salgın 
döneminde çalışmak zorunda bırakılan işçilerin günlük 
çalışma süresi 5 saat, haftalık çalışma süresi 30 saat ile 
sınırlandırılmalıdır.  
E-ticaret üzerindeki zorunlu tıbbı malzeme ve gıda 
ürünleri dışındaki siparişler salgın boyunca yasaklan-
malıdır.
Engelli ya da kronik hastalığı bulunan özel sektör çalı-
şanlarını ya virüsten ya da açlıktan ölmek seçeneği ile 
baş başa bırakmak açık bir haksızlık ve ayrımcılıktır.
Hükümet, Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde ka-
muda, engelli ve kronik rahatsızlığı olan çalışanların 
idari izinli sayılmasına karar vermiş olup bu kararı özel 
sektör çalışanlarını da kapsayacak biçimde genişletme-
lidir. Kendisi olmasa bile aynı evde kaldığı yakınlarından 
birinin kronik bir hastalığı varsa bu çalışanlar da ücretli 
izine çıkarılmalıdır.
Bu süreçte malzemelerini taşıdıkları işletmelerin tatil 
edilmesi sebebiyle zor durumda kalan, kapanma tehli-
kesi yaşayan çok sayıda küçük ambar işletmesi vardır. 
Bu ambar işletmelerinde çalışan çok sayıda işçi işsizlik 
tehlikesi ile yüz yüzedir. Çok sayıda işçinin çalıştığı bu 
ambar işletmelerinin iflas etmelerinin engellenmesi 
için kredi desteği sağlanmalı, faturaları, borçları ve ki-
raları ertelenmeli, çalışanlarının ücretleri devlet tarafın-
dan karşılanmalıdır.
Hükümet ilk defa, ülkenin kaynaklarını bu zenginlikleri 
yaratan işçiler ve emekçiler için seferber etmeli, sendi-
kalar ve emek örgütlerinin çağrılarına kulak vermelidir.

TÜMTİS MERKEZ YÖNETİM KURULU

Merkez Yönetim Kurulumuzun 08.04.2020 tarihli açıklaması;

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN SONRA EN RİSKLİ GRUBU 
OLUŞTURAN TAŞIMA, LOJİSTİK VE KARGOİŞÇİLERİ İÇİN 
TEDBİRLER ACİLEN ALINMALIDIR

İŞÇİ GÜCÜ

| 202061



BASINDA BİZ
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Bizi takip edeceğiniz
sosyal medya hesaplarımız

http://tumtis.org/v2/

https://www.facebook.com/tumtis/

https://twitter.com/@tumtis_sendika

https://www.youtube.com/tümtis sendikası

https://www.instagram.com/tumtissendika
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