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lkemizde son dönemde meydana gelen
gelişmeler üzerinde
dikkatle durulması gereken
konuları kapsamaktadır. Çalışma hayatında karşılaştığımız sorunların temelinde
bu gelişmelerin etkisi bulunmaktadır.
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TÜRK-İŞ’İ ZİYARETİM

YAŞANANLARA KARŞI BİR CEVAPTIR

T

BMM Başkanı
Binali YILDIRIM,
11 Aralık
2018 Salı günü
Genel Başkan Ergün
ATALAY’ı makamında
ziyaret etti.

Y

ıldırım, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’ı makamında ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret görüşmeleri vesilesiyle son günlerde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’a yöneltilen birtakım haksız ifadelerin söz konusu olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Biz Ergün ATALAY’ı iyi biliriz. Ergün ATALAY,
Türkiye’de emeğin, alın terinin temsilcisi olan
en köklü sendikasının genel başkanı olmasının ötesinde, geçmişiyle pırıl pırıl bir insandır. Dolayısıyla hiçbir
şekilde memleketin ve
“TÜRK-İŞ, aynen durduğu milletin geleceğine yöyerde, çizgisinde,
nelik yanlış hareketin
geçmişte olduğu gibi
içerisinde olmamıştır,
bundan sonra olmasını
gelecekte de devam
kimse beklemesin. Biz,
edecek ve bu ülkeyi
Ergün Bey ve arkadaşgayrimeşru yollardan
larını 30 yıldır tanırız.
ülkenin huzurunu
Her zaman sağduyunun
yanında olmuş, mesele
bozmaya çalışanlara
memleket olunca, mekarşı emek örgütlerinin
sele millet olunca ‘gerisigortasıdır.”
si teferruat’ diyerek en
önce adım atmış, yola çıkmış bir kardeşimizdir. Dolayısıyla Türk işçi hareketinin, emeğin
en büyük örgütü TÜRK-İŞ’in, TÜRK-İŞ Genel
Başkanı’nın saçma sapan haberlerle yıpratıl-

4

masına asla gönlümüz razı gelmez. Bugün bu
ziyaret, Meclis Başkanı sıfatımla hem bir iadei
ziyaret hem de bu son günlerde yaşananlara
karşı bir cevaptır.”
Ergün Atalay’ın Danimarka’da düzenlenen ve
240 milyonun üzerinde çalışanın temsil edildiği,
çalışma hayatının en büyük organizasyonlarından
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Kongresi’ne katıldığını anımsatan Yıldırım, ATALAY’ın
burada yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik tehditleri açık seçik ortaya koyduğunu vurguladı. Yıldırım, “ATALAY, DEAŞ’ı, PKK’sı, PYD’si ve Suriye’de
yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemizin ne kadar
büyük bir yük altında olduğunu ve ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışanlara yönelik ne kadar dikkatli
olmamız gerektiğini çok veciz bir şekilde ortaya
koymuştur.” ifadelerini kullandı.
“TÜRK-İŞ Emek örgütlerinin sigortasıdır.”
Yıldırım, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY
ve arkadaşlarını haksız, mesnetsiz, akla izana uymayan meselelerle isnat etmenin fevkalade yanlış
olduğunu ifade ederek, “Asla bunu kabul etmemiz
mümkün değildir. TÜRK-İŞ, aynen durduğu yerde, çizgisinde, geçmişte olduğu gibi gelecekte de
devam edecek ve bu ülkeyi gayrimeşru yollardan
ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı emek
örgütlerinin sigortasıdır. Bu görevini sürdürmeye
de devam edecektir” dedi.
Ocak 2019
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2019 Yılında Asgari Ücret Brüt 2 Bin 558 Lira,
Net 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlendi
Ergün ATALAY

Bakan Selçuk, “Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak
10 Ekimde enflasyonla topyekun mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk”

İ

şçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan
Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde
toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli
olacak asgari ücretin net 2 bin 20 Türk Lirası olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, “Mevcut
enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak
10 Ekimde enflasyonla topyekun mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize
dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk” dedi. Komisyon üyelerince çok yoğun ve titiz bir çalışma
yürütüldüğünü anlatan Bakan Selçuk, bakanlık
olarak bu süreçte sosyal adaleti ve çalışma barışını güçlendirmeyi, işçileri, işverenleri ve işi koruyarak ülkenin insani ve ekonomik kaynaklarına
sahip çıkmayı temel öncelik olarak gördüklerini
ifade etti. Selçuk, bu sorumluluğun bilinciyle, tüm
dengeleri ve hassasiyetleri gözeterek Asgari Ücret
Tespit Komisyonu’nun çalışmalarını yürüttüğünü
belirtti. Hükümetleri döneminde asgari ücrette oy
birliği üç defa sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt
Selçuk, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne
geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda
aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir
işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz
için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır.” diye
Sayı 64
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“Mükemmel bir şey
mi değil ama bununla
yetinmek durumundayız.
Geçmişte olduğu gibi
vergiyle oluşan farkı
ödeyecekler. Davul çalacak
bir sonuç olmadı ama
altına imza attığıma göre
mutluyum.”

konuştu. Bakan Selçuk, tespit edilen asgari ücretin
başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni etti.
Genel Başkan Ergün Atalay, 2019’da geçerli olacak asgari ücretin belirlendiği Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantısında, yeni
asgari ücret rakamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. TÜRK-İŞ olarak ilk günden itibaren 2 bin lira
eşiğini aşmak hedeflerinin bulunduğunu belirten
Atalay, “Bu ücret mükemmel bir ücret değil ama
kabul edilebilir bir ücret. Başta Sayın Bakanımızın
yoğun emeği var” dedi. TÜRK-İŞ’in üç kişilik bir aileyi göz önünde bulundurarak hedeflediği rakamın
2 bin 155 lira olduğunu belirten Atalay, “TÜRK-İŞ
Genel Başkanı olarak ilk kez ben toplantıya geldim,
TÜRK-İŞ yönetimini getirdik. Burada hedef 2 bin
lira eşiğini aşmaktı. Mükemmel oldu mu olmadı
ama kamuoyunun memnun olacağı bir rakam olduğunu umut ediyorum. Çünkü yüzde 26’lık bir
zam oldu. Bu rakama da ‘Hayırlı olsun’ demekten
başka yapacağımız bir şey yok. Altına imza attık.”
ifadesini kullandı. İşsizin de yoksulun da temsilcisi
olduklarını ifade eden Atalay, “Asgari ücrete ilave
5-10 lira daha nasıl katarım ona baktım. Gücüm
buna yetti, bunu yaptım. Mükemmel bir şey mi
değil ama bununla yetinmek durumundayız. Geçmişte olduğu gibi vergiyle oluşan farkı ödeyecekler. Davul çalacak bir sonuç olmadı ama altına imza
attığıma göre mutluyum” ifadelerine yer verdi.
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2 Aralık 2018’de açılısı gerçekleşen
kongreye 4 Aralık 2018 tarihinde hitap eden Genel Başkan Ergün ATALAY
konuşmasında:

“D

ünya emekçileri olarak
gücümüzü inşa etmek,
gidişatı ve şu an oynanan
oyunun kuralını değiştirmek
zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Değerli Meslektaşlarım,
Değerli Katılımcılar,

T

ÜRK-İŞ’in Genel Başkanı olarak, uluslararası sendikal hareketin en önemli toplantısı olan 4. Dünya Kongresinde sizlerle
birlikte Kopenhag’da olmaktan büyük bir onur ve
mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.
TÜRK-İŞ adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Kongreye sunulan bildirinin başında ifade edildiği gibi; dünya emekçileri olarak gücümüzü inşa
etmek, gidişatı ve şu an
Çıkar uğruna dünyayı
oynanan oyunun kuralını
değiştirmek zorundayız.
şiddete sürükleyen
Bu oyun adil bir oyun deülkeler ülkemin
ğildir.

sınırlarında terör
örgütlerine binlerce tır
dolusu silah vermeye
devam ediyorlar.

Terör ülkemde ve dünyanın diğer bölgelerinde
kötü ve çirkin yüzünü göstermeye devam etmektedir. Bazı gelişmiş ülkeler;
Ergün ATALAY
terör örgütlerine silah veTÜRK-İŞ Genel Başkanı
riyorlar, moral veriyorlar,
para veriyorlar, akıl veriyorlar. Bu ülkelerde sivil vatandaş ölmüş, güvenlik
görevlisi ölmüş, çocuk ölmüş, kadın ölmüş umurlarında değil.
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Bu film dünyada bazı ülkelerde görülmeye devam etmektedir. Suriye’yi, Irak’ı, Filistin’i, Yemen’i,
gaddarca öldürülen Gazeteci Kaşıkçı cinayetini gözünüzün önüne getirin.
Çıkar uğruna dünyayı şiddete sürükleyen ülkeleri unutmayalım. Ülkemin sınırlarında terör örgütlerine binlerce tır dolusu silah vermeye devam
ediyorlar. Bazı gelişmiş ülkeler terör örgütlerine
silah satışını bırakmalı, tüm dünyada yoksulluğun
ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması için verilen
mücadeleye destek olmalıdır.
Örneğin bugün Yemen’de üç yılı aşkın süredir
çatışmalar yaşanmaktadır. Ülkenin % 85’i açlıktan
ve hastalıktan dolayı yardıma muhtaç durumdadır.
Her gün yüzlerce çocuk ölmektedir. Bunlara göz
yummak ve yardımcı olmamak insanlık suçudur.
Birlemiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Daha ne bekliyorsunuz? Kendi
çocuklarınız ve kendi yakınlarınızın daha huzurlu
uyumalarını sağlamak istiyorsanız bu vahşete dur
deyin.
Dünya yarım asırdır Filistin’de olanları seyretmekte.
İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak Filistin halkının en temel hakkıdır.
Ocak 2019
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Değerli Meslektaşlarım,
Değerli Katılımcılar,
Tüm vatandaşları, sivil toplum örgütleri ve Hükümeti ile
birlikte benim ülkem, Danimarka nüfusu kadar mülteciye ev
sahipliği yapmaktadır. Bunun 3.5 milyondan fazlası Suriyelidir. Geri kalanı dünyanın değişik ülkelerinden gelen mültecilerdir.

STK’LARDAN
ATALAY’A DESTEK
ZİYARETİ

Tüm zorluklarına rağmen; savaştan kaçan ve çocuklarına
güvenle nefes alacakları bir yer arayan mültecilere karşı insani vazifesini yerine getirmektedir.
Uluslararası Sendikal Hareket olarak “Mülteciler Hoş geldiniz” pankartları asıyoruz. Ne yazık ki; bunu demokrasinin
beşiği olan Avrupa ülkelerine dahi kabul ettirebilmiş değiliz.
Özellikle Amerika’nın tetiklediği ekonomik ve siyasi gerilim nedeniyle dünya, belirsiz bir geleceğe sürüklenmekte;
aşırı milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, açgözlülük hızla yükselmektedir. Avrupa da bu ortamdan etkilenmekte ve maalesef sosyal modeli korumakta zorlanmaktadır.
Değerli Meslektaşlarım,
Satın alma gücü gerileyen çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler, yaşanan ekonomik dalgalanmalardan olumsuz
bir şekilde etkilenmektedir. İşçi ücretleri tüm dünyada gerilemektedir.
Türkiye’de hali hazırda 3 milyon işsiz bulunmaktadır. Biz
yeni ve kaliteli iş imkanları oluşturulmasını talep ederken,
bazı şirketler konkordato ilan etmekte ve çalışanlarını işten
çıkarmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.
Küresel düzeyde ticaret savaşları adı altında oynanan
oyunları biliyoruz. TÜRK-İŞ, her zaman olduğu gibi ekonomik bağımsızlıktan yana olacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için Milletin yanında yer almaya devam edecektir.
Değerli Meslektaşlarım,
Sendikalar, sivil toplum örgütleri özgürlüklerden ve demokrasilerden yana olmak mecburiyetindedirler. Dünyanın
neresinde olur olsun, darbelerin karşısında olmak gerekir.
Terör örgütlerine karşı durmak biz sivil toplum kuruluşlarının asli görevidir. Bir ülkede terör varsa o ülkede sendikalardan bahsedemezsiniz. Taşeronların bir bölümü kadroya geçti. Kadroya geçemeyen KİT’ler var, geçici işçiler var. İş
kazaları devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar var.
Çalışma hayatına katkılarından dolayı Sharan Burrow’a
teşekkür ediyorum. 10 ayda ülkeme 41 milyon misafir, turist geldi. Ülkemle ilgili televizyonlar kötü propaganda yapmaya devam ediyorlar. Paris ne kadar güvenli ise Türkiye o
kadar güvenli.
Bu kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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OBB, TİSK, TESK, KAMU-SEN
heyeti, 11 Aralık 2018 Salı günü
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
ATALAY’ı ziyaret etti.
Heyet sonrasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Heyet adına açıklamayı TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU
gerçekleştirdi. HİSARCIKLIOĞLU’nun
açıklaması şu şekildedir;
“Bugün burada TİSK, TESK, TÜRKİYE KAMU-SEN ve TOBB olarak özellikle
son günlerde TÜRK-İŞ Başkanımız Ergün ATALAY hakkındaki tartışmalarla
ilgili ziyarete geldik.
TÜRK-İŞ Başkanımız Ergün ATALAY,
hepimizin bildiği gibi demokrasiye,
devletine, ülkesine ve milletine bağlı,
olaylara Türkiye penceresinden bakan,
istikrarın yanında olan, yerli ve milli düşünceye sahip değerimizdir kendisi.

15 Temmuz’daki duruşu da hepimizin malumudur ve bütün kamuoyu da
biliyor. Son günlerdeki yapılan bu tartışmalar, özellikle Sayın Ergün ATALAY’a
yapışmaz, yapışmayacağını da çok iyi
biliyoruz.
Bu konunun da burada son bulmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
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ATALAY: “Bizim sırtımızda
ne sarı, nede kırmızı yelekler
olur. Bizim sırtımızda işçinin
tulumu var”

G

enel Başkan Ergün ATALAY, Bolu’da TÜRK-İŞ’in
gerçekleştirdiği Mali Sekreterler ve Muhasebe
Müdürleri Eğitim Semineri’nde konfederasyonumuza karşı yürütülen algı operasyonlarına ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Öncelikle bu sabah işe giderken Çanakkale Biga’da
işçileri taşıyan minübüsün tır ile çarpışması sonucu 4
işçimiz vefat etmiş, 16 işçimiz yaralanmıştır. Ölenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
4 Aralık 2018 günü Kopenhag’da dünya sendikalarının 4. Olağan Genel Kurulu vardı. Türkiye’den
altı delege vardı üç bayan üç erkek. Bizim bağlı olduğumuz sendikanın dünyada 207 milyon üyesi
olan 162 ülkede örgütlü olduğu 330 sendikasıyla
devasa bir kurum. Kopenhag’da 137’ye yakın ülke
1700’e yakın sendikacı vardı. Salı günü bir konuşma yaptık. Çalışma hayatıyla ilgili konuları anlattık.
Terör örgütlerine tır dolusu silah veren ülkeleri
anlattık. Irak’ı, Suriye’yi anlattık. Göçmenlere ev
sahipliği yaptığımızı anlattık. Kaşıkçı’nın unutulmaması gerektiğini anlattık. Anlatırken de en son
da belli bir noktaya geldik. Bizim şimdi sendikaların gündeminde asgari ücret var, emeklilikte yaşa
takılanlar var, taşeronların sorunları var, kadroya
geçemeyen kit’lerin sorunu var. Kadroya geçip te
4+4 alanların sorunları var. İş kazaları var. Bunların
tamamını orada anlattık. En son da dedim ki Avrupalılara sabah akşam benim ülkemi kötülemeye
devam ediyorsunuz. Kötülediğiniz ülkeye 42 milyon turist geldi. Dünya küçük bir kutup oldu, insan
haklarını önümüze almamız gerektiğini ifade ettik.
Ertesi sabah Türkiye’ye geldik.
Komisyona katılan bayan kardeşimizi kamuoyuna tanıttık. Basın mensuplarıyla simit yedik çay
içtik. Bu esnada basın mensupları parlamento ile
ilgili sorular sordular. İşçi ağırlıklı meseleler ko-
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Ergün ATALAY

aş a ı

nuştuk. İş öyle bir noktaya geldi ki gazetecinin biri
sordu asgari ücretle ilgili talebiniz ne, eylül ayında
Malatya’da dedim ki asgari ücret 1600TL, alım gücümüz yüzde kırk aşağıya düştü. Şunu 2000 TL’ye
çekelim aralık ayında da 2000 TL üzerinden konuşalım. 2000 TL lafı taraflı tarafsız herkesin kafasına
yattı. Ama 35 kuruluşun dışında özel sektör buna
uymadı.
Aynı toplantıda gazetecilerden biri bize Fransa’da olaylar var. Benzin zammı vardı hükümet geriye çekti? Ne düşünüyorsunuz?
Bende cevaben: Üç gün sonra bizim ülkemizde de bunla ilgili ne göreceğimizi ne kadar
gideceğini görürüz görmez miyiz bize bağlı dedim. İki üç gündür TV’de sosyal medyada “bize
bağlı” ifadesi üzerinden işçileri sokağa indirme
tehdidi yorumları yapıldı. Hayretle izliyorum
ben 63 yaşındayım. Büyük harflerle vurguluyorum altını çizerek. “Bize bağlı” ifadesi işçisi,
işvereni, muhalefeti, iktidarı, sivil toplum örgütleri ve bütün kurumlarıyla Türkiye’yi ifade
ettim. Maalesef sosyal adaleti ve milletimizin
refahını sağlayabildiğimiz sürece bütün zorlukların üzerinden geleceğimizi belirtmek istedim.
Geçmişte bunun bir sürü örnekleri oldu.
Konumuzun asgari ücret olduğu ortamda bunla
Ocak 2019
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ilgili yoğun çalışma içindeyken bu
tür yayınları kamuoyunda farklı bir algı oluşturmak gayretiyle
yaymak insafsızlıktır.
Ergün ATALAY olarak, 28 Şubat’ta, 27 Nisan e-muhtırada, 15
Temmuz’da demokrasiden yana
oldum. Özellikle kamuoyuna buradan söylüyorum. 28 Şubat olmasaydı ben bu makamda olmazdım. 27 Nisan bildirisine karşı
ilk açıklama yapan kurum TÜRKİŞ’tir. 15 Temmuz gecesi Sakarya
kent meydanında 50 bin kişiye,
gece konuşan TÜRK-İŞ Başkanı
Ergün ATALAY’dır. Aynı ifadem
şuydu; biz bir milyonluk bir aileyiz, bu bir darbe değil işgal girişimi. Buradan TÜRK-İŞ’in ailelerine
sesleniyorum herkes sokağa, bayraklarını alacak, çıkacak. O saatte
Çin’de olanlar, ülke dışında olanlar konuşuyor biz konuşmuyoruz.

DESTİCİ’DEN TÜRK-İŞ’E
DESTEK ZİYARETİ

B

üyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa DESTİCİ,
12 Aralık 2018 Çarşamba günü Genel Başkan Ergün
ATALAY’ı makamında ziyaret etti.

TÜRK-İŞ bütün dönemlerde duruşunu en iyi şekilde tuttu.
Daha fazlasını arayanlar internete girsinler 15 Temmuzdaki haykırışımızı izlesinler.
Kurulduğumuz günden beri
Türkiye’den, devletinden, emekçiden, mazlumdan ve mağdurdan
yanayız. Seçilmiş meşru hükümetlerden yanayız, kim haklıysa ondan
yanayız. Milletin ve Milli iradenin
yanındayız. Bu tavrımız dün de böyleydi yarın da böyle olmaya devam
edecek. Ölene kadar demokrasiden
yana olmaya devam edeceğim. Bizim
sırtımızda ne sarı, nede kırmızı yelekler olur. Bizim sırtımızda işçinin
tulumu var. Haklı olduğumuz meselede sorunlarımızı söyleyeceğim,
tenkit edeceğim, ülkeyi yönetenlere
çalışanların sorunlarını aktarmaya
devam edeceğim.
Herkes bilmelidir ki, TÜRK-İŞ
ve Ergün ATALAY olarak her zaman
demokrasinin ve milletin yanında
olmaya devam edeceğiz.
Sayı 64
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B

üyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’a yöneltilen eleştirilere ilişkin, “Çamur at, izi kalsın mantığında. O çamurun
tutmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu konuyu gündemde çok tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum.” dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’ı makamında ziyaret
eden Destici, burada yaptığı konuşmada, asgari ücret görüşmeleri vesilesiyle Atalay’a yöneltilen birtakım haksız ifadeler
olduğunu ancak TÜRK-İŞ’in 28 Şubat ile 15 Temmuz’da milli
iradenin ve demokrasinin yanında cansiperane durduğunu bildiklerini söyledi.
Destici, ATALAY’a yöneltilen eleştirilerin çamur at, izi kalsın
mantığında olduğunu belirterek, “O çamurun da tutmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu konuyu gündemde çok tutmanın doğru
olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu algı operasyonu tutmamıştır, tutmayacaktır. Tabii siz bulunduğunuz makam itibarıyla işçi
kardeşlerimizin haklı taleplerini dile getireceksiniz. Bu konuda
eğer birileri sizleri sindirmeye çalışırsa, burada biz karşılarında
oluruz. Çünkü bu sizin en tabii hakkınız. Elbette ki haklı talepler
dile getirilecek.” değerlendirmesinde bulundu.
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Genel Başkan Ergün ATALAY,
Yeni Yıla Sakarya’da PTT İşçileri İle Girdi

D

örtyol
PTT Dağıtım
Merkezi’nde
çalışan işçileri
ziyaretinde konuşan ATALAY,
tüm insanların
yeni yılını kutladı.

G

üzel bir ülkede işçisiyle, işvereniyle, gazetecisiyle, patronuyla birlikte yaşadıklarını dile getiren ATALAY, “Son 10 yıldır her yılbaşında madende, kara yollarında işçilerle
beraber olduk. Bu yıl da PTT işçilerini ziyaret ettik. PTT işçilerinin şahsında tüm Türkiye’deki çalışanları ziyaret etmiş oluyoruz. Burada sendikaların Sakarya başkanları var. Özellikle
2018’de bizim açımızdan güzel şeyler oldu” dedi.

Sendikaların, işçilerin taleplerin bir bölümünün
yerine geldiğini belirten ATALAY, PTT’de, demiryollarında, karayollarında, TRT’de, madende, enerjide,
Devlet Hava Meydanları’nda 85 bine yakın işçinin
kadro taleplerinin henüz karşılanmadığını anlattı.
ATALAY, bu iş yerlerinde çalışanların yeni yılda
kadroya alınmasını umut ettiklerini anlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili kamuoyuna
sözü var. 2019’da bu kalan arkadaşlarımız da inşallah kadroya geçer. Emeklilikte yaşa takılanlarla
ilgili talebimiz var. Onlar da 2019 yılında beklentilerimizin içerisinde. Vergiyle ilgili talebimiz var. 12
ay çalışıyorsak yaklaşık bir ayını vergiye veriyoruz.
Tüm arkadaşlarımızın sorunlarının başında gelen
bir sorun.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette “son 30 yılın rakamsal
olarak en iyi artışı”
Özellikle asgari ücretin belirlenmesini kamuoyunun yakından takip ettiğini söyleyen ATALAY, 17
Eylül 2018’de Malatya’da bir etkinlikte “Asgari ücreti 2 bin liraya çekelim, aralık ayında da 2 bin liranın
üzerinden pazarlık yapalım” dediğini hatırlattı.
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Kendileri için 2 bin liranın basamak olduğunu
ifade eden ATALAY, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belki mükemmel olmadı ama son 30 yılın rakamsal olarak en iyi artışı oldu. İlk defa biz 1974 senesinden beri işçi, işveren ve hükümetle ortak imza
attık. 417 lira tabanda bir zam geldi. Evli üç çocuklu
arkadaşlarımıza da 550
lira civarında bir zam gelEvli üç çocuklu
di. Bu çok mükemmel bir
rakam değil ama bizim arkadaşlarımıza da 550
mutlu olduğumuz, altı- lira civarında bir zam
na keyifle imza attığımız geldi. Bu çok mükemmel
bir rakam. Bununla ilgili
bir rakam değil ama
emeği olanlara teşekkür
ederim. Özellikle basın bizim mutlu olduğumuz,
mensupları bu konuyu altına keyifle imza
ülke gündemine iyi taşıdı. attığımız bir rakam.
Özellikle bu kentte bulunan gazetecilere, gazete
sahiplerine ve toplumun tüm kesimlerine özellikle
teşekkür borcum var. Kamuoyunun en azından yüzde 80’inin memnun olduğu bir rakam oldu.”
İzmir’de İzban’da işçilerin grevinin sürdüğünü
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anımsatan ATALAY, 2019 yılında bu grevin
bitmesini arzu ettiğini belirtti.
Grevin 21’inci gününde olduğunu, iki gün
önce 350 işçinin yanına gittiğini aktaran
ATALAY, “Günde 350 bin yolcu taşıyor arkadaşlarımız. Ortalama ücretleri 2 bin 200 lira
civarında. Bununla ilgili inşallah taleplerini
karşılayacak bir ücret olur. Önemli işlerden
birisi de o.” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Ergün ATALAY, İzmir’de
Grev Yapan İZBAN İşçilerine
Destek Ziyaretinde Bulundu

Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi
Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi kararına da değinen ATALAY, konuyu canlı yayından Türkiye’ye duyurduklarını anlattı.
Bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı
başta olmak üzere Türkiye’deki muhatapların
tamamıyla konuştuğunu dile getiren ATALAY,
şunları kaydetti.
“Harb-İş’in yöneticileri de o toplantıların
bir bölümüne iştirak ettiler. Sendikacı, işçi,
bu ülkede olan herkes özelleştirmeye karşı
olmak mecburiyetinde, çünkü bizim asli işlerimizden birisi bu. SEKA’yı anlattık, başarılı
olamadık. Şimdi Balıkesir SEKA açılsın diye
gayret sarf ediyoruz. Bu yılın başında şekerle
ilgili büyük mücadele oldu. Bir kısmı kapsam
içine alındı özelleşti, bir kısmını iptal ettiler.
Özelleşen fabrikalarda o bölgedeki çiftçiye,
işçiye, taşıyıcıya, halka ‘Memnun musunuz?’
diye sormak lazım. Hiç kimsenin memnun
olduğunu düşünmüyorum. Bu fabrika 1,8
milyon metrekarede olan devasa bir fabrika.
Burası tank paletini, dürbününü, obüs toplarını yapıyor, bir de dünyaya ihraç ediyor. Milli
Savunma Bakanlığı bununla ilgili inşallah milletin bu sıkıntısına su serpecek bir açıklama
yapar diye düşünüyorum çünkü Altay tankına
bu ülkenin ihtiyacı var. Altay tankı 6-7 yıllık
bir serüven. Özel sektördeydi, el değiştirdi.
240 tane yapılacağını biliyorum. Milli Savunma Bakanlığı’nın 40 tane acil filo kuracağını
da biliyorum. Bu filo burada kurulsun. İmkanı
varsa bizim işçimizle beraber yapılsın. İmkanı varsa tek başımıza biz yapalım. Burada işi
bittikten sonra Karasu’daki fabrikasına gitsin.
Biz burada paletleri, dürbünleri, obüsleri burada yapmaya devam edelim. Bu işçinin, Türkiye’nin, TÜRK-İŞ’in, benim ve Sakarya’nın
talebi.”
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“Sizin istemediğiniz bir şeyin
altına genel merkez imza atmaz.”

G

enel Başkan Ergün ATALAY, 10 Aralık´tan bu
yana grevde olan sendika üyesi İZBAN işçilerini ziyaret etti. Akşam saatlerinde İzmir´e gelen
ATALAY, Alsancak Garı içerisinde bulunan sendikanın
şube temsilciğinde işçilerle görüştü. ATALAY, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları (TCDD) yönetimleri ile sürekli temas halinde olduklarını açıkladı.
İZBAN çalışanlarının, banliyö trenlerinde günde
300 bin insan taşıdıklarını belirten ATALAY, “Çoğunuz
2 ya da 4 yıllık üniversite mezunusunuz. Asgari ücret
de geldiğimiz nokta ortada. Siz burada sözleşmeyi
kendiniz karar veriyorsunuz, sizin istemediğiniz bir
sözleşmeye kimse imza atmayacak. Bu sözleşme bir an
önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de, İzmirliler
de. Ulaşım sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılır da ortada noktada
buluşulur, sözleşme biter” dedi.

Ocak 2019
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İZBAN’DA GREV

BAŞLADI

Demiryolu İşçileri Sendikası,
İZBAN’da 10 Aralık 2018
itibariyle greve başladı. TCDD
Genel Müdürlüğü’yle yaptıkları
görüşmelerde istedikleri sonucu
alamadıklarını belirten Demiryolİş İzmir Şube Başkanı Hüseyin
Ervüz “Sendikamız bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonrada
temsil ettiği üyelerinin haklarını
korumak ve geliştirmek için
gereken ne varsa yapmaktan
kaçınmayacaktır” dedi.

İ

ZBAN, 343 personeli ile
birlikte 10 Aralık 2018 sabah saatlerinde greve çıktı.
İşçilerin örgütlü bulunduğu
Demiryol-İş Sendikası İzmir
Şubesi, Alsancak Garı önünde
basın açıklaması yaptı. İşçiler,
“Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganı attı. Yine istasyona, üzerinde ‘İZBAN işçisi
yalnız değildir’, ‘Yaşasın sınıf
dayanışması’ yazılı pankartlar
asıldı. Burada açıklama yapan
Demiryol-İş Sendikası İzmir
Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, sendikanın yasal sürelerin tamamını barışçıl yollardan
anlaşmak üzere kullandığını,
fakat barışçıl yöntemler ile sürdürdükleri görüşmelerin artık
tıkandığını belirtti. Ervüz, “En
baştan beri tüm iyi niyetimizle
sürdürdüğümüz görüşmelerde,
işverenimiz maalesef çalışanlarını mutlu edecek, en azından
enflasyondan koruyacak kadar
dahi bir ücret zammı teklif etmedi. İZBAN işçisi 1 Ocak 2018’den
bu yana ücret zammı almadı. Son
1 yıllık enflasyon yüzde 21.62,
Ocak ayından bugüne kadar ge-
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çen 11 aylık dönemin enflasyonu
ise yüzde 20.80 oldu. İşverenin
teklif ettiği kümülatif zam önerisi yaklaşık yüzde 21” dedi.
İşçilerin grev süresince ücret
almayacaklarını söyleyen Hüseyin Ervüz, “Grev bir anlamda
işsizlik anlamına geliyor. Hiç istemedikleri halde açlık sınırının
altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya
zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Biz Demiryol-İş Sendikası olarak grev
seven bir sendika değiliz. 70 yıla
yakın geçmişimizde yaşadığımız
Ocak 2019

onca zorluğa, onca krizlere rağmen 3 kez grev yapmak zorunda
kaldık. İZBAN çalışanları karınlarını doyuracak ücret almak
için grev yapıyorlar. Hiç kimse
işsizliği, ücret almadan yaşamayı
başka türlü göze almaz” diye konuştu.
İZBAN’da taşeron personel ile
24 dakikada bir sefer yapıldığını
anımsatan Ervüz, şöyle dedi:
“Bizim yaptığımız 269 sefere
karşılık şu an 4 set ile 24 sefer
düzenlemesi planlanmış. Ancak
bu seferlerin yapılabilme şansı
DEMİRYOL-İŞ

Sayı 64

MİLLİ HİBRİT
LOKOMOTİF

ALMANYA’DA
GÖRÜCÜYE ÇIKTI
uzun vadeli değil. Yapamazlar. Bakım isteyecek,
yolcu yoğunluğu olacak. Şu an makinist arkadaş
Şirinyer İstasyonu’nda kapıları kapatamıyor.
Bunun fazla yürüme şansı yok ama işveren her
zaman olduğu gibi işverenliğini yapacak. Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları
yok. İZBAN işçisi kararlı, dirençli. İZBAN işçisi
bu işi sonuna kadar götürecek. Kazanan İZBAN
işçisi olsun.”
TÜRK-İŞ 3’üncü Bölge Temsilcisi Süleyman
Yıldırım da açıklamasına, “Gazamız mübarek
olsun. Bizi bu hale düşürenlere de lanet olsun”
sözleri ile başladı. Emek ve sermaye düşmanı
olmadıklarını söyleyen Yıldırım, emekten yana
olduklarını belirtti. Yıldırım, “Biz hukuktan ve
adaletten yanayız. Biz birlik ve beraberlikten
yanayız. Öyle oldu, böyle oldu, yağmur yağdı,
çamura battı. Biz rüşvet istemiyoruz. Biz bu şirketin cirosuna da talip değiliz. Biz, bize ait olanları alma uğruna yola çıktık. Bizler namuslu,
şerefli, onurlu insanlarız. Asgari ücretin bir tık
üstünde çalışıyorsunuz. Yok öyleymiş, böyleymiş, sendika bunları kabul etmemiş, gelsinler
bunu benim külahıma anlatsınlar. Kimse kusura bakmasın. Aziz Kocaoğlu, ‘Ben geçen dönem
bu işe taraf oldum, bu dönem taraf olmayacağım, TCDD baksın’ diyor. Yapma ya! Böyle bir
şey yok. Bakacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de bakacak,
İzmir Büyükşehir Belediyesi de bakacak. Burada çalışanlar insanlar taleplerini haykırıyorlar.
Biz baştan da grev kararı alabilirdik ama yapmadık, sabırlı davrandık. Biz insanları mağdur
etmekten yana olmadığımızı defalarca dile getirdik. Ama gün geldi çattı. Pilavdan dönenin
kaşığı kırılsın” diye konuştu.
Sayı 64

DEMİRYOL-İŞ
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T

ÜLOMSAŞ ile TCDD Taşımacılık ve ASELSAN
teknik ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla
üretilen yeni hibrit lokomotif, Almanya’da
düzenlenen InnoTrans Fuarı’nda tanıtıldı.

TCDD Taşımacılık A.Ş., TÜLOMSAŞ ve ASELSAN işbirliğinde milli ve yerli üretim çabalarının bir sonucu
olarak üretilen yeni nesil ilk milli hibrit manevra lokomotifi, 18-21 Eylül 2018 tarihlerinde Berlin InnoTrans (Uluslararası Demiryolu Teknolojileri, Sistemleri
ve Araçları) Fuarı’nda beğeniye sunuldu. Herhangi bir
lisans altında olmadan milli olarak üretilen hibrit lokomotif, kendi ürettiği elektrikle veya mazotla çalışabiliyor, istendiğinde elektrik şebekesinden şarj edilebiliyor. Ayrıca düşük yakıt tasarrufu ve akustik gürültü
seviyesi ile çevre dostu olma özelliği taşıyor ve saatte
80 km hız yapabiliyor. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından kullanılacak olan ve ASELSAN işbirliği ile TÜLOMSAŞ’ta üretilen lokomotif, yakıttan yüzde 40 tasarruf
sağlıyor. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından belirlenen
modern dış stil ve ergonomik konsol tasarımının yanı
sıra geniş görüş açısıyla da dikkat çekiyor. HSL 700
model milli hibrit manevra lokomotifi EN 45545 EN
50126 EN 50128 EN 50129 EN 50155 ve UIC standartlarına uygun olarak üretildi. TCDD Taşımacılık
A.Ş., TÜLOMSAŞ ve ASELSAN’ ın işbirliği ve birlikte çalışması ile raylara inen milli hibrit manevra lokomotif
için yedi şehirden yirmiye yakın firma parça tedarik
etti. Azaltılmış yakıt tüketimi, daha düşük işletme maliyeti olan hibrit lokomotif ile dünyada bu teknolojiye
sahip dördüncü ülke oldu.
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TÜRK-İŞ BuRsa, İsTanBul ve İzmİR BölgeleRİne
Bağlı İlleRİn ŞuBe BaŞKanlaRı ve İl TemsİlcİleRİ
eğİTİm semİneRİ geRçeKleŞTİRİldİ
TÜRK-İŞ Bursa, İstanbul ve İzmir Bölgelerine Bağlı İllerin Şube Başkanları ve İl Temsilcileri
Eğitim Semineri 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapıldı.

ÜRK-İŞ, sağcısı solcusu, Alevi’si
Sünni’si, Laz’ı Kürt’ü ayırt etmeyen
ve kucaklayan bir yapıya sahiptir.
Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hiçbir
ayrım yapmadan hepimiz bu ülke
için çalışıyoruz ve çalışmaya devam
edeceğiz. Hepimiz bu ülke topraklarında
birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz.

T

milyonluk dev gibi bir aileyiz.
Dünyada ekonomik çıkarlar
için ekonomi savaşları oluyor.
Ekonomide sorunlar yaşıyoruz. Alım gücü
düştü. Bu durumu fırsata dönüştürenler
var.

4

Seminere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY,
Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT, Afyonkarahisar
Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN, Genel Maden-İş
Sendikası Genel Başkanı Ahmet DEMİRCİ, Sendikamız
Mevzuat Sekreteri İsmail Baygın, şube başkanları ve il
temsilcileri katıldı.
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TÜRK-İŞ Afyonkarahisar İl Temsilcisi ve Demiryol-İş Şube Başkanı Muharrem USLU ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin ÇOBAN’ın selamlama konuşmalarının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün ATALAY açılış konuşmasını yaptı.

Ocak 2019
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Sayı 64

ATALAY’ın konuşması şu şekildedir:
“Afyon’a girerken “Cumhuriyetin kurulduğu topraklara hoş geldiniz!” yazısıyla karşılaşıyoruz.
TÜRK-İŞ, sağcısı solcusu, Alevi’si Sünni’si, Laz’ı
Kürt’ü ayırt etmeyen ve kucaklayan bir yapıya sahiptir. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hiçbir ayrım
yapmadan hepimiz bu ülke için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz bu ülke topraklarında
birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz.

âğıt toplayıcıları
ile ilgili projemiz
var. Onların
ihtiyaçlarını ortaya
koymaya çalıştık,
sağlık taramalarını
gerçekleştirdik.
Onlarla iftar yaptık.
Hayatımda yaptığım
en güzel en anlamlı
iftar yemeğini kâğıt
toplayıcıları ile
yedim.

K

Emeklilerin de
çalışanların da ayrı
ayrı sorunları var.
Elimizden geldiğince sorunların çözümü yönünde çalışmalar yapıyoruz.
4 milyonluk dev
gibi bir aileyiz. Dünyada ekonomik çıkarlar için ekonomi
savaşları oluyor.
Ekonomide sorunlar yaşıyoruz.
Alım gücü düştü. Bu
durumu fırsata dönüştürenler var.

Asgari ücretin
1.600.- TL’dir. 6
milyon asgari ücretli çalışanımız var.
1.600.- TL ile kaç gün geçinebiliriz, bir düşünelim?
TÜRK-İŞ olarak asgari ücret 2.000.- TL olsun diye
şimdiden konuşmaya başladık. TÜRK-İŞ Yönetimi ola-

Sayı 64

DEMİRYOL-İŞ

Ocak 2019

rak asgari ücret ile ilgili görüşmek üzere Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanını ziyaret edeceğiz.
Kâğıt toplayıcıları ile ilgili projemiz var. Onların
ihtiyaçlarını ortaya koymaya çalıştık, sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Onlarla iftar yaptık. Hayatımda
yaptığım en güzel en anlamlı iftar yemeğini kâğıt toplayıcıları ile yedim.
112 çalışanlarının bir kısmı memur bir kısmı işçidir. Memurların elde ettiği haklardan işçiler faydalanamamaktadır. Aynı işi yapıp farklı muameleye tabi
tutuluyorlar. Bu konuda da bir düzenleme yapılması
gerekmektedir.
Sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddete karşı da sendikalar olarak karşı durmalıyız. Basın açıklamaları
yapmalıyız. Sağlık çalışanlarının yanında durmalıyız.
Her gün ortalama 5 işçi iş kazalarında hayatını
kaybediyor. Bunun yanı sıra her gün şehit haberleri
alıyoruz. Bizler için vatan için hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.
Eskiden işçi çocukları okuyamazdı. Şimdi işçi çocuklarında okuma oranı arttı ve ben şimdi istiyorum
ki işçi çocuklarının yönetimde olmasını diliyorum.
Açılış konuşmalarının ardından; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ersun
CİVAN “Çalışma Hayatındaki Güncel Sorunların İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İlknur KILKIŞ, “İş Hukukunda Arabuluculuk ve Taşeronlaşma”, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Yusuf ALPER, “Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler” ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Kurtuluş KAYMAZ, “Lider Yöneticilik Eğitimi”
konularında eğitim seminerine katkılarını sundular.
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“T

ÜRK-İŞ ve Bülent
Ecevit Üniversitesi
iş birliği ile
yürütülen “Emeğin
ve Sendikacılığın
Geleceği” konulu 19.
Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri
Kongresi 4-6 Ekim
2018 tarihleri arasında
Zonguldak / Ereğli’de
gerçekleştirildi.

19.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ
VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
KONGRESİ

4 EKİM 2018 TARİHİNDE
ZONGULDAK / EREĞLİ’DE YAPILDI

TÜRK-İŞ, sağcı
solcu, Alevi, Sünni, Laz,
Kürt ayırt etmeyen ve kucaklayan bir yapıya sahiptir. Hepimiz bu
ülkenin vatandaşıyız. Hiçbir ayrım
yapmadan hepimiz bu ülke için
çalışıyoruz ve çalışmaya devam
edeceğiz.

“Yıllardır süregelen Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri kongrelerinin bugün 19.’sunu
Bülent Ecevit Üniversite iş birliği ile burada sizlerle düzenlemiş
bulunmaktayız.
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Açılış konuşmalarını; Bülent
Ecevit Üniversitesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölüm Başkanı Sadık
KILIÇ, Genel Maden-İş Genel
Başkanı Ahmet DEMİRCİ,
Zonguldak CHP Milletvekili
Ünal DEMİRTAŞ, AK Parti
Milletvekili Polat TÜRKMEN,
Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörü Mustafa ÇUFALI,
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
ATALAY ve Zonguldak Valisi
Ahmet ÇINAR yaptı.

lay

Ergün Ata

Ergün ATALAY konuşmasında;

K

ongreye, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Zonguldak
Valisi Ahmet ÇINAR, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem
AKDEMİR, Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörü Mustafa ÇUFALI, Zonguldak
milletvekilleri, Ereğli kaymakamı,
Ereğli belediye başkanı, sendikalarımızın genel başkan ve yöneticileri,
akademisyenler ve işçiler katılım
sağladı.

Her gün ortalama 5 işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor.
Bunun yanı sıra Batman’dan şehit haberleri alıyoruz. Bizler için
vatan için hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.

Ocak 2019

TÜRK-İŞ, sağcı solcu, Alevi,
Sünni, Laz, Kürt ayırt etmeyen ve
kucaklayan bir yapıya sahiptir.
Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hiçbir ayrım yapmadan hepimiz bu ülke için çalışıyoruz ve
çalışmaya devam edeceğiz.

DEMİRYOL-İŞ

Sayı 64

Asgari ücretin 1.600.- TL’dir. 6 milyon asgari ücretli çalışanımız var.
1.600.- TL ile kaç gün geçinebiliriz, bir
düşünelim?
TÜRK-İŞ olarak asgari ücret 2.000.TL olsun diye şimdiden konuşmaya başladık. İmkânı olan patronlar, işverenler,
asgari ücreti 2.000.- TL’ye çıkaralım.
Eskiden işçi çocukları okuyamazdı.
Şimdi işçi çocuklarında okuma oranı
arttı ve ben şimdi istiyorum ki işçi çocuklarının yönetimde olmasını diliyorum.
Herkes istediği partiye oy veriyor,
istediği takımı tutuyorken, neden istediği sendikanın üyesi olamıyor? Herkes
istediği sendikanın üyesi olabilmeli.
Burada iyi ki demir çelik fabrikası var.
Bu bölgenin insanına istihdam sağlıyor.
Çalışma hayatında kadın sorunu, çocuk işçi sorunu vardır.
Değerli hocaların bildirileri sizlere
ışık tutacaktır. Bu kongrede sunulacak
bildiriler kitap haline getirilecektir.
Tüm kongrenin çalışma hayatına katkı sağlamasını diler, sizleri şahsım ve
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına saygıyla
selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.
Açılış konuşmalarının ardından
“2000’li Yıllarda Sendikacılığın Sorunları ve Çözüm Arayışları” konulu ana
oturuma geçildi.

ATALAY’dAn

emeKlİlİKTe YaŞa TaKılanlaRa
TAM DESTEK
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay “Bizim için
emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi,
asgari ücretin yükseltilmesi ve KİT’lerdeki taşeron
işçilerin kadroya alınması kadar önemli” dedi.

G

enel Başkan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999’dan sonra sosyal güvenlik mevzuatında
yapılan değişikliklerle emeklilik için gerekli yaş kademesinin yükseltildiği ve emekli aylığı bağlanmasının geciktirildiğini söyledi. Bugün sigortalılık süresi ve prim ödeme
gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişinin yaş şartını
yerine getiremediği için emekli olamadığına dikkati çeken
Ergün Atalay, şunları kaydetti: “Emeklilikte yaşa takılanların durumu toplumsal bir soruna dönüşmüş durumda. Bu
kapsamda kaç kişinin olduğu net olarak bilinmiyor ama
bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık 500 bin kişiyi etkiliyor. TÜRK-İŞ olarak, toplumsal bir soruna dönüşen bu konunun çözüme kavuşturulması için siyasi partilerin ve bazı
milletvekillerinin ortaya koyduğu iradeyi destekliyoruz.
“EL BİRLİĞİ İLE ÇÖZÜLMELİ”
Atalay, emeklilikte yaşa takılan birçok kişinin ekonomik
yönden mağduriyet yaşadığını vurgulayarak, bu kişilerin
ilerleyen yaşları gerekçe gösterilerek bazı işverenlerce tercih edilmediğine işaret etti. Yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Ergün
Atalay, “Bizim için emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi, asgari ücretin yükseltilmesi ve KİT’lerdeki taşeron
işçilerin kadroya alınması kadar önemli. Bu sorun, Meclisteki tüm partilerin el birliğiyle vakit kaybedilmeden çözülmeli. Biz Sosyal Güvenlik sistemine yük olunmadan bir formül
geliştirileceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Sayı 64
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Meslek Hastalıkları Kongresi
İzmir’de Yapıldı

4

-6 Ekim 2018 tarihleri
arasında yapılacak
Meslek Hastalıkları
Kongresi Dokuz Eylül
Üniversitesi Sabancı Kültür
Sarayı’nda yapılan açılış
programı ile başladı.

D

okuz Eylül Üniversitesi,
İş ve Meslek Hatalıkları
Uzmanları Derneği
ve TÜRK-İŞ’in işbirliğinde
gerçekleşen kongrenin
açılışını TBMM Başkanı Binali
Yıldırım yaptı.

A

çılış programına TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, TÜRK-İŞ
3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
Nükhet Hotar, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları
Derneği Başkanı Prof. Dr Arif Çımrın, CHP İzmir
Milletvekili Kani Beko, sendika şube başkanları ve
üye işçiler ile birlikte birçok davetli katıldı.
Genel Başkan Atalay konuşmasında; Meslek
Hastalıkları Kongresi’nin çalışma hayatı için çok
önemli olduğunu, Türkiye’de günde ortalama 5
işçinin bazen iş kazalarında bazen de iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini, işçi ölümlerinin önüne
geçilmesi için bu ve benzeri kongrelerin devam et-
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mesinin ve burada alınan kararların hayata geçirilmesinin işçi sağlığı açısından çok önemli olduğunu
vurguladı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım; ülkemizde herhangi bir konuda yasal düzenlemenin hayatın olağan akışı devam ederken yapılmadığını, ne zaman
bir kaza olsa, nerede bir olağanüstü gelişme olsa
o zaman panik ve telaşla düzenleme yapıldığını,
sonra yapılan bu düzenlemenin abartıldığını ya da
ihmal edildiğini vurguladı.
Yıldırım meslek hastalıklarının işçi sağlığı için
önemini belirterek, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
İş ve Meslek Hastalıkları Bölümü’nün kurulması
ve İzmir’de Meslek Hastalıkları Hastanesi açılması
fikrini desteklediklerini belirtti.

Ocak 2019
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GENEL BAŞKAN ERGÜN ATALAY, SATSO’NUN DÜZENLEDİĞİ

“SAKARYA’NIN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ”
PROGRAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

T
Sakarya Ticaret
Borsası, Akyazı Ticaret
ve Sanayi Odası, Akyazı
Ticaret Borsası iştiraki
ile SATSO öncülüğünde
Sakarya Üniversitesi
Kongre Merkezi’nde,
21 Aralık 2018
tarihinde Sakarya’nın
Yıldızları Ödül Töreni”
düzenlendi.
Törende 9 farklı
kategoride toplam 108
ödül verildi. Düzenlenen
törene başta TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün
Atalay olmak üzere çok
sayıda davetli katıldı.
Sayı 64

örende
konuşan
TÜRK-İŞ
Genel
Başkanı Ergün Atalay, Sakarya’da faaliyet
gösteren “Tank Palet
Fabrikası”nın özelleştirilmesi kararına ilişkin
açıklamalarda bulundu. Atalay, “Dün sabah
Ankara’da canlı yayına
katılacakken önüme bir
kağıt uzattılar ve dediler
ki Adapazarı’nda Tank
Palet fabrikası özelleşiyor, kapanıyor. Asgari
ücreti konuşurken onu
anlattım; 714 kişi çalışıyor, 112 memur çalışıyor geri kalanı subay
ve astsubay 972 sayı.
Şimdi kendimizi onların
yerine koyalım. Onların
ailesinin yerine koyalım,
fabrika ne olacak, kocam
ne olacak, çocuğum ne
olacak, fabrika kapana-
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cak mı hiç kimse bir şey
bilmiyor ve açıklama
yapmıyor. Bu şehirde
vekiller var, büyükşehir
belediye başkanımız var
bu konuyla ilgili birisinin bir şey söylemesi gerekmiyor mu, gerekiyor.
Dün milli savunma yetkilileri ile konuştum bu
şehre bir bilgi verebilmek için. Ben 3 yerden
sorumluyum; 1 işçi, 2
TÜRK-İŞ’in başkanıyım
ve 3’üncü olarak Sakaryalıyım. O fabrika da
çalışanlara ve o fabrikaya zarar verecek bir şey
yaptırmayız Allah nasip
ederse. O fabrikada ki
arkadaşlarımız ile ilgili
yetkililerin kısa zamanda bilgi vereceğine inanıyorum” dedi.
Birlik ve beraberliği koruyarak ortak bir
akılda birleşilmesi gerektiğinin altını çizen
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ben ülkemin geleceğine güveniyorum.
Son 25 senede iç ve dış
kaynaklı bir sürü kriz,
çalkantı yaşandı ve hepsini de atlattık. Bunun
da üstesinden geleceğiz

inşallah yeter ki birlik ve beraberliğimizi
koruyalım. Birliğimizi,
beraberliğimizi korursak yapamayacağımız
iş yok. Bu tekerlek, bu
tümsekte kalmayacak,
tümseği aşacağız. Daha
öncekilerini de aştığımız gibi. Tümseğe çıkarken biraz zorlanırız
ama tümsekten iniş var,
esas o günlere hazırlanmamız lazım. Siz değerli
kardeşlerimden bir tek
ricam var; ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin,
birbirinizi dışlamayın.
İyi günde kötü günde bir
ve beraber olursak bu
işleri başarabiliriz. Eğer
el birliği yapıp bir araya
gelebilirsek rahmeti ve
bereketi görürüz yani
aynı Sakarya’nın yaptığı gibi. Hepimiz farklı
düşünebiliriz, farklı düşünüyoruz diye birbirimizi dışlamayacağız.
Tam tersine farklılığımız
zenginliğimiz, farklılıklarımızı tartışarak ortak
akılda birleşeceğiz. Ortak akılda birleştikten
sonra yapamayacağımız
hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

19

T

TÜRK-İŞ adana-dİYaRBaKıR
BölgeYe Bağlı İlleR
ve Bağımsız İlleR
ŞuBe BaŞKanlaRı ve İl
TemsİlcİleRİ eğİTİm
semİneRİ YaPıldı

ÜRK-İŞ AdanaDiyarbakır
Bölgeye Bağlı
İller ve Bağımsız İller
Şube Başkanları ve
İl Temsilcileri Eğitim
Semineri 20-21
Eylül 2018 tarihinde
Balıkesir-Güre’de
gerçekleştirildi.

Seminere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa ŞAHİN, TOLEY-İS Sendikası Genel Başkanı Cemail
BAKINDI, şube başkanları ve il temsilcileri katıldı.
ATALAY’ın konuşması şu şekildedir:

“B

u ülkede yaşıyoruz, ne olup ne bitiyor
hepsini biz de biliyoruz. Bunlarla ilgili
olarak gelinen noktada Ticaret Bakanı bir açıklama yaptı. 1296 firmanın suçlu bulunduğunu söyledi. Bazılarının düşük gramajlı olduğunu,
bazılarının zam yaptığını söylüyor. Ama maalesef
sayın bakan bunların adlarını, markalarını, kimlerin yaptığını bizlere söylemiyor. Bunu devletin,
ticaret bakanlığının bilmesi gerekiyor. Bildiğini
söylüyor ama kimin yaptığını söylemiyor. Buradan,
bu salondaki tüm şube başkanlarına sesleniyorum.
Bizim işimiz ticaret bakanlığına falan kaydıysa çok
zor. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Buradan
memleketlerinize gittiğinizde hangi market, alışveriş merkezi ne yapıyor? Bu krizi fırsata dönüştürenler kimler? Kimler insanları dolandırıyor? Mahallemizde, sokağınızda siz, aileniz, işçileriniz bunları
biliyor. Bunlarla ilgili devletin tespit edip söyleyemediklerini bizzat tespit edeceğiz ve birbirimize
söyleyeceğiz. Bunlarla ilgili genel merkezlerinize
bir rapor hazırlayıp sunun. Raporunuzda yazın ki;
Benim şu marketimde böyle böyle oluyor. Bunları
bir yazın. Bunları bir yazın da biz bir söyleyelim.
Özellikle bu marketlerin gazeteler, televizyonlar
her gün reklamlarını yapıyor. Bari onlar bunların
reklamlarını yapmasınlar. Bu yapılanlar insanımıza,
ülkemize yapılan en büyük kötülüktür.”
ATALAY, taşeronların kadroya alınmasının ardından KİT’lerle ilgili kadro konusunun açıklığa
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kavuşturulamadığını dile getirdi. 2017’nin başında
KİT’lerde çalışanlarla ilgili taleplerini yetkililere
ilettiklerini ancak halen netice alamadıklarını anlatan ATALAY, şunları kaydetti:
“Resmi rakamları
bilmememize
rağmen Bakanlığın
açıkladığı 750 bin civarında arkadaşımız,
taşerondakiler kadroya girdiler. Biz, Asıl
işi yapanlar kadroya
girsin derken, asıl
işi yapanlar kenarda
kaldılar. Onlar da bizim insanımız, bizim
kardeşimiz. İsabetli
oldu, güzel oldu. Ama
asıl işi yapıp 80 bin
civarında arkadaşımız şu anda dışarıda
bekliyor. Bu enerjide, madende, PTT’de
şekerde, TRT’de, demiryollarında
var.
Belki kırk kalem sayabiliriz. Toplandığında 80 bin kişi.”

M

emleketlerinize
gittiğinizde hangi
market, alışveriş
merkezi ne yapıyor? Bu krizi
fırsata dönüştürenler kimler?
Kimler insanları dolandırıyor?
Mahallemizde, sokağınızda
siz, aileniz, işçileriniz bunları
biliyor. Bunlarla ilgili devletin
tespit edip söyleyemediklerini
bizzat tespit edeceğiz ve
birbirimize söyleyeceğiz...
Özellikle bu marketlerin
gazeteler, televizyonlar her
gün reklamlarını yapıyor. Bari
onlar bunların reklamlarını
yapmasınlar. Bu yapılanlar
insanımıza, ülkemize yapılan en
büyük kötülüktür”

24 Haziran seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdiki Meclis Başkanımız, o dönemOcak 2019
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deki Çalışma Bakanımız, bu işin hallolduğunu, bir
daha konuşulmayacağını belirtmelerine rağmen bugüne kadar halen bir netice alamadık” diyen ATALAY,
şöyle devam etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, 17 Ekim 2018
tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Emekliler Derneği
22. Olağan Genel Kurul’una katıldı

>

“Bunlarla ilgili ülkeyi yönetenler açıklama yapmalarına rağmen bir şey olmadı. 24 Haziran’dan bir hafta sonra Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete’de
KİT’lerle ilgili bir çalışma yapıldığı söylendi ama bugüne kadar hiç kimsenin kadroya girdiğini ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ben bilmiyorsam
kimse bilmiyor. Buradan bir kez daha sesleniyorum;
Bu arkadaşlarımız huzursuz şekilde işe geliyorlar.
Verimlilikle, evle ilgili sıkıntıları var. Bir an evvel bu
meseleyi çözsünler. Dört gözle bekliyoruz. Taşeronla
ilgili son durum ne? Ne oldu? Herkesin elinde çağa
uygun telefon var, bir bakarsak görebiliriz. TÜRK-İŞ
illerdeki sendika başkanları bununla ilgili ne yaptı?
Bunların tamamını görüp inceleyebiliriz. Ama bunlarla ilgili elini sıcak sudan soğuk suya koymayanlar,
taşeronların büyük bölümünü çatıları altına almaya
gayret ettiler ve aldılar. Bu böyle devam eder mi? Bu
böyle devam etmemeli, ettiremezler.” dedi.
Asgari ücret alan işçiler konusunda özel sektöre
seslenen Genel Başkan Ergün Atalay “İşverenlere
sesleniyorum. Paylaşmak berekettir. Paylaşmak huzurdur. Paylaşmak mutluluktur. Çalıştırdığınız insana imkanınız varsa ücreti ile ilgili lütfen iyileştirme
yapın. Bu asgari ücretin yüzde 99’u özel sektörde.
Bu yüzden özel sektöre sesleniyorum. Hükümetin
yılbaşında çıkartacağı, bizim çıkartacağımız asgari
ücret rakamına bakmadan bir an evvel çalıştırdığınız
insanların ücretlerini imkanlarınız nispetinde zam
yapın. Zam yapın ki, kazandığınız paranın bereketini görün. Zam yapın ki akşam eve gittiğimiz zaman
rahat uyuyun. Zam yapın ki huzurlu olun. Bunu buradan basın yoluyla özel iş verenlere, ülkenin düzgün
işverenlerine sesleniyorum” dedi. Açılış konuşmalarının ardından; Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan ERBAŞ “Taşeronlaşmanın Yarattığı
Sorunlar, Örgütlenme, Toplu İş Sözleşmeleri ve İş Hukukunda Arabuluculuk”, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ersun CİVAN “Çalışma Hayatındaki Güncel Sorunların İş Kanunu ve
Sendikalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan
Nadi LEBLEBİCİ “Lider Yöneticilik Eğitimi”, Marmara Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Canan ÜNAL, “
Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler”
konularında eğitim seminerine katkılarını sundular.
Sayı 64
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ATALAY TÜRKİYE
EMEKLİLER DERNEĞİ’NİN

GENEL KURULUNA
KATILDI

T

ürkiye’nin her köşesine yayılmış yüz sekiz şubesi ve bir milyon üyesi ile Türkiye
Emekliler Derneği; 22. Genel Kurulunu,
17 Ekim 2018 tarihinde TES-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirdi.
Genel Kurula katılan ve delegelere seslenen Genel Başkanımız Ergün Atalay, çalışma
hayatında yaşanan sorunların yanı sıra asgari
ücretlilerin ve emeklilerin geçim konusunda
yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Asgari ücretin fiyat ve döviz kurundaki artışlar karşısında net 2000 TL’ye yükseltilmesini ve gelecek dönem yapılacak asgari ücret
müzakerelerinin bu rakam üzerinden sürdürülmesini istedi. İşverenlere seslenerek, paylaşmanın tebessüm olduğunu, bereket ve huzur getireceğini ifade etti. Kamu kesimi toplu
sözleşmelerinde alınan ücret zammının emeklilere de uygulanması gerektiğini söyleyen Atalay, asgari ücretin altında emekli aylığı kalmaması gerektiğini kaydetti.
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yönetim
Kurulu adına ABD’nin tutumu ve sonrası meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yapan Genel
Başkan Ergün ATALAY; “İktidarı ve muhalefeti,
sivil toplum örgütleri hepsi birlikte davranmak
durumundadır. Gün, Türkiye’ye sahip çıkma
günüdür” dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
ATALAY’ın açıklaması şu şekildedir: “Amerika
Birleşik Devletleri’nin en üst düzeydeki yetkilileri tarafından ülkemize yönelik yayınlanan
tehdit mesajları ve yaptırım tehditleri, sonrası
uygulamaya konulan kararlar hiçbir şekilde kabul
edilemez. Amerika Birleşik Devletleri’nin tutumu,
uluslararası hukuk ve devletlerarası ilişkilerle bağdaşmaz. Uzun yıllar sözü edilen “müttefiklik” ve “stratejik
ortaklık” kavramına sığmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve
milletiyle bütün tehdit, baskı ve dayatmalara karşı birlik ve
beraberlik içindedir. Gün, Türkiye’ye sahip çıkma günüdür.
İktidarı ve muhalefeti, sivil toplum örgütleri hepsi birlikte,
doğrudan doğruya bağımsızlığımıza ve milli bütünlüğümüze yönelik bu saldırıya karşı çıkmaktadır. Geçmişte “istiklal
savaşını” zaferle sonuçlandıran Türkiye Cumhuriyeti, siyasal
ve ekonomik bağımsızlığını korumanın mücadelesini kararlılıkla verecektir. Bu tavır, ülkenin toprağını, emeğini savunmaktır, yurtseverliğin gereğidir. TÜRK-İŞ olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazır olduğumuzu herkese
duyurmak istiyoruz. Türk halkı birlik ve beraberliğini koruyarak daha önce birçok sorun ve krizin üstesinden gelmiştir.
Bugün yaşadığımız olumsuz tablonun da geride kalacağına
inanıyoruz. İşçisinden işverenine, medyadan sivil toplum
örgütlerine kadar herkese büyük sorumluluk düşmektedir.
Kimsenin “bana bir şey olamaz”, “benim keyfim yerinde”
deme lüksü yoktur. Herkes ülke üzerinde oynanmak istenen
oyunun farkında olmalıdır. Türkiye’nin kalkınmasında, ekonomik gelişmesinde işçilerin alın teri bulunmaktadır. Geçmişte tüm olumsuzluklara rağmen, özveriyle üretim sürdürülmüş ve işyerlerine sahip çıkılmıştır. İşçilerimiz bugün de
elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir. Kaliteli ve verimli üretim için çalışacaktır. Mesele memleket meselesi olduğunda tutumumuz herkes tarafından bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin kendi çıkarları için oluşturduğu
baskı ve bazı kararlarını dayatma girişimi, bölgemizdeki niyetinin bir yansımasıdır. Ülkemiz de dahil olmak üzere coğrafyamızın siyasi haritasını değiştirmek amacı taşımaktadır.
Bu planı yapanlara karşı barışı, insan haklarını ve mazlum
milletlerin özürce yaşama hakkını savunan Türkiye’nin bu
onurlu tavrının yanında yer almak aynı zamanda bir insanlık görevidir. “Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir” şiarıyla ağır bedeller ödenerek verilen Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandıran Türkiye, ekonomik bağımsızlığının
anlamını ve önemini bilmektedir. Bunun sürdürülmesi için
herkes ortak tavır almalıdır.
Ocak 2019
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ERGÜN ATALAY’DAN
KIDEM TAZMİNATI
AÇIKLAMASI

K

ıdem tazminatını
gündeme getirip
huzurumuzu
kaçırmasınlar. Kıdem
tazminatı işçinin son
kalesidir.
TALAY
ERGÜN A
şkanı
Genel Ba
TÜRK-İŞ

T

ÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin Yeni Ekonomi Programı’nda kıdem
tazminatını fona devretme çalışmalarını
eleştirdi. Bu durumdan işçilerin, işverenlerin, sendikaların rahatsız olduğunu dile getiren Atalay,
‘Bunu gündeme getirip huzurumuzu kaçırmasınlar.
Kıdem tazminatı işçinin son kalesi’ dedi .
Hükümetin, kıdem tazminatını tekrar gündeme
almasına Türk-iş Başkanı Ergün Atalay’dan tepki
geldi. Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı kıdem tazminatını fona devretme girişimi Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan kıdem tazminatı vurgusu ile tekrar gündeme geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay katıldığı bir televizyon programında
hükümetin kıdem tazminatının fona devretme çalışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Kıdem tazminatı
almayanlar alanlardan daha çok. Almayanlarla ilgili
formül bulunması lazım. Çalışma yapmak gerekiyor.
Daha geçen gün işveren 10 yıllık işçiyi çıkarttı kıdem midem yok. 290 kişi eylem yaptı. Bakın kötü
tecrübeler yaşadık. İşçinin, işverenin içinde olacağı mevcut durumdan geriye gidilmeden bir çalışma
yapılmalı. Bizler işsizlik fonuna razı değiliz. Sendikaların, işçinin tedirginliği var. TOBB, sendikalar,
işveren de istemiyor. Bunu gündeme getirip huzuSayı 64
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rumuzu kaçırmasınlar. Kıdem tazminatı işçinin son
kalesi.”
Hükümetin ‘herkese kadro’ sözüyle yola çıktığını
ancak asıl işi yapanların kadroya alınmadığım vurgulayan Atalay şöyle devam etti:
“15 yıldır ülke gündeminde olan taşeron işçilerin kadroya geçmesini sürekli dile getirdik. Başta asıl iş yapanlar kadroya geçsin diye yola çıktık.
Zamanında Ahmet Davutoğlu ‘herkesi kadroya
alacağız’ dedi. Büyük bölümü geçti ama asıl işi yapanlar kadro dışında kaldı. Demiryolu işçileri, PTT,
şeker, maden, enerjide çalışanlar kadroya geçmedi!
Karayollarında anahtar teslim işi yapanları bile almadılar. Hükümet yetkilileri taşeronla ilgili 100 kilometre yol yapıp 100 metreyi bırakırsa biz kalan
o 100 metreyi konuşuruz. Buna bir an evvel çare
bulunması lazım. 85 bin civarında kadroya alınmayan arkadaşlarımız var. 3 ay geçti bir arpa boyu yol
kat etmedik. İnsanlar haber bekliyorlar. Verilen söz
yerine getirilmeli.” Açıklamasında ekonomide yaşanan krize de değinen Atalay, “Ekonomik sıkıntı var.
Bunu kimse inkar edemez. Geçen yıl 100 liraya aldığımı bu yıl 120 liraya alıyorum. Bunu söylemekten
kaçınmamak lazım” dedi.
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“ÇALIŞMA HAYATINDAKİ
GÜNCEL GELİŞMELER”

KONULU İŞÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
YAPILDI...

6

-7 Eylül 2018 tarihlerinde Kars’ta gerçekleştirilen “Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler”
konulu İşçi Eğitim Seminerine TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, TÜRK-İŞ Genel
Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT, AK Parti Kars Milletvekili ve 65. Dönem Ulaştırma Bakanı
Ahmet ARSLAN, Kars Valisi Rahmi DOĞAN, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus KILIÇ,
Kars İl Temsilcisi Yusuf ERDOĞDU, Erzurum İl Temsilcisi Yusuf GÖKCAN, TÜRK-İŞ’e bağlı
sendikalarımızın şube başkan ve yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve işçiler katıldı.

İ
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şçi Eğitim Seminerinin selamlama konuşmalarını AK
Parti Kars Milletvekili Prof.
Dr. Yunus KILIÇ, Kars Valisi Rahmi DOĞAN, açılış konuşmalarını TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
ATALAY ve AK Parti Kars Milletvekili ve 65. Dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet ARSLAN yaptı. ARSLAN
yaptığı konuşmada, “Hepimizin ortak noktası ülkemiz. Görevimiz ne
olursa olsun ortak paydamız ülkeye hizmet etmek olmuştur. Hayatımız boyunca hepimiz bu bilinçle hareket etmeliyiz. Üretmeden
tüketmek bize yakışmaz. Üretime
ve üretene değer vermek ve saygı
duymak zorundayız. 17-25 Aralık
olayları ve 15 Temmuz darbe girişimleri ile ülkemize zarar vermeye
çalışanlar şimdi de ülkemize karşı
ekonomik savaş açtılar. Biz öyle bir
milletiz ki bunun da üstesinden el
birliği ile geleceğimize inanıyoOcak 2019

rum. Sizlerle bir arada olmaktan
duyduğum mutluluğu ifade ederek
sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu
vesile ile sizleri saygı ve sevgi ile
selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
ATALAY konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “TÜRK-İŞ’in 1 milyon
işçisi var. Temsil ettiğimiz insanların hak ve hukukunu korumaya
çalışıyoruz. Kadın, çocuk, genç ve
tüm işçilerin birçok sorunu var.
İşçilerimizin sorunlarını çözümleyebilmek için mücadelemiz devam
etmektedir. Eğitim alacağı ve oyun
oynayacağı yaşlarda sırtlarına ağır
yükler yüklenen, geçim derdi çeken 6-17 yaş arasındaki çocuklarımız çeşitli sektörlerde en kötü
şartlar altında çalıştırılmaktadır.
Çocuk işçiliği konusunda özellikle
tüm kurum ve kuruluşlar seferber
olmalıyız ve bu duruma bir son
vermeliyiz.
DEMİRYOL-İŞ

Sayı 64

ları konusunda hayatını kaybedenlerin sayısına bakılmaksızın toplum olarak daha duyarlı olmamız ve
tüm kurum ve kuruluşlar olarak elimizden gelen tüm
çabayı sarf etmemiz gerekir. Ülke olarak, “Bir insanı
yaşat ki devlet yaşasın!” mantığıyla hareket etmeliyiz.
Bununla beraber örgütlenme ile ilgili de sorunlarımız
devam etmektedir. Örgütlenme konusunda da büyük
çabalar sarf etmekteyiz. Geçen yıl 800 bin işçi kadroya geçti ve 70-75 bin civarında kadroya geçemeyen
işçimiz var. Ülkenin gündeminden dolayı bu konularla yeterince ilgilenilemiyor. Bu konuda da mücadelemiz sürecektir. TÜRK-İŞ, sizleri ve sizin ailenizi
temsil ediyor. Bu vesile ile İşçi Eğitim Seminerinin siz
değerli üyelerimize katkı sağlamasını temenni ediyor,
sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

Öte yandan iş kazaları yaşanmaya devam etmektedir. Her gün yaşanan iş kazasında işçilerimiz ölmesine
rağmen, sadece Soma örneğindeki gibi toplu ölümler
yaşandığında gündeme gelmektedir. Hâlbuki iş kaza-

Sayı 64
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Açılış konuşmalarının ardından; Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan ERBAŞ “Taşeronlaşma ve İş Hukukunda Arabuluculuk”, İstanbul
Meslek Hastalıkları Hastanesinden Dr. Kaan Özkan
KARADAĞ “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.
Orhan Ersun CİVAN “Çalışma Hayatındaki Güncel Sorunların İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, TÜRK-İŞ Eğitim Uzmanı Hülya
UZUNER DURANSOY “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
ve TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı Barış İYİAYDIN
“Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler”
konularında eğitim seminerine katkılarını sundular

25

TÜRK-İŞ’TEN, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA

“VERGİ ADALETİ” BAŞVURUSU...

“

K

onfederasyonumuz TÜRK-İŞ, TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, “Vergide adaletin
sağlanması” yönündeki taleplerimizi içeren bir yazı gönderdi. Yazıda özetle şu
görüşlere yer verildi:

“TÜRK-İŞ, üyelerinin ve herhangi bir işçi sendikasına üye olup olmadığına bakmaksızın tüm
işçilerin, insan onuruna yakışır iş ortamlarında
çalışması, müşterek hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesini amaç edinmiştir. Bu
amaçla üye sendikaların örgütlü bulundukları işkoluna veya o işkolunda örgütlü oldukları işyeri/
işletmelerde çalışma barışının daim kılınabilmesi
için tespit edilen eksiklik ve olumsuzlukları çözmek en önde gelen görevidir. Ancak bu olumsuzluk veya eksiklikler kimi zaman yasal değişiklik
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Anayasamızın 2’nci maddesine göre Devletimiz; toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devletidir. Yine Anayasamızın
73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini
karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
ödemekle yükümlüdür. Vergi
yükünün adaletli ve dengeli
dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” denmektedir.
Anayasamızın bu
hükümlerine rağmen; çalışanların
ücretleri Türkiye
ekonomisinin büyümesine eşdeğer bir düzeyde
artmamakta, sadece enflasyona
endeksli yapılan
ücret artışları, hem
doğrudan
ödenen

26

vergiler hem de temel ihtiyaçlar için yapılan harcamalardan alınan dolaylı vergilerle geri alınmaktadır. Yılbaşında % 15 olarak kesilen vergi
miktarı, iki kattan daha fazla artarak yılsonunda
% 35’e çıkmaktadır. Her vergi kamu yükümlülüklerini vatandaşlar arasında eşit, adil, hakkaniyete
uygun bir biçimde dağıttığı ölçüde demokratiktir
ve sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak
devlet, vergi adaletinin gerçekleştirilmesi yolu ile
sosyal adaleti, sosyal yararı sağlamak, ekonomik
ve sosyal dengeyi oluşturmakla görevlidir.
Bu nedenlerle, özellikle asgari ücretle çalışan
işçiler yönünden sonuçlarını daha çarpıcı olarak
ortaya koymaya çalıştığımız nedenlerle asgari
ücretle çalışan işçilerin ücret gelirlerinin tamamının, asgari ücretin üzerine ücret alan işçilerin
ise, gelirlerinin asgari ücret miktarı kadar olan
kısmının vergi dışı bırakılmasının uygun olacağı
düşünülmektedir. Alternatif bir çözüm
olarak ise, vergi oranının insan onuruna yaraşır bir ücret karşılığında çalışma hakkı da göz önüne
alınarak ücretliler yönünden
güncellenmek suretiyle makul bir orana indirilmesinin
ve işçi lehine belirlenecek
olan bu oranda sabitlenmesinin uygun olabileceği
düşünülmektedir.
Bu sonuçlara ulaşılması hem vergide adaletin
sağlanması açısından hem
de işçinin insan onuruna
yaraşır bir yaşam sürmesi
açısından son derece önemlidir.”

Ocak 2019
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23. ZOOM ULUSLARARASI HABER GÖRÜNTÜLERİ
YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

2

0.11.2018
tarihinde
Türkiye Haber
Kameramanları Derneği
tarafından Gençlik
ve Spor Bakanlığı
Konferans Salonu’nda
23. Zoom Uluslararası
Haber Görüntüleri

TÜRK-İŞ Emek Ödülü
“Yüksek Gerilimde Ekmek
Mücadelesi” 10.10.2017 - Anadolu
Ajansı - Özkan Bilgin
Konu: “Van ile Siirt arasında elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında çalışan
işçiler, metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde birçok riski göze alarak
ekmek mücadelesi veriyor.”

Yarışması’nda ödüller
sahiplerini buldu.

T

örende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sizler,
önemli bir kamu hizmetini yerine getiren
ve kamu yararına çalışan hem birer haberci, hem
de birer sanatçısınız. Daima hayatın içindesiniz,
toplumsal olayların şahidi, sosyal hayatın geçirdiği
değişimlerin gözlemcilerisiniz. Dolayısıyla sizler
şimdiki zamanın tarihini yazanlarsınız.” diye konuştu.
“TÜRK-İŞ Emek Ödülü”nü AA’dan Özkan Bilgin,
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman ER-
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TÜRK’ün elinden aldı. Şeker-İş özel ödülünü ise
AA’dan Orhan Fatih Doğan, Şeker İş-Sendikası Başkanı İsa GÖK’ten aldı.
Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra, Spor Toto Teşkilat
Başkanı Bünyamin BOZGEYİK, Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi PALANDÖKEN, Ankara Ticaret Odası (ATO)
Başkanı Gürsel BARAN diğer davetlilere plaketlerini takdim etti.
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Şube Genel Kurullarımız
Başladı

E

“D

skişehir Şube 11. Olağan
Genel Kurulu 18 Kasım
2018 tarihinde yapıldı.

ivan başkanlığını sendikamız
Genel Sekreteri Hüseyin Kaya,
yardımcılıklarını Adapazarı Şube
Başkanı Cemal Yaman, Ankara
Şube Başkanı Nuh Kale, Katip
üyeliklerini ise Delegelerden
Suat Sarıgül ve BeytullahTota’nın
yaptığı Genel Kurul’a genel
merkez yönetim kurulu üyeleri,
Cumhuriyet Halk Partisi
Eskişehir Milletvekili Jale Nur
Süllü, Adalet ve Kalkınma Parti İl
Başkanı Zihni Çalışkan, konuklar
ile şubelerimizin başkan ve
yöneticileri katıldı.

Şube Sekreteri Ramazan Uysal Genel Kurul’un açılışında
yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Eskişehir’de
Ramazan UYSAL
Şube
Başkanlığı’na
seçildi

“Her zaman içinizden biri
olarak sizleri temsil etmekten
gurur duyduğum değerli delege
ve işçi arkadaşlarım,
Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ancak Ülkemizde çalışma hayatıyla ilgili gelişmelere
baktığımızda işçiler aleyhine
çok önemli sorunlarında hala
çözülemediğini
görmekteyiz.
Bunların başında kiralık işçilik,
iş kazaları, kadın ve çocuk çalışanların mağduriyetleri, esnek
çalışma saati, vergi yükleri, kıdem tazminatı, asgari ücret ve
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nüz bu yüzden sizlere minnettarım.

özelleştirmeler gelmektedir.
Özelleştirmelere En yakın örnek şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden dolayı 964 kişinin
emekli olması, 826 kişinin işten
çıkarılması, 882 işçinin 4B statüsüne geçirilmesi, 518 kişinin ise
patronla yeniden anlaşma yoluna
gitmesidir.
Ayrıca TÜRK-İŞ ve Demiryol-İş Genel Başkanı Sayın Ergün
Beyin çok uğraşmalarına rağmen
bir ayağı kısa kalan Geçici İşçilerimizin ve yapılan düzenlemede
kadroya geçirilmeyen KİT’lerde
taşeron olarak çalışan kardeşlerimizin biran önce kadroya geçirilmeleri bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini çözecektir.
Kıymetli Delegeler;
Kıdem tazminatı fonu konusu
her platformda çeşitli vesilelerle
sürekli ısıtılıp temcit pilavı gibi
önümüze getirilmektedir.
TÜRK-İŞ ve Demiryol-İş Genel
Başkanı Sayın ERGÜN ATALAY’ın
her zaman yüksek sesle dile getirdiği gibi Kıdem tazminatı bizim
son kalemizdir. Kızımızın çeyiz,
Oğlumuzun düğün parasıdır.
Sayı 64
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KIDEM TAZMİNATINA
DOKUNDURTMAYIZ...
Değerli delegeler ve saygıdeğer misafirler;

Başkanlığım süresinde ülkede yaşanan sıkıntılar sonrası
girilen OHAL sürecinde yaşadığımız olumsuzlukları biz emekçi
dostlar Türk milleti ile yakından
şahit olmuştur ve bizler bu süreci derinden hissetmişizdir. Allah
o günleri tekrar yaşamayı nasip
etmez İnşallah. Bu zorlu süreçte bile ben ve ekip arkadaşlarım
ulusal değerlerimizden ödün
vermeden, demokrasi içinde,
ilkelerimizden
vazgeçmeden,
çalışan hak ve özgürlükleri için
mücadele etmiş ve yolumuza devam etmişizdir. Bizim öncelikli

Biraz önce belirtmiş olduğum
konularda mücadele verebilmemiz için Birlik ve beraberliğimizi
korumak zorundayız. Fikirlerimiz anlayışlarımız hayata bakışımız değişik olabilir. Ancak biz
emekçilerin şunu unutamaması
gerekir.

Birlikten kuvvet doğar
Konuşmama son verirken Demiryol-İş Eskişehir Şubemizin
11’nci Olağan Genel Kurulu başta
sendikamız olmak üzere siz üyelerimize ve Türk işçi hareketine
hayırlar getirmesini Yüce Allahtan niyaz ediyor engin saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.”
Daha sonra söz alan Eskişehir
Şube Başkanı Ali Eryılmaz Genel
Kurulun açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“İşçi hak ve sorunlarını en
yakından yaşayan ve bilen bir
kardeşiniz olarak Demiryol-İş
Sendikası Eskişehir şubesine son
dönem başkanlığımı layık gördüOcak 2019

ALİ ERYILMAZ
Eskişehir Şube Başkanı
amacımız Cumhuriyetin devrimci değerlerini emek ve sınıf mücadelesine yükseltmektir. Çünkü
bu, Cumhuriyeti var eden ruhtur.
Özelleştirme, kölelik düzenine dönüşen taşeronlaştırma,
toplam kalite ve esnek çalışma
uygulamaları gibi saldırıların yol
açtığı önemli hak kayıplarımız
oldu. Dün özelleştirilmemesi için
mücadele ettiğimiz kuruluşların
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bir kısmı bugün özel sektörde.
Sermaye ve Politikacılar açlık
sınırının altındaki asgari ücrete
yüksek diyebiliyor; kıdem tazminatı, sağlık, emeklilik ve sosyal güvenlik gibi, uğrunda bütün
dünya işçilerinin kan ve gözyaşı
döktüğü en temel haklarımızı elimizden almak, olmazsa azaltmak
için girişimde bulunabiliyorlar.
Bütün bu uygulamalara karşı çıkan, “başka bir ekonomi ve başka bir dünya mümkün” diyenleri
ise geri kafalılık ve “çağın gidişini
anlamamakla” suçluyorlar; bizi
cehennem hayatına razı etmeye,
bu duruma mecbur olduğumuza
inandırmaya çalışıyorlar.
Savaş sermayenin kâr aracıdır.
Kurtuluş savaşları haricindeki
hiçbir savaş işçi sınıfının yararına olmamıştır. Bugün ülkemiz
emekçileri birbirlerine düşman
edilmeye çalışılmaktadır. Oysa
emperyalizme karşı omuz omuza
savaşıp bu cumhuriyeti birlikte
kuranların torunları değil miyiz
biz? Biz, dünyada ve ülkemizde,
savaş yerine barışın ve kardeşliğin hayata geçmesini istiyoruz. Savaş tacirlerinin çıkarı için
akan kana dur demek, herkesten
önce bize, fabrikalarında barışı
ve kardeşliği yaşatan işçilere ve

30

onların sendikalarına düşer. Biz
susarsak, eller konuşur, onların
üreteceği “çözümler” çözüm (!)
olur. Sendikalarımızın ülkemizde
yaşanan bu sorunla ilgili söyleyecek bir sözü, barışa katkısı mutlaka olmalıdır.
İşyeri örgütlülüğüne ve işçi
iradesine dayanan bir sendikal
çizgiyi hayata geçirmeliyiz.
Başkanlık sürecinde bana sonsuz destek olan öncelikle aileme
ve beni asla yalnız bırakmayan
yol arkadaşlarıma, emekçi dostlarıma teşekkür ederek bugün
çocuklarımın yüzüne alnım ak
başım dik bakabilmenin iç huzuru ile sizlere hoşçakalın diyerek
görevime veda ediyorum.”

Ocak 2019

Genel Kurul sonunda yapılan
seçimlerde yönetim kurulu şu şekilde oluştu;

Ramazan Uysal
Şube Başkanı

Mehmet Kurt
Şube Sekreteri

Devrim Şanlı
Şube Mali Sekreteri

Fikret Karaca
Yönetim Kurulu Üyesi

Niyazi Müştekin
Yönetim Kurulu Üyesi
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5-16 Kasım 2018 tarihlerinde
Bitlis’te gerçekleştirilen “Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler” konulu İşçi Eğitim Seminerine
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, Genel Mali Sekreteri Ramazan AĞAR, Tatvan Belediye Başkanı
Fettah AKSOY, Diyarbakır Bölge
Temsilcisi Bahri KARAKOÇ, Bitlis İl
Temsilcisi Mustafa CENGİZ, Van İl
Temsilcisi Naif BALANDI, TÜRK-İŞ’e
bağlı sendikalarımızın şube başkan
ve yöneticileri, iş yeri temsilcileri ve
işçiler katıldı.

“ÇALIŞMA HAYATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER”

KONULU İŞÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
BİTLİS’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İ

şçi Eğitim Seminerinin selamlama
konuşmalarını
TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Mustafa CENGİZ ve Tatvan Belediye
Başkanı Fettah AKSOY, açılış konuşmasını TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün ATALAY yaptı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
ATALAY konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“TÜRK-İŞ 2018 yılının eğitim
seminerinin en sonuncusunu bugün burada Bitlis Tatvan’da yapıyoruz. Çevre illerdeki il temsilcilerimiz, şube başkanlarımızın
tamamına yakın ile buradayız.
Ülkemizde, 1 milyon 900 civarında sendikalı işçi var. Biz bunun
bir milyonuyuz.
Kıdem tazminatı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılamaz,
yaptırmayız. Kıdem tazminatı
TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir.
Taşeronların kadroya alınmasının ardından KİT’lerle ilgili kadro
konusunun açıklığa kavuşturulamadı. Resmi rakamları bilmemeSayı 64
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mize rağmen Bakanlığın açıkladığı
750 bin civarında arkadaşımız, taşerondakiler kadroya girdiler. Biz,
Asıl işi yapanlar kadroya girsin
derken, asıl işi yapanlar kenarda
kaldılar. Onlar da bizim insanımız,
bizim kardeşimiz. İsabetli oldu,
güzel oldu. Ama asıl işi yapıp 80
bin civarında arkadaşımız şu anda
dışarıda bekliyor. Bu enerjide, madende, PTT’de şekerde, TRT’de,
demiryollarında var. Belki kırk kalem sayabiliriz. Toplandığında 80
bin kişi.
TÜRK-İŞ olarak bugün itibariyle asgari ücret 2.000.- TL olsun
diye konuşmaya başladık ama istediğimiz sonucu alamadık. Sadece
birkaç işveren asgari ücreti 2.000.TL’ye çıkardı. Asgari ücretlinin
gözü kulağı TÜRK-İŞ yönetiminde,
ne olacağız diye bekliyorlar.
TÜRK-İŞ, sağcısı solcusu, Alevi’si, Sünni’si, Laz’ı Kürt’ü ayırt
etmeyen ve kucaklayan bir yapıya
sahiptir. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hiçbir ayrım yapmadan hepimiz bu ülke için çalışıyoOcak 2019

ruz ve çalışmaya devam edeceğiz.
Hepimiz bu ülke topraklarında
birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz, yaşayacağız.
4 milyonluk dev gibi bir aileyiz.
Dünyada ekonomik çıkarlar için
ekonomi savaşları oluyor.”
Açılış konuşmalarının ardından; Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Orhan
Ersun CİVAN “Çalışma Hayatındaki Güncel Sorunların İş Kanunu
ve Sendikalar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Uludağ
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İlknur KILKIŞ, “İş Hukukunda
Arabuluculuk ve Taşeronlaşma”,
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf ALPER, “Sosyal
Güvenlik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler”, İstanbul Meslek
Hastalıkları Hastanesinden Dr.
Kaan Özkan KARADAĞ “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”, TÜRKİŞ Eğitim Uzmanı Hülya UZUNER
DURANSOY “Toplumsal Cinsiyet
Eşit(siz)liği” konularında eğitim
seminerine katkılarını sundular.
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G

İstanbul Şubemizin
11. Olağan Genel Kurulu
Yapıldı

enel Kurula genel merkez yöneticilerimizin yanı sıra, Toleyis
Genel Başkanı Cemail Bakındı, Güvenlik-İş Genel Başkanı
Ömer Çağırıcı, TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, TCDD 1.
Bölge Müdürü Levent Meriçli, Demiryol-İş Adapazarı, Afyonkarahisar, Ankara, Erzurum, Eskişehir, Haydarpaşa, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya ve Sivas şubelerimizin başkan ve yöneticileri, TÜRK-İŞ’e
bağlı şubelerin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul
Şubemizin
11. Olağan
Genel Kurulu
23 Aralık
2018
tarihinde,
gerçekleştirildi.

Genel Kurul Divan Başkanlığı’nı Genel
Sekreter Hüseyin Kaya, yardımcılıklarını
Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman,
Afyon Şube Başkanı Muharrem Uslu, katip üyeliklerini ise Mesut Şahin Tutan ve
Yalçın Laloğlu’nun yaptığı divan heyeti
yönetti.
Genel Kurulunun açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Kaçar,
“Demiryol-İş Sendikası İstanbul şubemizin tüm yetkili kurulları adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Şubemizin 11.
Olağan Genel Kurul’una hoş
geldiniz.

Şube Başkanlığına
Nuri Usta seçildi.
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Konuşmama başlamadan
önce sendikamızda görev yapmış olup bugün hayatta olmayan
sendikacı ve üyelerimizi ve de Somada-Ermenek’te yerin yüzlerce metre
altında alınlarının teriyle ekmek parası
kazanmak için taşeronlaşma uğruna bi-

rilerini zengin etmek için ömürlerini bu
uğurda veren işçi kardeşlerimizi de buradan rahmetle ve saygıyla anıyorum.
• Asgari ücretli bir işçinin, maaşının üçte
biri vergi olarak kesiliyor.
• Gelir vergisinin yarısını asgari ücretliler veriyor.
• Geliri yüksel birçok meslek grubu ödediği vergiyle asgari ücretlinin yanına
bile yaklaşılmıyor.
• Bu ülkenin tek bir vergi rekortmeni var,
o da çalışanlardır.
• Keşke vergi konusunda her kesim, çalışanlar kadar namuslu olabilse,
• Keşke, en az, asgari ücretliler kadar dürüst olabilse..
• Keşke sizin kadar vatansever olabilse
DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI olarak, bizim
kırmızı çizgilerimiz vardır…
• İş güvenliğinin olması,

Ocak 2019
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• İnsanca yaşayacak bir ücrete
sahip olması,
• İş güvencesinin olması…
• Taşeronlaşmayla mücadele…
• Bizim olmazsa olmazlarımızdandır.
• Kimse bizden bu konularda
taviz vermemizi beklemesin”
dedi.
Kaçar, “Büyüyen gelir adaletsizliği ve işsizlik ucuz işçilik ve
durmadan çoğalan yedek işsizler
ordusunu üretmekte, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin engellenmek istenmesi üzerinde önemle
durulması gereken sorunlar olmakla birlikte çalışma yaşamının
da öncelikli gündemini oluşturan
sorunlardır. Türkiye, OECD verilerine bakıldığında en fazla vergiyi ödeyen işçi sınıfına sahiptir. Bu
nedenle çalışanların üzerindeki
bu vergi ve hak kayıplarının kaldırılması hem ülke çalışma barışı
hem de sosyal devlet olmanın bir
gereğidir.
Sosyal devlet anlayışının
bir tarafa itilmesi ile birlikte bildiğiniz gibi kamuda çalışan işçi
sayısının ne kadar azaldığı, özel
sektör anlayışının ise örgütlenme
karşısındaki acımasız tutumu hepinizin malumudur.” diye konuştu.
Sayı 64
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Çalışma hayatı ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra konuşmasını şöyle tamamladı:
“Şubemiz genel kurulunun
bizlere, Türk işçi hareketin hayırlar getirmesini diler, saygılar
sunarım.”
Katılan konukların konuşmalarından sonra söz alan Şube Sekreteri Nuri Usta konuşmasında
şunları söyledi:
“Sendikamızın çok değerli
genel merkez yöneticileri, Demiryol-İş Sendikası’nın değerli
şube başkanları ve yöneticileri,
mahalli sendikalarımızın ve sivil
toplum örgütlerimizin değerli yöneticileri ve basınımızın güzide
temsilcileri;
Temsil etmekle gurur duyduğum genel kurulumuza katılan
delege, kader ve dava arkadaşlarım, yetkili kurullarım adına hepinize hoş geldiniz diyor, genel
kurulu saygı hürmetle selamlıyorum.
Ocak 2019

1996 yılında makinist olarak
Metro İstanbul’da işe başladım.
2008 yılında işyeri temsilcisi oldum ve aynı yıl esenler atölyeye
geçtim. 2010 yılında baş temsilcilik görevi, 2015 yılı İstanbul Şube
10. Olağan Genel Kurul’unda mali
sekreter olarak seçildim, 2018
yılında da şube genel sekreteri
oldum.
Sendikal hayatıma başladığım dönemden buyana üyelerine
her türlü sahip çıkan, temsilcilerini karar alma mekanizmasının
içine katan, yalın, saydam bir yönetim anlayışı benimsedim.
Ben ve arkadaşlarım her zaman işçi haklarını gözeterek ve
her zaman onların yanında olduğumuzu hissettiren yönetim anlayışı içinde görevimizi yaptık. Görevde olduğumuz süre boyunca
üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma noktasında her zaman
üyemizin tarafında olduk. Bu yönetim anlayışıyla hareket ederek
tüm emekçi kardeşlerimin görüş
ve önerilerini çok kıymetli buluyorum. Yapılacak olan bu seçimin
kazananı ve kaybedeni kesinlikle
yoktur. Kazanan işçi ve emekçi
kardeşlerimizdir. Devralacağımız
bu bayrağı daha yukarı taşıyarak
işçi kardeşlerimizin her zaman
hakkını savunan bir şube olacağımıza söz veriyorum. Kazanılmış
haklarımızı korumak ve daha ile-
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riye taşımak için, emeğin ve üyelerimizin her zaman
yanında olmak için, üyelerimizin sorunlarının çözümü için sizlerin teveccühü ile şube başkanlığına aday
olduğumu açıklamaktan onur ve gurur duyuyorum…
Bu genel kurulda oluşacak yeni yönetim kurulumuzla üstleneceğimiz bu büyük emanetin hakkını
vermek için,
• Haklarımıza sahip çıkacağız.
• Haklarımızı korumak ve geliştirmek için mücadele
edeceğiz.

SENDİKAMIZDAN

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE
TCDD 4. BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ’NE

ZİYARET

Sendikamız Genel Sekreteri HÜSEYİN KAYA ve Genel Mali
Sekreteri ZEKİ KARAKURT TÜDEMSAŞ Genel Müdürü
Mehmet Başoğlu ve TCDD 4. Bölge Başmüdürü Mustafa
Korucu’yu ziyaret ettiler...

• Bunları sizlerle birlikte yapacağız
• Sizlerden aldığımız güç ile yapacağız.
• Artık dün olanları bırakacak, geleceğe bakacağız.
• İşte biz bu söylediklerimizi her zaman olduğu gibi
sizden aldığımız güç ve destek ile yapacağız.
• Hep birlikte olacağız… Beraber olacağız… Güçlü
olacağız…
Kongrede kurullara seçilecek olan arkadaşlarıma
başarılar diliyor, görevlerini devreden arkadaşlarımıza da sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum.
Bu salona gelerek işçi arkadaşlarımızı temsil
eden siz değerli delege kardeşlerime ve ağabeylerime,
Bu mutlu günümüzde genel kurulumuza iştirak eden
misafirlerimize dostlarımıza şükranlarımı sunuyor,
bu genel kurulun camiamıza Türkiye İşçi Hareketine,
ülkemize hayırlar getirmesini yüce rabbimden diliyor,

Daha sonra Sivas Şube Başkanlığımıza geçen heyet burada Şube Başkanımız Murat Kütük ve Sivas Şube Yönetimi ile sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu

Sizleri ve tüm misafirlerimizi sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum.”
Genel kurul sonunda yapılan seçimlerde Şube
Başkanlığına Nuri Usta, Şube Sekreterliğine Halil İbrahim Usta, Şube Mali Sekreterliğine Oğuz Çelen, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hüseyin Akçakoca ve Dündar Akça seçildi.
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Genel Başkan Ergün Atalay’dan
Gebze’de ULAŞIMPARK
İşçilerine Ziyaret

Genel Başkan Ergün
Atalay İş Kazasında
Hayatını Kaybeden
Merhum Eren Şen’in
Cenaze Törenine Katıldı

G

enel Başkan Ergün ATALAY, Burulaş’a
bağlı Raylı Sistemler Sabit Tesisler
bölümünde çalışan ve elim bir iş kazası
sonucu hayatını kaybeden Merhum Eren
Şen’in cenaze namazına katıldı.
Eren Şen’in cenazesi, Emir Sultan Mezarlığı’nda ikindi namazının ardından
defnedildi.
ATALAY, merhum Eren Şen’in ailesine
ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diledi.
Cenazeye; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Burulaş Genel
Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, TÜRK-İŞ
Bursa İl Temsilcisi Ruhi Biçer, Demiryol-İş Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman ve çok sayıda işçi katıldı.

6.11.2018 tarihinde Genel Başkan Ergün ATALAY Gebze’de ULAŞIMPARK işçilerini ziyaret etti
ULAŞIMPARK bünyesinde çalışan işçiler ile bir araya
gelen ATALAY, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı ve tesisi gezdi.

Genel Başkan
Ergün Atalay’dan
Tatvan Temsilciliğine Ziyaret

Cenazenin ardından Genel Başkanımız Sayın Ergün ATALAY ve Adapazarı
Şube Başkanı Cemal Yaman Bursa Raylı
sistemlerde çalışan üyelerimizle bir araya gelerek istişare de bulundular.

B

ir dizi temaslarda bulunmak üzere Bitlis’te bulunan
Genel Başkan Ergün ATALAY 15.11.2018 tarihinde
Tatvan temsilciliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette işçilerle sohbet eden Atalay, güncel konularda
bilgi verdi.

Sayı 64
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Toplantıya, TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
TÜFENKCİ, TESK Başkanı Bendevi PALANDÖKEN, TÜRK-İŞ Malatya İl Temsilcisi Nurettin ÖNDEŞ,
Sendika temsilcileri ve işçiler katıldı.

“

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Malatya İl
Temsilciliğinin Düzenlediği İşçi Buluşmasında Malatyalı
İşçiler İle Bir Araya Gelerek Sorunlarını Dinledi

S

endikamız Malatya Şube
Başkanı Nurettin Öndeş’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, TÜRK-İŞ
Malatya Şubesinde işçilerle bir
araya gelen Genel Başkan Ergün
Atalay ülke gündemine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. 2
aydır yaşanan ekonomik sıkıntıyı hep birlikte yaşadıklarını
kaydeden Atalay, “Sıvı yağ 20
TL’den 40 TL’ye yükseldi. Sıvı
yağın, domatesin Allah aşkına dolarla, euro ile ne alakası
var. Öyle bir ülke yaşıyoruz ki
bu krizi fırsata çeviren Allah
korkusu az olan insanlar var”
şeklinde konuştu.
Asgari ücretlinin sıkıntılarını
çok iyi bildiklerini ancak şu anda
bir yangının olduğunu ve bunun
sönmesini beklediklerini ifade
eden Atalay, “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ülkesi. Sayın
Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisin olduğu kadar
benimde ülkem, sizlerin de
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ülkesi, biz bu ülkede beraber
yaşıyoruz. Kötü olduğu zaman
bedelini hep birlikte ödüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Türkiye üzerinde yüzyıllardır
bir oyunun oynandığına dikkat
çeken Atalay, “Kürdü, Alevi’si,
Laz’ı, askeri, polisi ölmüş umurunda değil hiç kimsenin. Silahı
veriyorlar, parayı veriyorlar, akılı
veriyorlar, moral veriyorlar ve
diyorlar ki gidin bu ülkeyi karıştırın. İnanın Allah bu ülkeyi muhafaza ediyor. Türkiye‘nin başına
gelen başka ülkenin başına gelse,
ülke ortada kalmaz. Oyun bitmiyor, oyun oynuyorlar bitmiyor”
diye konuştu.
Türkiye’nin yıllardır terör
sorunu ile uğraştığını kaydeden
Atalay, “Bizim ülkemiz teröre
harcadığı parayı 30 senede harcamasaydı, biz 3 tane Almanya
olurduk. Ama bu fırsatı bize vermiyorlar, devam edin diyorlar”
dedi.
Ocak 2019

Programa katılan AK Parti
Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de önceliklerinin vatan
olduğunu dile getirerek, “Vatan
olacak ki iş yerlerimiz olsun.
Vatan olacak ki kazandığımız
paranın tadına varalım. Zor günlerden geçiyoruz. Elbette ki işçinin de memurun da, esnafın da,
tüccarında haklarını imkanlar
ölçüsünde gözetmek zorundayız.
Çünkü biz insanlarımızın mutluluğu ve refahı için varız” diye konuştu.
DEMİRYOL-İŞ
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Ekmek, Barış, Özgürlük
MÜCADELESİNDE

T nedeniyle Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Ergün ATALAY

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 66’ıncı Kuruluş Yıldönümü
“Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşçe yaşam ortamının varlığı hepimizin önceliği

olmalıdır. Sosyal barış ve huzur, refahın adaletli paylaşılmasıyla sağlanacaktır” dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı’nın açıklaması şu şekildedir:
“TÜRK-İŞ 66. yaşına ekmek, barış, özgürlük yolunda sürdürdüğü onurlu hizmetlerin gururuyla
girmektedir. 31 Temmuz 1952 tarihinde bir araya gelen 10 federasyon ve işçi sendikaları birliği
tarafından kurulan TÜRK-İŞ, tabandan gelen işçi
hareketinin en üst örgütü olmuştur. Türkiye’de
işçilerin birlikte ve topluca, bir teşkilat içinde
toplanarak hak arama, alınan hakları koruyup geliştirme, sosyal ve ekonomik dayanışma çalışmalarını yaptıkları ilk ve en büyük işçi sendikaları
konfederasyonudur.
TÜRK-İŞ 66 yıl önce, o günlerin zor koşulları
içinde bir avuç işçi liderinin inançlı önderliğinde
kurulmuş, işçi ve emek kavramlarının yerleşmesinde ve toplum tarafından özümsenmesinde büyük bir rol oynamıştır.
TÜRK-İŞ, kurulduğu günden bu yana, ülkenin
emeği temsil eden bir kuruluşu olarak, işçilerin
hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi
için çalışmıştır. Ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesinin demokratik bir yapı içinde olması için
çaba göstermiştir.
Sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının varlığının ve etkinliğinin demokratik toplum açısından önemini ve katkısını bilen TÜRK-İŞ, her
zaman sosyal hukuk devletinden yana olmuş, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesine öncelik vermiştir.
15 Temmuz gecesi işgal/darbe girişimi yapmaya çalışanlara karşı alınan tavır bunun en büyük
göstergelerinden birisidir. Belirsizliğin hakim olduğu saatlerde meydanlara çıkmış, darbe girişiSayı 64
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minin sonuna kadar karşısında yer almış, milyonlarca işçi ve ailesi ile birlikte demokrasiye sahip
çıkmıştır.
Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşçe yaşam ortamının varlığı hepimizin önceliğidir. Sosyal barış, tüm kesimlerin ortak yaklaşımı ve çabasıyla ülkede geçerli olacaktır. Küresel güçlerin
çıkarları doğrultusunda çeşitli yöntemlerle sürdürdükleri paylaşım savaşını ülkemizde etkisiz
kılmanın yolunu bulmalıyız.
21. yüzyıl karşılıklı anlayışın, diyaloğun iyi niyet ve samimiyetle olaylara taraf olmanın yüz yılı
olmalıdır.
Ekmek, barış ve özgürlük mücadelesinde 66
yıldır onurlu bir geçmişi bulunan TÜRK-İŞ bundan böyle aynı amaç ve ilkeler doğrultusunda mücadelesini sürdürecektir.
Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kurtuluş
Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz hain işgal girişiminde canı pahasına bu aziz
vatan için göğsünü siper eden tüm şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de en kalbi şükranlarımızı ve minnettarlığımızı sunuyoruz.
TÜRK-İŞ’in kurucusu olan işçi hareketinin öncülerine, bu mücadeleye emek vermiş işçi liderleri ve temsilcilerinden ebediyete intikal edenlere
Allah’tan rahmet diliyoruz. TÜRK-İŞ’i var eden ve
bunun için çaba gösteren tüm emekçilere teşekkürü borç biliyoruz. Konfederasyonumuzun 66’ıncı
Kuruluş Yıldönümü’nün başta TÜRK-İŞ topluluğu
olmak üzere tüm çalışanlara ve ülkemize hayırlı
olmasını temenni ediyoruz.”
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Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonunda 02.11.2018 tarihinde
gerçekleşen imza töreni, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay, Samsun Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Mevzuat Sekreterimiz
İsmail Baygın, Samulaş Yönetim
Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, Samsun Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve idareciler, Demiryol-İş Sivas
Şube Başkanımız Murat Kütük,
Şube Sekreteri Ahmet Çakmak,
Şube Mali Sekreteri Kemal Uzman,
Samsun’da bulunan TÜRK-İŞ’e
bağlı Sendikaların temsilcileri ve
SAMULAŞ işyerinde bulunan üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.

samulaŞ a.Ş. İle sendİKamız
aRasında 1. dönem ToPlu İŞ
sözleŞmesİ İmzalandı

2

018 Mayıs ayında başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi
SAMULAŞ A.Ş. ile Demiryolu-İş Sendikası arasında toplu iş
sözleşmesi mutabakat görüşmelerinde 5 farklı toplantı
düzenlendi. Son olarak 23 Ekim’de Büyükşehir Belediye Başkanı
Zihni Şahin’in de katıldığı görüşmede toplam 68 madde üzerinde
mutabakat sağlandı.

Tamamlanan görüşmeler sonrasında Samulaş A.Ş. ile Demiryolu-İş Sendikası arasında 1. Dönem
Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
İmza töreninden Günün anlam ve
önemine özel olarak konuşma yapan Gülnur Durtaş bugünün tarihe altın harflerle işlenecek önemli
bir gün olduğunu ve Başta Belediye Başkanı Zihni Şahin olmak üzere emeği geçen herkese tüm işçiler adına teşekkür ettiklerini dile
getirdi.
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ama hala dimdik ayakta duruyor.
Türkiye’nin başına gelenler başka ülkelerin başına gelseydi ülke
diye bir şey kalmazdı.” diye konuştu.

İmza töreninde konuşan Başkan Zihni Şahin, her zaman işçilerin yanında olduklarını ve sonuna
kadar haklarını savunacaklarını
dile getirdi.
Sözlerine Samsun Büyükşehir
Belediyesine teşekkürle başlayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Büyükşehir Belediye
Başkanımız Zihni Şahin ve ekip
arkadaşlarıyla yeni tanıştım. Bu
süreçte bizi çok iyi karşıladılar.
Görüşmelerimiz gayet olumlu
geçti. Daha sonra mutabakata
baktığımızda anlaştığımız zammın daha üzerinde bir fiyat görünce çok sevindik. İşçilerimizin
hakkını savunan ve adaletli davranan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Ekonomik krizlerde en çok
işsizler, emekliler ve asgari ücretlilerin bedel ödediğini belirten
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını istediklerini, bin
600 lira asgari ücretin bu ülkeye
yakışmadığını söyledi.
Hükümet ile aralık ayında pazarlığa oturduklarında bu öneriyi
masaya getireceklerini ifade eden
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
Atalay, “6 milyona yakın asgari
ücretli var. Bin 600 lirayı gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman
Sayı 64

DEMİRYOL-İŞ

geçinmek çok zor. Fakir olmak,
yaşlı olmak, kimsesiz olmak zor
ama bin 600 lirayla geçinmek de
zor.” dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 24 Haziran seçimleri
öncesi 700 bine yakın taşeron
çalışanın kamuda kadroya geçirildiğini, KİT’lerdeki 85 bine yakın çalışanın da mutlu bir haber
beklediğini söyledi.
Atalay, şunları kaydetti:
“Bu KİT’lere bir çözüm bulmak lazım. Bu bizim kanayan bir
yaramız. KİT’leri halletmeden,
‘taşeronları kadroya geçirdik.’
diyemezsiniz. 100 kilometre yol
yaparsınız, 100 metresini bitiremezsiniz tamamlanan yolu kimse
düşünmez, herkes 100 metre kalan yolu söyler. Onun için KİT’ler
bitmeden taşeronların kadroya
geçmesinin keyfini kimse yaşayamıyor.”
Türkiye’nin başına ne gelirse
gelsin dimdik ayakta durduğunu
ifade eden Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Ordumuzun ve
toplumumuzun güçlü olmasına
çok ihtiyacımız var. Bu devirde
herkes çıkarına göre hareket ediyor. Suriye ve Irak’ta milyonlarca
insan can verdi ama dünyanın kılı
kıpırdamıyor. Türkiye 30 senedir
terör örgütleri ile uğraşıyor. Türkiye’de birçok kötü olay yaşandı
Ocak 2019

Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Şahin, “Ülkemiz,
çok büyük badirelerden geçti.
Eğer devletimiz olmasa ne sendika ne belediye ne de Samulaş’ın
bir anlamı olur. Öncelikle devletin güçlü olması lazım ve bizler
devleti yaşatmak zorundayız.
Karşılıklı olarak devletin güçlü
olması milletimizin de güçlü olmasını sağlayacaktır. Belediyemiz
güçlü olmasaydı sizlerin bu hakları almanız hiç mümkün değildi.
O bakımdan Belediye’de Samulaş’ta sizlerde güçlü olacaksınız.
Biz nasıl sorumluluğumuzu yerine getiriyorsak, çalışan arkadaşlarımız da sorumluluklarını her
zaman yerine getirecekler. Çünkü
ne bizler ne de sendikalar görevini yapmayan işçilerin yanında
durmaz. Her şeyden önce adaletli
olacağız ve herkes evine, ailesine
getirdiği parayı hak ederek helalinden kazanacak. Sizler sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz,
biz de her zaman sizin yanınızda
olacağız. Bugün Samulaş çalışanlarımız için imzaladığımız toplu
iş sözleşmenizin herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DEMİRYOL-İŞ olarak SAMULAŞ çalışanlarına
aramıza hoş geldiniz diyoruz..
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FİYAT ARTIŞLARI VE

$

YANSIMALARI
esaPlanma YönTemİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından hesaplanan ve her ay
açıklanan tüketici fiyat artışları;
toplumun geçim koşullarına,
çalışanların ve emekli aylıklarının
artışına kadar etki yapmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
enflasyon sepetinde yer alan 407
madde üzerinden 12 ana grup ve 43
alt grup oluşturarak tüfe artışları
belirlenmektedir. Tüketici fiyat
artışlarının hesaplanmasında temel
alınan ana gruplar içerisinde en
ağırlıklı grup olan gıda harcamaların
payı yüzde 23 ile sınırlı tutulması,
bazı grupların temsil yüzdelerinin
yüksek belirlenmesi, tartışmalara
yol açmaktadır. Bu temsil yüzdeleri,
tüfe artışlarının düşük belirlenmesini
öngördüğünden, çalışanların ve
emeklilerin tüfe artışına endeksli
zamlarının da küçülmesine neden
olan bir hesaplama yöntemi olarak
değerlendirilmektedir.

Enflasyonla MücadElE
Yeni Ekonomik Programda;
enflasyonla mücadeleye ağırlık
verileceği öngörülmüş, kamunun
alacağı tedbirler ile birlikte tüm
paydaşların ve vatandaşların
destek vermesi ve fiyat istikrarının
sağlanması, temel kurgu olarak
benimsenmiştir. Enflasyonun
yükselmesinde maliyet baskısının
azaltılması ve topyekun bir
mücadelenin verilmesi öngörülen
programda, 2018 yılı tüketici
fiyat artışları yüzde 20,3 olarak
gerçekleşmiştir. 2019 için yüzde
15.9, 2020 için yüzde 9.8 ve 2021 için
yüzde 6’ya inmesi hedeflenmiştir.
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en lasYona eTKİ eden aKTöRleR

E

nflasyondaki artışın ana sürükleyicileri olarak temel mal ve enerji
fiyatlarındaki artışlar dikkat çekmektedir. İthal içeriği yüksek temel
mallarda yüksek oranlı fiyat artışları izlenmektedir. Temel mal
grubu enflasyonunun yükselmesinde, döviz kuru artışları ana belirleyici
olmaktadır. 2018 yılının ikinci yarısında ara malı fiyatlarındaki artış
seyrinin yüksek olması, ithal malların ekonomi üzerindeki baskısıyla
birlikte enflasyonu artıran bir eğilim göstermektedir.

en lasYondan eTKİlenen KesİmleR

E

nflasyondan etkilenen kesimlerin başında emeği ile geçinenler
gelmektedir. Gıda maddelerine, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar,
aile bütçelerinin küçülmesine neden olmaktadır. Asgari ücret, artan
fiyat artışları karşısında yarı yarıya küçülmüştür. 1603 lira net asgari ücret
12 ay boyunca sabit kaldığından; patates, domates, kuru soğan ve benzeri
bazı gıda maddelerinde görülen aşırı zamlar nedeniyle alım gücü giderek
azalmaktadır. Asgari ücretlinin yılsonunu bekleyecek mecali kalmamıştır.
TÜRK-İŞ, asgari ücretin net 2000 lira olması için çağrı yapmış, Hükümetin
ve işverenlerin sorumluluk almalarını istemiştir. Ekonominin zorluk içinde
olduğu bir dönemden geçilmektedir. Fedakarlığı, milli gelirden aslan
payını alanların yapma zamanıdır.
Hükümet, enflasyonla topyekun bir mücadele programını açıkladı. İlk
aşama olarak 2018 sonuna kadar fiyatların yüzde 10 aşağı çekilmesi, tüfe
artışına endeksli ücret artışı alan kesimlerin gelirlerinin küçülmesine
neden olmamalıdır. Yüzde 10 aşağı çekilen fiyatların yılbaşında fiyatlara
yansıması, çalışanların alacağı zammı küçülteceği gerçeğinin görülmesi
gerekir.

ZORUNLU HARCAMALARDA 2018 FİYAT ARTIŞLARI
Madde Adı

Aralık 2017 Fiyatı

Kasım 2018 Fiyatı Artış Yüzdesi

Makarna

3,2389

3,8300

18,25

Yumurta

0,5251

0,6349

20,91

Patates

1,7567

3,0695

74,73

Tavuk Eti

8,2705

10,9777

32,73

Margarin

7,3586

10,5169

42,91

Kuru Soğan

1,4728

4,1809

183,87

23,8109

27,4831

15,42

4,1998

4,9687

18,30

Beyaz Peynir
Ekmek
Doğalgaz

1,1438

1,4992

31,07

786,8113

1103,7281

40,28

Elektrik Ücreti

0,4120

0,5972

44,95

Mazot

5,1024

5,9800

17,20

Sabun

11,3387

19,1028

68,47

Kömür Ücreti

Kaynak: TÜİK madde sepetinde yer alan ortalama madde fiyatları
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Faciayı Önleyen
Makinistlere Plaket
ocaK 1 ssK ve Bağ-KuR
emeKlİ zammı YÜzde 1 ,1
memuR emeKlİleRİ zammı
YÜzde 1 , olaRaK açıKlandı

T

ÜİK tarafından yapılan
açıklamada; 2018 Aralık ayında
tüfe artışının yüzde 0,40
olarak düştüğü açıklanmıştır. Kış
şartlarının zor geçtiği ve emeklilerin
harcamalarının zamlandığı bir ayda
407 maddeden oluşan enflasyon
sepetine göre 2018 Aralık ayında
tüfe artışının eksi yüzde 0,40 olarak
açıklanması, inandırıcı olmamıştır.
Aralık ayında çalışanların ve
emeklilerimizin harcamalarının
büyük kısmını oluşturan gıda
maddelerinde yüzde 1,08 artış
olmasına rağmen, çalışanların ve
emeklilerimizin harcamalarını temsil
etmeyen bazı harcama gruplarındaki
düşmeler, 2018 yılı genel enflasyonu
düşürmüştür.
2018 yılının ikinci altı aylık
döneminde; kamu görevlilerinin
maaşlarına yüzde 3,5 oranında toplu
sözleşme zammı belirlendiğinden,
2018 yılı ikinci altı ayda oluşan
enflasyon farkı ve toplu sözleşmede
belirlenen yüzde 4 zamla birlikte
1 Ocak 2019 itibarıyla kamu
görevlilerinin ve emeklilerinin
maaşlarında toplamda yüzde 10,70
oranında bir artış yapılacaktır.

D

emirdağ-Cürek arasında raybüsü seferinde tünel girişinde heyelanı fark ederek can ve mal kaybını önleyen işçi makinistlerimiz Abdullah Eker ve Fatih
Düzenli’ye ve Eriç-İliç arası km 864+700 yola gelen telessubatı
fark ederek 15009 raund seferinde 105 yolcuyu burnu kanamadan raybüsü durdurup kazayı önleyen işçi makinistlerimiz
Alper Ugur Ragıp Şahin’e Sivas Şube Başkanımız Murat Kütük
ve yönetim kurulu üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim
edildi.
Ağustos ayındaki doğal afette dikkatlerinden dolayı oluşabilecek kötü sonuçların önüne geçmesinden dolayı kurumumuz
tarafından ödüllendirilen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.

Yüzdeli zamlar, emeklileri koruyan
bir sistem olmaktan çıkmıştır. Eşel
mobil sistemi olan altı aylık tüfe
artışına göre yapılan zamlar, yıllık
tüfe artışına göre kıyaslandığında,
enflasyon kaybı ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle, aylıklara yıllık tüfe
artışlarının uygulanması, altı aylık
tüfe artışına göre daha adil ve
koruyucu olmaktadır.
Sayı 64

DEMİRYOL-İŞ

Ocak 2019

41

42

Ocak 2019

DEMİRYOL-İŞ

Sayı 64

Sayı 64

DEMİRYOL-İŞ

Ocak 2019

43

> Namık TAN

Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN

PRİMLİ VE PRİMSİZ

S

osyal güvenlik sistemi;
primli ve primsiz olmak
üzere, iki aşamada uygulanmaktadır. Sosyal güvenliğin
temel uygulamasını primli sistem
oluşturmaktadır. Aylığa hak kazanma koşullarını yerine getiren
çalışanlara, gelir ve aylıklar üç
ayrı kurum olan Emekli Sandığı,
SSK ve Bağ-Kur tarafından bağlanmaktadır. 1 Ekim 2008 itibariyle 5510 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikler farklılıkları ortadan
kaldıracak bir içerikte olmamış,
Kanunun 4. maddesinde çalışanların sigortalılık statüleri 4/a,
4/b, 4/c kapsamında tanımlanmıştır. Sigorta mevzuatımızda
norm ve standart birliği kurulamadığından, aylığa hak kazanma
koşullarında ve emekli aylıklarının hesaplanmasında farklılıklar
devam etmektedir.
2000 öncesi dönemde yürürlükte olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1 Ocak 2000 itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı
Kanunla değiştirilmiş, aylığa hak
kazanma koşullarında ve aylıkla-
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UYGULAMALARI

rın hesaplanmasında yeni parametreler belirlenmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
aylığa hak kazanma koşulları ve
emekli aylıklarının hesaplanmasında, 4447 sayılı Kanuna göre
hak kayıplarına yol açacak değişiklikleri getirmiştir. Primlerin
güncellenmesi ve aylık bağlama
oranlarında geriye gidişler öngörüldüğünden, özellikle 1 Ekim
2008 sonrasında emekli olanların kayıpları dikkat çekmeye başlamıştır.
Bin liranın altında emekli aylığı alanların sayısının artması
karşısında, hükümetin bu sorunu
100 günlük icraat programında
düzelteceği ve bin liranın altında
kalan emekli aylıklarının ilk adım
olarak bin liraya yükseltileceği
öngörülmüştür. Aylık bağlama
oranları ve primlerin güncellenmesi katsayılarında esaslı bir
iyileştirilme yapılmadığı sürece,
emekli aylıklarındaki düşmeler
devam edecektir. Bu nedenle,
5510 sayılı Kanunun ilgili madOcak 2019

deleri değiştirilmeli ve asgari aylık bağlama oranı en az yüzde 60
olmalıdır.
Primsiz sistem uygulamalarında ise, yaşlı ve engellilere
sosyal yardımlar kapsamında
ödemeler yapılmaktadır. Sosyal
devletin yapması gereken sosyal
yardımların tek elden toplanması
ile ilgili kurum oluşturulamadığından, farklı ödemeler ile karşılaşılmaktadır.
Yaşlı ve engellilere yapılan
sosyal ödemeler, 2022 sayılı Kanun hükümleri çerçevesin yapılmaktadır. Engelliler için yapılan
aylık ödemeleri; engelli aylığı,
engelli bakımı aylığı ve engelli
yakını aylığı olmak üzere 3 türde
yapılmaktadır.
Engelli, engelli yakını ve engelli bakımı aylıkları primsiz sisteme dayandığından, mevzuatta
aranan koşulları yerine getiren
insanlarımıza sosyal yardımlar
düzenli bir şekilde ödenmektedir.

DEMİRYOL-İŞ
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YaŞlı ve engellİleRe YönelİK YaRdımlaR

1

Yaşlı ve engellilere yönelik yapılan yardımlar
ve koşulların özeti aşağıda yer almaktadır.

• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde
çalışmayan,

• 65 yaşını doldurmuş olan,

• Kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık
net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

• Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması
mümkün olmayan,

Ödenen Tutar: 1 Temmuz 2018 itibariyle 543,27
TL olarak ödenecektir.

• 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,

Ödeme Şekli: Üç ayda bir toplu ödeme yapılır.
Ekim 2018 itibariyle, ayda ödenecektir.

Yaşlılık Yardımı
2022 sayılı Kanun doğrultusunda;

• Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık
hakkından yararlanmayan,

2022 sayılı Kanun Kapsamında
uYgulanan engellİ YaRdımlaRı
% 40-%69 arası oranında engelli olanlara;

• Nafaka bağlanmamış veya nafaka
bağlanması mümkün olmayan,
• 2828 sayılı Kanun kapsamında
harçlık almayan,

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,

• Sosyal güvenlik kurumlarından
bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

• %40-%69 arası oranda engelli
olan,

• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi
olacak şekilde çalışmayan,

• Nafaka bağlanmamış veya nafaka
bağlanması mümkün olmayan,

• Hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan
Türk vatandaşlarına bağlanır.

• 2828 sayılı Kanun kapsamında
harçlık almayan,
• Sosyal güvenlik kurumlarından
bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi
olacak şekilde çalışmayan,
• Talebine rağmen işe yerleştirilemeyen,
• Hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan
Türk vatandaşlarına bağlanır.
Ödenen Tutar: 433,68 TL/Ay
Ödeme Şekli: Üç ayda bir toplu
ödenir.
%70 ve üzeri oranda engelli
olanlara:
• 18 yaşından büyük olan,
• %70 ve üzeri oranda engelli olan,
Sayı 64
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Ödenen Tutar: 650,52 TL/Ay
Ödeme Şekli: Üç ayda bir toplu
ödenir.

1 YaŞ alTı engellİ YaKını YaRdımı
• Fiilen bakımını gerçekleştirdiği,
aynı hanede ikamet ettiği, 18 yaşından küçük, %40 ve üzeri oranda engelli yakını olan,
• Nafaka bağlanmamış veya nafaka
bağlanması mümkün olmayan,
• 2828 sayılı Kanun kapsamında
harçlık almayan,
• Sosyal güvenlik kurumlarından
bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi
olacak şekilde çalışmayan,
• %70 ve üzeri Engelli aylığı almayan,
Ocak 2019

• Hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan
Türk vatandaşlarına bağlanır.
Ödenen Tutar: 433,68 TL/Ay
Ödeme Şekli: Üç ayda bir toplu
ödenir.

EvdE Bakım Yardımı
2828 sayılı Kanunun Ek 7’nci
maddesi hükmü ve ilgili mevzuatı
gereği yürütülen evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir.
Bu yardımdan;
• En az %50 engelli ve ağır engelli durumu bölümü “evet” ibareli
olan,
• İl Müdürlükleri bünyesinde görev
alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetince bakıma ihtiyacı
olan engelli olduğu tespit edilen,
• Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden
daha az olan kişiler faydalanabilmektedir.
• 2018 yılı için ailede kişi başına
düşen net gelir 967 TL’nin altında
olması durumunda, aylık bakım
ücreti 1.179,40 TL olarak ödenmektedir.
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018 Eylül itibariyle, Türkiye
nüfusu 80 milyon 810 bin
525 olarak hesaplanmıştır.
SGK istatistiklerine göre, bakmakla
yükümlülerle birlikte, sosyal
güvenlik kapsamındaki nüfus
70 milyon 225 bin 329 olarak
belirlenmiştir. Sosyal güvencesi
olmayan 8 milyon 163 bin 838
kişi, gelir testi sonucunda yoksul
olarak değerlendirilmiş ve genel
sağlık sigortası primleri devlet
tarafından ödenmiştir. Gelir testine
başvurmayan 1 milyon 811 bin 498
kişinin genel sağlık sigortası primleri
kendileri tarafından ödenmiştir.
Sosyal güvenlik kapsamı dışında
kalan nüfus, yüzde 13 olarak
hesaplanmıştır.

SOSYAL
GÜVENLİK
SİSTEMİNİN
KAPSAMI

S

osyal güvenlik sisteminin
sürdürülebilirliği bakımından önemli
bir kıstas olan aktif/pasif oranı 1.92
olarak hesaplanmaktadır. Aktif /pasif oranları,
statülere göre de değişiklik göstermektedir.
Buna göre, aktif/pasif oranı 4/a (işçi) 2.29;
4/b (esnaf) 1.20; 4/c (memur) 1.47 olarak
belirlenmiştir.
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Bu süreçte, aktif ve pasif sigortalıların dağılımı
da, sistemin yürütümü
açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal sigorta
sisteminin finansal sürdürülebilirliğinin önemli göstergelerinden birisi de olan
aktif/pasif oranı 2008 yılında 1,69 iken, 2018 yılı Eylül
Ayında bu oran 1,95 olarak
gerçekleşmiştir. Aktif ve pasif oranı, sosyal güvenlikte
aranan hedeflerin çok gerisinde kalmıştır. Bu nedenle,
istihdamın artırılması ve
işgücüne katılım oranının
yüzde 70’lere yükselmesi,
toplumun da en temel güvencesi olacaktır.
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aşlılık aylığı alanların
sayısı, 8 milyon 645 bin
526 kişidir. Malullük aylığı
alanların toplamı 124 bin 258
kişi; vazife malulü aylığı alan kişi
sayısı13 bin 366; ölen sigortalının
hak sahipliği sayısı; 3 milyon 533
bin 646 kişidir. İş kazası ve meslek
hastalığı sürekli iş göremezlik geliri
alan sayısı 74 bin 851; iş kazası ve
meslek hastalığı sonucu ölüm geliri
alan hak sahibi sayısı, 91 bin 860
kişidir.

Sigortalı ve Emekli Aylığı Alanların Statülere Göre Dağılımı
(Haziran 2018)
Statüler

Aktif Çalışanlar

4/a SSK

Aylık Çalışanlar

16.548.698

7.645.980

4/b Bağ-Kur

2.958.532

2.622.240

4/c Memur

3.003.629

2.214.866

22.510.859

12.483.086

Toplam

Kaynak: SGK

AKTİF VE PASİF SİGORTALILARIN DAĞILIMI
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

4/a SSK

4/b Bağ-Kur

4/c Memur

Toplam

Aktif Çalışanlar

16.548.698

2.958.532

3.003.629

22.510.859

Aylık Alanlar

7.645.980

2.622.240

2.214.866

12.483.086

Aktif Çalışanlar
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Barış İYİAYDIN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı barisiyiaydin@turkis.org.tr

Ülkemizde işçilerin,“Oğlumun damatlığı kızımın gelinliği” diye
tanımladığı bir gelecek güvencesidir kıdem tazminatı. Sadece
Türkiye’de değil farklı gelir seviyelerine sahip birçok ülkede var olan
kıdem tazminatının zorunlu ve gönüllü (toplu sözleşmeler aracılığıyla)
olarak uygulandığı bilinmektedir. Mevzuat veya toplu sözleşmelerle
sağlanan kıdem tazminatı, işverenin, işten çıkardığı veya işten ayrılan
işçiye hizmet süresine ve kazancına göre toptan bir ödeme yapmasıdır.

KIDEM TAZMİNATI- 1
Kıdem tazminatının var olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında, iş kaybına karşı tazminat
sağlaması, işten çıkarmaları cazip olmaktan çıkarıp işsizliği önlemesi, uzun dönemli çalışma ilişkisini teşvik etmesi, deneyimli işçileri işyerinde tutarak işgücü
devrinin maliyetini azaltması sayılabilir.
Kıdem tazminatının bir tür gelir koruma,
iş güvencesi ve işgücünün sürekliliğini
sağlama aracı olması sebebiyle, işçi sendikaları kıdem tazminatına dokunulmasına
müsaade etmemekte ve bu alanı “kırmızı
çizgi” olarak görmektedir.
Kıdem tazminatı, Türkiye’de ilk defa
1936 tarihli 3008 sayılı Kanunla kabul
edilen bir işçi hakkıdır. Türk çalışma hayatındaki 82 yıllık bu uygulama, hak etme
koşulları bakımından birçok değişiklik
geçirmiş ve bugünkü noktaya ulaşmıştır. Bu yazı dizisinde kıdem tazminatının
tarihsel gelişimine ve dünya örneklerine
değinilmeden daha dar bir yaklaşımla, sadece İş Kanununa göre hak etme koşulları
anlatılacaktır.

hak edemeyeceği ve kıdem tazminatının
hesabı konusu işlenecektir.
Kıdem Tazminatı ve Hak Kazanma
Koşulları
Kıdem tazminatı, kanunda sayılan haller dâhilinde iş sözleşmesi sona eren işçiye en az bir yıl çalışmış olması şartıyla,
hizmet süresine ve ücretine göre değişen
miktarda işveren tarafından ödenmesi gereken bir paradır.
İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için; İş Kanununa tabi sürekli
bir işte iş sözleşmesiyle çalışması, iş sözleşmesinin kıdem tazminatına imkân verir biçimde son
bulması ve
kıdem koşulunun
gerçek-

DEMİRYOL-İŞ dergisinin bu sayısında
kıdem tazminatının hak etme koşullarına değinilecek ve sadece işçinin
hangi hallerde kıdem tazminatını
hak edeceği anlatılacaktır. Derginin bir sonraki sayısında işçinin
hangi hallerde kıdem tazminatını

Sayı 64

DEMİRYOL-İŞ

Ocak 2019

47

leşmesi gerekmektedir. Bu koşulların hepsi bir
arada gerçekleşmezse işçi kıdem tazminatına hak
kazanamaz.
1. İş Kanununa Tabi Sürekli Bir İşte İş Sözleşmesiyle Çalışma Bulunmalıdır
Kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk koşulu
İş Kanununa tabi sürekli bir işte iş sözleşmesiyle
çalışmanın bulunmasıdır. İşçinin kıdem tazminatını hak edebilmesi için İş Kanununa tabi çalışması yetmemekte ayrıca işin sürekli bir iş olması1
aranmaktadır.
2. En Az Bir Yıllık Kıdem Süresi
İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi
için her şeyden önce iş sözleşmesinin sona erdiği
tarihte işyerinde en az bir yıllık kıdeminin bulunması zorunludur. Kıdemi bir tam yıldan az olan işçi
kıdem tazminatına hak kazanamaz ve bu işçiye çalıştığı süre ile orantılı olarak da kıdem tazminatı
ödenemez. Ancak işçinin kıdem tazminatına engel
olmak için bir yılın dolmasına kısa bir süre kala işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi iyi
niyet kurallarına aykırılık gösterir. Bu durumlarda
işçi kötü niyet tazminatı ile birlikte kıdem tazminatını da talep edebilir.
Uygulamada çok sık görülen bir diğer önemli husus, işçinin yıl içerisinde belli aralıklarda işe
giriş-çıkışının yapılmasıdır. İşçinin dava yoluna giderek işyerinde kesintisiz olarak çalıştığını kanıtlaması halinde diğer yasal koşullarda sağlanmışsa
kıdem tazminatı alabilir.
3. İş Sözleşmesinin Kıdem Tazminatına
İmkân Verir Biçimde Son Bulması
Kıdem tazminatına hak kazanabilmenin bir
diğer koşulu iş sözleşmesinin kıdem tazminatına
imkân verir biçimde sona ermesidir. İş Kanununda
hangi hallede işçinin kıdem tazminatına hak kazanabileceği düzenlenmiştir. İş Kanununa göre;
a) İşçinin ölümü
b) Sözleşmenin işveren tarafından İş Kanunu
25/2 maddesi dışındaki bir nedenle feshi
1 İş Kanununun 10’ncu maddesindeki sürekli ve süreksiz
işler ayrımına göre iş sözleşmeleri sürekli ve süreksiz iş
sözleşmeleri olarak ikiye ayrılır. Bu maddeye göre nitelikleri
bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan
fazla devam edenlere sürekli iş denir.
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c) Sözleşmenin işçi tarafından İş Kanunu 24.
Maddesi uyarınca feshi
d) İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdini feshi
e) İş akdinin işçi tarafından yaşlılık, malullük
aylığı ve toptan ödeme almak amacıyla feshi
f) Kadın işçinin evlenmesi nedeniyle iş akdini
feshi
g) İşçinin yaş koşulu hariç diğer emeklilik
koşullarını sağlaması durumunda yapılan
fesih
h) İşçi sendikası yöneticiliğine seçilme nedeniyle iş akdinin feshi
İşçinin Ölmesi
4857 Sayılı İş Kanununa göre işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı hakkının doğacağı hükme
bağlanmıştır. İşyerinde bir yıl veya daha fazla çalışan işçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarının
kıdem tazminatı hakkı doğar.
Kanunun ilgili maddesinde, işçinin sadece ölümünden söz edilip ölüm nedenleri üzerinde durulmadığından, işçinin eceliyle ölmesi gibi ölümünün
üçüncü kişiler ya da işçinin kendi kusurlu davranışı veya intiharı sonucu ortaya çıkması halinde de
kıdem tazminatına hak kazanılır.
Farklı kamu kurumlarında hizmeti bulunan işçinin ölümü halinde sadece son çalıştığı işyerinde
geçirdiği zaman dikkate alınarak kıdem tazminatı
hesaplanmaz. Kıdem tazminatının hesabında bütün kamu kurumlarında geçirilen zaman dikkate
alınarak hesap yapılır ve son kamu kurumu işçinin
yasal mirasçılarına kıdem tazminatını öder.2
Askerlik
1475 sayılı İş Kanununun 14’ncü maddesinde
işçinin muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatı talep hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır.
İşçinin işten ayrıldıktan sonra askere gitmeden
başka bir yerde çalışması halinde ise feshin askerlik nedeniyle yapıldığı kabul edilmez.
İşçi askerden sonra aynı işyerinde çalışmaya
başlayacağı için kıdem tazminatını almadan aske2 9 HD. 10.03.2000 GÜN 1999/19876 E, 2000/2415 K.
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re gider ve askerden sonra bu işyerinde çalışmaya başlarsa askerden önceki çalışma süreleri ile
askerden sonraki çalışma süreleri birleştirilir. İşçi
daha sonra kıdem tazminatını hak eder şekilde
işten ayrılırsa bütün çalışma süreleri dikkate alınarak hesaplama yapılır. (Askerde geçen süreler
hesaba katılmaz)
İşverenin haklı bir nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatına
hak kazanamaz. Bu hükme göre; örneğin askerden
sonra aynı işyerinde çalışmaya başlayan bir işçi işvereni dövdüğü için işten atılırsa askerden sonraki
çalışmalarının kıdem tazminatını alamaz. Ancak

davacının askerlik sebebiyle sözleşmesini feshettiği döneme kadar olan çalışmaları için kıdem tazminatı fesih tarihindeki ücreti üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekir.
Cinsel Taciz
İşveren veya vekilinin işçiye veya ailesini üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, bu yönde davranışlarda veya
cinsel tacizde bulunması, sataşması halinde işçinin
haklı fesih imkânı vardır. Sataşma genel olarak hakaret, darp, kavga, tehdit şekillerinde görülmektedir.
Cinsel taciz işverenden, başka bir işçiden veya
müşteriden de gelebilir. Tacizin işveren tarafından
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gerçekleştirilmesi halinde derhal fesih hakkı vardır. Ancak, cinsel tacizin işçi tarafından değil başka
bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından yapılması
halinde işçi derhal fesih yoluna gidemez. İşçi bu durumda olayı işverene bildirerek saldırıyı önleyecek
nitelikte tedbir alınmasını talep etmelidir. İşveren
tacizin sona ermesi için gerekli tedbirleri almadığı
takdirde işçi sözleşmeyi haklı feshedebilir. İşçi bu
durumda kıdem tazminatına hak kazanır.
Çalışma Koşullarında Değişiklik
Çalışma koşullarında değişiklik uygulamada en
çok işçinin başka bir ile veya ilçeye nakli, çalışma
şartlarının, çalışma sürelerinin uzatılarak, ücretlerin düşürülerek ağırlaştırılması, görev değişikliği
yapılması, yeni çalışma
şartlarını kabul etmeye
zorlamak şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu
22’nci maddesi gereğince
işveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğe ancak durumu işçiye
yazılı olarak bildirmek
suretiyle yapabilir. Bu
şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından
altı işgünü içinde yazılı
olarak kabul edilmeyen
değişiklikler işçiyi bağlamaz. Esaslı değişiklik için öncelikle işçiye yazılı bir
bildirim yapılmalıdır. Yazılı bildirim ancak yazılı
olarak kabul edilmişse işçiyi bağlar. İşçinin çalışma
şartlarındaki ağırlaşmayı kabul etmeyerek sözleşmeyi haklı nedenle feshetme imkânı vardır. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır ancak ihbar
tazminatı alamaz. İşveren haklı bir sebep olmadan
sırf işçinin çalışma koşullarında değişikliği kabul
etmemesinden dolayı iş sözleşmesini feshederse
işçiye hem kıdem hem ihbar tazminatı ödemek zorundadır.
Emeklilik
İş Kanununa göre; işçinin bağlı bulunduğu kurum ve sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük
aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrıl-
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ması halinde, kıdem tazminatına hak kazanacağı
hükme bağlanmıştır.
Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin
bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa bahsi geçen
işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı işverene bildirmesi gerekir. Uygulanması gereken usul
kural olarak, işçinin sigortadan emeklilik hakkı kazanıp kazanmadığının tespiti için Sosyal Güvenlik
Kurumuna dilekçe vermesi, hak kazandığının bildirilmesi halinde bu yazının işverene verilerek iş
akdinin feshedilmesidir.
4447 sayılı Kanununun 45’nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle, işçinin emeklilik için yaş hariç
diğer koşulları yerine getirmesi halinde kendi isteği ile iş akdini sonlandırıp kıdem tazminatını alma

ayrılmaları ancak 25 yıl sigortalılık süresi ve 5400
prim gün sayısının olması durumunda mümkündür.
Evlilik
4857 sayılı İş Kanununa göre kadın işçi evlenmesi halinde bir yıl içinde kıdem tazminatını alarak iş akdini feshedebilir. Ancak işçinin kıdem tazminatını alarak iş akdini feshetmesi için işyerinde
en az 1 yıllık hizmet süresinin olma koşulu bu durumda da geçerlidir.
Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu hak, sadece kadına tanınmış olup, resmi evlilik işleminin
tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır.
Kadın işçinin evlilik
nedenine bağlı feshinin
ardından kısa bir süre
sonra yeniden çalışmaya
başlaması hakkın kötüye
kullanılması olarak görülmemektedir. Kanunda davacının başka bir
yerde çalışmaması şartı
aranmamaktadır. Ancak
muvazaalı şekilde boşanarak eşiyle tekrar evlenme halinde dürüstlük kuralına aykırılık nedeniyle
bu haktan yararlanılması
mümkün olmamaktadır.
Hakaret-Sataşma

hakkı getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre ilk defa
08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olan işçiler
15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısını
tamamlamaları halinde SGK’dan gerekli yazıyı alıp
işverene götürerek kıdem tazminatı alarak işten
ayrılabilmektedir.
Ancak ilk defa 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olan işçiler için kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak ancak 25 yıl sigortalılık
süresi ve 4500 prim gün sayısının olması durumunda mümkündür.
İlk defa 30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olan işçiler için kıdem tazminatını alarak işten
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İşveren veya vekilinin işçiye veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak
şekilde sözler söylemesi, bu yönde davranışlarda
veya cinsel tacizde bulunması, sataşması halinde
de haklı fesih imkânı vardır. Sataşma genel olarak
darp, kavga, tehdit şekillerinde karşımıza çıkmaktadır.
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere
dayanarak işçi için tanınmış olan sözleşmeyi fesih
yetkisi, işçinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı
iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılmaz. Fesih nedeni olan hakaret, darp ve doğrudan işveren taraOcak 2019

DEMİRYOL-İŞ

Sayı 64

fından yöneltilen cinsel taciz eylemini takip eden 6
iş günlük hak düşürücü sürede kullanılması gerekir. 6 günlük süre geçirilmişse işçinin eylemi affettiği kabul edilir.
İşçi bu sebeplerden dolayı iş akdinin feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanır.
Sağlık ve Can Güvenliği
Sağlık sebepleriyle feshin haklı görülebilmesi
için rahatsızlığın tam teşekküllü devlet hastaneleri
ve üniversite hastanelerinden alınan raporla tespit edilmesi gerekir. Tek doktordan alınan rapor
yeterli değildir. Alınacak raporda işyerinin niteliği, işçinin çalışma koşulları ve yaptığı işi, yaşı ve
hizmet süresi belirtilerek iş sözleşmesinin konusu
olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir
sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli
olup olmadığı açıkça belirtilmelidir. Sağlık ve yaşamı için tehlike arz etmesi halinde fesih haklı kabul
edilecektir.
Bu durumda işçi bildirim sürelerine uymadan
sağlık sebebiyle iş ilişkisini ortadan kaldırabilecektir. Sağlık sebebiyle fesih nedeniyle işçi kıdem
tazminatı alabilir ise de ihbar tazminatı alamaz.
İşçinin Yanıltılması
İşverenin iş sözleşmesi yapılırken sözleşmenin
esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıf veya
şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan
bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltması halinde de haklı fesih imkânı vardır.
Örneğin, işyerindeki sağlık ve güvenlik koşulları
hakkında hatalı bilgi vermek, ücretler konusunda
vb. konularda işçi yanıltılırsa işçi iş akdini fesheder
ve sonucunda kıdem tazminatını alır.
Örneğin işçi iş sözleşmesini imzalarken 2 yıl
sonunda kendisine lojman tahsis edileceği söylenerek anlaşılma yapılmış ve sürenin geçmesinin
ardından işveren lojman hakkını vermemişse işçi
iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatını alarak
işten ayrılabilir.
Az İş Verilmesi
İşçiye ücretinin düşmesine sebebiyet verecek
şekilde yapabileceği tutardan az iş verilmesi de
haklı fesih sebeplerindendir.
Örneğin asgari ücretin üzerine sefer primi alarak çalışan bir tır şoförünün sebepsiz olarak sefere
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gönderilmeyerek sefer priminden mahrum bırakılması haklı fesih sayılır. Bu sebeple iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenir.
Sendika Yöneticiliği
İşçi sendikasında yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda
kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesinin bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder
ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederse
kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır. İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girememek, yeniden seçilememek veya kendi
isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi
halinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere
işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden
itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla
eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe
başlatmak zorundadır.
Bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır. Yukarıda sayılan nedenler dışında yöneticilik
görevi sona eren sendika yöneticisine ise başvuruları halinde işveren tarafından kıdem tazminatı
ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında işyerinde
çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer
haklar esas alınır.
Ücretin Ödenmemesi
İşçi ücretlerinin tam ve zamanında ödenmemesi haklı fesih nedenleri arasında sayılmıştır. Ücret
geniş anlamda ücret olup ikramiye, prim, yakacak
yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili,
genel tatil, asgari geçim indirimi gibi alacakların
ödenmemesi durumunda işçinin haklı fesih imkanı
bulunmaktadır.
İşçinin fesih hakkını süresinde yapılmayan ücret ödemesini takip eden 6 iş günlük hak düşürücü
sürede kullanması gerekir. 6 günlük süre geçirilmişse geç ödenen ücretlerden kaynaklı fesih hakkı
ortadan kalkar. İşçi ancak yeni bir ödememe halinde bu maddeye dayanıp iş akdini fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır.

51

İŞSİZLİK SİGORTASI
UYGULAMALARI

İ

şsizlik sigortası; çalışırken kendi
iradesi dışında işsiz kalanların
başvurduğu ve geçici bir süre işsizlik
ödeneği aldıkları bir sistemdir. Avrupa
Birliği ülkelerinde uzun süre uygulanan
işsizlik sigortası, ülkemize geç
kazandırılmış ve 2000 yılından itibaren
işsizlik sigortası primleri kesilmeye
başlanmış, ilk ödemeler ise Mart 2002
itibariyle yapılmıştır.

2018 Eylül Ayı İşsizlik Sigortası Bülteninde;
Mart 2002 tarihinden 30.09.2018 tarihine kadar
10.244.848 kişi başvurmuş 6.377.193 kişi ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda yararlanma koşullarını yerine getiren işçilere toplam
21.831.474.829.-TL ödeme yapılmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen iş güvencesi hükümlerinin tüm işçileri koruyacak bir şekilde
düzenlenmediğinden, özellikle de çalışma hayatının esnek bir yapıya doğru yöneldiği günümüzde,
işsizlik sigortasının önemi daha da artmıştır.

İşsizlik Ödeneği Miktarının Hesaplanması
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört
aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı
olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan
işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun
39’uncu maddesine göre aylık asgari ücretin brüt
tutarının yüzde seksenini geçememektedir.

2018 Yılı İçin Aylık İşsizlik Ödeneği Hesabı
Son 4 Aylık Prime Esas
Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik
Ödeneği Miktarı

Damga
vergisi

Ödenecek İşsizlik
Ödeneği Miktarı

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan

2.029,50

811,80

6,16

805,64

Son 4 Ay 3.500 TL
ile Çalışan

3.500

1.400,04

10,63

1.389,41

Son 4 Ay 5.000 TL
ile Çalışan

5.000

1.623,60*

12,32

1.611,28

(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık
işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır.
2018 yılında işsizlik ödeneğine başvuran işçilere tavanda 1.611,28 TL, tabandaysa 805,64 TL işsizlik ödeneği verilmiştir.
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İşsizlik Sigortası Primleri
İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82’nci maddelerinde belirtilen prime
esas aylık brüt kazançlarından yüzde 1 sigortalı,
yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşmaktadır.

İşsizlik Ödeneği Süresi
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
•

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180
gün,

•

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240
gün,

•

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300
gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer
şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

yucu bir sigorta kolu olarak benimsenmiştir. Bazı
ülkelerde yaş ve hane halkı sayısı da işsizlik ödeneğinin miktarını ve süresini artıran kriter olarak
değerlendirilmektedir.

İşsizlik Sigortası Koşulları İyileştirilmeli
Çalışma koşullarının esnek olduğu ve iş güvencesinin bütün işçileri kapsamadığı gerçeğinden hareketle,
işsizlik sigortası yeniden değerlendirilmelidir. İşsizlik,
ülkemizin en önemli ekonomik ve sosyal sorunudur.
Bu sorunun belli bir süre hafifletilmesi için işsizlik sigortası daha kapsamlı olarak devreye girmelidir. İşsiz
kalanların gelir kaybı, ülke ve çalışma koşullarına göre
yeniden ele alınmalı; son üç yılda prim ödeme gün sayısı azaltılmalı, ödenek süresi artırılmalı ve miktarı
iyileştirilmelidir.
Ulusal istihdam stratejisinde istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi temel ekseni kapsamında işsizlik sigortası daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek şeklinde bir politika
belirlenmiştir. İşsizlik sigortası yararlanma koşullarının çok ağır olduğu, Hükümetin 100 Günlük Eylem Planı kapsamında öngörülmüştür.

AB Ülkelerinde İşsizlik Ödeneği Miktarı ve
Fonun gelirlerinin yüzde 13’ünün işsizlere ödenek
olarak verilmesi, işsizleri koruma yönünün zayıf kaldıSüresi
AB ülkelerinde işsizlik sigortası, işsiz kalındığında ve gelir kaybı olduğunda, işsizlik sigortası
önemli bir uygulama olarak devreye girmektedir.
Örnek vermek gerekirse; Lüksemburg’da işsiz kalan bir sigortalıya çalışırken aldığı ücretin yüzde
84,2’sini bir yıla kadar varan ödenek verilmektedir. Düşük gelir grubundaki ailelerde bu oran
yüzde 93’e çıkabilmektedir. İsviçre’de işsiz kalan
işçiye aylık ücretinin yüzde 81’i, Fransa da aylık
ücretinin yüzde 74,16’sı kadar işsizlik ödeneği
verilmektedir. Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinde
işsizlik sigortası, sosyal güvenlik sisteminin koru-
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ğını göstermektedir. Sosyal güvenlik sisteminin önemli
bir normu olan işsizlik sigortasının AB ülkelerindeki
ölçülere göre değiştirilmesi, önemli bir sosyal koruma
aracı olacaktır.

Çalışma koşullarının esnek olduğu ve iş
güvencesinin bütün işçileri kapsamadığı gerçeğinden hareketle,
işsizlik sigortası yeniden değerlendirilmelidir. İşsizlik, ülkemizin
en önemli ekonomik ve sosyal
sorunudur.
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veya ay içerisinde
otuz günden az
çalışmak veya tam
gün çalışmamak,
kendi sigortalılığından
dolayı aylık
bağlanmamış olmak
ve nihayet Kuruma
yazılı başvuruda
bulunmak şeklinde
tasnif edilmiştir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık
1. Giriş
Sosyal sigortaların en önemli özelliklerinden birisi zorunlu olmasıdır. Bu özellik aynı zamanda özel sigortalar ve sosyal sigortalar
arasındaki önemli farklardan birini oluşturmaktadır. Sosyal sigorta
ilişkisinin bir kamu hukuku ilişkisine dayanmasının sonucu olarak
ortaya çıkan zorunluluk ilkesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir. Zira anılan
kanunun 92. maddesine göre “kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin sigortalı olması zorunludur. Bu kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan
kaldırmak, azaltmak veya başkasına devretmek için sözleşmeler konulan hükümler geçersizdir”
Görüldüğü üzere sosyal sigorta ilişkisi temelde çalışma ilişkisinin varlığı koşuluna bağlanan ve kanun gereği kendiliğinden kurulan zorunlu bir ilişkidir. Bu noktada sigortalılığın sadece bir hak
değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğu ifade edilebilir.
Sosyal sigortaların zorunluluk ilkesinin istisnasını belli koşullar
halinde zorunlu sigorta kapsamında olmayan kişilerin de sigortalı
olabilmesine olanak sağlayan ve sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sosyal sigorta güvencesini olabildiğince yaygınlaştırma
amacıyla getirilen isteğe bağlı sigortalılık oluşturmaktadır. Ayrıca
Kanun hükümleri uyarınca isteğe bağlı sigortalılar genel sağlık sigortasından da yararlanabilmektedir.
İsteğe bağlı sigortalılığa ilişkin yasal düzenlemeler 5510 sayılı
Kanunun 50. ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca anılan sigorta ilişkisinin koşulları, usulü ve sonuçlarına ilişkin Sosyal
Sigorta işlemleri Yönetmeliği ile İsteğe Bağlı Sigortalılığa İlişkin
Tebliğde düzenlemeler bulunmaktadır.
2. İsteğe Bağlı Sigorta Kavramı
İsteğe bağlı sigortalılık genel olarak, zorunlu sigortalılık
kapsamında olmayan kişilere belli koşullar altında sosyal
sigorta ilişkisini devam ettirme olanağı sağlayan bir yol olarak
tanımlanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 50. Maddesinde de açıkça
isteğe bağlı sigortanın tanımına yer verilmiştir. Buna göre isteğe
bağlı sigorta, “kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle
uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır.”
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3. İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanma Koşulları
İsteğe
bağlı
sigortalılık
hükümlerinden
yararlanabilmek için kanunda aranan bazı koşulların
yerine getirilmesi gerekir. 5510 sayılı kanunda anılan
koşullar, Türkiye’de ikamet etmek veya Türkiye’de
ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalışmak üzere götürülen Türk
vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu sigortalı olmamak veya ay içerisinde otuz günden az çalışmak veya tam gün çalışmamak, kendi
sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak ve
nihayet Kuruma yazılı başvuruda bulunmak şeklinde
tasnif edilmiştir.
4. İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlangıcı
Genel olarak uzun ve kısa vadeli sigorta kollarında
sosyal sigorta kollarında sosyal sigorta ilişkisi çalışma olgusunun gerçekleşmesi ile başlar. İsteğe bağlı
sigorta ise, daha önce de açıklandığı üzere, zorunlu
sigortalı olmayı gerektirecek bir çalışma olgusunun
bulunmadığı zamanlarda sigorta ilişkisinin sürdürülmesi amacıyla getirilmiş bir hukuki kurumdur. Bu
nedenle sigortalılığın başlangıcının çalışma ilişkisine
de dayandırılması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla isteğe bağlı sigortada sosyal sigorta ilişkisinin
Kuruma başvuru ile başladığını kabul etmek gerekir.
Bu bağlamda isteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı için
başvurunun Kurumca alındığı tarih esas alınmıştır.
Nitekim 5510 sayılı Kanuna göre de, sigortalılığın
başlangıcı başvurunun Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden gündür. Başvuru tarihi ise, adi
posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen bildirgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta
servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği
tarihtir. (Tebliğ md. 6)
İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı için kural
olarak başvurunun Kurum kayıtlarına intikal etiği
tarih esas alınmakla birlikte, eğer sigortalının aynı
tarihe rastlayan zorunlu sigortalılığı varsa, isteğe bağlı
sigortalılığın başlangıcı olarak zorunlu sigortalılığın
sona erdiği tarih olarak kabul edilir. Zira Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği’nin 93. Maddesinde açıkça,
“isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihten itibaren,
aynı zamanda Kanunun 4. Üncü maddesine göre
sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu
tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları, Kanuna
tabi sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden
günden başlatılır” hükmüne yer verilmiştir.
İfade etmek gerekir ki, isteğe bağlı sigortalılığın,
başvuru tarihinden geçmişe etkili olarak kabulü söz
konusu değildir. Bir diğer deyişe, isteğe bağlı sigorta
primlerinin ödenmesi suretiyle geçmişe yönelik isteğe bağlı sigortalı olması mümkün olmamaktadır.
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İsteğe bağlı sigortalılığın başlangıcı ile malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından sigortalılık
ilişkisi kurulmuş olur ve birey bütün hak ve
yükümlülükleri ile birlikte Kurumun üyesi olur.
İsteğe bağlı sigortalılık başladıktan sonra zorunlu
sigortalı olduğu tespit edilenlerin sigortaları, zorunlu
sigortalılıkla çalışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri
iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler
iade edilir. (506 sk. md. 85/B, 5510 Sk. md. 92)
5. İsteğe Bağlı Sigorta Primi
İsteğe bağlı sigortalı olanların, söz konusu niteliğinin devam etmesi ve isteğe bağlı sigortanın hukuki sonuçlarından yararlanabilmesi için Kuruma prim
ödemesi zorunludur. Bu bağlamda ödenmesi gereken
primler 5510 sayılı Kanunun 52. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre isteğe bağlı
sigorta primine esas kazanç, aynı Kanunun 82. Maddesinde düzenlenen prime esas kazancın alt ve üst
sınırları arasında sigortalı tarafından belirlenir. Yazılı olarak talepte bulunmayan sigortalıların primleri
prime esas kazancın alt sınırı üzerinden tahsil edilir.
(Tebliğ md. 8)
5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre ise, prime tabi tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücretin otuzda biri, üst
sınırı ise, on altı yaşından büyük sigortalıların günlük
kazanç alt sınırının 7,5 katıdır. Ancak sosyal güvenlik
sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce
yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için üç katıdır.
Kısmi süreli çalışanların ödeyecekleri prime ilişkin olarak da Kanun da hüküm bulunmaktadır. 5510
sayılı Kanunun 52. maddesinde, kısmi süreli çalışıp
isteğe bağlı sigortalı olanlardan prime esas kazancın
alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla
belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık
sigortası primi alınacağı ifade edilmiştir.
İsteğe bağlı sigorta prim oranı Kanunda %32
olarak belirlenmiştir. Bunun %20’si malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi, %12’si genel sağlık sigortası
primidir. Ancak Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal
güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk
vatandaşlarından genel sağlık sigortası primi alınmaz.
Zira anılan kişiler 5. maddenin g bendi uyarınca genel
sağlık sigortalısı sayılmaktadır.
Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin
94. Maddesine göre, yabancı ülke vatandaşlarından
Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça
genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.
5510 Sayılı Kanunun 52. Maddesinde prim ödemesine ilişkin olarak getirilen bir diğer düzenleme,
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bakmakla yükümlü olunanların da prim ödeme yükümlüsü olmasına ilişkindir. Gerçekten anılan düzenleme uyarınca, isteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla
yükümlü olunan kişi olsa dahi, genel sağlık sigortalısı
sayılır ve genel sağlık sigortası priminin de ödemekle
yükümlüdürler. Dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan kişilerin ister zorunlu, ister isteğe bağlı olsun,
sigortalı olmakla bu niteliklerini kaybettikleri ifade
edilebilir. 5510 sayılı kanunda bakmakla yükümlü
olunan kişi olmak için zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmamak koşulu aranmaktadır.

Diğer taraftan belirtmek gerekir ki, isteğe bağlı
sigortalılar kısa vadeli sigorta kollarından yararlanamazlar. Zira isteğe bağlı sigortalı olanların mevcut bir
çalışmaları söz konusu olmadığından iş göremezlik
halinde kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sağlanan ödeneklere hak kazanamazlar.

İsteğe bağlı sigorta primleri en geç ait olduğu ayın
sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Bu süre içinde
ödenmeyen primler için 89. madde uyarınca gecikme
cezası ve gecikme zammı uygulanır. (5540 sK,
md. 52/3) Ancak sigorta primlerinin belirli bir süre
ödenmemesi isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesine
neden olmaktadır. Zira 5510 sayılı Kanunun 52.
maddesi uyarınca 12 ay gecikme cezası ile ödenmeyen
süreler sigortalılık süresinden sayılma, 12 aydan sonra
ödenen primler ise iade edilir. Zorunlu sigortalılık
sebebi ile prim borcu bulunanların ödedikleri isteğe
bağlı sigorta primleri öncelikle zorunlu sigortalılık
borçlarına mahsup edilir.

5510 sayılı Kanuna göre, isteğe bağlı sigortalı olan
kişiler zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına dahil olurlar ve bunun primini de ödemek zorundadırlar. Ayrıca aynı Kanunun 60. maddesinde de açıkça
isteğe bağlı sigortalı olan kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bu kapsama
bakmakla yükümlü olunan kişiler de dahildir.

Ödenen primlerin geri alınması suretiyle
sigortalılıktan vazgeçmek söz konusu değildir. Buna
rağmen, yasanın aradığı diğer koşulların yerine
getirilmesi şartıyla toptan ödeme şeklinde primler
geri alınabilir.
5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin 6. fıkrasında da erken ödeme olanağı getirilmiştir. Buna göre,
“Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında ay içinde 30 günden az çalışan
veya tam gün çalışmayan sigortalıların aynı ay
içinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebilmeleri için
ayrıca belge istenmez. Bu sigortalılardan 4857 sayılı
Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların
istekleri halinde işsizlik sigortası primlerinin sigortalı
ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primi
alınır. İsteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası
primini ödeyenlerin, işsizlik sigortası primini ait
olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödememeleri
halinde, o aya ait işsizlik sigortası primi ödeme hakkı
düşer.” (SSİY md. 94/son)
6. İsteğe Bağlı Sigortanın Hükümleri
Kanunda belirlenen koşullara uygun olarak isteğe
bağlı sigortalı olanlar için, sigortalı olmanın en önemli hukuki sonucu isteğe bağlı sigortalı olarak geçen
sürelerin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı
bakımından dikkate alınmasıdır. Dolayısıyla da isteğe
bağlı sigortalılar genel sağlık sigortası ve uzun vadeli sigorta kolları için kanunda aranan koşulları isteğe
bağlı sigortalı olarak gerçekleştirmekte ve anılan sigorta yardımlarına hak kazanabilmektedir.
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Ayrıca isteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin devamı
süresince, sigortalı genel sağlık sigortasından da yararlanmaktadır.
Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma

İsteğe
bağlı
olarak
sigortalı
olanlar
sigortalılıklarının tescil edildiği tarihten itibaren
genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrı bir bildirime
gerek olmaksızın tescil edilmiş kabul edilir. (5510 sK.
md. 61)
Genel sağlık sigortası tarafından sağlanan sağlık yardımlarından yararlanabilmek için ayrıca belli
bir süre prim ödenmesi gerekir. Buna göre sigortalı
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık
sigortası primi ödemiş olması zorunludur (5510 sK.
md. 67/a). Bu prim isteğe bağlı sigorta kapsamında
ödenen prim olabileceği gibi zorunlu sigortalı olunan
dönemde ödenen prim de olabilir. Bu anlamda
olmak üzere isteğe bağlı sigortalı son bir yıl içinde
zorunlu sigortalı olarak 30 gün genel sağlık sigortası
primi ödemiş ise, isteğe bağlı sigortalılığın başladığı
tarihten itibaren sağlık yardımlarından yararlanabilir.
Belirtmek gerekir ki, prim ödeme şartı tüm sağlık
yardımları için şart değildir; 18 yaşını doldurmamış
olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan
kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile
meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı
hastalıklar, madde bağımlılığı tedavisine yönelik
sağlık hizmetleri, 63. maddenin birinci fıkrasının (a)
ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri
75. maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt
hali için prim ödeme koşulu aranmamaktadır. (5510
sk.md.67)
7. İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sona Ermesi
İsteğe bağlı sigortalılığı sona erdiren sebepler,
5510 sayılı Kanunun 4. Fıkrasında yer almaktadır.
Buna göre isteğe bağlı sigortalılığı sona erdiren
sebepler:
a.

İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme Tale-

bi:
Ocak 2019
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İsteğe bağlı sigortalılığı sona erdiren diğer neden
sona erdirme talebidir. İsteğe bağlı sigortalılık
tamamen kişilerin özgür iradeleri ile kurulduğundan,
sigortalının dilediği zaman vazgeçme hakkı
bulunmaktadır. Nitekim 5510 sayılı Kanunda da,
sona erdirme talebinde bulunanların primi ödenmiş
son günü takip eden günden itibaren sigortalılığı sona
erer şeklinde bir düzenlemeye yer verilerek, bu esas
açıkça ifade edilmiştir. (5510 sK. md.51/a)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 95. Maddesine göre, isteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme
talebinde bulunanların dilekçelerinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği aya ait prim borcu bulunmaması halinde talep tarihinden, talepte bulunulan aya ait prim
borcu bulunması halinde ise talep tarihinden önceki
primi ödenmiş ayın sonundan itibaren sona erer.
b.

Sigorta Primlerinin Ödenmemesi:

Prim ödenmemesinin sigortalılığı sona erdirmesine ilişkin kural 5510 sayılı Kanunda da yer almaktadır. Buna göre 12 ay boyunca içinde gecikme faizleri
ile prim ödenmemesi durumda bu süreler sigortalılık
süresinden sayılmayacaktır. 12 aydan sonra ödenen
primler ise iade edilecektir. Belli süre prim ödenmemesi halinde sigortalılığın sona erdirilmesi ile sağlıklı
aktüeryal kararlar alınabilmesinin mümkün olabileceği ve gerçek aktif pasif olanlarına ulaşılabileceği bir
zemin yaratılmaya çalışılmıştır.
c.

Tahsis Talebinde Bulunmak:

İsteğe bağlı sigortalılığı sona erdiren bir diğer
neden, Kurumdan tahsis talebinde bulunmaktır.
Gerçekten, Kurumdan aylık bağlanması talebinde
bulunanların sigortalılığı, aylığa hak kazanmış olmak
koşulu ile tahsis talep tarihinden itibaren sona erer
(506 sK. md. 85/D/d, 5510 sK. md. 51/b, Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği md. 95). Aynı şekilde
toptan ödeme koşullarının gerçekleşmesi durumunda toptan ödeme talebiyle de isteğe bağlı sigortalılık
sona erer. Ancak koşullar oluşmadığından aylık talebi
reddedilenlerin ayrıca talep koşuluna gerek olmaksızın isteğe bağlı sigortalılıkları devam eder. Diğer
taraftan aylık tahsis talebinde bulunan kişinin henüz
aylık kendisine ödenmeden önce bu talebinden vazgeçip isteğe bağlı sigortalılığa devam edebileceği ileri
sürülmektedir.
Sayı 64
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d.

Ölüm

İsteğe bağlı sigortalılığı sona erdiren sebeplerden
biri de ölümdür. Sigortalının ölümü halinde ölüm
tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılık sona erer.
(506 sK. md.85/D/e, 5510 sK.md. 51/c)
Sigortalının ölümü halinde sigortalılık ilişkisinin
sona ereceği tarihe ilişkin ilgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 95. Maddesi ve Tebliğ’in 7.
Maddesinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.
e.

Yurt dışında ikamet etmeye başlamak

İsteğe bağlı sigortalılığı sona erdiren bir diğer
neden, yurt dışında ikamet etmeye başlamaktır. Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 95. Maddesine göre,
isteğe bağlı sigortalılık, ikametin yurt dışına alındığı
tarihten itibaren sona erer.
f. Sigortalının yurt dışındaki çalışmasının sona
ermesi
Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere gönderilen Türk işçilerinin söz konusu çalışmalarının sona erdiği tarihte isteğe bağlı
sigortalılıkları da sona erer.
8. VIII- İsteğe Bağlı Sigortalılığa Ara Verilmesi
İsteğe bağlı sigortalılık çalışmaya başlama,
sigortalılığı sona erdirme talebi ve prim ödememe
sebeplerinden biriyle sona ermesi halinde tekrar
başlatılması mümkündür. İsteğe bağlı sigortalılığı
kendi isteği ile sona erdirmiş olanların, yeniden
isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için yeniden
Kuruma yazılı başvuruda bulunmaları gerekir. Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 95. maddesine göre
de, ay içinde 30 günden az veya kısmi çalışanlar
hariç olmak üzere tekrar isteğe bağlı sigortalılık
talebinde bulunacakların talep dilekçesi ile Kuruma
başvurmaları
gerektiği
hükme
bağlanmıştır.
Yine isteğe bağlı sigortalılığa ilişkin Tebliğ’in
5. maddesinde de tekrar isteğe bağlı sigortalılık
talebinde bulunacak sigortalıların ise talep dilekçesi
ile müracaatları yeterli olduğu belirtilmiştir.
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2 oCAK 2018
Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması: 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi
kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açılmıştır. Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda
bulunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada taşeron işçilerin
kadroya geçiş sürecinin 90 günde olacağını söylemiştir. Bu süreçten sonra 3 Mart ve 22 Mart 2018
tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecektir.
Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018
arasında yapılacaktır. Sınavdan başarılı olanlar da
2 Nisan 2018’de kadroya geçecektir.
Asgari Geçim İndirimi Kıstasları Belirlendi:
Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim
indiriminde, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve işçiler için uygulanan asgari
ücretin yıllık brüt tutarının; ilgilinin kendisi için
yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u, çocukların her biri için
ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için yüzde 7,5’i,
üçüncü çocuk için yüzde 10’u, diğer çocuklar için
ise yüzde 5’i esas alınmaktadır.
2018 Kamu Toplu İş Sözleşmesi Zamları:
“2017 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve
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Anlaşma Protokolü” uyarınca işçi ücretlerinin,
toplu iş sözleşmesinin ikinci yılı olan 2018 yılının
birinci altı aylık döneminde yüzde 3,5 ve ikinci altı
aylık döneminde ise yüzde 3,5 oranında artırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca söz konusu Protokolde, birinci ve ikinci altı aylık dönemlerde gerçekleşen TÜFE oranının aynı dönemler için belirlenmiş
olan zam oranlarından fazla olması halinde aradaki farkın enflasyon zammı olarak verilmesine
karar verilmiştir. 2018 yılı için toplu iş sözleşmelerin yürürlük tarihlerine göre enflasyon farkı
belirlenmiş ve ücret zamlarına ilave edilmiştir.
Ayrıca söz konusu Protokol ile işçilere müktesep
hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla 2018 yılı Mayıs ayında bir defa brüt
750 TL ek ödeme verilmesi de kararlaştırılmıştır.
3 Ocak 2018
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine yapılan Zamlar:2018 yılının ilk yarısı için SSK ve Bağ-Kur
emeklilerine bir önceki altı aylık döneme göre
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en
son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranına göre yüzde 5,69 oranında artış
uygulanmıştır.

4 oCAK 2018
Katsayılar
Belirlendi:
01/01/201830/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere;657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 154’üncü
Ocak 2019
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maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer
alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık
katsayısı (0,108550), memuriyet taban aylığı
göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı
(1,699121), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara
çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı
ise (0,034424) olarak belirlenmiştir. Buna göre;
sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 5.941,60 TL’ye yükseltilmiştir. 2018 yılında
asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas
alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL›dir.1/1/2018-30/6/2018 döneminde işçilere
ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı
5.001,76 TL’dir.
Kamu toplu sözleşmesi gereğince, 2018 yılı
birinci altı ayda yüzde 1,69 enflasyon farkıyla
birlikte kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları bu dönemde yüzde 5,69 oranında artırılmıştır. Memurlara yapılan artışlar aynı şekilde
memur emeklilerine de uygulanmıştır.

24 oCAK 2018
İlave Tediyelerin Ödeme Tarihleri Belirlendi: 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018
yılında; a) Kanunun 1’inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 26/1/2018,
diğer yansının 8/6/2018 tarihinde, b) Kanunun
2’nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak
ilave tediyenin tamamının 24/12/2018 tarihinde, ödenmesi; Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2018
tarihinde kararlaştırılmıştır.

31 oCAK 2018
Sendikalı İşçi Sayıları Açıklandı: İşçi Sendikalarındaki üye sayıları Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Toplam işçi sayısı 13.844,196; sendikalı
işçi sayısı 1.714,397 ve sendikalaşma oranı yüzde
12,38 olarak açıklanmıştır. Yayımlanan istatistiklere göre en fazla üyeye sahip Konfederasyon 925
bin üyesiyle TÜRK-İŞ olmuştur.

uBaT

1

“696 Sayılı KHK İle Kapsam Dışında Kalan
Taşeron İşçileri Bilgilendirme” Toplantısı: BilSayı 64
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gilendirme toplantısında konuşan TÜRK-İŞ Genel
Başkanı Ergün Atalay, Hükümetin taahhütleri arasında hiçbir ayrım yapılmadan taşeron işçilerine
kadro verileceğinin 696 sayılı Kanunda tam olarak yer almamasına itirazlarının olduğunu belirterek, kurumlarda barışı sağlamak istiyorsak,
huzuru sağlamak istiyorsak, KİT’ler dâhil dışarıda
kalanların tamamının bu çatının altına alınmaları
gerektiğini söylemiştir.

1
Sınav Yönetmeliği Değişti: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Milli Tren
Projesinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmıştır.

1
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı:
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu İzmir’de toplanmış ve
güncel sorunları değerlendirilmiştir. Başkanlar
Kurulu sonrasında yayınlanan sonuç bildirisinde;
şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinden çıkarılması için Şeker-İş Sendikası ile sektör üreticileri
tarafından sürdürülen mücadeleyi desteklenerek
her türlü katkının verileceği, Konfederasyonumuz tarafından çalışma hayatının kanayan bir yarası olarak sürekli gündemde tutulan alt işveren
(taşeron) konusunda 696 sayılı KHK ile yapılan
bazı düzenlemeler olumlu olmakla birlikte, başta
KİT’lerde çalışan alt işveren işçileri olmak üzere
kapsam dışında bırakılanlar nedeniyle gölgelendiği görüşüne yer verilmiştir.

8 mart 2018
Cumhurbaşkanı’nın TÜRK-İŞ’i Ziyareti: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 8 Mart 2018 tarihinde TÜRK-İŞ Genel
Merkezini ziyaret etmiş ve gündeme ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Yaklaşık 1,5 saat süren
ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye›nin
çeşitli illerinden gelen Türk Metal Sendikasına
üye kadınlara da hitap etmiştir. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifa eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay, kadın işçiler başta olmak üzere çalışanların taleplerini gündeme getirdiğini söylemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Merke-
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zime yaptığı ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri ve Konfederasyonumuza bağlı sendika genel başkanları da
katılmıştır.

27 MART 2018
İş Kazasında Ölen İşçi Yakınlarına İstihdam
Hakkı: 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kömür
ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde 2003 ila
2014 tarihlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri,
eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak
üzere bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecektir.
İlave İstihdamda Vergi ve Sigorta Prim Teşvikleri:7103 sayılı Kanunla, 1 Ocak 2018- 31 Aralık
2020 tarihlerinde yeni işe alınacak olanlara asgari
ücret üzerinden vergi ve sigorta teşvikleri getirilmiştir. Öz sermayenin zayıfladığı ve işletmelerin
borçlarının yükseldiği bir dönemde getirilen teşvikler ile yeni işe alınacakların işveren maliyetlerinde önemli indirimler yapılmıştır. Vergi ve primlerin ödenmesinde zorluk yaşandığı bir dönemde,
Hükümetin böylesine bir istihdamı artırmaya yönelik yapmış olduğu düzenlemeler, iş arayanlar
için yeni bir umut kapısı olmuştur. 12 ay süreyle
uygulanacak vergi ve prim teşvikleri kadın, genç
ve engelliler için 18 ay olarak öngörülmüştür.

30 MART 2018
30 Mart 2018
Geçici Personel İstihdamı Kaldırıldı: 4/C’li
personelin 4/B’li pozisyonlara geçirilmesine dair
Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmak
suretiyle geçici personel istihdam modeline son
verilmiş ve geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan şartları taşıyanlar sözleşmeli
personel pozisyonlarına geçirilmiştir.

nİsan

1

Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesine
Tepki: TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Şe-
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ker-İş Sendikası’nın “Şeker Fabrikaları Satılmasın”
başlıklı imza kampanyasında topladığı 1 milyon
690 bin imzayı Başbakan Binali Yıldırım’a takdim
etmiştir. Görüşmede; şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, diğer özelleştirme yapılan kurumlar
ile karıştırılmaması gerektiğini dile getiren Atalay, “Şu anda çıkan 14 fabrikayı özelleştirdikleri
zaman, 4’ünü alan firmalar çalıştırır, 10 tanesini
kapatırlar. Bununla ilgili Sayın Başbakan’a, Sayın
Elitaş’a ve kamuoyuna her ortamda söylemeye
devam ettik, söylemeye devam ediyoruz. Bundan
vazgeçin.” ifadelerini kullanmıştır.

1 nİsan

1

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı:
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, 13 Nisan
2018 tarihinde Ankara’da yapılmış, gündemdeki
konuları görüşmüştür. 1 Mayıs kutlamalarının Hatay’da yapılmasına karar verilmiş, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkılmış ve KİT’lerde
çalışan taşeron işçilerinin de kadroya alınması talep edilmiştir.

1 MAYIS 2018
1 Mayıs Kutlamaları: TÜRK-İŞ 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü’nü Hatay/Antakya/İtfaiye
Meydanı’nda kutlamıştır. İşçilere hitaben konuşan
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, burada kardeşliğin
ve bir arada yaşama iradesinin umutları artırdığını söylemiştir. Konuşmasında çalışma hayatının çeşitli sorunlarına işaret eden TÜRK-İŞ Genel
Başkanı Atalay, başta taşerona kadroda yaşanan
sıkıntılar, şeker fabrikalarının satılması, vergide
adaletsizlik, iş cinayetleri, emekli aylıklarının iyileştirilmesi, ILO’da temsil, sendikal baskılar, işten
çıkarmalar olmak üzere birçok konuda görüş ve
talepleri seslendirmiştir.

1
ILO Direktörüne Mektup: 107. Uluslararası
Çalışma Konferansında Türkiye’yi temsil edecek
İşçi Delegesi belirlenirken sosyal diyaloga ve konfederasyonlar arasındaki genel mutabakata aykırı
bir yol izlendiği görüşü 4 Konfederasyon tarafından “ortak mektup” ile ILO Genel Direktörü Guy
RYDER’e iletilmiştir.
Ocak 2019
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5 HAZİRAN 2018
Madencilerle İftar Yemeği: Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkan Ergün Atalay 5 Haziran 2018 tarihinde madencilerle iftarda
bir araya gelmiştir. 1500 işçi alınacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından
biri haline dönüştürmekte kararlıyız” görüşünü
belirtmiştir. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın ilgilisi nedeniyle teşekkür etmiştir.

30 HAZİRAN 2018
KİT’lerde Çalışan Taşeron İşçilerine Kadro
verilmesi Süreci: KİT’lerdeki taşeron personele
kadro verilme şartları Resmi Gazetede yayımlanmıştır.2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman
Programında değişiklik yaparak KİT personeline
kadro verilme şartlarını belirlenmiştir. Yapılan
değişikliğe göre, sadece 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz çalışanlara KİT’lerdeki
sürekli işçi kadrolarına atanabilecektir. Ayrıca halen çalışıyor olmak gerekmektedir. İki yıllık sürenin hesaplamasına, yıllık izin, doğum izni, askerlik
ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dahil
edilmeyecektir.

4 TEMMUZ 2018
Katsayılar
Belirlendi:
01/07/201831/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154
üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının
aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,11794), memuriyet taban aylığı
göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı
(1,8461), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve
mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı
ise (0,037402) olarak belirlenmiştir. Buna göre;
sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 6.455,55 TL’ye yükseltilmiştir. 01/07/201831/12/2018 döneminde işçilere ödenecek kıdem
tazminatının yıllık tavan tutarı 5.434 lira 42 kuruşa çıkarılmıştır.
Sayı 64
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2018 yılı ikinci altı ayda kamu çalışanlarına
yüzde 5,15 oranındaki enflasyon farkıyla birlikte 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak
üzere yeniden belirlenmiş ve böylece kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları bu dönemde
yüzde 8,65 oranında artırılmıştır. Memurlara
yapılan artışlar aynı şekilde memur emeklilerine de uygulanmıştır.
SSK ve Bağ-Kur Emekli Zamları: 2018 yılının
ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,17 oranında artış uygulanmıştır.

8 TEMMUZ 2018
Tren Kazası: Tekirdağ’daki tren kazasıyla ilgili
olarak TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün Atalay bir açıklama yapmıştır. Açıklamada; meydana gelen tren kazasıyla ilgili gerekli
soruşturmanın tüm yönleriyle yapılarak sorumluların ortaya çıkarılmasını ve gereken tedbirlerin
bu doğrultuda alınması gereğine işaret etmiş, hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilemiştir.

13 AĞUSTOS 2018
Türkiye’ye Yönelik Dış Tehditler: Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Yönetim Kurulu adına ABD’nin tutumu ve sonrası
meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama yapan
Genel Başkan Ergün ATALAY “İktidarı ve muhalefeti, sivil toplum örgütleri hepsi birlikte davranmak durumundadır. Gün, Türkiye’ye sahip çıkma
günüdür”. “Amerika Birleşik Devletleri’nin en üst
düzeydeki yetkilileri tarafından ülkemize yönelik
yayınlanan tehdit mesajları ve yaptırım tehditleri, sonrası uygulamaya konulan kararlar hiçbir
şekilde kabul edilemez. Amerika Birleşik Devletleri’nin tutumu, uluslararası hukuk ve devletlerarası ilişkilerle bağdaşmaz. Uzun yıllar sözü edilen
“müttefiklik” ve “stratejik ortaklık” kavramına sığmaz görüşünü dile getirmiştir.

21 EYLÜL 2018
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı: 21
Eylül 2018 tarihinde Edremit-Balıkesir’de toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısında,
ülke ve çalışma hayatıyla ilgili gündemdeki ko-
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nular görüşülmüştür. Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar; döviz kurlarında, fiyat artışlarında
ve enflasyonun yükselmesinde önemli bir baskı
oluşturduğuna dikkat çekilmiş, ekonomiye yansıyan olumsuzluklardan çalışanların zarar gördüğü
belirtilmiştir.

EKİM 2018
19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kongresi: TÜRK-İŞ ve Bülent Ecevit Üniversitesi
iş birliği ile yürütülen “Emeğin ve Sendikacılığın
Geleceği” konulu 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 4 – 6 Ekim 2018 tarihlerinde Zonguldak/Ereğli’de gerçekleştirilmiştir.
Toplantının açılış bölümünde konuşan TÜRK-İŞ
Genel Başkanı Ergün Atalay, “iş kazalarında her
gün işçi arkadaşımızın hayatını kaybetmesinden
üzüntü duyuyoruz. Bu konuda herkesin ders çıkarması gerekiyor.” Açıklamasında bulunmuştur.
Asgari ücretin yüksek fiyat artışları karşısında değerini yitirdiğini belirterek, işverenlere seslenerek gelin asgari ücret 2 bin liraya yükseltelim ve
yıl sonunda bu tutar üzerinden yeni asgari ücreti
açıklayalım görüşünü savunmuştur.

1 EKİM 2018
Türkiye Emekliler Derneği 22. Genel Kurulu Yapıldı: 17 Ekim 2018 tarihinde toplanan
Türkiye Emekliler Derneği 22. Genel Kuruluna
katılan ve bir konuşma yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışanların ve emeklilerin sorunlarının ortak olduğunu söylemiştir. En düşük
emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması
gerektiğini belirten Ergün, her zaman emeklilerin
yanında olduklarını vurgulamıştır. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜRKİŞ aktif, TÜED ise pasif bir sistem içinde birbirini
tamamlayan iki üst kuruluş olarak birlikte çalışmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu söylemiştir. Sendikacılığın öncüsü olan TÜRK-İŞ’in
desteği Derneğimizin büyümesinde büyük bir
paya sahip olduğunu belirten Ergün, emeklilere
yapılan çalışmaları ve kazanımları kapsamlı olarak anlatmıştır.
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23 EKİM 2018
2019 Bütçe Görüşmeleri Başladı: 2019 Yılı
Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelere başlanmış Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yapmış; ekonomik, sosyal ve
hukuksal hedefleri açıklamıştır.

5 KASIM 2018
Enflasyon Yükseliyor: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı tüfe artışlarını açıklamıştır. Buna
göre; aylık artış yüzde 2.67, yıllık artış yüzde
25.24 olmuştur. Ana harcama grubu içinde Ekim
ayında en yüksek artış giyim ve ayakkabıda yüzde 12.74, ikinci sırada gıda da yüzde 3.22 artış olmuştur.

8 KASIM 2018
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bütçesi Görüşüldü: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın
bütçesinin büyüklüğüne dikkat çekmiş ve en kapsamlı Bakanlık olarak topluma hizmet ettiklerini
söylemiştir. Çalışma hayatı gibi dinamik bir alanda sosyal diyalogun önemli olduğunu ve 2019 yılı
için asgari ücreti sosyal taraflarla birlikte en iyi
şekilde tespit edeceğimize inanıyorum görüşünü
belirtmiştir.

15 KASIM 2018
İşgücü İstatistikleri Yayınlandı: Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde 3 milyon 670 bin
kişi olmuştur. İşsizlik oranı yüzde 11,1 seviyesinde
gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2018
yılı Ağustos döneminde, 29 milyon 318 bin kişi,
istihdam oranı yüzde 48,3 olmuştur. Bu dönemde,
tarım sektöründe çalışan sayısı 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin
kişi artmıştır. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4’ü
tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,1’i inşaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer almıştır. Kayıt
dışı çalışanların oranı %34 olarak gerçekleşmiştir. Ağustos 2018 döneminde herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların
oranı, yüzde 34 olarak gerçekleşmiştir.
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Demiryol-İş Sendikası, Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir
açıklama yayımladı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Aziz milletimizin kanı ve canı pahasına
büyük mücadeleler sonucunda kurduğu
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümünü büyük gururla ve mutlulukla kutluyoruz.
Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin azim ve
kararlılığıyla kurduğu büyük bir eserdir.
Bu eser, millet iradesini ve bağımsızlığı her
şeyin üzerinde tutan bir neslin bugünkü
nesillere armağanıdır.
Ülkemiz, Cumhuriyetimizin kuruluş
felsefesinin temelinde olan muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefini
yakalama çabası ile ekonomik ve sosyal
kalkınma ve halkın refahını sağlama çabalarını, demokratik ve sosyal hukuk devletini koruma ve kollama anlayışını sürdürme
kararlılığındadır.

Ülkemiz, demokrasinin kurum ve kuralları içinde, sosyal ve kültürel farklılıklarını
koruyup geliştirmeyi, birlik ve bütünlüğünü, huzurunu ve kardeşlik ortamını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrımcılığın
olmadığı, barış ve kardeşlik içinde, özgürlük ve demokrasi içinde yaşayan bir Türkiye’nin, toplumun tüm kesimlerinin katkı
ve çabalarıyla daha da güçleneceğine inanıyoruz.
Başta temsil etmekten onur duyduğumuz üyelerimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı
yürekten kutluyoruz. Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah
arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan
aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Saygılarımızla”
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VEFAT HABERLERİ
ACIMIZ BÜYÜK

BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması
sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren vatandaşlara DEMİRYOL-İŞ olarak
Allah’tan rahmet, aileleri ve tüm sevdiklerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar
diliyoruz.

YUSUF TATLI

MUSTAFA ÖZDEMİR

MAZLUM AKKUZU

Mersin 631 Yol Bakım
Onarım Şefliği’nde çalışan
üyemiz Yusuf TATLI,
01.12.2018 tarihinde
geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybetmiştir. Tatlı,
1963 doğumluydu.

72 Şube 722 Yol Bakım
Onarım Müdürlüğü’nde
çalışan üyemiz Mustafa
ÖZDEMİR, 23.12.2017
tarihinde geçirmiş olduğu
kalp krizi sonucu hayatını
kaybetmiştir. Özdemir, 1963
doğumlu, evli ve 3 çocuk
babasıydı.

Afyon Yol Mekanik Atölye
Müdürlüğü’nde çalışan
üyemiz Mazlum AKKUZU,
01.07.2018 tarihinde geçirdiği
kalp krizi sonucu hayatını
kaybetmiştir. Akkuzu, 1964
doğumlu, evli ve 2 çocuk
babasıydı.

Aramızdan ayrılan değerli
üyelerimiz;

İSRAFİL ÖZHAN

SEYHUN PAYLAR

Kemah 442 Yol Bakım
Şefliği’nde çalışan üyemiz
İsrafil ÖZHAN, 04.11.2018
tarihinde geçirmiş olduğu
iş kazası sonucu hayatını
kaybetmiştir.

Adana Servis Depo
Müdürlüğü’nde çalışan
üyemiz Seyhun PARLAR
18.09.2018 tarihinde vefat
etmiştir. Parlar, 1964
doğumluydu.
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Seyhun PAYLAR, Yusuf
TATLI, Mustafa ÖZDEMİR,
Mazlum AKKUZU, İsrafil
ÖZHAN’ın vefatlarından
duyduğumuz üzüntüyü
belirtir, merhum
üyelerimize Yüce Allah’tan
rahmet, kederli aileleri
ile yakınlarına ve mesai
arkadaşlarına başsağlığı ve
sabırlar dileriz.
DEMİRYOL-İŞ
YÖNETİM KURULU
DEMİRYOL-İŞ
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