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Sevgili Kardeşlerim,

Dört yıllık 28. dönem genel kurul sürecini tamamlamış bulunuyoruz. 2015-
2019 yıllarını kapsayan dönemde, gerek ülkemizde gerekse dünyada çok 
önemli ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeler yaşandı. Ayrıca, 

sendikamızda tarihsel dönüşümlere imza atmış 
olan, büyük işçi önderi, Genel Başkanımız 
Abdullah Karacan’ı da 2018 yılının Kasım ayında 
kaybettik. Dolayısıyla bir yandan ülkemizde öte 
yandan Dünyada ortaya çıkan gelişmelerin yanı 
sıra, son dönem sendikamız içinde de önemli 
gelişmelerin yaşandığı yıllar oldu. Öte yandan 
2015-2019 yılları arasında; Ortadoğu’da büyük 
çalkantıların yaşandığı, ülkelerin doğrudan işgal 
edilmesi dahil çeşitli uygulamaların gündeme 
geldiği; binlerce işçinin iş kazalarında kitlesel 
ölümlerle yaşamlarını yitirdiği, 2008’de başlayan 
küresel ekonomik krizin etkilerinin bir türlü 

atlatılamadığı, gelir dağılımının giderek bozulduğu, işsizlik sorununun 
çözülemediği, 2018 yılının ikinci yarısında yeni krizlerin ortaya çıktığı bir 
dünyada yaşadık. 

Ülkemizde ise toplumsal kamplaşmanın giderek yoğunlaştığı, siyasal-
sosyal yapının sorunlarının derinleştiği, kayıt dışı çalışmanın tüm çarpık 
sonuçları ile birlikte varlığını devam ettirdiği, işsizliğin giderek arttığı, 
ülkemizin gelir dağılımı en dengesiz ülkelerden birisi olarak Dünya’daki yerini 
aldığı, iki genel seçim, bir yerel seçim, bir halk oylaması ve bir 
cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşmesine rağmen temel hak ve özgürlükler 
alanında 12 Eylül’ün yasakçı düzeninin sürdürüldüğü, örgütlenme ve toplu 
sözleşme hakkının kullanılamaz hale geldiği, sendikaların giderek 
etkisizleştiği, genel olarak bir yoksullaşmanın yaşandığı ve devletin yasama 
yürütme ve yargı organları ile bir bütün olarak tartışmalı bir yeniden yapılanma 
içine girdiği bir dönemi geride bıraktık.

Sevgili Kardeşlerim,

Bu koşullar içinde sendikamızı geçmişten gelen olumsuz tortulardan 
kurtararak geleceğe hazırlamak konusunda büyük başarılar elde ettiğimizi 
gururla belirtmeliyim. Çalışmalarımız sonucunda, sendikamız, 2015-2019 
döneminde maddi alt yapısı ile örgütsel yapısını giderek daha da sağlamlaştıran 
bir süreci tamamladı. 

Bugünden baktığımızda sendikamızı ileriye taşıyacak temellerin atılması, 
örgütsel birlik ve bütünlüğümüzün güçlendirilmesi, üye sayımızın arttırılması 
ve sendikal mücadelenin elde edilmiş haklarımızı koruyacak şekilde 
geliştirilmesi yönünde, daha önce ulaşılamayan olumlu gelişmeler 
sağladığımız bütün açıklığıyla ortadadır. 
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Bu Genel Kurul döneminde sendikamız bir önceki dönemde kazandığı 
maddi değerlere yenilerini katarak varlığını sürdürmüştür. Genel Merkez, 
Kocaeli Şubesi, İstanbul Şubesi, Gebze Şubesi, İzmir Şubesi ve Çerkezköy 
Bölge Temsilciği, Adapazarı Şubesi ve Kocaeli Sosyal Tesisleri sendikamıza 
kazandırılmıştır. Ayrıca yine Kocaeli’de sendikamızın ikinci sosyal tesisi de 
tamamlanmıştır. Üyelerimizin hizmetine sunulmak için planladığımız 
sendikamızın otelini de 2018 yılının ikinci yarısında hizmete açmış 
bulunuyoruz. Örgütlenmemizi geliştirerek ülkemizin her yanında üyelerimizin 
sayısını arttırdıkça sendikamıza yeni binalar ve tesisler kazandırmaya devam 
edeceğiz. Üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için toplumsal amaçlı 
kurumlar oluşturmak da önümüzdeki dönemde temel hedeflerimiz arasında 
olacaktır. 

Alt yapımızı geliştirme konusunda sağladığımız bu başarıya ek olarak, 
başlattığımız örgütlenme kampanyamız ile de sendikamızı tarihinin en üst 
noktalarına taşımış bulunuyoruz. 2019 yılının ilk yarısında örgütlü olduğumuz 
işyerlerinin sayısı ile üye sayımız hızla artmış bulunuyor. Sendikamızı 
ülkemizdeki Kimya, Petrol, Lastik işçilerinin gerçek mücadele örgütü olarak 
geleceğe hazırlıyoruz. Bu çerçevede bugün üye sayımız 10 yıl öncesine göre 3 
kat artarak 15.000’lere yükselmiş bulunuyor. Önümüzdeki Genel Kurul 
döneminde üye sayımızı 20.000’lerin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 
Böylesine büyük adımları sendikal hareketin baskı altında tutulduğu, toplu 
sözleşme ve grev hakkının kullanılamaz hale getirildiği bir ortamda atabilmiş 
olmamızın önemini ve değerini bütün arkadaşlarımın en iyi şekilde 
anlayacağına kuşkum yoktur. 

Sendikamızı her yönden geliştirmeye çalışırken yıllardır yerleşik hale 
gelmiş ve emekçileri örgütsüz bırakmayı amaçlayan uygulamalara karşı da 
mücadelemizi yükselttik. Güvencesiz işçiliğe ve taşeron sistemine karşı 
oluşturduğumuz politikalarla geçici işçilerin sendikal haklara 
kavuşturulmasını ve taşeron sisteminin örgütlü olduğumuz işyerlerinde 
ortadan kaldırılmasını büyük ölçüde başardık. Özellikle taşeron işçilerinin ana 
işverenlerin işçisi yapılarak sendikal güvencelere kavuşturulması Türkiye 
sendikal hareketi açısından bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Lastik 
işkolunda 50’ye yakın taşeron firmayı yok ederek sağladığımız ve diğer örgütlü 
olduğumuz işyerlerinde mücadelesini sürdürdüğümüz bu konunun önemi, 
önümüzdeki süreçte çok daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü bu adım, sendikaların 
tüm işçilerle, aralarında ayrım yapmaksızın ve geçmişten gelen örgütsüz işçi 
çalıştırma anlayışını yıkarak, yeniden buluşması anlamına gelmektedir. 
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Sevgili Üyelerimiz,

2015-2019 yılları arasında üyelerimizin kazanılmış haklarını koruma ve 
yeni haklar elde etme mücadelemizi de kararlılıkla sürdürdük. Toplu 
sözleşmelerde, işverenlerce gündeme getirilen ve iş yasasının esnekleştirme 
hükümlerini toplu sözleşmelere yerleştirme taleplerine karşı direndik. 
Sendikamız, kazanılmış haklarımızı koruyarak geleceğe ulaşma konusunda 
olduğu kadar; geçmişine yakışır bir sendikal mücadeleyi sürdürme konusunda 
da örnek bir tutum takınmış bulunmaktadır. Bu çerçevede sosyal güvenlik 
alanında gerçekleştirilen ve çalışanların geleceğini tehdit eden gelişmelere 
karşı da birçok işyerinde bireysel emeklilik sistemini yerleştirerek geleceğimiz 
için önemli adımlar attık. 

Lastik-İş Sendikası bu genel kurul dönemini kapsayan 2015-2019 yılları 
arasında demokratik meşruluk taşıyan her mücadele için alanlara çıkmayı da 
bilmiştir. Sendikamız 1 Mayıs’ın emek ve dayanışma günü olarak kabul 
edilmesine ve Taksim’de kutlanmasına yönelik mücadelenin kararlı bir 
savunucusu olmuştur. Örgütlendiği için işten çıkarılan sendika üyelerinin 
direnişlerine, iş kolu ve konfederasyon farkı gözetmeksizin, en aktif şekilde 
katılmıştır. Kıdem tazminatına ve sosyal güvenlik haklarımıza yöneltilen 
saldırılara karşı aktif bir mücadele sürdürmüştür. Konfederasyonumuz DİSK 
tarafından yürütülen mücadelede öncü güçlerden birisi olarak yerini almıştır. 
Kısaca, sendikamız bu genel kurul döneminde sürdürdüğü sendikal mücadele 
ve ortaya koyduğu yaklaşım ve politikalarla dinamik ve güçlü bir işçi örgütü 
olduğunu kanıtlamıştır.

Türkiye 2000’li yıllardan bugüne, bir krizin etkisini atlatamadan diğerine 
yakalandı. 2001 bitmeden 2008’in içine düştü. 1,5 milyondan fazla işçinin işini 
kaybettiği bu krizin yarattığı ekonomik, sosyal siyasal çalkantılar sürerken, 
2018 yılında yeniden ağır bir ekonomik krizin ortalığı kasıp kavurduğuna şahit 
oluyoruz.   Ülkemizde 2018 yılının sonunda işsiz sayısı resmi rakamlara göre 4 
milyon, daha gerçekçi tahminlere göre ise 7 milyona yaklaşmış bulunuyor. Bu 
dönemde kazanılmış haklarda gerilemeler yaşandı. Kriz gerekçe gösterilerek 
çalışanların güvenceleri ve temel hakları geriletildi. Sendikamız Lastik-İş bu 
kriz döneminde de kazanılmış haklarımızda gerileme yaşanmadan ve 
üyelerimizin işlerinin devamını sağlayarak mücadelesini sürdürecektir. Ancak 
yine de önümüzde, uygulanan yeniden yapılanma politikalarına bağlı olarak 
gündeme gelen çok önemli sorunlar bulunmaktadır.

Gelecek dönem ekonomik ve sosyal alanda kazanılmış 
haklarımızı ortadan kaldırmak amacıyla karşımıza çıkarılacak engellerle 
mücadele içinde geçecektir. Ücretlerin düşük tutulması, sendikal 
örgütlenmenin etki alanının daraltılması, Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan 
büyüme ve kalkınma programlarının temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
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yaygın işsizliğin sürmesi, kayıt dışının devam etmesi ve gelir dağılımındaki 
bozukluğun daha da derinleşerek varlığını sürdürmesi, sermayenin ve devletin 
politikalarının esası olacaktır. Bu politikalar ister istemez demokratik hak ve 
özgürlüklerin sınırlanmasını ve haklarımız üzerindeki yasakların 
sürdürülmesini zorunlu kılmaktadır.

Yaşanan bütün bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde sendikal 
politikaların büyük bir dikkatle, bilinçli bir şekilde ve çok yönlü olarak 
belirlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, tüm 
üyelerimiz ve yönetim birimleriyle sendikamız, bu zorlukların üstesinden 
gelecek bir mücadele çizgisi oluşturarak varlığını sürdürecektir. 28. Olağan 
Genel Kurulumuzun önümüzdeki sorunlar karşısında bizler için yol gösterici 
bir çerçeve sunacağına kuşkum yoktur.

Sevgili Arkadaşlarım,

Bu dönemde hepimizi derin üzüntü içine sokan acı bir olayı da birlikte 
yaşadık. Sendikamızın Genel Başkanlığı görevini 16 yıl boyunca sürdüren 
Abdullah Karacan’ı 13 Kasım 2018 tarihinde uğradığı menfur bir saldırıda 
kaybettik. Kirli ve karanlık odakların tetikçisi olduğuna kuşku bulunmayan bir 
katil, sendikamızın ve Türkiye sendikal hareketinin öncü neferlerinden birini 
aramızdan aldı. Ancak hepiniz emin olmalısınız ki; Abdullah Karacan’ın 
fiziksel varlığını aramızdan alanlar hiçbir şekilde amaçlarına 
ulaşamayacaklardır. Çünkü Karacan yarattığı mücadele geleneği ve bıraktığı 
mirasla Lastik işçisinin ve Türkiye işçi sınıfının kalbinde sonsuza kadar 
yaşayacaktır.

Örgütsel birikimimize, sizlere ve kendimize duyduğum güvenle 28. 
Olağan Genel Kurulumuzun, var olan birlik ve bütünlüğümüzü daha da 
geliştireceğine ve sendikal mücadelemizi yükseltmek için büyük katkılar 
yapacağına inanıyor; tüm üyelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Alaaddin SARI

Genel Başkan
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1.DÜNYA VE TÜRKİYE

1.2015-2019 DÖNEMİ: Her Açıdan Önemli Gelişme Ve Değişmeler 

1.1. Genel Bakış

Ülkemiz ve Dünya 2015-2019 yılları arasında büyük çalkantılar ve 
belirsizlikler yaşadı. Savaşlarla, işgallerle, göçlerle, ağır insanlık trajedileriyle, 
yoksulluk ve açlıkla, askeri darbe girişimleriyle, işten atılmalarla, ağır sosyal 
sorunlar ve siyasal krizlerle dolu bir dönemi geride bıraktık. Ancak bugün ve 
geleceğe dönük olarak da bütün sorunlar olanca ağırlığıyla varlığını 
sürdürüyor. 

Dünya’da uluslararası sermayenin hakimiyeti altında emperyalist 
saldırganlık insanlığa karşı suç işleyerek varlığını sürdürüyor. Bu durumun en 
açık örnekleri ise sınırlarımızın hemen yanı başında Ortadoğu’da yaşanıyor. 
ABD’nin başını çektiği saldırganlık milyonlarca insanın ölümüne, açlığına ve 
sefaletine yol açtığı gibi yine milyonlarcasının ülkelerini terk etmesine ve 
büyük insanlık dramlarına yol açıyor. ABD ile birlikte Rusya, İran, Çin ve 
Türkiye’nin de içinde yer aldığı güçler Ortadoğu’da ki enerji politikalarını 
kendi yararlarına değiştirmek ve bölge hakimiyetlerini güçlendirmek için, 
ortaya çıkan yıkıma ve insanlık dışı sonuçlara aldırmadan her türlü 
faaliyetlerine devam ediyorlar. 

Kısaca, bu dönem içinde dünyanın birçok ülkesinde toplumsal çalkantılar 
baş göstermiş bulunuyor. Ortadoğu’da ise gelişmeler daha büyük bir hız 
kazandı. ABD’nin ülkeleri doğrudan işgal yöntemiyle sürdürdüğü egemenlik 
bölgede yeni sorunlara yol açmış bulunuyor. Irak’tan Libya’ya, Cezayir’den 
Tunus’a, Ürdün’den Mısır’a, Yemen’den Suriye’ye kadar tüm Ortadoğu 
ülkeleri siyasal ve sosyal yapılarını yeniden oluşturabilmek için iç savaş, işgal, 
isyan ve ayaklanma dahil her türlü gelişmeyle karşı karşıya kalmış bulunuyor. 

1.2. 1980’den Günümüze Türkiye

Var olan koşullar içinde Türkiye 30 yılı yakın bir süredir kurumlaştırılmış 
bulunan yapısını sürdürmekte zorlanıyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle 
temelleri atılan ve emeğin sömürüsüne dayalı olarak sürdürülen toplumsal 
sistem, ortaya atılan bütün değişim iddialarına karşın varlığını devam ettiriyor. 
2008 yılında başlayan ve etkileri günümüze kadar süren küresel ekonomik kriz 
Türkiye’de de önemli sonuçlar yaratmış bulunuyor. Var oluşunu ucuz emek 
istihdamı politikasına borçlu olan mevcut sistem bir türlü krizden 
kurtulamıyor. 2018 yılında başlayan ve ortalığı kasıp kavuran ‘yeni, ekonomik 
krizin nasıl gelişeceği ve nerede son bulacağını ise kimse kestiremiyor. Siyasal 
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iktidar 2019,2020 ve 2021 yıllarını kapsayan üç yıllık bir programı kriz 
programı şeklinde oluşturmuş bulunuyor. Ancak bu programda ön görülen 
sonuçların da güvenilir olmadığı ve öngörülerin gerçekçi bulunmadığı 
görülmekte. Dolayısıyla 2018 yılının ikinci yarısında başlayan krizin 
enflasyonu yükselterek, işsizliği arttırarak ve ulusal gelirde gerilemelere yol 
açarak uzun yıllar sürmesi doğal ve gerçekçi bir beklenti haline gelmiş 
bulunuyor.

Aslında ülkemiz 24 Ocak 1980’le başlayan bir değişimi ekonomik ve 
siyasal alanlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla yaşamaktadır. Uzun yıllardır 
ekonomik kalkınmanın finansmanını emek gelirlerinden sermayeye gelir 
aktarımı politikası ile gerçekleştiren bir politika gündemdedir. 

Türkiye’de bu dengesiz ve sürekli bunalım doğuran toplumsal ortam 
temel hak ve özgürlükler baskı altına alınarak ve sendikal hakların kullanılması 
engellenerek sürdürülmeye çalışılıyor. Türkiye’de bugün hala, 1983 yılında 12 
Eylül generalleri tarafından çıkarılmış olan Sendikalar Yasası ile Toplu İş 
Sözleşmesi Yasası temel yapısıyla varlığını sürdürüyor. 2012 yılında 12 Eylül 
yasaları değiştirilerek, sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi konuları tek 
bir yasada toplanmış bulunuyor. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası adı 
verilen 6356 sayılı yeni yasa, sendikal hak ve özgürlükler üzerinde var olan 
yasakları ortadan kaldırmadı. Özellikle toplu sözleşme ve grev hakkı 
konusundaki 12 Eylül döneminde getirilmiş bulunan bütün kısıtlamalar olduğu 
gibi duruyor. Güvencesiz çalışmayı ve kayıt dışılığı özendiren, çalışanların 
mevcut haklarından geri gidişi doğuran yeni iş yasası daha da esnek hükümlerle 
donatılarak yürürlükte tutuluyor. 

Uzun yıllar boyunca Türkiye, 12 Eylül 1980 askeri yönetiminin, 
toplumu sindirmeye yönelik uygulamaları altında susturulmuştur. Böylece 
ülkenin dünya içindeki yeri ve ilişkileri açısından yaratıcı ve yeni yaklaşımlar 
geliştirilmesine izin verilmemiştir. Baskıcı bir ortam içinde hiçbir gelişme 
gerektiği gibi tartışılamamıştır. Sonuç olarak toplum ekonomik ve toplumsal 
açıdan bir alternatifsizliğe, güdümlü medyanın belirlediği çerçeveler içinde 
düşünmeye ve çözümsüzlüğe adeta mahkûm edilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin yönetimde kaldığı 2002’den 
bugüne kadar geçen sürede, karşımıza, emekçilerin hak ve çıkarlarıyla hiçbir 
ilgisi olmadığını defalarca kanıtlayan ve bunalımdan çıkış yolunu geniş 
kitlelerin yapacağı özveriler aracılığıyla emekçilerin omuzlarına yıkmaya 
çalışan bir iktidar yapısı çıkmıştır. Mevcut partilerin 12 Eylül 1980 darbesiyle 
yerleştirilen baskıcı koşulları sürdürmekten başka bir işlevinin olmadığı 
ortamda, AKP sivil ve özgürlükçü bir görünüm sunarak iktidarını sürekli hale 
getirebilmiştir. Ancak son dönemde AKP’nin baskıcı ve anti demokratik

- 25 -



 uygulamalara yöneldiği görülmektedir. Temel hak özgürlüklerin kullanımının 
yasaklanması, hiçbir olay çıkmadan barışçıl bir şekilde yapılan Taksim’deki 1 
Mayıs kutlamalarının engellenmesi, grev ertelemeleri, devlet içinde AKP’nin 
egemenliğinin sağlamlaştırmak için bir araç olarak kullandığı tasfiye 
operasyonları ve iç güvenlik yasası adı altında gündeme getirilen açık baskı 
yasaları bu dönemin genel eğilimini oluşturmuştur.  Ekonomik politikalar 
açısından da giderek daha doğrudan bir şekilde sermayenin temsilcisi 
kimliğine kavuşan bu siyasal parti, bütün bu gelişmelere karşı siyasal ve sosyal 
alanlarda tutarsız ve spekülatif bir “özgürlükçü” çizgi izleyerek geniş kitlelerde 
yanılsama yaratabilmektedir. 

Oysa ülkemizde bugün insanca yaşama düzeyinin geniş kitleler için 
daha aşağılarda aranacağı hiçbir çıta kalmamıştır. Açlık sınırının altında iki 
milyondan fazla, yoksulluk sınırının altında ise yirmi milyondan fazla insanın 
yaşadığı bir ülke durumuna gelmiştir Türkiye. Bu koşullarda bile siyasal iktidar 
halktan özveri talep edebilmektedir. 

İşsizlik, enflasyon, gelir dağılımı bozukluğu, istihdam yaratamayan 
büyüme, bir türlü çözülemeyen borç batağı, etnik ve dinsel kimliklere göre 
toplumun kamplaşması, düzensizliklerin ve yasa dışılıkların artışı, yurttaşların 
güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü olayın hızla yaygınlaşması, 
Türkiye’nin tümünde deprem riskinin hiçbir önlem alınmaksızın en önemli 
tehlike olarak durmaya devam etmesi ve anti-demokratik baskıcı siyasal-
toplumsal yapının giderek daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi, bu 
siyasal iktidarla geçirilen yılların da hiçbir soruna çözüm getiremediğinin açık 
göstergeleri niteliğindedir.

2) DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL 
DENGESİZLİKLER ARTIYOR

2.1 Uluslararası Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Uluslararası düzenin yeniden kurulması olarak görülebilecek kimi 
gelişmeler hemen yanı başımızda ortaya çıkmaktadır. Ortadoğu belki de ancak 
yüzyılda bir görülebilecek olan büyük bir kaosun içine düşmüştür. Yakın 
zamanda gelişen ve Ortadoğu’yla Kuzey Afrika’nın tümünü kapsayan 
“değişim” görüntüleri, büyük bir belirsizlik yaratan yeni bir yapılanma 
sürecinin içinde bulunulduğunu gösteren en açık örneklerdir. Tarihsel olarak 
20. Yüzyılın son çeyreğinde İran- Irak savaşı ile başlatılabilecek olan bu 
gelişmeler, günümüze kadar yaşanan Körfez Savaşı, ABD’nin Irak’ı işgali, 
Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Suriye gibi ülkelerdeki zaman zaman 
gelgitlerle yürüyen toplumsal değişiklikler son 30 yıldır Ortadoğu ve Afrika’yı 
büyük bir çözümsüzlük ve kaos içine sokmuş bulunmaktadır. 
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Doğal olarak bu gelişmelerin hiçbirisi ulusal sınırların ötesine taşan 
çok uluslu sermayenin küreselleşme koşullarında kendi çıkarlarına dayalı 
olarak gündeme gelen politikalardan ayrı ele alınamaz. Böylece 
küreselleşmenin özellikle siyasal açıdan biraz uzağımızda gibi duran 
dinamikleri, bölgemizdeki ülkelerin yönetimlerinin ve sınırlarının yeniden 
belirlenmesi boyutuyla çok yakınımıza, hatta içimize dönük etkiler 
yaratabilecek bir düzeye sıçramıştır.  ABD tarafından açıkça ifade edilen ve 
uygulanan bu politikalar, ülkemizin 20.yüzyılın başında kurduğu ve yaklaşık 
100 yıldır var olan maddi-manevi ve kurumsal tüm yapılarını tehdit eden nitelik 
taşımaktadır. Bu tehditlerin en belirgin olanı da Ulusal Kurtuluş Savaşı ile 
çizilmiş sınırların ortadan kaldırılmasına dönük gelişmelerin 
tırmandırılmasıdır.

Türkiye’nin bu gelişmeler karşısında kendi ulusal çıkarlarına öncelik 
veren politikalar uyguladığı konusu ise oldukça kuşkuludur. Daha çok mezhep 
kavgalarında taraf olma anlayışı ile gelişmelere yaklaşılması İran’dan 
Suriye’ye, Mısır’dan Yemen’e, Türkiye’nin bütün dış ilişkilerinin sorunlu hale 
gelmesi sonucunu doğurmuştur.

Öte yandan  “kurulu devlet sisteminin” onlarca yıldır, Osmanlı’dan da 
devralarak sürdürdüğü demokratik olmayan ve baskıcı niteliği de 
değerlendirilmek durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti, temel yönetim 
eğiliminin insan hak ve özgürlüklerinin baskı altında tutulduğu, çalışanların 
hak ve özgürlüklerinin her zaman sistem için bir tehlike gibi algılandığı bir ülke 
olarak var olmuştur. Sonuç olarak bu politikalar ülkemizi, dünyanın en yaygın 
kayıt dışı ekonomisine sahip olan, sivil ve demokratik örgütlenmelerin bir türlü 
gelişemediği, dünya ülkeleri arasında gelir dağılımının en bozuk olduğu 
ülkelerinden birisi yapmıştır.

Böylece ülkemiz demokrasinin sadece göstermelik olarak var olduğu, 
işsizliğin alabildiğine yükseldiği, borç batağına saplanmış, yurttaşlarının en 
temel ihtiyaçları olan eğitim, sosyal güvenlik, sağlık, konut gibi alanlarda bile 
etkinlik gösteremeyen ve geniş kitlelerin geleceğe hiçbir şekilde güvenle 
bakamadıkları bir ortama sürüklenmiş bulunmaktadır. Ülkemizde bugün her 
şey belli bir yönetici-siyasal-bürokrat kadro tarafından toplumun çok küçük bir 
azınlığının çıkarları doğrultusunda planlanıp uygulanmaktadır.

2.2. Çalışma İlişkileri

Günümüzde çalışma ilişkileri alanında 12 Eylül düzeninin sürmesi, 
kazanılmış hakları gerileten 4857 Sayılı İş Yasası, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik 
Yasası, son olarak 2012 yılında yasalaştırılan Sendikalar ve Toplu iş 
Sözleşmesi Yasası yukarıda belirtilen sonuçların doğmasını güvenceye alan 
kurumsal çerçevenin örnekleridir. Bir başka deyişle, 2019 yılı başında da, 
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kurulu düzenin emekçilerin hak ve özgürlüklerini baskı altında tutan yapısı 
güçlendirilerek sürdürülmektedir. Son dönemde bu sürece uygun olarak, 
Avrupa Birliği'ne üyelik konusundaki duraksamalarla birlikte, 
demokratikleşme eğilimleri de gerilemeye başlamıştır. Bu gerilemenin en açık 
örneği, daha önce yasal olarak kutlanmasına izin verilen 1 Mayıs gösterilerinin 
Taksim'de yapılmasının, 2013 ve 2014 yıllarında yasaklanmasıdır. Ayrıca gezi 
parkı olayları da aynı eğilimin uzantısı olarak yaşanmış bulunmaktadır. 2015 
yılının başında yürürlüğe konulan iç güvenlik yasası ile de bu baskı düzeninin 
yasal alt yapısı hazırlanmıştır. Kaldı ki, 2016 yılının ortalarında ilan edilen 
olağanüstü hal ile birlikte artık neredeyse tüm grevler ertelenmekte ve fiili 
olarak grev hakkı ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

Bu türden düzenlemelerle ucuz işçilik politikasının devamını 
sağlamak ve bu politikaya süreklilik kazandırmak için başvurulan yasal 
düzenlemelerin birisi de 2016 yılının ikinci yarısında çıkarılan özel istihdam 
bürolarına iş sözleşmesi yapma yetkisi verilmesini düzenleyen yasadır. Bu yasa 
ile ulusal istihdam strateji belgesinde siyasal iktidar tarafından ön görülen 
düzenlemelerden birisi daha geçekleştirilmiş bulunmaktadır. Buna göre 
işyerlerinde çalışanların en az dörtte birinin esnek ve geçici ilişkiler içerisinde 
istihdam edilmesinin yolu açılmış bulunmaktadır. İşçinin işyeri ve iş güvencesi 
yok edilerek, ne olduğu tartışmalı bir ‘’istihdam güvencesi’’ kavramı temelinde 
uygulamalar gündeme getirilmektedir. Bu tür düzenlemelerle gerek iş ile işçi 
arasındaki bütünlük, gerekse işçi ve işyeri arasındaki süreklilik tümüyle 
ortadan kaldırılmakta ve bütün amaç daha ucuz ve esnek, dolayısıyla daha karlı 
istihdam biçimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelmektedir.

Bütün bu düzenlenme uygulama ve sermayenin varlığını 
güçlendirmeye dönük politikalar ön görülen sonucu hiçbir şekilde 
sağlamamaktadır. Nitekim iş gücünün esnek kullanımına ilişkin düzenlemeler 
de, daha sonra ortaya çıkan krizleri önleyememiştir. İşçileri daha ucuz, esnek ve 
daha çok çalıştırmaya yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmiş olmasına 
karşın, Türkiye’de 2018 yılının ikinci yarısında derin bir ekonomik krizin 
patlaması önlenememiştir. 2018 yılının Ağustos ayında önce döviz kurlarıyla 
başlayan dengesizlikler daha sonra tüm ekonomiye yayılarak üretim, inşaat ve 
hizmet alanlarının tümünü etkisi altına almıştır. Enflasyon bir iki ay içinde 
yaklaşık 2 katına çıkmış, işsizlik hızla yükselmiş ve ulusal gelirin önce 
yavaşladığı, sonra düşmeye başladığı görülmüştür. Yaşananlar, uygulanan ucuz 
işçilik politikasıyla ücretlerin bastırılmasına, çalışanların satın alma gücünün 
düşürülmesine ve yoksulluğun giderek artmasına karşılık, 2001’de ve 2008’de 
olduğu gibi 2018’de de krizin önlenemediğini açıkça göstermektedir. 
Dolayısıyla, ekonomik dengeleri tutturabilmek gerekçesiyle ve krizleri 
önlemek için, iş gücünün ucuz ve esnek çalıştırılması gerektiğini öne süren 
hiçbir yaklaşımın geçerliliği yoktur. Bu yaklaşımlar, sermayenin çıkarları 
doğrultusunda, gelir dağılımını işçiler ve ücretliler aleyhine değiştirme amacını 
perdeleyen sahte gerekçeler olarak ortada durmaktadır. 
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Gelişmelere yön verebilmek açısından önümüzdeki dönemde ilk 
durak, 31 Mart 2019 seçimleridir. Bu seçimlerde iktidara aday olsun olmasın 
tüm siyasal partiler üzerinde baskılar yoğunlaştırılmalı ve sendikal hareketin 
gelişip güçlenmesi, çalışanların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, sosyal 
devletin yaratılması doğrultusunda politikalar ve programlar oluşturmaları 
zorlanmalıdır. 

Sendikamız ülkemizin en köklü demokratik kurumlarından birisi 
olarak, tarihi boyunca yaptığı gibi, önümüzdeki dönemde de ülkemizin 
bütünlüğünden yana, demokratik ve barış içinde bir Türkiye yaratma 
mücadelesinde en aktif şekilde yerini alacaktır. Küresel düzeyde belirlenmiş ve 
ülkemiz için büyük tehditler içeren politikaların aracı olmayacaktır. Öte yandan 
bu tehditleri kullanarak ülke içinde anti-demokratik bir yönetim oluşturmaya 
ve sürdürmeye çalışanların yanında da yer almayacaktır. Özgürlük, demokrasi, 
demokratik devlet, ülkemizin bütünlüğü, toplumsal refah ve barış bir arada 
talep edilerek gerçekleştirilmelidir. Temel hak ve özgürlüklerimizin gelişmesi 
ülke bütünlüğüne karşı bir tehdit olamaz. Ülkemizin bütünlüğünü korumak 
gerekçesiyle en temel hak ve özgürlüklerimiz elimizden alınamaz. 

Hak ve özgürlüklerimizin güvence altında olduğu, açlığın ve 
yoksulluğun bulunmadığı, iç barışın sağlandığı, demokratik, çağdaş, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti içinde yaşamayı başarmak zorundayız. 

Burada emekçi örgütlerine düşen en önemli görev demokratikleşme 
mücadelesini hiçbir bulanıklığa izin vermeyecek şekilde yükseltmek ve 
emekçilere biraz soluk aldıracak yaşama alanlarını yaygınlaştırmaktır. 
Sendikal hareket ülke bütünlüğüne de, demokratik hak ve özgürlüklere de sahip 
çıkabilecek hareketlerin başında gelmelidir. Çünkü demokratik olmayan bir 
toplum gerçek anlamda özgür olamaz. Bir ülkenin gelişmesi, demokratik hak 
ve özgürlüklerin yaygınlaştığı ölçüde hızlanır ve güç kazanır. Ve bilinmelidir ki 
demokratik bir toplum, o toplumun emekçileri demokratikleşmeyi talep 
etmedikçe yaratılamaz.

3 ) D Ü N YA D A TO P L U M S A L V E  S İ YA S A L 
GELİŞMELER: SİSTEM ARTIK ÇÖZÜM ÜRETMİYOR

3.1. Küreselleşme Hayalinden Çözümsüzlüğe…

2020’li yılların hemen öncesinde Dünya’nın geldiği aşama, 
uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillenmiş bulunan küresel 
dengelerin, insanlık için büyük yıkım ve zararlara yol açan 30-40 yıllık bir 
uygulama sonrasında, artık sürdürülemez duruma geldiği gerçeğidir. Bugün 
gerek küresel krizlerle gerekse bazı ülkelerde ortaya çıkan siyasal değişiklikler
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 ve tepkilerle var olan durumun değiştirilmesinin gerektiği belirginleşmektedir. 
Tümüyle sermayenin çıkarlarına dayalı olarak uygulanan küresel çaptaki yeni 
liberal uygulamalar insanı ve insanlığı yok sayarak somut yıkımlara ve insanlık 
değerlerinde bozulmalara yol açmıştır. Ancak özellikle 2008 küresel krizinin 
arkasından başlayan gelişmeler ve son olarak 2018 yılı sonunda Fransa’da 
ortaya çıkarak bazı Avrupa ülkelerine yayılan yaygın tepkiler, bir dönemin sona 
erdiğini ve insanlığın sosyal korumalara ve toplumsal dayanışmaya yönelik 
yeni bir değişimi aralamak istediğini açıkça ortaya koymuştur. 

20. Yüzyılın son çeyreğinde başlayan süreç öncelikle ulusal sınırların 
ekonomik faaliyet alanında ortadan kaldırılmasına dayanmaktadır. 
Korumacılığın ve devlet karışımcılığının gelişmenin önüne engel olduğu 
şeklindeki yeni algılama, ‘’her şeyin serbest bırakılması gerektiği’’ yönündeki 
düşünceleri yoğunlaştırmıştır. Buradaki serbestlik toplumsal ve bireysel 
düzeyde bir özgürleşmeyi ifade etmemektedir. Sözü edilen serbestlik kar elde 
edilebilecek faaliyetler için her türlü engelin ortadan kaldırıldığı ‘’parayla 
ölçülebilir’’ bir özgürleşmedir. Aslında ‘’ekonomik faaliyetin en yüksek 
getiriyi getirmesine’’ engel olacak her türlü özgürlük yasaklanmaktadır. Çokça 
sözü edilen ve 21. yüzyılın adeta vazgeçilmez kültü haline gelen 
demokratikleşme, yüzeysel ve sanal bir özgürlük kavramı olarak 
yerleşmektedir. 

Böyle bir değişimi sonuçlar üzerinden gözlemek ne kadar kolaysa, bu 
değişimi doğuran nedenler açısından değerlendirmek de o kadar karmaşık bir 
çerçeve oluşturuyor. İletişim ve üretim teknolojisindeki olağanüstü değişim 
göz ardı edilerek bugünü kavramak mümkün görünmüyor. İletişim alanındaki 
gelişmeler ulusal sınırları, yasak ve düzenlemeleri iyice anlamsız duruma 
getirerek yaygınlaşıyor. Bu dönemde milyarlarca insan evlerinin içinde naklen 
yayınlarla savaşları izliyor. 1990’lı yıllarda Körfez savaşıyla başlayan bu 
değişim ABD’nin Irak’ı işgalinin saniye saniye izlenmesiyle devam etti. 2010 
yılında ise Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerde de olduğu gibi, ülkelerin siyasal 
alt üst oluşları ve iktidarların devrilişi, kentlerin meydanlarına toplanmış 
milyonlarca insanın ayaklanmasını aynı şekilde oturma odalarına taşıdı. İç 
savaşlar da televizyonda izlenir hale geldi. 

20. yüzyılın son çeyreği ile 21. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan 
dengeleri/dengesizlikleri doğuran önemli bir değişim alanı da üretim 
teknolojisindeki gelişmedir. Birçok başka tartışma yanında son yıllarda 
insansız üretim sorunu gelişmelerin temelini oluşturuyor. Sanayi 4.0 adı altında 
sermayenin karlılığını artıracak gelişmeler yaygınlaştırılıyor. Kol emeğinin 
giderek azaldığı üretim süreçlerine doğru bir yaygınlaşmanın yaşandığı 
görülüyor. Geleneksel imalat sanayi üretiminde çalışanların sayısı azalırken 
üretimin örgütlenme biçimleri de hızla değişiyor. Kadın emeği öne çıkarken
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çocuk işçilerin üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürekli bir işgücü olarak 
istismara açık şekilde yerini aldığı görülüyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte 
sabit işyerleri yok oluyor. Fiziksel olarak iş yapılabilecek her mekan ve sanal 
ortamlar işyeri olmaya başladı. Evler işyerlerinin uzantısı durumuna geldi. 
Böylece çalışma saati tüm güne yayılarak 24 saate kadar ulaşabilecek bir şekil 
alıyor. 

Giderek daha az örgütlenen toplum, bireysel kimliklerin öne çıktığı ve 
‘’her koyunun kendi bacağından asıldığı’’ yeni bir ilişki sistemine dönüşüyor. 
Böyle bir değişim ise bir toplum içinde bir arada yaşayan insanların temel 
ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde ve toplumcu bir yaklaşımla karşılanması 
eğilimlerini zayıflatıyor. Bu gelişme dinamiği varlıklı ve güçlü sınıfların 
egemenliklerini herhangi bir sorgulamayla karşılaşmadan ve sonsuz bir 
meşruluk temeline dayalı şekilde sürdürebilmesinin koşullarını yaratıyor. 
İnsanın insan olmaktan gelen tüm özelliklerine ve binlerce yıl boyunca 
oluşturduğu uygarlık arayışlarına aykırı bir toplumsal var oluş şekli ortaya 
çıkıyor. 

Yeni bir bağımlılık ilişkisi olan “küreselleşme”, dünya ölçeğinde 
ekonomik ve siyasal uygulamalarıyla gündeme yerleşmiş bulunuyor. Tüm bu 
gelişmeler çok karmaşık bir görünüm sunmakta ve birçok faktörün etkisi 
altında biçimlenmektedir. Ancak öncelikle küreselleşmenin uluslararası pazarı 
genişletme, dış satımı arttırma ve işgücü maliyetlerini ucuzlatma hedefleri ile 
1940’larda ortaya çıkan bir süreç olan sosyal devlet olgusunun tekrar masaya 
yatırılması, işçi sınıfının kazanımlarının geri alınması yönünde bir eğilimi 
yapısal olarak içinde taşıyor. 

Öte yandan ise, gelişmiş kapitalist ülkelerde ortaya çıkan yeni 
eğilimler bu ülkelerdeki işçi sınıfının demokratik haklarını tehdit eder 
boyutlara yönelmiştir. Gelişmiş ülkeler diye nitelendirilen dünya 
kapitalizminin merkezindeki ülkeler ve ekonomiler açısından, yeni ve tehlikeli 
eğilimler söz konusudur. Bu ülkelerde işçi sınıfının, gelişmeye katkısı ve 
toplumsal gelişmenin içindeki yeri önemli ve belirleyicidir. Ancak, geçtiğimiz 
yıllar boyunca sistemin içine girdiği bunalım dolayısıyla, bu ülkelerde 
ekonomik açıdan güçlenmeyi sağlamak ve kaynakların daha çok özel sektör 
tarafından kullanılmasını gerçekleştirebilmek amacıyla, işçi sınıfının 
geleneksel haklarına yönelik yeni bir tutucu düşünce biçiminin geliştiği 
görülüyor. Buna göre, sosyal güvenliğin önemi azalıyor; “herkesin kendi 
ekonomik sorunlarını kendisinin çözmesi gerekir” düşüncesine dayalı bir 
toplumsal çerçeve oluşuyor;  artık sosyal devlet ilkesinin ortadan kalkması 
gerektiği ve gerçek dinamiğin özel sektörün yaratıcı  gücünde  olduğu  
düşüncesiyle; toplumsal gelişmenin ancak “bırakınız yapsınlar,  bırakınız  
geçsinler” ilkesiyle gerçekleşebileceği öne sürülüyor. Bütün bu tartışmanın 
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özünde ise, içinde yaşanılan bunalımı,  kar oranlarının düşmesini önleyerek ve 
sömürü oranını artırarak aşabilmek amacı yatıyor. Böylece Keynes’in yerini,  
yeni liberal politikaların aldığı bir geriye dönüş süreci gözleniyor. Bütün bu 
ekonomik görüş ve yaklaşım değişiminin somut sonucu ise işçi sınıfının sosyal 
haklarının ve emekçilerin özgürlüklerinin budanmaya çalışılması olarak 
görülüyor.

Uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda gelişen küreselleşme 
ile ucuz işçi bölgeleri oluşturulmakta, emek ve kaynak yoğun üretim alanları 
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaydırılmakta, uluslararası 
sermaye maliyetlerin en düşük olarak gerçekleşeceği ülkeleri seçebilme 
olanağına sahip olarak karlılık ve rekabet şansını yükseltmektedir. Gelişme 
sürecinin doğal bir sonucu eşitsiz genişleme olduğu için, dünyanın kuzeyi ile 
güneyi arasındaki uçurum daha da derinleşmekte, evrensel olarak kendi 
kendisini sürdürülemez duruma getirecek bir süreç işlemektedir.

Ulus ötesi sermayenin dünya ölçeğinde yeniden yapılanması; sosyal 
devlet modelinin yarattığı ‘’sorunların’’ giderilmesi ve 1940’larda ikinci büyük 
savaşın ardından kurulan yeni dünya düzeninin yarattığı etkilerin ortadan 
kaldırılması amacıyla “neoliberal politikalar” adı altında birtakım uygulamalar 
gerçekleştirilmektedir. Uluslararası sermaye, devletin sosyal yapısının gereği 
olan eğitim, sağlık, çevre gibi hizmetlere katkısının azaltılması, işçi sınıfının 
aldığı ücretlerin ve birtakım sosyal hakların geriletilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Özelleştirme hareketi, sosyal güvenlik kuruluşlarının 
etkinliğini yitirmesi bunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. 

Küreselleşme koşullarında çalışma biçimlerinin değişmesi ile işgücünü 
satarak geçimini sağlamaktan başka olanağı olmayan insanların işçi niteliğinin 
değişmesi aynı şey değildir. Ancak şu gerçeği vurgulamak da kaçınılmazdır: 
Yaşanan gelişme süreci ile birlikte, sendikaların önüne yeni sorunlar çıkmakta, 
sendikal yapılanma, demokratik talepler ve toplu sözleşme politikaları yeni 
yörüngelere oturmaktadır. Örneğin gelişme eğiliminin doğal bir sonucu iş 
çeşitliliğinin artması ve buna bağlı olarak yeni ücretlendirme sorunlarının 
ortaya çıkmasıdır. Tüm dünyada işe göre ücret belirlenmesi temeline dayalı 
ücret sistemlerinin uygulamaya koyulduğu gözlenmektedir.

Sendikal hareket açısından bir başka sorun teknolojik gelişmenin 
doğurduğu işsizlik karşısında çözümler üretebilmektedir. Sendikaların 
teknolojik işsizlik konusunda çözüm yolları olarak, işçilerin toplu işten 
çıkarılmasının sınırlandırılması, ek işsizlik yardımı, çalışma süresi garantisi, 
işgücünün eğitimi ve işin paylaşılması gibi yöntemlere başvurdukları 
görülmektedir. 

Elbette çalışma saatlerinin düşürülmesi ve fazla mesailerin 
kaldırılması da, temel istekler olarak gündemdedir. Toplu sözleşmelerde yarım 
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zamanlı çalışmaları sınırlayan, işgücü planlamasını öngören ve iş güvencesini 
sağlayacak yeni maddelere yer verilmesi gerektiği de de belirtilmelidir.

3.2. Yeni Bir Gelecek Arayışı…

1980’li yıllardan başlayarak gelişen bu çerçeve sermaye birikiminin 
uluslararası alanda da sağlanamaz duruma gelmesi dolayısıyla 2008 yılının 
ortalarında küresel bir krize yol açmış bulunmaktadır. Bu kriz ABD’de konut 
finansmanı için ayrılmış fonların şişkinliğinden çıkmış gibi görünmekle 
birlikte asıl olarak sermayenin kendisini yeniden üretebilmek amacıyla küresel 
düzeyde oluşturulmuş bulunan finansman ağının çökmesiyle ilişkilidir.  
Nitekim kriz kısa sürede tüm dünya ülkelerine yayılmış otomotiv başta olmak 
üzere birçok üretici sektörde yıkıcı etkiler yaratmıştır.2009 yılında da kriz 
sürmüştür. Bugün de Dünya’da birçok ülkede küresel bunalımın yarattığı 
sorunlar varlığını sürdürmektedir.

Dolayısıyla yaşanan küresel kriz ardından alınan süreç ile insanlığın 
gelişme çizgisini tamamladığı, artık uygarlığın son aşamasına ulaşıldığı gibi 
spekülatif ve ultra ideolojik yaklaşımlara yol açan “küresel serbest piyasa 
hayali” sona ermiştir. Bu krizle birlikte sermayenin çıkarlarına bağlı bir 
küreselleşmenin sürdürülemeyeceğini, ulusal ve uluslararası düzeyde sermaye 
birikimine kaynak oluşturan fon hareketlerinin sınırlanması gerektiğini ve 
piyasanın işleyişine terk edilen bir dünyanın öngörülemeyeceğini öne süren 
yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. İşçi sınıfı ve sendikalar tüm dünyada 
krizin yükünü taşımayacaklarını belirten yaygın, sürekli ve geniş çaplı 
gösteriler düzenlemişlerdir. Fransa’da ortaya çıkan ve hızla diğer Avrupa 
ülkelerine yayılan sarı gömlekliler hareketi 2018 yılında başlayıp 2019’a devir 
olan bir hareket olarak bu durumun en son örneğini oluşturmaktadır.   
Dolayısıyla, gelecek yıllar, yaklaşık 40 yıldır neo-liberal yaklaşımları 
putlaştırarak yerleştirilen kurumsal yapı ve ideolojik bakışların 
sorgulanacağı ve yeni yaklaşımların geliştirileceği bir dönem olacaktır. 

Sonuç olarak iletişim ve üretim teknolojisindeki gelişmeler ve 
küreselleşme sürecinin tıkanması, işçi sınıfı ve emekçi güçler için yeni bir 
dünyanın kapılarını açmakta ancak, gelişen koşullara uygun politika ve 
yöntem arayışlarını da ciddi biçimde gerekli kılmaktadır.  Toplumsal 
sürecin gerektirdiği yeni ve yaratıcı adımların atılamaması ve çözüm yollarının 
üretilememesi durumunda, işçi sınıfını ve sendikaları çok büyük boyutlu 
bunalımlar beklemektedir.

Bu demektir ki, işçi sınıfının tarihsel görevleri, içinde 
bulunduğumuz dönemde yeni bir boyut kazanmıştır. Bugün artık işçi sınıfı 
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İnsanlığın,  ulusal ya da uluslararası düzeydeki toplumsal baskı ve sömürüye 
karşı vereceği mücadelenin yönlendiricisi olmak yanında, nükleer 
silahlanmaya dayalı bir yıkımdan, doğal çevrenin kirlenmesinden doğacak 
sorunlardan da insanlığı korumak göreviyle yüz yüzedir.

3.3.Küreselleşme Süreci Gelir Eşitsizliğini Arttırmıştır.

Teknolojinin gelişmesiyle dünya üzerinde gerek nüfus yapısından 
gerekse ekonomik düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar giderek 
derinleşmektedir. Günümüzde dünyada yaşayan insanlar arasında eşitlikçi ve 
dengeli bir gelir dağılımı oluşmamış; tersine toplumsal ve teknolojik 
gelişmenin yarattığı olanaklardan insan toplulukları daha eşitsiz ve daha 
dengesiz bir biçimde yararlanır olmuşlardır. Üstelik bu eşitsizlik ve 
dengesizlikler gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde derinleşmektedir. 

Çin başta olmak üzere bazı Doğu toplumlarında ulusal gelir yüksek 
oranlı artışlar görünmesine karşın küresel düzeyde gelir dağılımı giderek 
dengesizleşmektedir. Bir bütün olarak var olan sistemin uluslararası tekellerin 
çıkarları doğrultusunda biçimlendiğini söylemek yerinde olacaktır. Bu 
anlamda “gelişmiş Kuzey-geri kalmış Güney” ya da “Doğu-Batı” şeklinde 
yansıyan ayrımlar tümüyle dünya üzerindeki emek-sermaye çelişkisinin bir 
türevi olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim son on yıllık dönemin önemli 
özelliklerinden birisi de bütün dünyada işçileşme düzeyinin artış göstermesidir.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde toplumun üçte ikisi bu gelişmişlikten 
belirli bir pay alırken üçte biri yoksulluk sınırları içinde yaşamaktadır. Dünya 
nüfusunun beşte dördünü oluşturan gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler ise 
gelir dağılımı açısından önemli çarpıklıklar göstermektedir. Bu toplumlarda 
nüfusun dörtte biri belirli bir düzeyde yaşarken, dörtte üçü yoksulluk sınırları 
içerisinde yaşam savaşı vermektedir. 

2019 yılında dünyaya bakıldığında toplumsal dengesizlikler açısından 
içinde bulunulan durum kabul edilebilecek nitelikte değildir. Küreselleşmenin 
yeryüzünün genelinde insanların gelirleri ve yaşam düzeyleri üzerindeki etkisi 
giderek daha çok eşitsizlik ve adaletsizlik yaratmak şeklinde olmaktadır. Nüfus 
dağılımına ve ekonomik politikalara ilişkin dinamikler değişmediği sürece bu 
eğilimin süreceği de açıktır. 
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TABLO 1- Dünya Nüfus Sıralaması 

Sıra Ülkeler 2018
Dünyada

Payı: Sıra Ülkeler 2023
Dünyada

Payı:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Çin

Hindistan

ABD

Endonezya

Brezilya

Pakistan

Nijerya

Bangladeş

Rusya

Japonya

Meksika

Filipinler

Mısır

Vietnam

Etopya

Almanya

İran

Türkiye

Tayland

İngiltere

Fransa

İtalya

Güney Afrika

Miyanmar

Kore

Tanzanya

Kolombiya

Kenya

İspanya

Arjantin

Ukrayna

Cezayir

Sudan

Irak

Uganda

Polonya

Kanada

Fas

Peru

DÜNYA

1.396.982,00

1.334.221,00

328.116,00

265.316,00

209.205,00

200.960,00

193.875,00

164.877,00

143.965,00

126.431,00

124.738,00

107.018,00

96.980,00

94.575,00

94.138,00

82.786,00

82.360,00

81.867,00

69.182,00

66.466,00

65.098,00

60.756,00

57.420,00

52.832,00

51.663,00

51.046,00

49.834,00

48.033,00

46.268,00

44.570,00

42.639,00

42.326,00

41.985,00

39.857,00

38.823,00

37.977,00

37.098,00

35.220,00

32.162,00

4.594.363,00

30,41%

29,04%

7,14%

5,77%

4,55%

4,37%

4,22%

3,59%

3,13%

2,75%

2,72%

2,33%

2,11%

2,06%

2,05%

1,79%

1,79%

1,78%

1,51%

1,45%

1,42%

1,32%

1,25%

1,15%

1,12%

1,11%

1,08%

1,05%

1,01%

0,97%

0,93%

0,92%

0,91%

0,87%

0,85%

0,83%

0,81%

0,77%

0,70%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Hindistan

Çin

ABD

Endonezya

Nijerya

Pakistan

Brezilya

Bangladeş

Rusya

Meksika

Japonya

Filipinler

Mısır

Etopya

Vietnam

Türkiye

İran

Almanya

Tayland

İngiltere

Fransa

Güney Afrika

İtalya

Tanzanya

Kenya

Miyanmar

Kore

Polonya

Kolombiya

Sudan

Arjantin

Cezayir

İspanya

Irak

Uganda

Ukrayna

Kanada

Fas

Peru

DÜNYA

1.424.325

1.420.941

338.596

282.591

222.039

220.527

216.018

173.598

143.204

130.452

124.066

118.157

108.658

101.914

99.077

86.906

86.666

82.676

69.378

68.016

66.601

62.130

60.623

56.359

54.959

54.360

52.723

37.821

52.324

47.895

47.089

46.048

45.930

45.253

45.046

41.479

38.870

37.022

33.789

5.022.464

28,36%

28,29%

6,74%

5,63%

4,42%

4,39%

4,30%

3,46%

2,85%

2,60%

2,47%

2,35%

2,16%

2,03%

1,97%

1,73%

1,73%

1,65%

1,38%

1,35%

1,33%

1,24%

1,21%

1,12%

1,09%

1,08%

1,05%

0,75%

1,04%

0,95%

0,94%

0,92%

0,91%

0,90%

0,90%

0,83%

0,77%

0,74%

0,67%

100%

Kaynak: World Economic Outlook Database October 2018

Nüfus tahminlerine göre, Çin ve Hindistan’da 2023 yılında 1,4 milyar 
insanın yaşaması beklenmektedir. Buna karşılık günümüzde toplam dünya 
nüfusunun %4,5’ni oluşturan ABD gelecekte de aynı oranda kalacaktır. Bugün 
dünya nüfusunun %1,14’ünün yaşadığı ülkemiz de aynı oranı koruyacaktır. 
Buna karşılık gelişmemiş ülkelerin dünya nüfusu içindeki oranları giderek artış 
gösterecektir. Bu yapı, ücretler, yaşam koşulları ve işgücünün dağılımı 
açısından gelecekte küresel çapta belirlenmiş politikalar olmaksızın, 
çalışanların mevcut durumlarının iyileştirilmesinin mümkün olamayacağını 
açıkça göstermektedir.
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Günümüzde ulus ötesi şirketler kendi içlerinde veya aralarında rekabet 
edebilmek için sadece işçilik maliyetini ucuzlatma yöntemleri üzerinde 
durmaktadır. Bu nedenle yatırımlar ücretlerin daha düşük ve sosyal 
güvencelerin zayıf olduğu ülkelere doğru kaymaktadır. Türkiye’de de bazı 
işkollarında yatırımlar benzer gerekçelerle başka ülkelere kaydırılmaktadır. 
Özellikle Çin gerekçe gösterilerek tüm dünyada işçilerin ücretleri ve sosyal 
haklar üzerinde baskı oluşturulmaktadır. Nüfusun ve işgücünün dünyadaki 
dağılımının benzer biçimde devam edeceği varsayıldığında ise, bu gelişme 
kendiliğinden ‘’kaçınılmaz bir kader’’ algısına dönüşmektedir. 

Uluslararası sermayenin dünya üzerindeki akışkanlığı ülkeden ülkeye 
göçleri de arttırmıştır. Bu göç emeğin yer değiştirmesi şeklinde yaşandığı gibi, 
yatırımların kaydırılması biçiminde de kendisini göstermektedir. Ortaya çıkan 
bu durum uluslar arası sermaye için dünya genelinde emek gelirlerini azaltıcı 
bir olanak olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşan kayıt 
dışılık ve azaltılamayan işsizlik, kitlelerin mutlak olarak yoksullaşması 
sonucunu doğurmuş bulunmaktadır. Ücretlerin üretim maliyetleri içindeki 
payının göreli olarak azalması artık uluslar arası sermayeyi tatmin 
etmemektedir. Çok uluslu yatırımlar emeğin hiçbir güvencesinin bulunmadığı 
koşulları yaratmayı ön görmektedir. 

Çeyrek yüzyıl boyunca Çin, Hindistan, Tayvan, Endonezya gibi 
ülkelere yapılan yatırımların çok büyük bölümü uluslar arası şirketlerin 
doğrudan yatırımlarıdır. Böylece aynı uluslar arası şirketin iç maliyetlerini 
daha düşük gerçekleştirebilmek için kendisine ait değişik ülkelerdeki 
işletmeler arasında işçilerin gelirleri üzerinden sürdürülen bir rekabet 
ortaya çıkmaktadır. Bu niteliğiyle küreselleşme tümüyle emekçilerin hak 
ve çıkarlarını gasp etmek amacıyla oynanan bir oyuna dönüşmüş 
bulunmaktadır. İşçi hareketlerinin ve sendikaların böyle bir gelişme 
karşısında yalnızca kendi üyeleriyle sınırlı ve ulusal bir çerçevede çözüm 
üretebilmesi olası değildir. Bu süreç uluslar arası işçi hareketinin ortak 
mücadelesi ile işbirliğinin önemini belirleyici duruma getirmektedir. Dünya 
çapında örgütlenen sendikal hareketin her türlü mücadelede ve toplu 
sözleşmelerde birlikte hareket edecek şekilde yeniden yapılanması kaçınılmaz 
bir zorunluluktur. 

3.4.Dünya Ekonomisi

Dünya ekonomisinde temel eğilim uluslararası sınırların kalkması ve 
çok uluslu kuruluşlar açısından dünyanın adeta tek bir pazar haline 
dönüşmesidir. Günümüzde birçoğunun değeri ulusal ekonomilerden daha 
büyük tutarlara ulaşmış bulunan bu sermaye gruplarının karşısında ayrı ayrı 
ulusal ekonomilerden söz etmek anlamsız duruma gelmiş bulunuyor.
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TABLO 2- Avrupa Ekonomileri-Gerçek Ulusal Gelir-Tüketici Fiyatları ve İşsizlik (Yıllık % Değişim)

Gerçek Ulusal Gelir Tüketici Fiyatları İşsizlik

Avrupa

Gelişmiş Avrupa

Gelişmekte Olan Avrupa

Türkiye

Polonya

Romanya

Macaristan

Bulgaristan

Sırbistan

Hırvatistan

2017

3,1

2,4

6,0

7,4

4,6

6,9

4,0

3,6

1,9

2,8

2018

2,3

2,0

3,8

3,5

4,4

4,0

4,0

3,6

4,0

2,8

2019

1,9

1,9

2,0

0,4

3,5

3,4

3,3

3,1

3,5

2,6

2017

2,6

1,7

6,2

11,1

2,0

1,3

2,4

1,2

3,1

1,1

2018

3,1

1,8

8,3

15,0

2,0

4,7

2,8

2,6

2,1

1,6

2019

3,2

1,8

9,0

16,7

2,8

2,7

3,3

2,3

2,3

1,5

2017

 

7,9

 

10,9

4,9

4,9

4,2

6,2

14,1

12,4

2018

 

7,2

 

11,0

4,1

4,7

3,9

5,6

13,8

12,0

2019

 

7,0

 

12,3

4,0

4,8

3,5

5,5

13,5

11,2

TABLO 2.1 -Asya Ekonomileri-Gerçek Ulusal Gelir-Tüketici Fiyatları ve İşsizlik (Yıllık % Değişim)

Asya

Gelişmiş Asya

Japonya

Kore

Gelişmekte Olan Asya

Çin

Hindistan

Diğer Gelişmekte Olan Asya

Gerçek Ulusal Gelir Tüketici Fiyatları İşsizlik

2017

5,7

2,4

1,7

3,1

6,5

6,9

6,7

6,2

2018

5,6

2,1

1,1

2,8

6,5

6,6

7,3

6,1

2019

5,4

1,8

0,9

2,6

6,3

6,2

7,4

6,3

2017

2,1

1,0

0,5

1,9

2,4

1,6

3,6

4,9

2018

2,7

1,4

1,2

1,5

3,0

2,2

4,7

5,3

2019

2,9

1,6

1,3

1,8

3,2

2,4

4,9

5,5

2017

 

3,4

2,9

3,7

 

3,9

 

 

2019

 

3,3

2,9

3,7

 

4,0

2018

 

3,4

2,9

3,7

 

4,0

Orta Doğu -Kuzey Afrika

Petrol İhraç Eden

Petrol İthal Eden

2017

2,2

1,2

4,1

2018

2,4

1,4

4,5

2019

2,7

2,0

4,0

2017

6,4

3,6

12,4

2018

10,8

9,8

12,9

2019

10,2

9,9

10,8

2017 2018 2019

Gerçek Ulusal Gelir Tüketici Fiyatları İşsizlik

Gerçek Ulusal Gelir Tüketici Fiyatları İşsizlik

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Brezilya

Arjantin

Kolombiya

Venezuela

Orta Amerika

2017

2,2

0,7

1,0

2,9

1,8

-14,0

3,7

2018

2,7

0,6

1,4

-2,6

2,8

-18,0

2,8

2019

2,5

1,9

2,4

-1,6

3,6

-5,0

3,8

2017

2,5

6,4

3,4

25,7

4,3

1,087,5

2,6

2018

2,7

6,9

3,7

31,8

3,2

1,370,000,0

3,0

2019

2,3

7,1

4,2

31,7

3,4

10,000,000,0

3,4

2017

 

 

 12,8

8,4 

 9,3

 27,1

2018

 

 

 11,8

8,9 

9,2 

 34,3

2019

 

 

 10,7

9,4 

9,1 

 38,0

TABLO 2.3 –Kuzey-Güney Amerika Ekonomileri-Gerçek Ulusal Gelir-Tüketici Fiyatları ve İşsizlik (Yıllık % Değişim)

TABLO 2.2 -Orta Doğu -Kuzey Afrika Ekonomileri-Gerçek Ulusal Gelir-Tüketici Fiyatları ve İşsizlik (Yıllık % Değişim)

Kaynak: IMF, Global Prospects And Policies

Kaynak: IMF, Global Prospects And Policies

Kaynak: IMF, Global Prospects And Policies

Kaynak: IMF, Global Prospects And Policies
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Uluslararası Para Fonu (IMF)’nin Dünya ekonomisine ilişkin 
yayınladığı raporlara göre Dünyadaki gelişmiş ülkelerin ulusal gelir büyüme 
hızları 2017-2019 aralığında % 1 ile %3 arasında değişmektedir. Gelişmekte 
olan ülkelerde ise aynı değerlerin %2 ile %6,5 arasında değiştiği görülmektedir. 
Ulusal gelirlerin büyüme hızları açısından en yüksek değerler gelişmekte olan 
Asya ülkeleri ile gelişmekte olan Avrupa ülkelerinde yaşanmaktadır. Ancak son 
dönemde gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin büyüme hızlarının %2-3’lere 
doğru gerilediği görülmektedir. Gelişmekte olan Asya ülkelerinde büyüme 
oranları yüksek olmakla birlikte geçmiş ile karşılaştırıldığında özellikle Çin ve 
Hindistan’da belli bir düşme eğilimin yaşandığı gözlemlenmektedir.

IMF tarafından yapılan tahminlere göre Avrupa’nın gelişmiş 
ülkelerinin ortalama ulusal gelir artışı 2019 yılında %1,9’a gerileyecektir. 
İlginç olan 2019 yılı için IMF’nin gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin ortalama 
ulusal gelir büyümesi tahmininin de %2 oluşudur. Oysa gelişmekte olan Asya 
ülkelerinden Çin’in 2019 yılı ulusal gelir artışı %6,2, Hindistan’ın ise %7,4 
olarak tahmin edilmiştir. Amerika kıtasında gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin büyüme hızları açısından anlamlı bir farkı yoktur. Üstelik Kuzey 
Amerika daha yüksek oranlarda büyümektedir. Bu durum Brezilya, Arjantin, 
Venezuela gibi Güney Amerika ülkelerinin son dönemde ekonomik 
dengesizlikler ve kriz içinde bulunduğunu göstermektedir. 

Türkiye açısından ise IMF, 2018 yılını %3,5, 2019 yılını ise %0,4 
oranında büyüme olarak tahmin etmiştir. Bu değerler Türkiye’nin, Güney 
Amerika ülkelerine benzer şekilde düşük büyümeli bir kriz görünümü verdiğini 
göstermektedir. 

, Enflasyon ve işsizlik göstergeleri açısından karşılaştırmalara 
bakıldığında Türkiye’nin olumsuz bir şekilde diğer bütün ülkelerden ayrıldığı 
gözlemlenmektedir. Örneğin tüketici fiyatları artışı konusunda 2017,2018 ve 
2019 yıllarında gerçekleşme ve öngörü olarak Dünya’nın en yüksek 
enflasyonlu ülkelerinden biri Türkiye’dir. Venezuela ve Arjantin dışında 
Türkiye’ye yakın bir ülke görünmemektedir. İşsizlik açısında da durum çok 
farklı değildir. Türkiye; Brezilya, Sırbistan, Hırvatistan gibi ülkelerle yüksek 
oranlı işsizlik düzeyinde birlikte yer almaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse 
Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinin göreli olarak yüksek büyüme hızları 
Dünya ekonomisinin 2019 yılında taşıyıcısı olacaktır. Diğer tüm bölgelerde 
belli oranlarda düşük büyüme hızları tahmin edilmektedir. Aynı şekilde işsizlik 
oranlarında bir düşme eğilimi söz konusu değildir. Enflasyon oranları da benzer 
şekilde, geçmiş yılara göre Türkiye ve Brezilya gibi bazı ülkelerde yükselirken 
Dünya’nın çoğu ülkesinde geçmiş yılara benzer şekilde yatay bir seyir izlemesi 
beklenmektedir. 

- 38 -



3.5. İşsizlik Gittikçe Büyüyen ve Çözülemeyen Sorun

Son on yıllık döneme yakından bakıldığında tüm dünyada yüksek 
işsizlik oranlarının varlığını sürdürdüğü görülecektir. İşsizlik, 2015-2018 
yılları arasında da dünyanın birçok bölgesinde ciddi bir sorun olarak 
gündemdeki yerini korumaya devam etmiştir. Küresel ekonomik büyümenin 
hala sınırlı düzeyde olması ve beklenen canlanmanın gerçekleştirilememesi 
istihdamın düşük kalmasına neden olmuş ve işsizlik oranları yüksek 
seyretmiştir. Yüksek işsizlik oranlarının özellikle kriz sonrasındaki olumsuz 
tabloyu ve politik belirsizliği tetikleyebileceği ve bu sayede politik dönüşümü 
teşvik edebileceği öngörülmektedir.
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İzlanda

Japonya

Çek Cumhuriyeti

Meksika

Kore

Almanya

Macarisan

Norveç

İsrail

İngiltere

ABD

Yeni Zelanda

İsviçre

Hollanda

Polonya

Rusya

Avusturya

Lüksemburg

Avusturalya

Danimarka

Estonya

OECD Ülkeleri

Kanada

Slovenya

Şili

İrlanda

İsveç

Litvanya

Belçika

Avrupa Birliği (28 ülke)

Slovak Cumhuriyeti

Finlandiya

Letonya

Portekiz

Euro Bölgesi(19 ülke)

Fransa

Kolombia

Türkiye

İtalya

İspanya

Yunanistan

Güney Amerika

2014

4,89

3,59

6,11

4,83

3,49

4,98

7,73

3,49

5,91

6,11

6,17

5,38

4,83

7,42

8,99

5,16

5,62

5,9

6,08

6,59

7,36

7,36

6,91

9,67

6,39

11,86

7,96

10,70

8,52

10,21

13,18

8,66

10,84

13,90

11,61

10,29

9,17

9,88

12,68

24,44

26,49

25,10

TABLO 3-İşsizlik Oranları  (%)
2015

3,97

3,38

5,05

4,34

3,59

4,63

6,82

4,30

5,24

5,30

5,29

5,35

4,80

6,87

7,50

5,57

5,72

6,7

6,06

6,20

6,19

6,77

6,91

8,96

6,21

9,91

7,43

9,12

8,48

9,39

11,48

9,37

9,88

12,45

10,85

10,36

8,96

10,25

11,89

22,06

24,90

25,35

2016

2,97

3,12

3,95

3,88

3,68

4,12

5,12

4,68

4,81

4,81

4,87

5,10

4,92

6,01

6,16

5,54

6,01

6,3

5,71

6,18

6,75

6,33

6,99

8,01

6,49

8,38

6,99

7,86

7,83

8,54

9,67

8,81

9,64

11,07

10,01

10,06

9,27

10,84

11,69

19,63

23,54

26,73

2017

2,74

2,81

2,89

3,44

3,68

3,75

4,16

4,16

4,22

4,34

4,35

4,70

4,80

4,84

4,89

5,21

5,50

5,5

5,54

5,74

5,76

5,77

6,34

6,57

6,67

6,71

6,72

7,07

7,09

7,62

8,13

8,63

8,72

8,87

9,04

9,40

9,43

10,83

11,21

17,23

21,49

27,45

Kaynak: OECD
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Dünya ekonomisinin 2000’li yılların başından bu yana egemen 
görüntüsü ekonomik büyümenin istihdamda sözü edilebilir bir artış 
yaratamamasıdır. İşsizlikle ilgili tüm dünya ülkelerinin durumunu yansıtan 
tablodan da izlenebileceği gibi ekonomi büyümekte ancak işsizlik oranlarında 
belirgin bir düşme gerçekleşmemektedir. Gelişmiş ülkelerin ortalaması olarak 
%6 dolayında seyreden işsizlik oranı ekonominin büyüdüğü yıllar boyunca 
herhangi bir düşüş göstermemektedir. Bu durum sistemin işleyişini ortaya 
koyabilmek açısından ilginç sonuçlar sunmaktadır. Ekonomide yeni değerler 
yaratılır ve yeni değerler oluşurken; yeni işler yaratılmamakta böylece 
büyüyen ekonomilerden çalışanların aldığı pay giderek azalmaktadır. Buna 
karşılık ekonomideki herhangi bir daralma dünya çapında işsizlik 
oranlarını da paralel bir artışı doğurmaktadır. Bu işleyişin ortaya koyduğu 
gerçek; büyümenin yarattığı ek gelir adil bölüşülmezken, küçülmenin 
yarattığı kayıpların tüm yükünü emekçilerin taşımak zorunda kaldığı 
gerçeğidir. 

Bu gelişme eğilimlerine bağlı olarak son dönemde ‘’ücretsiz büyüme’’ 
kavramı geliştirilmiştir. Bu kavram istihdam yaratmayan büyümenin doğal bir 
sonucu olarak emekçilerin toplumsal etkisinin ve pazarlık güçlerinin azalması ve 
buna bağlı olarak ekonomi büyürken ücretlerin giderek gerilemesi anlamına 
gelmektedir. Bu sürecin tüm dünya genelinde büyük bir çözümsüzlüğe ve 
emekçilerin yaşama koşullarıyla toplumsal işlevlerinde önemli gerilemelere yol 
açtığı ortadadır. 

Dünya çapında her yıl yaklaşık 50 milyon kişiye yeni iş yaratılmak 
zorundadır. Yıllık işsiz sayısının da yaklaşık 200 milyon dolayında seyrettiği 
bilinmektedir. Ayrıca 3 milyar dolayında çalışan bulunan dünyada, yaklaşık 1,5 
milyar insan yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu görünüm ekonomik 
büyümenin yeni işler ve istihdam yaratamaması anlamına geldiği gibi 
çalışanların çok büyük bölümünün de temel gereksinimlerini sağlamaya 
yetmeyen bir işte çalıştığını ifade etmektedir. 

2017 yılında OECD ülkelerinde işsizlik oranı % 5,77 olmuştur. 2014 
yılında % 6,17 olan ABD’deki işsizlik oranı 2017 yılında azalmaya devam ederek 
% 4,34’e gerilemiştir. Benzer şekilde Kanada’da 2014 yılında % 6,91 olan işsizlik 
oranı 2017 yılında % 6,34’e gerilemiştir. Euro bölgesinde 2014 yılında %11,61 
olan işsizlik oranı 2017 yılında 9,04’e gerilemiştir. Ancak bu ABD ve diğer 
gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında anlamlı bir iyileşmeyi yansıtmamaktadır. 
İşten çıkarılmaların yoğun olarak görüldüğü İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde 
işsizlik oranları iki ile başlayan çift haneli rakamlara ulaşmıştır. 2017 yılında 
işsizlik oranları Yunanistan’da % 21,49, İspanya’da % 17,23, İtalya’da % 11,21, 
Fransa’da % 9,40 olmuştur. Almanya’da ise ekonomik gelişmenin olumlu etkisi 
ile işsizlik oranı % 3,75 olmuştur. İngiltere’de işsizlik oranı 2017 yılında da 
düşüşünü devam ettirerek % 4,34’e gerilemiştir. Japonya’da işsizlik 2017 yılında 
2014 yılına göre gerileyerek %3,59’dan %2,81’e düşmüştür. Uzun dönemde 
işsizlik oranlarında küçük gerilemeler yaşansa da sistemin genelinde işsizlik en 
önemli sorunlardan birisi olarak varlığını sürdürmektedir.
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Uluslar üstü sermayenin çıkarlarına göre biçimlenen ve neo-liberal 
politikalar uygulanarak sürdürülen bu ekonomik çerçeve ile dünya ölçeğinde, 
toplumsal sorunlara çözüm bulunamayacağı apaçık görülmektedir. İş 
yaratamayan, bunalıma girdiği koşullarda da mevcut işçileri işten 
çıkararak çözüm bulmaya çalışan ekonomik politikaların sürekli 
olabilmesi mümkün değildir. Küresel kriz ve sonrasında ortaya çıkan 
gelişmeler dünya çapında toplumsal dengelerin oluşturulabilmesi için ‘’yeni ve 
toplumcu alternatif politikalara yönelmek gerektiğini’’ ortaya koymaktadır. 

4.TÜRKİYE 

4.1.Türkiye’de Toplumsal ve Siyasal Gelişmeler

4.1.1.2019 Yılında Ülkemizin Genel Görünümü

Ülkemizin 2019’a girerken geçmişi oldukça geriye uzanan politikalara 
dayalı sorunlar içinde yaşadığı görülüyor. Gerçekten de ülkemiz gerek 
ekonomik gerekse sosyal ve siyasal açılardan büyük dengesizlikler içinde 
bulunuyor. 

Tarihsel bir bakış açısı ile ülkemizin bugün içinde yaşadığı temel 
sorunları aslında 1980’li yıllarda oluşturulan politikaların bir sonucu olarak 
görmek gerekiyor. Nitekim ülkemizde 24 Ocak 1980 kararlarıyla ortaya 
konulan dışa açık ekonomik büyüme modelinin temel dinamikleriyle 2019 
yılına girerken de varlığını sürdürdüğü görülüyor. Benzer şekilde Türkiye’yi 
askeri darbe dahil önemli toplumsal çalkantılara iten ve yalnızca ekonomik 
olmayan yapısal özelliklerin de sürdüğünü gözlüyoruz. 

Türkiye’de geçmişten bugüne on yıllar boyunca yaşananlar, uygulanan 
ekonomik ve sosyal politikalarla hiçbir sorunun çözülemediğini bütün 
açıklığıyla göstermektedir. Türkiye artık 50 yıla yakındır uygulamakta olduğu 
ekonomik sosyal ve siyasal politikalarını ve temel yaklaşımlarını gözden 
geçirmek zorundadır. AKP iktidarı tarafından da aslında mevcut sistemin temel 
esaslarını sürdürmekten başka bir açılım gündeme getirilmiş değildir. 
Ekonomik olarak ucuz işçilik politikası devam etmektedir. Sosyal yapıdaki 
dengesizlikler ve farklılıklar daha da derinleştirilerek ve kutuplaşama 
yaratılarak sürdürülmektedir. Siyasal yapı ise devletin küçültülerek adeta 
‘’demir yumruk’’ haline sokulduğu ve sosyal hiçbir boyutunun kalmadığı bir 
yeniden yapılanma süreci içinde bulunmaktadır. Bu özellikler Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin bir bölümünü Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı 
genel yönetim politikalarının günümüze uyarlanmış biçiminden başka bir şey 
değildir. Dolayısıyla, bu yapı geleneksel olarak sıkıyönetimlerle yürütülen 
uygulamaları ‘’modern‘’ dönemde olağanüstü hallerle sıradanlaştırmış; 
başkanlık sistemi ile de günlük doğal bir işleyiş haline getirmiştir. 
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Demokratik açılımlara dayanmak yerine, baskıcı yöntemlerle, yasak 
ve engellemeleri uygulayarak yönetim olmak; Türkiye’yi çıkmazlardan, 
krizlerden, yoksulluktan ve askeri darbe tehditlerinden koruyamamıştır. 
Türkiye bu süreç içinde 1980 yılına kadar fiili askeri darbeler yaşamış, uzun 
yıllar sıkıyönetim uygulaması egemen olmuş, toplumsal dengesizlikler 
giderek artmış, temel hak ve özgürlüklerin özgürce kullanımı sağlanamamış, 
yönetmek adına uygulanan her türlü baskı ve hukuk dışı uygulamaya karşın 15 
Temmuz 2016’da görüldüğü gibi askeri darbe kalkışmaları da 
önlenememiştir.

Son 40 yıllık gelişme sürecini belirleyen politikaların 1980 yılında 
gerçekleştirilen 2 temel olaya dayandığı açıktır. 1980 yılının başında 24 
Ocak 1980’de Türkiye’yi dünya ekonomisiyle yeni bir yörüngede 
buluşturacak ekonomik yapı değişiklikleri gerçekleştirildi. 1980 yılının 
sonlarına doğru ise 12 Eylül 1980’de bu ekonomik politikaların sorunsuz 
bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla askeri darbe yapıldı. 
Böylece 1980’li yıllara Türkiye askeri bir cunta yönetimiyle girdi. Başka bir 
deyişle bu yıllarda ülkemiz dünyadaki önemli değişimlerin doğrultusunda 
adımlar atamadı. Türkiye’de askeri darbeyle yetersiz de olsa demokratik 
kurumlaşma adına oluşturulmuş ne varsa yok edildi. Düşünce, inanç ve 
örgütlenme özgürlükleri başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükler 
ortadan kaldırıldı. Yaşama hakkı yok edildi. Sendikalar ve siyasal partiler 
kapatıldılar. 

Gelişmeler içinde doğal olarak uluslararası güçler dengesi de yeniden 
biçimlenmekteydi. Bu güçler dengesinin asıl amacının görünüşteki 
yumuşama ve demokratikleşme izlenimine karşı dünyanın zenginliklerinin 
yeniden paylaşımı olduğu açıktı. Türkiye 20. Yüzyılın başlarında kurulmuş 
bulunan tüm dengelerin çözüldüğü 80’li yıllar boyunca bu değişimi 
tartışamadı. Askeri cunta yönetimi toplumun tüm gelişme dinamiklerini ve 
uyum yeteneğini köreltti. Türkiye’ye, yalnızca, uluslararası yeni işbölümü 
içinde, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki dinamiklere bağlı olarak şekillenen 
‘’bağımlı bir sanayileşmeyi’’ yaşamak kaldı. Oysa Türkiye’nin dünyadaki 
yeni gelişmeler doğrultusunda yürüyebilmesi ve çağdaş, demokratik bir 
toplumsal sistem olarak yerini alabilmesi, gelişmelerin yoğun olarak 
tartışılmasına ve yaratıcı çözüm önerilerinin oluşturulabilmesine bağlıdır. 
Buna karşılık Türkiye daha çok ekonomik nedenlere dayalı bir siyasal 
katılaşmayı ve koyu bir baskı rejimini sürdürmekten başka bir şey 
yapmamaktadır. Dolayısıyla demokrasi yokluğunun yarattığı bu kısır ortam 
içinde, verili koşulları temel alan bir muhafazakârlığa dayalı tek boyutluluk 
egemen oldu. Böyle bir gelişmenin doğal sonucu olarak Türkiye, dünya 
üzerinde kendi bağımsız amaçlarını var edebilecek bir ülke olmaktan çok, bu 
yeni oluşumun yaratıcısı ülkelere bağımlı olarak süreçte yerini alan bir figüran 
rolünde kaldı.
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4.1.2.Gerçek Yoksulluğu ve Baskıyı Gizleyen Özgürlük 
Görüntüsü…

1990 yılı itibariyle gerek askeri darbenin etkilerinin giderek 
zayıflaması gerekse dünyadaki yeni oluşumun sonuçlarının ortaya çıkmaya 
başlaması, Türkiye’de siyasal alanda da bazı sonuçlar doğurdu. Liberal 
ekonomik politikalar çalışanların temel hak ve özgürlüklerin gerileterek 
varlığını sürdürdü. Tüm siyasal iktidarlar ucuz işgücüne dayalı ekonomik 
programı kesintisiz uyguladı. Ancak askeri darbe koşullarında 
kökleştirilmiş bulunan kurumsal yapı ve alışkanlıkları sürdürmek artık 
zorlaşmıştı. Bu koşullarda temel niteliklerde herhangi bir değişim 
yaratmayacak şekilde değişiklikler başladı. Toplumun muhafazakâr 
eğilimlerine yaslanan ancak ekonomik politikalar açısından hiçbir 
farklılık içermeyen bir değişim şekillendirildi. Komünizm “ölmüştü”, artık 
anti-komünist korkutmalara dayalı yönetim politikaları iş görmüyordu. İrtica 
tehlikesi tartışması başladı. Ve bu tartışma çerçevesinde oluşan toplumsal 
saflaşma bugüne dek gelen sürece damgasını vurdu. 

Yoksulluk içinde bunalan, güvencesiz ve kaçak çalışmaya zorlanan 
milyonlarca insan kendi geleneksel değerlerini öne çıkaran bir siyasallaşmayı 
dayattılar. Mevcut siyasal yapılanmanın özellikle 2000-2001 döneminde 
ortaya çıkan ekonomik krizle neredeyse tümüyle itibarsızlaşması sonucunda 
yeni bir dönem açıldı. Türkiye bu gelişmeleri dünyadaki temel dinamikler 
çerçevesinde tartışabilecek birikimden de yoksundu. Böylece yalnızca 
görüntüler üzerinden ve sonuçların tartışıldığı yüzeysel bir siyasal kültür 
yerleşti. Bu ortam içerisinde emek karşıtı politikalar uygulamakta kararlı 
olanlar emekçi dostu görünebildiler. Temel hak ve özgürlük arayışları sınırlı 
bir çerçeve içinde kalanlar, özgürlükçü bir değişim yanlısı görüntüsü 
verebildiler.

Günümüzde 2019’un başından Türkiye’ye bakıldığında son otuz 
yıldır temel sorunlar açısından değişen çok fazla bir şeyin olmadığı görülüyor. 
Bugün de toplumu çağdaşlaştırmak ve demokratik bir yeniden yapılanmayı 
sağlama çalışmaları her aşamada büyük engellerle karşılaşıyor. Bugün yine 
Türkiye’de en önemli sorunu temel hak ve özgürlükler oluşturuyor. Düşünce 
özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, sendikal hak 
ve özgürlükler, yasaların demokratikleştirilmesi, insan hakları ihlallerinin 
önlenmesi gibi sorunlar yine gündemin ön sıralarında bulunuyor. Örgütlenme 
ve hak arama özgürlüğü, sendikaya üye oma özgürlüğü ve toplumsal haklar 
kullanılamıyor. Yasa dışı dinlemeler, yayınlanmamış kitapları önceden yok 
etme uygulamaları ve toplum gözünde kabul edilemez nitelik taşıyan çeşitli 
baskılar varlığını sürdürüyor. 
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Bu şartlar altında, halk zorlu yaşam kavgası içinde bunalmakta ve tek 
yanlı ve gerçek dışı propaganda ile yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bugün 
için genel çerçevenin, 12 Eylül yönetiminin doruk noktasına ulaştırdığı 
“siyaset dışı kılma” (depolitizasyon) politikasının, sivil parlamenter bir 
görünümle aynen sürdürülmesi olduğu söylenebilir. 

Türkiye’nin ekonomik ve siyasal bakımdan geriliği bir rastlantı 
sayılamaz. Bugün ortaya çıkan sorunlar yıllardır uygulanan politikaların bir 
sonucudur. Egemenliklerini gerektiğinde silah gücüyle pekiştirerek toplumu 
yönetmekte olan büyük sermaye ve onun siyasal temsilcileri, bu sorunları 
çözebilecek güç ve yetenekte olmadıklarını göstermişlerdir. Aslında 
Türkiye’nin en önemli ve acil sorunlarını kendi çıkarlarına ilişmediği sürece 
görmezden gelen büyük sermayenin, yeniden biçimlenen dünya güçler 
dengesinde, ülkeyi çağdaşlığa açmak gibi bir hedefi de yoktur. Kaldı ki, 
tarihin hiçbir döneminde büyük sermaye bu nitelikte bir uğraşın içinde 
yönlendirici biçimde yer almamıştır. Ancak emekçi güçlerin ve işçi sınıfının, 
ayrıca onların ekonomik ve toplumsal sözcülüğünü üstlenen sendikaların ve 
demokratik kuruluşların bu koşullarda çok önemli bir işlev yükleneceği 
açıktır.

4.1.3.Toplu İş İlişkileri Alanında Yaşanan Değişikliklere Rağmen 
12 Eylül Düzeni Varlığını Sürdürüyor…

12 Eylül’ün ürünü olan yasakçı bir Anayasanın ve buna bağlı biçimde 
ortaya çıkan kurumsal yapının ana çizgileriyle varlığını sürdürdüğü bir 
Türkiye geçmiş baskıcı çerçeveyi değiştirmiş sayılamaz. Bu durumun somut 
göstergeleri her gün karşı karşıya gelinen olaylarla kendisini ortaya 
koymaktadır. Özellikle sendikal haklar alanında 12 Eylül düzeninin hemen 
hemen hiçbir değişiklik olmaksızın günümüzde de sürdürüldüğü açıktır. 

Sendika üyeliği, sendikal örgütlenmenin sağlanması, toplu sözleşme 
hakkının kullanılması ve grev konularında gerek yasal gerekse uygulamadan 
kaynaklanan çok büyük sorunlar bulunmaktadır. Yeni Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesine rağmen, sendikal haklar, bu 
hakların kullanılmamasını esas alan bir sistem içinde var edilmeye 
çalışılmaktadır. 1985’den günümüze Yaklaşık 35 yıllık uygulama sonucunda 
ülkemizde gelişmiş bir endüstri ilişkileri ortamının oluşmadığı açıktır. 
Sendika üyesi olduğu için günümüzde işçiler yine işten atılmakta, toplu 
sözleşme hakkının kullanımı fiilen olanaksız duruma sokulmakta, işçi sınıfı 
hareketinin önünü açacak nitelikteki grev kararlarının uygulanması da aynı 
şekilde engellenmektedir. Aslında Türkiye’de alınmış olan her grev erteleme 
kararı doğrudan bir grev yasaklaması niteliğindedir. Türkiye’de, bugün dış 
dünyada gelişen çağdaşlaşma, demokratikleşme eğilimleri karşısında, 
toplum, içinde bulunduğu dar elbiseleri bir ölçüde yırtmaya çalışmakta, ancak 
sermayenin ve siyasal iktidarların ortaya koyduğu genel çerçeve buna olanak 
tanımamaktadır.
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Bu koşullarda emeğiyle çalışanların, işçilerin askeri bir yönetimle 
gasp edilen ve demokratik bir görünümle baskı altında tutulan haklarını geri 
isteme mücadelesi, demokrasiyi oluşturma kavgası; sermayenin ve onların 
siyasal sözcülerinin direnişiyle karşılaşıyor. 2010 yılı içinde halk oylamasıyla 
kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin iddia edildiği gibi sendikal alanda 
bir demokratikleşmeye yol açmadığı bugün herkesin kabul ettiği bir gerçek 
durumunda. Ulusal ve uluslararası sermaye, ülke içinde kendilerini iyice 
güçlendiren koşulları ve anti-demokratik düzeni sürdürmek istiyorlar. Bunun 
için en küçük demokrasi isteğinin bastırılmasını ve 12 Eylül baskı 
yönetiminin temel kurallarının korunmasını istiyorlar. Öyleyse, günümüzde 
ülkemizin en önemli sorunu ve en temel gereksinimi demokratikleşmedir. Bu 
demokratikleşme, 12 Eylül döneminin yasal ve anayasal uzantılarının ortadan 
kaldırılması, işçi hak ve özgürlüklerinin kurumlaştırılması, bütün toplumsal 
sınıfların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, işçilerin, çalışanların hak 
arama ve toplumsal konumlarını güçlendirme olanaklarının tanındığı bir ülke 
yaratma anlamındadır. 

Eskiden olduğu gibi bugün de 2020’li yıllara doğru ilerlerken ülkenin 
ve emekçilerin çeşitli acılar ve baskılarla karşı karşıya kaldığı ve daha çok da 
işçi sınıfı ile onun örgütlenmesine dönük yoğun saldırıların gündeme geldiği 
görülüyor. Özelleştirmeye bağlı sendikasızlaştırma uygulamalarında, 
TMSF’nin el koyduğu işyerlerinin yeniden işler hale getirilmesinde, ulusal ya 
da uluslararası özel sermayenin işyerlerindeki örgütlenmelerde bu durumun 
somut örnekleri her gün yaşanıyor. Gerçek anlamda demokratikleşmeyi 
öngören işçi sınıfı hareketine vurulmaya çalışan pranganın ne kadar güçlü 
tutulduğu ve bu mücadeleden ne ölçüde korkulduğu da yine bu gelişmelerle 
açıkça ortaya çıkıyor.

4.1.4.Olağanüstü Hal Ve Grev Ertelemeleri:

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Fethullahçı 
askeri darbe girişiminin ardından önemli gelişmeler yaşamış bulunmaktadır. 
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen bu darbe girişimi başarılı olamamış; 
ancak, Türkiye için son dönemde yaşanan tüm gelişmeleri belirleyici bir etki 
doğurmuştur. Darbe girişimi sırasında darbeciler Cumhurbaşkanı’nı 
öldürmeye çalışmış, TBMM’yi bombalamış, kitleler üzerine ateş açarak 270 
kişiyi katletmiştir. Fethullah Gülen hareketinin organize ettiği anlaşılan bu 
darbe girişimi 24 saat içinde bastırılmıştır. Ancak o günden başlayarak 
oldukça uzun bir süre Türkiye olağanüstü hal koşullarında yaşamıştır.  Kısa 
sürede kaldırılacağı açıklanarak ilan edilen olağanüstü hal yaklaşık 2 yıl 
sürdürülmüş ve ancak 2018 yılının ortalarında kaldırılmıştır. Olağanüstü hal 
uygulaması sırasında ve sonrasında çalışma yaşamına ilişkin en belirgin 
uygulama grev ertelemeleri konusunda yaşanmıştır. Bu dönemde hiçbir neden 
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ve gerekçe yokken yalnızca işverenlerin daha uygun bir ortamda faaliyet 
göstermelerini sağlamak amacıyla yoğun grev ertelemeleri yaşanmıştır. Oysa 
olağanüstü hal’in ilan ediliş nedeni kesinlikle çalışma yaşamına ilişkin 
gelişmeler değildir. Buna karşılık olağanüstü hal çalışanların temel 
haklarından birisi olan grev hakkının kullanılamaz hale getirilmesini 
sağlamak için kullanılmış, üstelik bu kullanma iradesi olağanüstü hal 
kaldırıldıktan sonra da devam etmiştir. 

Devlet içinde yapılandığı anlaşılan Fethullah Gülen hareketini tasfiye 
etmek için yargı ve ordu başta olmak üzere tüm devlet kurumlarında yaygın 
operasyonlar başlatılmış ve bugüne kadar aralıksız sürdürülmüştür. Binlerce 
hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş, yüzlerce general ordudan atılmış, 
onbinlerce öğretmen ve öğretim üyesi işten çıkarılmıştır. Darbe girişimine 
karıştıkları gerekçesiyle ordunun her kademesinden subaylar, askeri 
öğrenciler ve erler tutuklanmış, yargılanmış ve bir bölümü mahkum 
edilmiştir. Fethullah Gülen hareketinin içinde olduğu veya bu hareketle 
bağlantılı olduğu tespit edilen yüz binden fazla kişinin ceza evlerinde 
bulunduğu ya da soruşturmaya uğradığı bilinmektedir. 

Bütün bu olaylara Türkiye’de yaşanan tarihinin en büyük katliamının 
da içinde yer aldığı toplu öldürmeler eşlik etmiştir. 10 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara’da gar yakınlarında gerçekleşen saldırıda yüzden fazla insan hayatını 
kaybetmiştir. Atatürk havalimanında 28 Haziran 2016 günü gerçekleştirilen 
bombalı saldırıda 42 insan öldürülmüştür. Reina katliamı diye bilinen 01 Ocak 
2017 tarihindeki Ortaköy saldırısında ise 39 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu 
dönemde ayrıca Rusya Büyükelçisi ile Rize Emniyet Müdürü’nün 
öldürülmesiyle sonuçlanan suikastler de varlığını sürdürmüştür. 

Öte yandan PKK’nın saldırıları ve Kürt sorunu odaklı sorunlar da 
devam etmiştir. Sorunun son dönemde uluslararası nitelik kazandığı ve tüm 
Ortadoğu’yu kapsayacak şekilde sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığı 
görülmüştür. Buna bağlı olarak Türkiye Ortadoğu’da sıcak savaş içine girmiş 
bulunmaktadır. Bu gelişmeler Ülkemizin dış politika alanında da önemli 
sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açmıştır. 

Aynı dönem siyasal gelişmelerin de hızlandığı bir zaman dilimi 
olmuştur. Dönem içinde 30 Mart 2014 ve 10 Ağustos 2014 tarihlerinde iki 
genel seçim yapılmış; 16 Nisan 2017 tarihinde ise bir halk oylaması 
gerçekleştirilmiştir. Alınan erken seçim kararı ile 24 Haziran 2018 de ise genel 
seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılmış bulunmaktadır. 
Bugünlerde ise 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimin yoğun 
siyasal tartışmaları içinde yaşanmaktadır. Bu yoğunluk günümüzde de siyasal 
gerginliklerin ve belirsizliklerin sürdüğünü açıkça göstermekte; üstelik 
yapılacak seçimlerin sorunların çözümünü sağlamak yerine yeni gerginliklere 
yol açma olasılığının da yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
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Doğal olarak siyasal ve sosyal alanda yaşanan olağanüstü gelişmeler 
ekonomik sorunların da çözümünü zorlaştırmakta, ekonomik sorunların 
çözülememesi de yeni sosyal ve siyasal sorunların ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Böylece Türkiye’de dış politikadan ekonomiye, sosyal 
politikalardan demokratik hak ve özgürlüklere, siyasal yapıdan kültürel 
alanlara ve günlük yaşama kadar uzanan geniş ve çok boyutlu bir sorunlar 
yumağı ve çatışma dinamiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu ortamda çalışanları da yakından ilgilendiren yaşam koşullarına 
ilişkin göstergeler, ücret düzeyleri, örgütlenme ve temel hak ve özgürlüklerin 
kullanımı, vergi politikaları, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı konularında 
çalışanların haklarını gerileten ve özgürlüklerini sınırlayan sonuçlar sürekli 
hale gelmektedir.

Ancak bugün ülkemizde yaşanan çatışmaların temel kaynağı da 
burada yatmaktadır. Çünkü 12 Eylül’ün uzantısı yeni siyasal ve yönetsel 
yapılanmanın getirmiş olduğu olanaklardan yararlananlar, mevcut 
konumlarını ve elde ettiklerini daha da pekiştirmek istiyorlar. Oysa 
demokratikleşme ancak 12 Eylül rejiminin ve bu rejime ek olarak son 10 yılda 
gerçekleştirilen anti demokratik uygulamaların bütün sonuçlarıyla birlikte 
ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

4 . 1 . 5 . Av r u p a  B i r l i ğ i ' n e  Ü y e l i k  S ü r e c i n d e  B i l e  
Demokratikleşemeyen Türkiye…

Öte yandan ülkemizin AB’ye üyelik gereklerini yerine getirme süreci, 
çok “sancılı” yaşanmaktadır. Temel insan hak ve özgürlükleri ile ilgili 
düzenlemeler, ancak parça parça yerine getirilebilmektedir. Sosyal hakların 
ve işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ise bugüne kadar 
sağlanamamıştır. Örneğin Anayasada yer alan örgütlenme, toplu sözleşme ve 
grev haklarına ilişkin yasaklar olduğu gibi durmaktadır. 2821 sayılı 
Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Yasası’nın değişmesine karşın 12 Eylül askeri yönetiminin çıkardığı 
biçimiyle varlığını sürdürmektedir. Oysa Avrupa Birliği üyelik süreci içinde 
bu yasal düzenlemelerin tümünün ortadan kaldırılması ve sendikal 
örgütlenmenin etkili bir biçimde gelişebilmesi için adımların atılması 
zorunludur. Bu adımların bir bölümü aynı zamanda Avrupa Birliğinin üyelik 
sürecinde Türkiye’den talep ettiği adımlardır. 

AB’ye üyelik sürecinin Türkiye açısından çok yönlü 
değerlendirilmesi zorunludur. Konu “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye 
olmasını desteklemek ya da desteklememek” gibi “kısır” bir çerçeve içinde 
ele alınamaz.  AB Türkiye ilişkilerinin toplumsal, siyasal, kültürel ve 
ekonomik boyutlarıyla tartışılması zorunludur. Bu ilişkilere yalnızca 
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ekonomik ilişki olarak yaklaşmak ne kadar eksik bir bakış açısı ise, yalnızca 
kültürel ya da siyasal boyutlarıyla yaklaşmak da aynı ölçüde eksik bir bakış 
açısıdır. 

Türkiye gibi üyelik sürecindeki ülkelerin karşı karşıya kaldığı 
sorunlar karşısında da Avrupa’daki sendikalar, işverenler ve belirli sosyal 
gruplar kendi dünya anlayışları ve çıkarları doğrultusunda tavır almaktadırlar. 
Burada önemli bir nokta Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine üye olması konusunda birbiriyle çelişik düşüncelerin var 
olduğunun anlaşılmasıdır. Bu niteliği ile Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği 
sorunu, Avrupa Birliğinin bir iç sorunu ve çatışma alanı haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin gelişim süreci içinde Avrupa’daki işçi hareketi ve 
sendikalar önemli bir yer almaktadır. Özellikle 1970’lerden başlayarak 
Avrupa çapında sosyal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için önemli 
mekanizmalar oluşturulmuştur. Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun 
1970’lerin başında kurulmasıyla Avrupa’nın hangi yönde gelişeceği 
konusunda işçilerle işverenler arasındaki tartışma süreklilik kazanmıştır. 
Avrupa İşçi Hareketinin Sosyal Avrupa modelini benimseyerek, Avrupa 
Sendikalar Konfederasyonu içinde bir araya gelmesi de kolay olmamıştır. İşçi 
hareketi ve sendikal hareket çok yoğun tartışmalar yaparak bu bütünleşmeyi 
sağlamışlardır. 

Bilindiği üzere AKP topluma var olan sorunlar ve çözümleri 
konusunda alternatifler sunarak iktidar olmamıştır. Herkes tarafından kabul 
edilebilecek bir gerçek, var olan siyasal yapılardan umut kesilmesi sonucunda 
AKP’nin iktidara geldiğidir. 

Başlangıç yıllarında AKP’nin yıllardır sürdürdüğü inanç özgürlüğü 
talebi ile, Avrupa Birliğinin Kopenhag kriterlerinde ifadesini bulan bireysel 
hak ve özgürlükler talebi çok kısa zamanda birleşmiştir. İktidarın ilk 
döneminde hızlanmış gibi görünen reform süreci aslında daha önce 
gerçekleştirilmemiş olan temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin 
düzenlemeleri yerine getirmekten başka bir şey değildir. Bu iktidarın Avrupa 
Birliğine üyelik sürecinde gerçek bir demokratikleşmeyi sağlayacak bir 
programı yoktur. Özellikle 2010 yılının sonunda yaşanan gelişmeler bu 
gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bugün Avrupa 
Birliği’yle Türkiye arasında karşılıklı olarak üyelik süreci konusunda 
olumsuzluklar yaratacak ve gecikmelere yol açacağı bilinen adımlar 
atılmaktadır. 

AB-Türkiye ilişkilerinin günümüzde tam bir tıkanma süreci içine 
girmesinin temel nedeni bu politikalardır. Başka bir ifadeyle bu tıkanma 

- 49 -



süreci dışarıdan göründüğü gibi Kıbrıs ya da başka yapay gerekçelere 
dayanmamakta, Türkiye’deki siyasal iktidarın, Avrupa Birliği üyelik 
sürecinden beklediklerini elde ederek, kendi değişim programının sınırlarına 
dayanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kıbrıs ya da başka olaylar burada 
gerek Avrupa Birliğindeki Türkiye karşıtı çevrelerin, gerekse Türkiye’deki 
siyasal iktidarın kendi konumlarına meşAruluk kazandırmak için 
kullandıkları bir araç durumundadır. 

Ancak, anlaşılması gereken açık bir gerçek söz konusudur: Türkiye 
Avrupa Birliğine tam üye olmadan ve alınacak kararlarda hiçbir söz hakkı 
bulunmadan Gümrük Birliğinin devam ettirilmesi, ülkemizi adeta bir 
sömürge ülke konumuna düşürmektedir. Avrupa Birliğine tam üyelik 
gerçekleşmeden özel statüde bir gümrük birliğinin kurulmuş olması, 
Türkiye’nin geride bırakılan 30 yılı gereği gibi değerlendirememiş olmasının 
bir sonucudur. Aynı biçimde bugün Kıbrıs sorunu olarak ifade edilen çıkmazın 
arkasında da gümrük birliği anlaşmasına bağlı şekilde liman ve 
havaalanlarının açılması sorunu yatmaktadır. 

4.1.6.Ortadoğu’da Yeni Düzen; İşgallerin, Katliamların ve 
Göçlerin Egemen Olduğu Düzensizlik

Türkiye genel olarak Müslüman ülkelere özel olarak da Orta Doğu’ya 
yönelik daha yakın ve kavrayıcı bir politika uygulama iddiası ile ortaya 
çıkarken zaman zaman çelişkiler içine düşmektedir. Bu çelişkilerin kaynağı 
ABD, NATO ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Batı politikalarına 
uyum sağlamaya çalışırken kaçınılmaz olarak yaşanan sorunlardır. Irak’ın 
işgali sırasında siyasal iktidarın içine düştüğü tutarsızlık ve buna bağlı 
gelişmeler unutulmamalıdır. Öte yandan Mısır’da Müslüman Kardeşler 
yönetiminin General Sisi tarafından devrilmesi, Suriye sorunu ve IŞİD’e 
yapılan uluslar arası müdahaleler sırasında da benzer sorunlar ortaya 
çıkmıştır. Siyasal iktidarın sonuç olarak ABD tarafından şekillendirilmiş bir 
dış politika çerçevesi içinde hareket edileceği bilinmesine karşın bağımsız bir 
güç görüntüsü vermeye dönük çabaları bu türden çelişkileri sıkça gündeme 
getirmektedir. 

Son 4-5 yıl boyunca Ortadoğu’da bütün gelişmeleri etkileyen ülke 
Suriye olmuştur. Daha önce Irak’la başlayan ve diğer ülkelere yayılarak 
devam eden müdahale süreci Suriye’nin mevcut yönetimini devirmek 
amacıyla ABD’nin Türkiye dahil müttefikleri ile Suriye’ye karşı harekete 
geçmesiyle başlamıştır. Bu aşamadan itibaren Rusya, İran ve Çin bölgede 
açıkça müdahil olan güçler haline gelmiş ve bu durum Ortadoğu’da içinden 
çıkılmaz bir uluslararası işgal, katliam ve göç furyasını doğurmuştur. 
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Yaklaşık son on yıldır ülkemizin sınır komşularından başlayarak 
dünya üzerinde yer aldığı bölge yeniden şekillenmektedir. Öyle anlaşılıyor ki 
bu yeni düzenin belirleyici gücü ve dinamiği ABD’nin stratejik çıkarlarıdır. 
20. Yüzyılda iki kutuplu dünya içinde arada kalabilmiş ülkeler teker teker 
ABD’nin doğrudan etki alanına girmektedir. 

Bütün bu gelişmeler içinde bölgenin İran ile birlikte içinde bulunan 
iki ülkeden biri olan Türkiye ulusal bütünlüğünü ve sınır güvenliğini koruma 
durumuyla da karşı karşıyadır. Çünkü ABD’nin Ortadoğu’ya vermeyi 
planladığı yeni düzen içinde Türkiye’nin 1920’lerde oluşmuş sınırlarının 
değiştirilmesinin bulunduğu açıkça anlaşılmıştır. ABD bu doğrultuda 
Ortadoğu’da bölgesel bir güç haline gelmiş olan PKK ve bağlı örgütsel 
yapıları desteklemeye de devam etmektedir. 

Bu değişim aynı zamanda Orta Doğu’da geleneksel olarak ABD 
yanlısı olan ülkeleri de etkilemektedir. ABD son dönemde yaşanan 
gelişmelerle 20. Yüzyılda egemen olmayı ve el koymayı başaramadığı enerji 
kaynaklarına tümüyle hakim olması sağlayacak yeni bir Orta Doğu 
yapılanması yaratmaktadır. Bu adımlar neo-con Bush döneminde tek başına 
Irak’ın işgaliyle daha sonra ‘’demokrat’’ Obama ile Birleşmiş Milletler onayı 
ve şemsiyesi altında sürdürülmüştür. Günümüzde Trump ile gelinen nokta da 
aynı sürecin uzantısıdır.  Bu durum bir yandan da bölgede ABD ve Batı 
düşmanlığını da beslemekte ve IŞİD gibi oluşumların rahatlıkla büyüyüp 
beslenebileceği ortamlar hazırlamaktadır.

İç ve dış politika alanında ülkemizin bugün temel ihtiyacı, ulusal 
çıkarları gözeten, demokratik ve laik Cumhuriyeti benimseyen, sosyal hak ve 
özgürlükler ile insan haklarının geliştirilmesini toplumsal bir değişim 
programı olarak öneren bir yaklaşımın ortaya çıkarılmasıdır. İnsanlığın son 
200 yıllık tarihinin açıkça ortaya koyduğu gibi böyle bir toplumsal değişim, 
ancak işçi sınıfının ekonomik, sosyal, demokratik taleplerini dile getiren bir 
hareketle sağlanabilir. Türkiye’nin barış içinde gelişmiş demokratik bir 
toplum olarak ve ulusal çıkarlarını koruyarak kendisini 21.yüzyılda var 
etmesinin başka bir yolu yoktur.  

4.2.Türkiye'nin Nüfus Özelikleri ve Ekonomik Yapısı 

4.2.1.Nüfus Ve İstihdam

Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 tarihinde yapılmıştır. Bu sayım 
sonuçlarına göre toplam nüfus 13 milyon 600 bin kişi iken, şehirde 
yaşayanların toplam nüfus içindeki payı %24.2, köyde yaşayanların toplam 
nüfus içindeki payı  %75.8'dir. Bu değerler günümüzün verileri ile 
karşılaştırıldığında yaklaşık olarak tam tersi oranları yansıtmaktadır. Kabaca 
1927 yılında toplam nüfusun içinde kentte yaşayanların oranı günümüzde 
köyde yaşayanlara; köyde yaşayanların oranı ise günümüzde kentte 
yaşayanlara denk gelmiş sayılabilir.
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1990’lı yıllara kadar yapılan nüfus sayımlarının ortak özellikleri 
nüfus artış oranının %2 ile %3 arasında değişmesi, kentleşme oranının sürekli 
artarak  1990'da  %59'a  ulaşması olarak özetlenebilir. 1935 sayımına göre 
%76,5 olan tarımsal nüfus oranı 1990'da %41'e, günümüzde ise %20’li 
değerlere düşmüştür. Ülkenin daha çok kentleşmesi anlamına gelen bu 
göstergeler gelişmiş kapitalist ülke değerleriyle karşılaştırıldığında yine de 
çok büyük farklılıklar göstermektedir. Çünkü toplam nüfus içinde köy 
nüfusunun payı Almanya’da %3’ler Yunanistan ve İspanya’da ise %10’lar 
dolayındadır. Avrupa Birliği ülkelerinde kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı 
ortalama olarak %5-6 düzeyinde bulunmaktadır.

Türkiye’de son yıllarda nüfus 80 milyonu aşmıştır. Ancak nüfus 
verilerinde özellikle 2005 yılından sonra önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. 
Nüfusa ilişkin tüm verileri büyük ölçüde etkileyen kişi başına ulusal gelirden 
seçmen sayısına kadar her konuda belirsizlikler yaratan bu değişiklikler ilginç 
bir görünüm sunmaktadır. Örneğin daha önceki nüfus sayımı verilerine göre 
2006 yılında 74,5 milyon olarak belirlenmiş bulunan toplam nüfus 2007 
yılında yeni verilerde 70,5 milyon olarak yer almaktadır. Bu ölçüde büyük bir 
farklılığın nüfusun azalması yönünde oluşu ilginçtir. Dolayısıyla bu veri 
değişiklikleri işsizlikten istihdama ulusal gelirden nüfusun iş kollarına göre 
dağılımına kadar birçok temel göstergeyi son beş yıllık süre için büyük ölçüde 
tartışılır duruma getirmektedir.

Bu tartışma açısından 2005 yılı değerlerinin, örneğin iş gücü için nasıl 
farklılıklar yarattığını görmek ilginç olabilir. Daha önce 15 ve daha yukarı 
yaştaki çalışma çağındaki nüfus 50,8 milyon kişi olarak belirlenmişken yeni 
seri de 48,3 milyona düşmüş görünmektedir. TÜİK tarafından yayınlanan 
yurtiçi işgücü piyasasında gelişmeler başlıklı tablolarda 2005 yılı 50,8 milyon 
değeriyle yer alırken, 2006 yılı 48,5 değeri ile gösterilmektedir. Böylece 
Türkiye’de çalışma çağındaki nüfus 2006 yılında 2005’e göre 1,3 milyon kişi 
azalmış olmaktadır. Buna bağlı olarak istihdam ve işsiz sayıları da 
azalmaktadır. Ancak bu değişiklik işsizlik oranını 10,3’ten 9,9’a indiren bir 
sonucu da birlikte getirmektedir.

Anlaşılacağı gibi tüm ekonomik veriler aynı döneme ait birden fazla 
gösterge içermekte ve çok tartışmalı bir yapı ortaya koymaktadır. Çünkü 
düzenlemelerin hemen tümü verilerin daha iyi sonuçlar göstermesi amacıyla 
hazırlanmış gibi görünmektedir.

Yine de Türkiye’de nüfusun son yıllarda 80 milyonu aştığı, daha 
önceki dönemlerde %2.5 olan  yıllık  ortalama nüfus artış hızının ise son 
dönemlerde %1'ler dolayına  indiği gerçeğe en yakın bilgi olarak kabul 
edilebilir. Ölüm oranlarının giderek azaldığı dikkat  çekmektedir. Toplam 
nüfus içinde 0-14 yaş grubundaki nüfus payının azalması, 15-64 ve 65 ve daha 
yukarı yaş  grupları  nüfus paylarının yükselmesi beklenmektedir.
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Nüfusa ilişkin üzerinde durulması gereken önemli bir sorun, 
bağımlılık  oranının  yüksekliği dolayısıyla, çalışan kesimin ücret gelirinin 
düzeyinin belirlenmesidir. Başka bir deyişle elde edilen ücret geliri, gelişmiş 
sanayi ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha çok sayıda  insanın  geçiminin 
sağlanması için harcanmak durumundadır. Dolayısıyla çalışan başına ücret 
düzeyi incelenirken bu noktanın önemle üzerinde durulmasında yarar vardır. 
Bu durum geniş halk kitlelerinin hayat pahalılığından önemli ölçüde 
etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Bu durumun bir sonucu olarak gelir yetersizliği ve özellikle düşük 
gelir seviyesindeki grupların gelirlerinin yeterli şekilde arttırılamaması 
sonucunda, Türkiye dünyada gelir dağılımı en bozuk ülkeler arasında yerini 
almış bulunmaktadır. 2015 yılı başında açıklanan OECD ülkeleri 
karşılaştırmasına göre Türkiye bu ülkeler arasında Çin ve Meksika ile birlikte 
gelir dağılımı en bozuk üç ülke arasındadır. İşgücü piyasasındaki gelişmeleri 
izlemek amacıyla hazırlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı 
İşgücü Anketlerinin ortaya koyduğu sonuçlar da güvenilir olmaktan uzaktır. 
Çünkü bu anketlerde belirlenen gelir dağılımı verileriyle işsizlik oranları var 
olan gerçek durumu yansıtmamaktadır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının 
faaliyetlerinde sağlanan gelişmelerle nüfusun %70'e yakını sosyal güvenlik 
kapsamına alınmış, ancak sağlık hizmetleri yönünden sigortalı nüfusun oranı 
%55'de kalmıştır. Bu durum Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının sağlık 
hizmetlerinden yararlanamadığını, önemli bir bölümünün de sosyal güvenlik 
hizmetlerinin kapsamına alınamadığını göstermektedir.

TABLO 5- Türkiye'de Toplam Nüfus ve Dağılımı

Dönemi
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Toplam Nüfus
24.064.763
27.754.820
31.391.421
35.605.176
40.347.719
44.736.957
50.664.458
56.473.035
67.803.927
70.586.256
71.517.100
72.561.312
73.722.988
74.724.269
75.627.384
76.667.864
77.695.904
78.741.053
79.814.871
80.810.525

Toplam Kadın Nüfusu
11.831.342
13.590.932
15.394.457
17.598.190
19.602.989
22.041.595
24.992.483
27.865.988
33.457.192
35.209.723
35.615.946
36.098.842
36.679.806
37.191.315
37.671.216
38.194.504
38.711.602
39.229.862
39.771.221
40.275.390

Toplam Erkek Nüfusu
12.233.421
14.163.888
15.996.964
18.006.986
20.744.730
22.695.362
25.671.975
28.607.047
34.346.735
35.376.533
35.901.154
36.462.470
37.043.182
37.532.954
37.956.168
38.473.360
38.984.302
39.511.191
40.043.650
40.535.135

Kaynak: TUİK
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TABLO 6- Türkiye'de Toplam Nüfusun Kırsal ve Kentsel Dağılımı

Dönemi
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2017 
yılı sonu itibari ile Türkiye nüfusu 80.810 bin kişi olup, bunun % 50,2’si olan 
40.535 binini erkek, % 49,8’i olan 40.275 binini de kadın nüfus 
oluşturmaktadır. Kentsel nüfus, 14 ilde büyükşehir belediyesi kurulması ve 
büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle 
olarak katılmasının da etkisiyle 2013 yılında % 91,3’e yükselmiştir. Aynı 
sebeple belde ve köylerde ikamet edenlerin oranı 2012 yılında % 22,7 iken, 
2013 yılında % 8,7’ye gerilemiştir. 

2017 yılında kentsel nüfus %92,50 kırsal nüfus % 7,5’dir. Nüfus 
artışının özellikle kentsel alanda hızlı oluşu Türkiye de önemli başka 
sorunlara da kaynaklık etmektedir. Şehir nüfusunun yüksek bir oranla artmaya 
devam etmesi sonucunda, kentlerin var olan sorunlarına yenileri eklenmekte, 
özellikle sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine olan gereksinim artmaktadır. 
Böylece gerek ülke içi kaynak dağılımı, gerekse çözüme ilişkin yaklaşımların 
geliştirilmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan kentleşmenin artışı 
konut yönetiminde sorunlara yol açmakta ve sürekli olarak planlanan konut 
hedeflerinin gerisinde kalınması, konut açığının giderek büyümesine yol 
açmaktadır.

Belde/Köyler Nüfus Oranı (%)
71,21
68,08
65,58
61,55
58,19
56,09
46,97
40,99
35,10
29,50
25,00
24,50
23,70
23,20
22,70
8,70
8,20
7,90
7,70
7,50

İl/İlçe Nüfus Oranı (%)
28,79
31,92
34,42
38,45
41,81
43,91
53,03
59,01
64,90
70,50
75,00
75,50
76,30
76,80
77,30
91,30
91,80
92,10
92,30
92,50

Kaynak: TUİK
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Nüfus ve istihdam arasında kurulması gereken ilişkilerden en 
önemlisi işgücüne katılma oranı olarak tanımlanabilir. Türkiye de 1983’ten 
2008’e kadar yapılan hesaplamalarda, işgücüne katılma oranının giderek 
düştüğü görülmüştür.  1983’de %60.4 olan bu oran, 1985 de %59.1'e, 1988 de 
%56.1'e, 1990’da %54.8'e, 2005’de %48.4’e, 2008’de TÜİK’in bir verisine 
göre %45.7’ye başka bir verisine göre ise %46.9’a düşmüştür. Bu durum ülke 
nüfusunun, çalışma çağındaki nüfus dışında kalan bölümünün giderek 
çoğaldığını ve çalışanların elde ettikleri gelirle bakmak zorunda oldukları 
kişilerin giderek artma gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu oranlardan 
doğrudan çıkarılabilecek bir başka sonuçta, ülkede çalışma çağı içinde 
olmakla birlikte aktif olarak çalışma gereğini duyanların sayısında belli bir 
azalmanın olduğu gerçeğidir. İstihdam oranlarında 2010 yılına kadar ciddi bir 
değişim yaşanmazken 2010, 2011 ve 2012 yıllarında (%43, %45 ve 45,4) 
önemli artışlar meydana gelmiştir. 2008 kriz yılının etkilerinin görüldüğü 
2009’da sadece erkek istihdam oranında yaklaşık 2 puanlık bir azalma 
meydana gelmiş, hemen arkasından 2010’da tekrar eski seviyelerine 
ulaşmıştır. 

Kent/Kır ayrımına göre istihdam oranında, kentteki erkek istihdam 
oranı kırdaki istihdam oranına nazaran daha düşük olmakla birlikte, kentteki 
kadın istihdam oranı kırdaki istihdam oranına nazaran daha düşüktür. Hem 
kent, hem kırsal istihdam oranı açısından bakıldığında en düşük istihdam 
kentli kadınlardır.
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Nüfusun kentleşme eğilimine bağlı olarak ekonomik sektörlere göre 
istihdamın payı da değişmektedir. Aslında istihdamın sektörel dağılımının 
kentleşmeyi geliştiren asıl gösterge olduğu söylenebilir. Özellikle son 
dönemdeki sektörel dağılım gözden geçirildiğinde, 1983’de %53.6 oranında 
saptanan tarımsal istihdamın 2018’de %18,62’ya gerilediği görülecektir.  
Buna karşılık sanayinin istihdamdaki payı 1983’te %14,8 iken 2018’de 
%19,6’ya çıkmıştır. Ancak bu artış eğilimi son 10 yıl için geçerli değildir. 
Hizmetler ise aynı dönem içinde %31.6’dan %49,4’e yükselmiştir. İnşaatın 
oranı 2012 yılında % 6,9’dur. Bu değerler, tarım kesimindeki göçün sürmekte 
olduğunu, buna karşılık yeni ortaya çıkan işgücünün daha çok hizmetlerde 
istihdam edildiğini göstermektedir.  Son yıllar yakından incelendiğinde 
dönem içinde İmalat sanayi istihdam genişlemesinin yetersiz kalışı 
ekonominin üretici güç kapasitesinin yeterli ölçüde büyütülemediği anlamına 
gelir. Gerçekten de son 15 yılda sanayi ve tarım istihdamının giderek 
gerilediği, buna karşılık inşaat ve hizmetler alanında istihdamın arttığı 
görülmektedir. Tarım istihdamı 2005’de %25,5 düzeyindeyken 2017 yılında 
%19,4’e gerilemiştir. Tarımsal üretimin toplam gelirler içindeki payının 
düşmesi ve kırdan kente göç eğilimi dolayısıyla bu gelişme anlaşılabilir bir 
nitelik taşımaktadır. Ancak sanayi istihdamında da 2005 yılındaki %21,6 
oranından 2017 yılında % 19,1’e kadar bir gerileme söz konusudur. Bu durum 
s a n a y i  ü r e t i m i n e  d a y a l ı  b i r  b ü y ü m e  p o l i t i k a s ı n ı n  
uygulanmadığı/uygulanamadığı gerçeğini açıkça göstermektedir. Adeta 
sanayisiz bir büyüme süreci yaşanmaktadır. 

4.2.2.Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisi

Ülkemizin 2000’li yılların ortalarına kadar olan ekonomik gelişmesi 
uluslararası kuruluşlar tarafından olağanüstü olarak değerlendirilmiştir. 
Özellikle 2001 krizinin arkasından yaşanan gelişmelere bakıldığında ve 
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan veriler temel olarak 
alındığında gerçekten de böylesi bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Örneğin 
Türkiye’nin 2002, 2003 ve 2004 yıllarında ortalama yıllık büyüme hızı 
%8’lerin üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde enflasyon da son 30 yılın en 
düşük değerini alarak tek haneli sayılara inmiştir. Bu durum IMF tarafından 
kendi politikalarının bir başarısı olarak tüm dünyaya yansıtılmıştır. IMF 11 
Mayıs 2005 tarihli basın açıklamasında Türkiye için şu değerlendirmeyi 
yapmaktadır: “Bu etkileyici performansın ardında bir önceki IMF 
destekli program gereğince ortaya konan güçlü politika-reform 
uygulamaları bulunmaktadır.” 

Ancak bu parlak görüntü 2007 yılından itibaren değişmeye 
başlamış; deyim yerindeyse yaldızları dökülmüştür. 2007 yılı büyüme hızının 
%4’ler dolayına indiği bir yıl olarak yaşanmıştır. 2008’de ise yılın ikinci 
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yarısında kendisini iyice hissettiren küresel krizin de etkisiyle ekonomi 
neredeyse durmuş ve %1’in altında büyümüştür. 2009 genel ekonomi 
açısından %5’e yakın bir küçülmenin gerçekleştiği bir yıldır. Üstelik bu yıl 
sanayi üretimi neredeyse çökmüş ve yaklaşık %10 küçülmüştür. 2010 yılında 
ortaya çıkan %8,9’luk ekonomik büyüme yüksek gibi görünmekle birlikte 
ünlü halk deyiminin ifadesiyle “Kaybedilen eşeğin bulunmasına” bile 
yetmemiştir. 

Türkiye yukarıda kısaca özetlenen ekonomik büyüme göstergeleri ile 
kendi yapısından gelen olumlu bir gelişme eğilimi yansıtmamaktadır. Çünkü 
ekonominin hızla büyüdüğü 2006’ya kadar olan dönem içinde dünya 
ekonomisi de benzer bir gelişme eğilimi göstermektedir. Örneğin dünya 
ekonomilerinin 2005 yılı büyüme ortalaması %4.3 oranındadır. Büyüme 
ortalaması en yüksek bölge %8’le Doğu Asya ülkeleridir. Bu ülkeleri yaklaşık 
%7 ortalama ulusal gelir büyüme hızı ile Güney Asya ülkeleri ve %5.7 ile 
Avrupa Birliği dışı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri izlemektedir. 

Diğer ülkelerdeki değerlerle birlikte ele alındığında Türkiye’nin 
%8’ler dolayında seyreden büyüme hızı, Asya ülkelerine benzer bir gelişmeye 
karşılık gelmektedir. Kaldı ki dünya ortalaması olarak belirlenen %4.3 oranı 
da genel olarak düşük bir gelişme hızı değildir. 

Dünya ekonomisinde başlayan yavaşlamayla birlikte Türkiye 
ekonomisi de durgunluk ve küçülme içine girmiştir. Bu durumun açık 
göstergesi 2008 ve 2009 yıllarında gerçekleşen büyüme hızlarıdır. Dolayısıyla 
Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki gelişmelere karşın kendi 
yapısal özelikleri ile öne çıkmasını sağlayan bir ekonomik büyüme 
performansından söz etmek mümkün değildir. Dünya ekonomisi genel olarak 
genişlerken Türkiye ekonomisi de büyümekte dünya ekonomisinde 
durgunluk ve gerileme eğilimleri belirdiğinde ülkemizde de benzer gelişmeler 
hızlı biçimde gerçekleşmektedir.

Öte yandan ekonomideki özellikle yüksek büyüme değerlerinin 
beklenen sonucu ekonomik büyümeyle birlikte istihdam kapasitesinin artması 
ve işsizlik oranının gerilemesidir. Ancak gerek Türkiye ekonomisinin uzun 
yıllardır süren eğilimi, gerekse dünya ekonomisinin son dönem gelişme yönü 
ekonomik büyümenin yeterli ölçüde istihdam yaratamaması gerçeğidir. 
Örneğin 2005 yılı ortalaması olarak %4.3 büyüyen ve belirli bir dönem 
boyunca bir denge içinde gelişen dünya ekonomilerinin her yıl işgücüne yeni 
giren 40 milyon kişiye iş yaratması gerekirken, gerçek durum böyle değildir. 
Daha önce de belirtildiği gibi dünya üzerinde toplam 3 milyarı bulan 
çalışanların yarısı geçinebilmek için günde 2 dolar olarak belirlenen 
yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamaktadır. 2005 yılında dünyadaki 
resmi olarak açıklanan işsiz sayısı da 190 milyon kişidir. Bu olumsuz 
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özellikler 2008 ve 2009 yıllarında küresel krizin etkisiyle daha da ağırlaşmış 
ve yoksulluk ve işsizliğin arttığı yeni bir ortam doğurmuştur. Özellikle son on 
yıllık süre içinde gelişmiş kapitalist ekonomiler başta olmak üzere birçok 
ülkede ekonomi büyürken de, durgunluk içindeyken de, küçülürken de 
işsizlik artmıştır. Dünya ekonomisine bakarken üzerinde durduğumuz bu 
eğilim bir “istihdam krizinin” yaşandığını ve genel olarak “istihdamsız 
büyüme” olarak nitelendirilen bir sürecin bugün de sürmekte olduğunu 
göstermektedir.

Türkiye ekonomisinde gerek 2000’li yıllardan başlayarak gelişen 
gerekse günümüzde ortaya çıkan gelişmeler de bu özellikleri doğrular 
niteliktedir. Ekonominin %9 büyüdüğünün belirtildiği 2010 yılında da işsizlik 
ülkemizin en önemli sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu sorunu 
çözebilmek için yeni iş yasasıyla gündeme getirilen ve geliştirilen esnek 
işgücü piyasası uygulamalarına ve çeşitli yapısal reform girişimlerine karşın 
işsizlik giderek artmaktadır. Aynı gelişmenin bir başka yönü ise yaklaşık %35 
düzeyinde olduğu belirlenen kayıt dışı istihdamdır. 

4.2.3.Ekonomik Büyüme Yeni İşler Yaratamıyor

Türkiye’nin ekonomisinin hızla büyüdüğü 2002-2004 dönemi 
ortalama istihdam artışı %0.6’dır. Aynı dönemde işsizlik oranları sırasıyla 
%10.3, %10.5 ve %10.3 olarak belirlenmiştir. Oysa bu dönemde ekonomi 
2002’de %7.9, 2003’de %5.8, 2004 ise %8.9 oranlarında büyümüştür. Bu 
değerler oldukça yüksek büyüme hızına karşılık işsizlik oranlarının 
azalmadığını ve istihdamda bir artış sağlanamadığının açık göstergelerini 
oluşturmaktadır. 

Öte yandan genel işsizlik oranı dışında tarım dışı işsizlik oranı dikkate 
alındığında sorunun daha da büyüdüğü görülmektedir. Çünkü köyden kente 
göç olgusunun sürdüğü bir ülke olarak Türkiye öncelikle kentlere göç eden 
yeni işgücünü istihdama katabilmek zorundadır. Oysa 2000 yılında %9.2 olan 
tarım dışı işsizlik oranı, 2002-2005 döneminde ortalama %14.5 düzeyine 
yükselmiştir. Bu oran yapısal uyum sağlanmaya çalışılan Avrupa Birliği 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında son derece yüksektir. 

İşsizlik göstergeleri açısından 2007-2008-2009-2010 yılları giderek 
daha olumsuz gelişmelerin gerçekleştiği bir dönem olmuştur. 2006’dan sonra 
işsizlik oran olarak %10’nun üzerinde bir yere oturmuş 2008 yılında %13, 
2009 yılında ise %15’lere kadar ulaşmıştır. 2011 yılının başında TÜİK 
tarafından açıklanan veriler %11-12 aralığını göstermektedir.
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Hesaplama yöntemlerinden ve veri tabanının eksikliğinden gelen 
nedenlerle işsizlik oranı Türkiye’de olduğundan çok daha düşük şekilde 
yansıtılmaktadır. Eksik istihdam ile işsizlik tanımında yer alan bazı 
kavramların değişik yorumlanması sonucunda Türkiye’deki işsizlik oranının 
%25’lere kadar yükselmesi mümkündür. Ancak burada asıl değerlendirilmesi 
gereken bugün işsizliğin mutlak olarak değerinin ne olduğu değil, 
ekonominin gelişme süreci içinde işsizliği hızla azaltabilecek bir yapısal 
özelliğinin bulunup bulunmadığıdır. Türkiye ekonomisinin geçmiş on yıllık 
gelişmesi bu sorunun karşılığının açıkça olumsuz olduğunu göstermektedir. 
Türkiye ekonomisi yeni iş yaratma ve dolayısıyla istihdamı arttırma özelliği 
olmayan bir “iktisadi politika bütünlüğü” içinde büyümektedir. 

Ekonominin bu özelliğini gözlerden saklama girişimleri Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun bazı göstergelerini ilk bakışta farkına varılabilecek 
şekilde anlamsız duruma sokmaktadır. Örneğin ekonomideki işsizliğin 
gerçeğinden daha düşük yansıtılması çabası anlaşılması güç bir biçimde 
sanayi istihdamı azalır ve işsizlik artarken tarımda istihdam artışı olduğunu 
gösteren istatistiklere yol açmış bulunmaktadır. 

4.2.4.Kentlere Göç Hızlanıyor

Nüfus ve istihdam verileri ülkede tarımdan kopma eğiliminin son 
dönemde yoğunlaştığını göstermektedir. Örneğin tarım kesiminin toplam 
istihdam içindeki payı 2000’de %36.4 düzeyinde iken, 2008 sonunda 
%26,2’ye düşmüştür. Bu %10,2’lik düşüşün  sanayi işgücündeki artışa 
yansıması yalnızca %2,3 hizmet kesimi istihdamına yansıması ise %7,9 puan 
düzeyinde bir artıştır. Ekonomik büyüme ve sanayileşme ile birlikte tarımın 
ekonomi içindeki göreli ağırlığının ve istihdam payının azalması beklenen bir 
durumdur. İlk bakışta ülkemizde gerçekleşen de böyle bir yapısal dönüşüm 
gibi görünmektedir. Tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payı 
azalmakta, tarımın milli gelir içindeki payı da düşmektedir. 

Bu gelişmeye yakından bakıldığında ise dengeli bir yapısal dönüşüm 
gözlenmemekte, tam tersine kamusal politikalarla da desteklenen bir eşitsiz 
ve dağınık gelişme dikkati çekmektedir. Örneğin tarıma yönelik destekler 
ulusal gelirin %3’ünden yaklaşık %0,5’ine gerilerken, Tarım Satış 
Kooperatifleri zayıflatılmış ve tarım net dış alımcı bir duruma getirilmiştir. 
Böylece ülkemizde tarımsal yapılar hızlı bir tasfiye sürecine sokulmuş 
bulunmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi tarımdaki gerilemeler 
dolayısıyla kentlere akan insanların istihdama katılımı söz konusu 
olamamaktadır. Bu durumun açık bir göstergesi son sekiz yıllık dönemde 
tarımı terk eden milyonlarca kişiye karşılık, sanayi istihdamının aynı 
dönemde çok sınırlı bir sayıda artmış olmasıdır. Ülkemizde son dönemde 
varlığına işaret edilen dönüşüm, özellikle işgücü maliyetlerini bastırma 
politikası izleyen sanayi kesiminin beklenen istihdam artışlarını 
karşılayamadığı, yapay ve sefalet üreten bir dönüşümdür. 
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4.2.5.2001’den 2019’a Yeniden Yapılanma

Krizlerle yoğrulan son on yıllık dönemde yaşananları anlayabilmek 
için bu noktada 2001 krizi sonrasında ortaya çıkan ve küresel krizle 
belirginleşen 2008 sonrası dönemin bir başka özelliğini ortaya koymak 
yerinde olacaktır. Bilindiği gibi her ekonomik kriz aşılırken başlıca iki 
ilişkiyi yeniden oluşturmaktadır. İlk olarak sermayenin kendi içindeki 
dengeler kriz sonrası değişimin ana öğelerinden birisini 
oluşturmaktadır. Bu durumun açık örnekleri imalat sanayi ile finans 
sektöründe yaşanan el değiştirmelerle ülkemizde gözlenmektedir. Bu el 
değiştirme bir yandan yerli sermaye gruplarının kendi içinde yeniden 
yapılanması anlamına gelirken, öte yandan finans sektörü öncelikli olmak 
üzere yabancı sermayenin mevcut kurumları ele geçirmesi biçiminde de 
yansımaktadır. Özellikle küresel krizle birlikte Türkiye’yi de kapsayan bir 
şekilde çeşitli üretim alanlarının parçalanarak el değiştirdiği görülmüştür. 
Bugün de devam eden bu eğilimler küçük ve orta boy ölçekte ara malı üreten 
birçok işletmenin ulusal ya da uluslararası büyük sermaye gruplarınca ele 
geçirilmesine ya da iflaslar yoluyla piyasadan çekilmesine yol açmaktadır. 
Önümüzdeki beş on yıllık süreçte yaşanacak toplumsal ve siyasal 
gelişmelerde bugünlerde güçlenen sermaye yapısının eğilim ve politikaları 
belirleyici olacaktır. 

Ekonomik krizlerle birlikte sermaye ile başta işçi sınıfı olmak üzere 
çalışanlar arasındaki denge de yeniden kurulmaktadır. Türkiye’de 2001 
krizinin aşılabilmesi için daha esnek ve güvencesiz bir çalışma ortamı 
içinde oluşturulan bu denge, 2008 küresel krizinin etkisiyle sermayenin 
çıkarları doğrultusunda daha da geliştirilmektedir. Bu durumun en açık 
örneğini dönem içinde verimlilik artışları ile reel ücret endeksi arasındaki 
ilişkilerde görmek mümkündür. Ancak bu denge yalnızca maliyet ve gelir 
dağılımı açısından kurulmaya çalışılan bir denge değildir. Aynı zamanda 
işgücünün esnek kullanımını yaygınlaştıran, kentlere göç politikalarını 
gündeme getiren dolayısıyla çok boyutlu sosyal sorunlara kapı aralayan yeni 
bir değişim süreciyle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Nasıl ki 2003 
yılında çıkarılan “4857 sayılı İş Yasası” 2001 krizinin aşılabilmesi için 
sermayenin gerekli gördüğü bir çözüm yolu olmuşsa; aynı şekilde 2010 
yılında “Torba Yasa” adıyla ünlenen yasa paketi de 2008 krizinin sermayenin 
çıkarlarına uygun biçimde yeni dengeler yaratılarak çözülebilmesinin bir 
aracı olarak gündeme getirilmiştir. İş gücünün daha esnek ve daha güvencesiz 
çalıştırılması, kıdem tazminatının zayıflatılması ya da ortadan kaldırılması, 
bölgesel asgari ücretin uygulanmaya başlanması ve özel istihdam bürolarının 
kurulması yönündeki ısrarlı çabalar aynı doğrultuda öngörülen gelişmelerin 
birer parçasından başka bir şey değildir.
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6356 sayılı kanunla çeşitli iş kolları birleştirilerek 28’den 20’ye 
indirilmiştir. Bu durum sonucunda iş kollarında bulunan işçi sayıları 
artmıştır. Yasayla iş kolu yetki barajı muhafaza edildiğinden birleştirme 
sonucunda çalışan sayılarında artış gösteren iş kollarında sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Birleştirilen iş kollarında bulunan birçok sendika %1 
lik barajın altında kalarak toplu sözleşme yapma hakkını kaybetmiştir. 
Bu durumda daha önce toplu iş sözleşmesinden faydalanan binlerce işçi 
toplu iş sözleşmesinden faydalanmaz duruma düşürülmüştür. Bu hal 
işçilerin sendikasızlaştırılmasına ve dolaylı olarak iş gücünün esnek 
kullanımına yol açmıştır.

Bu değişimin kâr oranlarının giderek arttığı koşullarda 
gerçekleşebilmesi, çalışanların örgütsüzlüğünün sürmesine ve kayıt dışının 
yaygınlığına doğrudan bağlı olduğu gibi, bu yapıyı kurumsallaştıracak yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesine de bağlıdır. Geniş insan kitlelerinin 
örgütsüz oluşu ve pazarlık gücünün bulunmayışı, giderek artan işsizlikle 
birleştiğinde ücretlerde sürekli bir düşmeyi kaçınılmaz bir duruma 
getirmektedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde milyonlarca 
çalışanın toplu pazarlık hakkını kullanabileceği bir örgütlenme 
biçiminin yaratılması ve kayıt dışının hızla daraltılması, dengeli bir 
toplumsal gelişme için atılması gereken zorunlu adımlar durumundadır. 

4.2.6 Türkiye’de Enflasyon

Ülkemiz 2002 yılına kadar yıllık %50-%100 Aralığında değişen fiyat 
artış oranları ile yaşamıştır. Özellikle son 10 yıllık dönemde ise 2018’e kadar 
bu oranlardan daha düşük %10’lar düzeyinde fiyat artışlarının gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu duruma bakılarak enflasyonun düşürüldüğü veya denetim 
altına alındığı görüşleri öne sürülmektedir. Oysa, Türkiye; son 10 yıllık 
dönemde de enflasyon oranı Dünyanın en yüksek ülkelerinden birisi 
olmuştur. Kaldı ki 2018 yılında enflasyon göstergeleri iyice bozulmuş ve ikiye 
katlanarak yıllık enflasyon % 20’yi geçmiştir. Üretici fiyatlarındaki artışın ise 
% 45’lere ulaştığı görülmektedir.

Türkiye’nin 20. yüzyılın son çeyreğindeki en önemli ekonomik 
sorunu olarak görülen enflasyonu düşürebilmek için özellikle 2001 krizi 
sonrasında ekonomi yönetimi yeniden yapılandırılmış ve Merkez 
Bankası’nın işlevleri yeniden tanımlanmıştır. Uygulamaya konulan sıkı para 
politikasının ve bütçe düzenlemeleri yoluyla bu politikayı destekleyen 
uygulamaların gündeme getirilmesi, fiyat artış oranlarında belirli bir gerileme 
doğurmuştur. Enflasyonu düşürmeye yönelik olarak uygulanan politikalar 
toplumun ücretle çalışan sabit gelirli kesimlerine gerçek gelirlerde düşme ve 
yaşam standartlarının gerilemesi olarak yansımaktadır. 
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Türkiye’nin ekonomik gelişmesi bu açıdan değerlendirildiğinde 
enflasyonu düşürücü politikaların istenilen sonuçları doğurabildiğini 
söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü Türkiye’de enflasyon ekonomiyi 
istikrara kavuşturabilecek düzeyde düşürülemediği gibi göreli olarak yüksek 
düzeylerde bulunmaktadır. Başka bir deyişle, diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında Türkiye’nin enflasyon oranı, kendi içinde gerçekleşen 
düşüşe karşın en yüksek değerler arasında yerini almaktadır. Öte yandan 
gerçekleşen düşüş, işsizlik oranlarında bir azalma da yaratmamıştır.

Kapitalist bir ekonomide enflasyon ancak talep düşürücü politikalarla 
düşebilmektedir. Bu çerçevede fiyat artışlarını dizginleyebilmenin yolu 
toplam talebi düşürmekten geçmektedir. Bu nedenle enflasyonun 
önlenmesine ilişkin bütün politikalar sıkı para politikası ve kamu yatırımları 
ile bütçeden yapılan toplumsal harcamaların kısılması temeline 
dayanmaktadır. Böylece bir yandan ücretliler için gelir düşürücü sonuçlar 
doğuran öte yandan ise ülkedeki gelir dağılımını ücretli çalışanlar dışındaki 
kesimler lehine değiştiren bir süreç yeniden işlemeye başlamaktadır. 
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Oysa enflasyonda gerçek ve sürekli bir düşüş ancak üretim arttırıcı 
politikalarla mümkündür. Sanayi üretiminin ulusal gelir içinde payı anlamlı bir 
yükseliş göstermediği koşullarda enflasyondaki gelişmeler de günün 
koşullarına bağlı olarak biçimlenmekte ve bir süreklilik taşıyamamaktadır. 

Enflasyon fiyat artışları dolayısıyla sabit gelirli ve ücretli çalışanların 
gelirlerini doğal olarak azaltan, spekülatif kazançları ve mal üreten kesimlerin 
gelirlerini arttıran bir işleyişe yol açmaktadır. Bu nedenle üretim artışını özel 
sektöre dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirmeye çalışan ülkelerde, enflasyon 
düşürücü politikalar, ister istemez yeniden aynı sonucu veren uygulamalara 
yönelmeyi gerekli kılmaktadır.

Kesin olarak söylenebilecek olan şudur; kapitalist bir ekonominin 
enflasyonla yaşaması, ne ölçüde ücretlinin satın alma gücünün erimesi 
anlamına geliyorsa, enflasyon düşürücü politikalara yönelmesi de aynı ölçüde 
satın alma gücünü ve gerçek gelirleri düşürücü bir anlam taşımaktadır. 
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Genel olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyi azaldıkça enflasyon 
oranının arttığı, gelişmişlik oranı arttıkça enflasyon oranının azaldığı tartışma 
götürmez bir gerçektir. Gelişmiş ve sanayileşmiş ülke olarak görülen 
kapitalist merkez ülkelerde ortalama enflasyon oranının gelişmekte olan 
kapitalist ülkeler için söz konusu olan ortalama enflasyon oranından çok daha 
az olduğu gözlenmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerde enflasyon 2000’li yıllarda diğer yıllara oranla 
bir artış eğilimi göstermemiştir. Örneğin ABD’de 1989–1998 yılları 
ortalaması olarak fiyat artışları %3.3 iken, 2002–2006 yılları değeri %2.6’ 
2014 yılı değeri 1,6’dır. Kürsel krizin yaşandığı 2008-2009 yıllarında 
enflasyonda düşük düzeyler devam etmiş ancak kriz sonrasına önemli bir fiyat 
artış stoku devredilmiştir. Bu durum krizi aşabilmek için özel sektörü 
yaşatabilmek amacıyla devlet fonlarından desteklenen yayılmacı parasal 
politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Aynı eğilim 
Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada için de geçerlidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise 2000’li yıllar enflasyonda keskin 
düşüşlerin yaşandığı yıllar olarak dikkat çekmektedir. Örneğin, 1989–1998 
yılları ortalaması olarak Brezilya’da %456, Rusya’da %85, Polonya’da %70 
ve Türkiye’de %76 fiyat artışı gerçekleşmiştir. Aynı ülkeler için 2002–2006 
yılları ortalama değeri sırasıyla 8.2, 10.6, 1.9 ve 18.6’dır. küresel krizle 
birlikte benzer eğilim süreklilik kazanmıştır. Ancak 2010 yılında yaşanan 
gelişmeler tüm ülkelere enflasyon artışına karşı talep daraltıcı politikalara 
yöneltmiş bulunmaktadır. Bu durum tüm ülkelerde toplumsal 
huzursuzlukların baş göstermesinin temel nedenini oluşturmaktadır. 

Enflasyon konusundaki en dikkat çekici sonuç fiyat artış 
oranlarındaki hızlı düşüşe karşın Türkiye’nin günümüz dünyasında en yüksek 
enflasyon oranına sahip ülkelerden biri olduğu gerçeğidir. Ülkemizde 
enflasyonun yıllık %70-80’lerde seyrettiği dönemlerde örneğin Brezilya ve 
Rusya’da daha yüksek fiyat artış oranları söz konusudur. Oysa günümüzde 
somut oranlar üzerine yapılan karşılaştırmalar Türkiye’deki enflasyon 
değerlerinin yüksek enflasyonlu ülkelerle benzer düzeyde gerçekleştiğini 
ortaya koymaktadır. Bunun anlamı Türkiye’nin günümüzde de dünyanın en 
yüksek enflasyonlu ülkeleri arasında yer aldığıdır. Arjantin, Rusya Polonya ve 
Meksika gibi ülkeler enflasyonu gerçekten düşürebilmişlerdir. Oysa 
ülkemizde aynı iddia ile yola çıkılmış olmasına karşın, Türkiye’de enflasyon 
oranının bir kapitalist ekonomide ılımlı fiyat artışı olarak görülebilecek 
değerlerin üzerinde seyrettiği anlaşılmaktadır. 

Üstelik 2017 yılından başlayarak ülkemizde enflasyon sıçrama 
göstermeye başlamıştır. 2017 yılı Tüketici Fiyatları enflasyonu 12 aylık 
%11,92 iken 2018 yılında bu oran %20,3 olmuştur. 2019 yılında enflasyonun 
hükümetin orta vadeli planda ön gördüğü gibi en az % 16 olması 
beklenmektedir. Bu değerler ülkemizde son 15-16 yılda görülmemiş
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 yükseklikteki değerlerdir. Dolayısıyla 2018 ve 2019 yılları için Türkiye’nin 
kendisiyle eşdeğer ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olduğunu 
/olacağını söylemek mümkündür. Ülkemizde üretici fiyatlarındaki artış 
oranının %40’lar dolayında seyretmesi ise enflasyonun kısa sürede 
düşürülmesinin mümkün olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Kabul 
edilmesi gereken temel gerçek Türkiye’nin 2019,2020 ve 2021 yıllarını 
yüksek enflasyonlu, yüksek işsizlik oranlı ve düşük büyümeli yıllar olarak 
yaşayacağıdır. 

Burada önemli bir sorun Türkiye’deki enflasyon ölçümlerine 
ilişkindir. Özellikle son 4-5 yıllık süreç verilere güvenin giderek kaybolduğu 
bir durumu ortaya çıkarmıştır. Baz yılı değişiklikleri ile birlikte yapılması 
gereken ürün bileşimi değerlendirmeleri, her yıl bağımsız olarak yapılmaya 
başlanmıştır. Enflasyon ölçümlerinde başlangıçtan bu yana var olan seçilen 
maddelerin enflasyonu yansıtmak açısından yeterli olup olmadığı tartışması 
bu uygulamayla daha da geçerli hale gelmiştir. Ülkemizde ücretlilerin 
enflasyonunu ölçen bir çalışma yapılmamaktadır. İTO’nun İstanbul için 
gerçekleştirdiği endeksler ile bazı sendikaların mutfak harcamaları üzerinden 
açlık ve yoksulluk sınırını belirlemeye dönük çalışmaları bu gereksinimi 
karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla Türkiye’de fiyat hareketlerinin ülke 
genelinde izlemeye uygun tek araştırma niteliğindeki TÜİK endekslerinin 
güvenilirliği çok büyük önem taşımaktadır.

Son yıllarda gerek teknik yapıdaki gerekse politik amaçlara bağlı 
uygulamaların yaratığı soru işaretleri enflasyon verilerine olan güveni büyük 
ölçüde sarsmıştır. Genel olarak endekslerdeki düşüş ya da yükselişlerin 
nedenleri üzerinde mantıklı açıklamalar yapılamamaktadır. Yıl içinde 
özellikle altıncı ve on ikinci aylarda ortaya çıkan altı aylık artış oranları kamu 
toplu iş sözleşmelerinde öngörülen ücret zamlarının düzeyinde belirlenmeye 
başlamıştır. Bu durumun enflasyon farkı ödenmemesi amacıyla enflasyon 
endekslerinde ayarlamalar yapıldığı yönünde kuşkuları beslemesi 
kaçınılmazdır. Benzer şekilde akaryakıt, elektrik ya da doğalgaz gibi ürünlere 
yapılan ve zaman zaman yüksek oranlara ulaşan zamların tüketici fiyatları 
üzerindeki etkisinin nasıl ortaya çıktığı konusunda da endekslerden akla 
uygun sonuçlar üretebilmek mümkün görünmemektedir. 

Üstelik 2018 yılında TUİK tarafından Ekim ayı enflasyonunun % 6 
olarak açıklanmasının ardından kurum yöneticisinin görevden alınması ve 
ardından gelen Kasım-Aralık aylarında fiyatların peş peşe iki ay gerilemiş 
olduğunun açıklanması, açıklanan verilere ve TÜİK’e duyulan güveni 
tümüyle sıfırlamıştır. 
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Bütün bu olgular Türkiye’deki enflasyon ölçümünün siyasal iktidarın 
denetimindeki bir organa bırakılmasındaki sakıncaları ortaya koymaktadır. 
Belirtilen olumsuzlukların hiçbirisi olmasa bile TÜİK’in yapısından gelen 
nedenlerle bu kuşkular varlığını sürdürecektir. Bu nedenle ülkemizde 
sendikaların kamu kurumlarıyla birlikte ya da bağımsız olarak enflasyon 
ölçümü yapabilecek yeni bir yapılanmayı gündeme almaları kaçınılmaz 
görünmektedir. Bu çalışma aynı zamanda tüketici fiyatları yanında ücret 
mallarının fiyatlarını da izleyen yeni endeks türlerini de içermelidir. Çünkü 
toplu iş sözleşmelerinin büyük çoğunluğunda belirlenen enflasyon oranları 
ücret zamları için esas alınmakta, özellikle ikinci yıl ve sonrası için ücret 
zamları enflasyon oranı olarak öngörülmektedir. Bu anlamda güvenilir 
biçimde belirlenecek enflasyon oranlarının teknik bir anlamı olmaktan çok 
daha fazla toplumsal ve ekonomik bir önemi vardır.

Otuz yıla yakın bir süre yüksek enflasyonla çalışanlardan sermayeye 
ve devlete kaynak transferi yaratan ekonomik model enflasyonu düşürme 
politikalarını zamana yayarak aynı uygulamayı sürdürmektedir. Enflasyonu 
düşürdüğü iddiası ile övünen Türkiye ekonomisi dünyada en yüksek oranlı 
enflasyona sahip ülkelerden biri olmayı da sürdürmektedir. 

5. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE  EKONOMİK 
KRİZ VE SENDİKAL POLİTİKALAR

2010-2018 yılları arasındaki eğilimler de bir gelişmeye işaret 
etmemektedir. Özellikle 2017’den başlayarak ekonomide yeni bir bunalım 
ortaya çıkmış ve bu durum 2018 yılında tam bir krize dönüşecek şekilde 
gelişmiştir. 2018 yılının 2. yarısından başlayarak Türkiye tüm göstergeler 
açısından bir kriz içine düşmüş bulunmaktadır. Siyasal iktidarın orta vadeli 
plan (yeni ekonomi programı) şeklinde açıkladığı programına göre 2018’de 
başlayan kriz koşulları 2019,2020 ve 2021 yıllarında da varlığını 
sürdürecektir. 
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Siyasal iktidarın öngörülerine göre 2017 yılında %11,9 olarak 
gerçekleşen enflasyon oranı 2018 yılında %20,8, 2019 yılında %15,9, 2020 
yılında %9,8 oranında gerçekleşecektir. Aynı dönemde işsizlik tahminleri 
2018 için %11,30, 2019 için %12,10, 2020 için %11,90 ve 2021 için 
%10,80’dir. Kişi başına gelir ise dolar olarak 2017 yılında 10,600 dolar iken 
2018 yılında 9,385 dolara, 2019 yılında 9,647 dolara ve 2020 yılında 10,292 
dolara gerileyecektir. 2021 yılındaki kişi başına gelir tutarı dolar olarak 
yaklaşık 2017 tutarı kadar tahmin edilmektedir. Büyüme göstergeleri de 
benzer şekilde 2017’de 7,4 olarak gerçekleşmişken, 2018 yılında %3,8, 2019 
yılında %2,3, 2020 yılında %2,5 ve 2021 yılında %5 olarak beklenmektedir. 

Bütün bu değerlerden açıkça görüleceği gibi Türkiye 2021 yılına 
kadar 2017 yılındaki değerlerine birçok açıdan ulaşamayacak; işsizlik ve 
enflasyon yüksek oranlı olarak seyretmeye devam edecek ve kişi başına ulusal 
gelir düşecektir. Programın hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı da ayrı bir 
tartışma konusudur. Özellikle dolar değeri ve büyüme hedefleri gerçekçi 
görünmemektedir. Dolayısıyla ulusal gelir ve büyüme hızı göstergelerinin 
programda belirtilenlerden daha düşük gerçekleşmesi büyük olasılıktır. Buna 
bağlı olarak enflasyon ve işsizlik değerlerinin ise programda ön görülenden 
daha yüksek gerçekleşmesi beklenmelidir. Kısaca hükümetin ön görülerinin 
gerçekleşmesi durumunda bile Türkiye’nin 2018’den 2022 yılına kadar kriz 
koşullarında yaşayacağı açıkça görülmektedir.

‘’Ekonomik Kriz’’ denildiğinde ne anlamak gerektiği konusu 
önemlidir. Kriz, buhran, bunalım sözcükleriyle ifade edilen bu durum aslında 
toplumsal kesimlerin üretim süreci içindeki yerlerine göre farklı sonuçlar 
gösterecektir. Başka bir deyişle işverenler ve bir bütün olarak sermaye için 
üretim ve satışların azalması, karların düşmesi ya da yok olması anlamına 
gelecek olan ekonomik kriz belli dönemlerde ortaya çıkan bir iktisadi durumu 
ifade edecektir. Buna karşılık üretim süreci içinde ücretli emekçi olarak yer 
alan işçiler için hayat pahalılığı, yüksek işsizlik, düşük ücretler ve iş 
güvencesi yokluğu gibi olgular sürekli bir krizin yaşandığını ifade edecektir. 
Elbette sermayenin içine düştüğü krizden çıkabilmek için işçilerin işten 
çıkarılmasını tek yol olarak görmesi, bu koşullarda çalışanların yaşama 
zorluklarının daha da büyümesi sonucunu doğuracaktır. 
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Demek oluyor ki emekçiler için yüksek faizler, yüksek döviz kurları 
ve yüksek borçlar gibi nedenlerle yaşanan krizler aslında var olan sürekli krizi 
ağırlaştıran dönemleri ifade etmektedir. Çünkü, işçiler, hayat pahalılığı var 
oldukça, ücretler geçimlik ücretlerden düşük kaldıkça, işsizlik yüksek 
oldukça, örgütlenme ve iş güvencesi hakkı yoksa, sürekli olarak kriz içinde 
yaşıyorlar demektir. Dolayısıyla kriz söz konusu olduğunda işsizliğin artması 
ve ücretlerin düşmesi ile çalışanların karşı karşıya kaldığı bunalım daha 
ağırlaşmaktadır.

Ücretli emek- sermaye ilişkisi üzerinde yükselen kapitalist bir 
ekonomide krizler kaçınılmazdır. Kriz doğrudan gelirin toplumsal 
bölüşümünü etkilemekte ve çok yönlü sonuçlar doğurmaktadır. 

5.1.Ekonomik Sistem Nasıl İşliyor?

5.2.Kapitalizm Ve Sendikal Politikalar

   CANLANMA

• Ekonomik büyümeye geçiş

• İşsizlikte azalma

• İşyerlerinin üretim ve istihdamının artması

ÇÖKÜŞ (KRİZ)

 Ekonomik büyüme yok, küçülme de olabilir

 Yüksek işsizlik

 Kapanan işyerleri

•

•

•

 İşsizlik Yok

Ücreler Yüksek

Karlar Yüksek

•

• 

• 

REFAH

DURGUNLUK

GERİLEME

• Ekonomik büyümenin düşmesi

• İşsizliğin yükselmeye başlaması

• Gerçek ücretlerin gerilemesi

• İşyerlerinin küçülmesi

ÜRETİMDEN GELEN

GÜCÜN KULLANIMI

YENİ HAK

VE

ÖZGÜRLÜKLER

ÜRETİMDEN GELEN

GÜCÜN KULLANIMI

KAZANILMIŞ HAKLARIN

KORUNMASI

REFAH

TAM İSTİHDAM

YÜKSEK KAR ORANI

EKONOMİK KRİZ

İŞSİZLİK

İFLASLAR EL

DEĞİŞTİRMELER
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Görüldüğü gibi her 5-10 yılda bir ekonomik kriz oluşmakta ve 
uygulanan çeşitli politikalarla aşılmaya çalışılmaktadır. Türkiye krizleri 
aşabilmek için uzun yıllar uluslararası para fonu (IMF) ile anlaşmalar 
yaparak, çalışanların haklarının kısıtlandığı koşullarda krizden çıkış 
politikaları uygulamıştır. Bu politikaların sonuncusu 2008 krizinde gündeme 
getirilen 19. IMF anlaşmasıdır. 

5.3.Dünya’da Büyük Ekonomik Krizler

5.4.Türkiye’de Ekonomik Krizler

1929

1975

2008

BÜYÜK BUNALIM

KEYNESCİ POLİTİKALAR

PETROL KRİZİ

ULUSLARARASI BUNALIM

YENİ LİBERAL POLİTİKALAR

SİSTEMDE YENİ BİR ÇÖKÜŞ

MORTGAGE KRİZİ

KÜRESEL DURGUNLUK

DEVLETİN EKONOMİYE

DOĞRUDAN MÜDAHALESİ

MUSSOLİNİ - HİTLER

DİKTATÖRLÜKLER 

2. DÜNYA SAVAŞI

BÖLGESEL SAVAŞLAR

ASKERİ YÖNETİMLER

ULUSAL EKONOMİLERİN YENİDEN

YAPILANMASI

KÜRESELLEŞME

ÇOK ULUSLU KURULUŞLAR DÜNYASI

ENERJİ POLİTİKALARI

NEO LİBERALİZMİN GERİLEMESİ

• 1929

• 1948

• 1954

• 1958

• 1969

• 1973-1974

• 1994

• 2000-2001

• 2008-2009

• 2018

Her 5-10 yıl arası

bir kriz yaşanıyor!
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Krizler kapitalizmin ‘’en çok kar’’ ilkesinden doğmakta ve bütün 
yaşam alanlarını etkileyerek olumsuz sonuçları ortaya koymaktadır. 
Günümüzde de var olan krizi aşabilmek için emekçilerin hak ve 
özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik politika önerileri oluşturulmakta ve bu 
politikalar siyasal iktidar ile işverenler tarafından uygulanmaya 
çalışılmaktadır.

5.5. Türkiye’de 1980 Sonrası Ekonomik Krizler

5.6.Türkiye’de 2018 Krizi: Göstergeler

  5.6.1Krizden Çıkış İçin Hükümet ve İşverenler Tarafından 
Yapılan Öneriler:

• Taze Kaynak Bulmak İçin Zorunlu Emeklilik Sigortası,
• Kıdem Tazminatı Fonunun Kurulması,
• Vergilerin Arttırılması,
• Tüketimin Kısılması,
• İşten Çıkışların Yaygınlaşması,
• Gerçek Ücretlerin Düşürülmesi,
• Esnek Çalışmanın Yaygınlaştırılması
• İşsizlik sigortasını amaç dışı kullanarak kamuya ve özel sektöre fon 
aktarmak,

Ancak krizi yüksek ücretler yaratmıyor. Dolayısıyla bu 
önerilerin hiçbiri çözümle ilişkili değil.

2018 Türkiye’sinde:

• Ekonomik Büyüme İthalata Bağımlı
• Ekonomi Dışarıdan Taze Para Gelmedikçe Büyümüyor
• Sanayi Üretimine Yatırım Yapılmıyor
• Tarım ve Hayvancılık Geriliyor, İthalata Dayalı

1980

1994

2001

2008

2018

24 OCAK KARARLARI

12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ

5 NİSAN KARARLARI

YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI

ULUSAL VE ULUSLARARASI KRİZ 

ULUSAL KRİZ

YENİ EKONOMİ PROGRAMI (YEP)

KRİZİN ÇÖZÜMÜ:

SÜLEYMAN DEMİREL

KENAN EVREN

TURGUT ÖZAL

TANSU ÇİLLER

BÜLENT ECEVİT

KEMAL DERVİŞ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

BERAT ALBAYRAK

ANAHTAR KİŞİLER:
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5.6.2.Türkiye’yi Bekleyen Zorluklar

• İhracata Dayalı Büyümenin Tıkanması,
• Dış Borçların Ödeme Güçlüğü,
• Borçla Yürüyen Ekonominin Dışarıdan Kaynak Bulma Zorluğu,
•Ekonomik Sorunların Giderek Artan Bir Şekilde Toplumsal 
Çatışmalara, Dinsel Ve Etnik Gerginliklere Yol Açması,

5.6.3.Emekçileri Bekleyen Tehlikeler  

• Toplu İşten Çıkarmalar – Yaygın İşsizlik,
• Yeni Zam Yağmurları, 
• Hükümetin Krizden Çıkış Politikaları Gereği Sosyal Harcamaların 
Daha Fazla Kısılması,

• Kırsal Alanda Ve Kentlerde Yoksulluğun Artması,
• Sosyal Güvence Sisteminin Çökmesi,
• Kredi Kartı Veya Banka Kredisi Borçları Dolayısıyla İcra Ve İflas, 
• Etnik Ve Dinsel Çatışmaların Yoğunlaşması,
• Daha Baskıcı Bir Devlet Yapısının Oluşması,
• İktidarın Ve İşverenlerin Sendikalara Saldırılarının Artması,
• Sendika Üyeliği Dolayısıyla İşten Çıkarılmaların Yaygınlaşması

5.6.4. Krize Karşı Acil Sosyal Program  –

• IMF Reçetelerine Benzer Politikalar Uygulanmamalıdır,
• İşsizlik Sigortası Amacı Dışında Kullanılmamalıdır, 
• Daha Yaygın Ve Kolay Ulaşılır Bir İşsizlik Sigortası Kurulmalıdır,
•Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Güvenlik’te Özelleştirmeyi Sona Erdirecek 
Adımlar Atılmalıdır, 

• İşten Çıkarmalar Engellenmelidir,
•Bütçedeki Sağlık, Eğitim Ve Sosyal Güvenlik Harcamalarının 
Payları Artırılmalıdır,

• İç Tüketimi Canlandırmak İçin Ücretler Yükseltilmeli, Asgari Ücret 
Vergi Dışı Bırakılmalıdır,

• Toplumun Varlıklı Kesimlerinden Ek Finansman Sağlanmalıdır,
•Son Dönemde Yapılmış Doğalgaz Ve Elektrik Zamları Geri 

Alınmalıdır,
• Çalışma Saatleri Düşürülmelidir,
• İstihdam Sağlayacak Yatırımlar Teşvik Edilmelidir,
•Küresel Krize Yol Açan Spekülatif Sermaye Hareketleri 

Engellenmelidir,
• Bütçede Yoksulluğu Önleme Fonu Oluşturulmalıdır,
•İşsizlik Fonunun Yönetimi Çalışanların Sendikalarına 
Bırakılmalıdır,
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•Sendikal Hak Ve Özgürlükler Evrensel Normlara Uygun Şekilde 
Yaşama Geçirilmelidir,

•Tüm Çalışanların Toplu Sözleşme Kapsamına Alınmasını 
Sağlayacak Endüstri İlişkileri Sistemi Bir An Önce Oluşturulmalıdır.

5.6.5.Orta Ve Uzun Dönemde Sosyal Program

•Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Güvenlikte Özelleştirme Ortadan 
Kaldırılmalıdır,

•Kamu Kaynaklarına Dayalı Yeni Bir Sosyal Koruma Düzeni 
Oluşturulmalıdır,

•Sanayi, Tarım Ve Hayvancılık Yeniden Yapılandırılmalıdır 
•Bölgesel Farklılıkları Gidermeye Yönelik Özel Bir Bölgesel 
Program Uygulanmalıdır,

•İç Ve Dış Borçlar Yeniden Yapılandırılmalıdır, 
•Toki Alt Ve Orta Sınıfların Konut İhtiyaçlarına Göre Konut 
Üretmelidir,

•Orta Ve Yükseköğrenim Nitelikli İş Gücü Sağlayacak Şekilde 
Yeniden Yapılandırılmalıdır,

•Gümrük Birliği Gözden Geçirilmelidir,
•Yerli Üretim Ve İstihdam Desteklenmelidir,

5.6.6.Ekonomik Krizi Aşabilmek ve Bir Toplumsal Kriz 
dönüşmesini Önlemek İçin Türkiye’de;

•Sanayinin Yeniden Yapılanması,
•Tarım ve Hayvancılığın Yeni Baştan Planlanması,
•İthalata Bağımlılığın Azaltılması
•Ücretlerin Yükseltilmesi
•Vergi Politikalarının ve Uygulamalarının Tümüyle 
Değiştirilmesi

•Sosyal Devletin Yeni Baştan Oluşturulması
      Zorunludur. Yoksa hiç bir düzelme olmayacak ve krizler birbirini 

izleyecektir. 

Sonuç olarak; ülkemizde kayıt dışının yaygınlığı, toplu sözleşme ve 
endüstri ilişkileri alanının dar tutulması, sendika üyeliğinin olağanüstü 
zorlaştırılması gibi “yapısal” özellikler, enflasyonun yüksek olduğu 
dönemlerde bozulan gelir dağılımının, enflasyonun düşme eğilimine girdiği 
yıllarda daha da bozulduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye günümüzdeki 
görünümüyle sendikaları ve işçi hareketini denetim altında tutarak, sendikal 
özgürlükleri ve toplu sözleşme hakkını kullanılamaz duruma getirerek, grev 
yasak ve ertelemelerine süreklilik kazandırarak, toplu sözleşme kapsamının 
olağanüstü daralmasına yol açarak dünyada uygulanan en katı ve ücretlilerin 
en çok zarar gördüğü bir ekonomik yapıyı kurumsallaştırmış bulunmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA 

YAŞAMI VE TOPLU İŞ 

İLİŞKİLERİ
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1) TÜRKİYE'DE EMEĞİN VE SENDİKAL

HAREKETİN KISA TARİHİ

2) SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

YASALARINDA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI

3) GÜVENCESİZ VE ESNEK ÇALIŞMADA

SON AŞAMA: KİRALIK İŞÇİLİK VE KIDEM

TAZMİNATI

4) İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
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1. TÜRKİYE’DE EMEĞİN VE SENDİKAL 
HAREKETİN KISA TARİHİ

1.1. Toplumsal ve Tarihsel Boyutuyla Toplu İş İlişkileri 

Sendikaların temel bir işlev yüklendiği toplu iş ilişkileri sistemi ancak 
ücretli emek-sermaye ilişkisinin var olduğu koşullarda sözü edilebilen bir 
toplumsal yapı özelliğine kavuşur. Elbette bireysel düzeyde tanımlanan temel 
insan hakları kavramı toplu iş ilişkilerinin geliştirilmesi için bir başlangıç 
noktasıdır. Düşünce özgürlüğünden yaşama hakkına çalışma hakkından 
angarya yasağına kadar bir dizi düzenleme toplu iş ilişkileri sisteminin hem 
bir parçası hem de dayandığı temellerden birisidir. Bilindiği gibi insan hakları 
kavramı da, insanların doğuştan sahip oldukları özelliklerin toplum içinde 
geliştirilmesi ve insan varlığının kendisini özgürce tanımlaması gereğinden 
ve gerçeğinden doğmuştur. 

 “Toplumsal haklar” kavramının bütünlüğü içerisinde öncelikle 
örgütlenme hak ve özgürlüklerini, çalışma hak ve özgürlüklerini, toplu 
pazarlık hak ve özgürlüklerini ve buna bağlı olarak istekleri 
karşılanmadığında işi durdurma hak ve özgürlüklerini görebilmek 
gerekir. Dolayısıyla bir “işçi hakkı” kavramından söz edebilmek için 
öncelikle temel insan hakları yaklaşımı bir biçimde oluşturulmalıdır. Buna 
bağlı olarak işçi hakları kavramı ile toplumsal yapı içerisinde işçi olarak 
çalışmaktan doğan ya da işçi sınıfının toplumsal konumunun gereklerinin bir 
ifadesi olarak ortaya çıkan temel hakların kullanımı ifade edilmiş olur.

Öte yandan işçilerin üretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar 
anlamında işçi haklarından söz etmek, aynı zamanda o toplumun ekonomik, 
sosyal, siyasal, kültürel gelişme dinamiklerini tanımlamak demektir. Başka 
bir deyişle bir toplumda işçi sınıfının hak ve özgürlüklerinin ne ölçüde 
kurumlaşmış, gelişmiş ve yerleşmiş olduğunu anlayabilmek, aslında o toplum 
içerisinde işçi sınıfının nicelik ve nitelik olarak ne ölçüde geliştiğini, 
sanayileşmenin hangi aşamasında bulunulduğunu ve toplumsal yapıların bu 
sürece hangi biçimlerde bütünleştiğini belirlemektir. 

Bu nedenle ekonomik ve siyasal gelişmeleri bütün olarak 
algılamaktan yoksun yaklaşımlarla bir toplumun işçi hakları düzeyinde 
nerede bulunduğunu, toplumsal hak ve özgürlüklerin ne ölçüde 
geliştiğini kavrayabilmek olanaksızdır. Bu çerçevede bakıldığında, işçi 
hakları kavramını gelişme süreçlerinin temel dinamikleri ile bağlantılı 
biçimde incelemek kaçınılmaz görünmektedir. 
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1.2. Sendikaların ve İşçi Haklarının Gelişimi

1.2.1.Cumhuriyet Öncesi Dönem 

Çalışanların iş koşullarını düzenlemeyi amaçlayan hukuksal metinler 
1860’lı yıllarda ortaya çıkar. Ancak bu düzenlemeler daha çok maden 
işçilerinin durumuyla ilgilidir. 1863 Maden Nizamnamesi, 1865 
Dilaverpaşa Nizamnamesi, 1869 Madin Nizamnamesi bu dönemin 
bireysel işçi haklarını düzenleyen temel hukuksal metinleri olarak sayılabilir. 
Ayrıca Osmanlı yurttaşlık yasası olarak bilinen 1876 tarihli Mecellede de 
işçilerle ve işçi işveren ilişkileri ile ilgili belirli hükümler yer almıştır. 
Mecellede “işçi nefsini kiraya veren kimse” olarak tanımlanmaktadır. Bu 
tanıma göre, işçi, emeğini değil, kendini ve kişiliğini kiralayan kimse 
durumundadır. Mecelleye göre iki türlü işçi vardır: Birincisi yalnızca 
bağlı olduğu işverenin işinde çalışarak yaşamını sürdüren kişidir. İkincisi 
ise bağlı olduğu işveren dışında başka işverenler içinde çalışması istenen 
kimselerdir. Günlük çalışma süresi 16–17 saati bulmaktadır. Ücretler çok 
düşüktür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili hiçbir özel koruma olmadığı 
gibi çocuk ve kadın işçilerin çalıştırılmasını düzenleyen ve sınırlayan bir 
kurumsal yapıda yoktur. Kadın ve çocuk işçiler erkek işçilere göre çok düşük 
ücret almaktadır. 

Dönemin Toplu iş ilişkileri başlıca üç temel yasal düzenleme ile 
değerlendirilebilir. 1845 tarihli Polis Nizamnamesi, 1909 Tatil-i Eşgal 
Yasası ve 1909 tarihli Cemiyetler Yasası. 1845 tarihli Polis Nizamnamesi’nde 
açıkça “işini ve gücünü bırakarak kulların salt işlerini durdurmak amacı 
taşıyan işçi ve işçi sayılan kişilerin derneklerini ve kalabalıklarını 
ortadan kaldırmak ve yok etmek” biçiminde tanımlanan görev polise 
yüklenmiştir. 1908’de İkinci Meşrutiyetin ilanıyla belli bir özgürlük ortamı 
doğmuş ve işçiler bu ortamı değerlendirerek belli hareketlenmeler içerisine 
girmişken, 8 Ekim 1908 de Tatil-i Eşgal Geçici Yasası adıyla bir yasa 
çıkarılmış ve böylece imparatorluğun hemen her yanına yayılan grevlere 
karşı, yabancı ortaklıkların isteği doğrultusunda acil bir önlem olarak hukuki 
düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu geçici düzenleme 9 Ağustos 1909 
tarihinde Tatil-i Eşgal Yasası olarak kesinleşmiştir. 

Cumhuriyet öncesi dönemde sendikal hak ve özgürlüklerin 
kullanımını engelleyebilecek türden bir düzenleme de 1909 tarihli Cemiyetler 
Yasası’yla yapılmıştır. 1909 tarihli Cemiyetler Yasası Tatil-i Eşgal Yasasının 
kapsamı dışında kalan alanlarda çalışan işçi ve hizmetlilerin örgütleme 
haklarının yasal çerçevesini düzenlemiştir. Yasa sendika kurmayı fiili olarak 
olanaksız hale getiren bir nitelik taşımaktadır. 
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Osmanlı İmparatorluğunda gerçek anlamda bir işçi örgütlenmesinin 
ilk örneği “1894’de” kurulan “Osmanlı Amele Cemiyeti”dir. Tophane 
bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçiler tarafından kurulan bu dernek ancak 
bir yıl kadar devam edebilmiş ve kurucularının tutuklanmasından ve sürgüne 
gönderilmesinden sonra dağılmıştır. 1895’de “Osmanlı Terakki Cemiyeti” 
kurulmuştur. 1910 yılı ortalarında İstanbul ve Selanik başta olmak üzere 
İzmir, Kavala, Drama, Zonguldak gibi kentlerin demiryolu maden işçileri, 
marangozlar, terziler, kunduracılar, tütün işçileri, yükleme işçileri, fırıncılar, 
matbaa işçileri, pamuk ipliği işçileri ve garsonlar gibi çalışanları sendikalarda 
ya da sendika benzeri işçi kuruluşlarında örgütlenmişlerdir. 

Grev sözcüğü 1908’e kadar sansür memurlarınca sakıncalı sayılmış 
ve yazılı metinlerden çıkarılmıştır. Osmanlı toplumunda ilk grev “1872 de 
Beyoğlu Telgrafhanesi” işçilerince gerçekleştirilen grev olarak 
bilinmektedir. 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildikten sonraysa ortaya çıkan 
özgürlük görüntüsünün bir sonucu olarak grev sayısında çok hızlı bir artış 
gözlenmektedir. “1908 grevleri” diye anılan bu grevler İstanbul, Selanik ve 
İzmir gibi sanayi merkezi sayılabilecek kentlerden başlayarak ülkenin hemen 
her yanına ve tüm işkollarını kapsayacak biçimde yayılmıştır. 

1.2.2. 1932-1960 Arası Dönem:

Cumhuriyet’in ilk yıllarını oluşturan bu dönem bir yandan kuruluş 
dönemi olmasından doğan öncelik farklılıkları öte yandan belirlenen genel 
ekonomik ve sosyal politika yörüngeleri dolayısıyla işçi haklarında önemli bir 
gelişmenin olmadığı süreç olarak anılabilir. Bu dönemde bireysel işçi hakları 
ile ilişkili olarak yapılan düzenlemelerin başlıcaları 1921 tarihli Kömür 
Tozları Yasası ve Ereğli Kömür Havzası Yasası, 1924 Hafta Tatili Yasası, 
1926 Borçlar Yasası’dır. Kömür Tozları ve Ereğli Kömür Havzası Yasaları 
bölgesel niteliktedir. Hafta Tatili Yasasında, nüfusu 10000’den büyük yerlerde 
geçerli olacak biçimde uygulanacağı belirtilmektedir. Bu yasaya göre her 
hafta Cuma günü tatil edilmiş ,ancak bu tatil gününün ücretli olması 
öngörülmemiştir. 

Dönemin işçi hakları ile ilgili düzenlemeleri başlıca dört yasa 
çerçevesinde değerlendirilebilir. 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Yasası, 
1936 tarihli İş Yasası, 1938 yılında Cemiyetler Yasası’nda yapılan 
değişiklik ve 1940 tarihli Milli Korunma Kanunu. 

İkinci dünya savaşının hemen ardından önemli sigorta kollarının 
faaliyete geçtiği görülmektedir. İş kazaları meslek hastalıkları, analık 
sigortası (1945), ihtiyarlık sigortası (1949), hastalık ve analık sigortası 
(1950).  Aynı dönemde 1950 sonrası iktidar değişikliğinin ardından hafta tatili 
ve genel tatil ücreti ödenmesine ilişkin 1951 tarihli kanun, basında çalışan ve
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 çalıştıranlarla ilgili yasa (1952), öğle tatili kanunu (1954), deniz iş kanunu 
1954 ve yıllık ücretli izin kanunu (1960) şeklinde sıralanabilecek yasal 
düzenlemeler kendisini göstermektedir. Bu dönemde ayrıca devletin çalışma 
ilişkilerini belli ölçüde kurumsal bir niteliğe kavuşturmak için kendi 
örgütlenmesini de geliştirdiği görülmektedir. Çalışma Bakanlığı 1946 yılında 
kurulmuştur. İşçi Sigortaları Kurumu 1946’da, İş ve İşçi Bulma kurumu 
1946’da, İş Mahkemeleri 1951’de kurulmuştur.

31 Ocak 1950 tarihinde “eşit işe eşit ücret” ilkesi 5518 sayılı yasa ile 
getirilmiştir. 1 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe giren hafta tatili ve genel tatil 
günlerinde ücret ödenmesi hakkında kanun yarım gün ücret ödemesini 
öngörmüştür. 1956 yılında bu yarım ücret tam ücrete 

1945’den sonra ise, daha önce uygulanan devletçilik politikalarından 
büyük ölçüde vazgeçilmeye yönelindiği, özel girişim yoluyla kalkınmayı 
öngören politikalara hızlı bir dönüş yapıldığı görülmektedir. Bu dönemde 
liberal iktisat politikasıyla birlikte yabancı sermayenin olağanüstü teşvik 
edildiği anlaşılmaktadır.

Cumhuriyetin ilk döneminin toplu iş ilişkileri açısından 
değerlendirilmesi ortaya oldukça baskıcı ve yasaklarla dolu bir çerçeve 
çıkarmaktadır. Bu dönemde toplu iş ilişkileri ile ilgili düzenlemeler 1926 
tarihli Borçlar Yasası ile Ceza Yasası’nda, 1925 Takriri Sükun Yasası’nda 
yapılmıştır. 

Dönemin gerek bireysel gerek toplu iş ilişkileri açısından en 
önemli düzenlemesi Cumhuriyet tarihinin ilk İş Yasası niteliğindeki 1936 
tarihli 3008 sayılı İş Yasası’dır. Bu yasa uzun tartışmalar sonrasında 1936 
yılında 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde uygulanmak üzere 
çıkarılmış bir yasadır. 

Yasada sendikacılık ve özgür toplu pazarlık düzeni yer almamıştır. 
Grev ve lokavtlar ise açıkça yasaklanmıştır. Yasa işçiler arasında ayrım 
yaparak işçi tanımını çok dar tutmuş ve uygulama alanını bu şekliyle 
daraltmıştır.

İlk sendikalar yasası 1947 yılında yürürlüğe girmiştir. Yasanın 
hazırlanışı ve uygulanışı devlete egemen olan “denetim altında tutma ve 
baskı uygulama” anlayışının çok da fazla değişmediğini ortaya koymaktadır. 
Sendikalara siyasi faaliyet yasağı getirilmiş ve grev yasakları devam 
ettirilmiştir. Bu gelişmeler ve ülke içinde küçük küçük sendikaların istenen 
amacı sağlayamaması işçi hareketinde 1952 yılında Türk-İş’in kurulmasına 
varan önemli bir birleşme eğilimini doğurmuştur.
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Uluslararası Çalışma Örgütünün Örgütlenme ve Toplu Pazarlık 
Hakkı ilkelerinin uygulanmasına ilişkin 98 sayılı sözleşmesi 8 Ağustos 
1951 tarihinde onaylanmıştır. Ancak bu sözleşmelerin özüne uygun bir 
uygulama gündeme getirilmemiştir.

İşçi hareketlerine bakıldığında 1919 yılından başlayarak dönem 
içinde belirli işçi hareketlerinin gerçekleştiği görülür. Türkiye İşçi Derneği 
Aralık 1919’dan 1922’ye dek yaşayabilmiş, Beynelminel İşçi İttihadı ise 
1920 yılında kurulmuş 1923 Haziranında kapatılmıştır. “Türkiye Amele 
Birliği” ise önce İçişleri Bakanlığı’nca feshedilmiş, 1924 yılında ise 
dağılmıştır. “İstanbul Umum Amele Birliği” adlı bir başka işçi kuruluşu 
milli Türk Ticaret Birliği’nin yardımlarıyla kurulmuş ve İzmir İktisat 
Kongresi’nde işçi grubu olarak yer almıştır. 

Türkiye Sosyalist Fırkası’nın bazı işçi kuruluşları ile ilişkisi 
üzerinden başarılı grevlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Kazlıçeşme 
Deri İşçileri grevi, Kasımpaşa Tersane İşçileri grevi, Tramvay İşçileri grevi bu 
türden verilebilecek örneklerdir. Bu grevlerin özelliklerinin başında salt ücret 
artışı talepleri ile yetinmeyip başka istekleri de giderek artan bir şekilde 
gündeme getirmeleri gelmektedir. Çalışma sürelerinin kısaltılması, ücretli 
hafta tatili, resmi tatillerde ve gece çalışmalarında iki kat ücret verilmesi, fazla 
çalışmanın sınırlanması ve ücretli olması, yıllık ücretli izin hakkı, yılda bir 
aylık ücret tutarında ikramiye verilmesi oldukça sık rastlanan talepler 
niteliğindedir. 

İşçilerin taleplerinin artması, işçi örgütlenmelerinin gelişmesi, 
siyasal iktidarın daha önceki tek parti dönemlerinde olduğu gibi baskıcı 
uygulamalar gündeme getirmesine yol açmıştır. 1955’de Ankara’daki tüm 
sendikalar kapatılmış, 1955 sonunda ise İstanbul’daki bütün sendikaların 
faaliyetleri durdurulmuştur. 1957 yılında İstanbul, Güney Anadolu, 
Çukurova, Sakarya, Ankara bölgelerinde kurulu olan işçi sendikaları birlikleri 
20 Nisan’da; Bursa ve Marmara birlikleri de 7 Mayıs’ta kapatılmıştır. Buna 
karşılık 1959 yılında sendikal çalışmaları nedeniyle işten çıkarılan işçilere bir 
yıllık ücret tutarında tazminatın işveren tarafından verileceği hükmü 
düzenlenmiştir. Ancak kamu çalışanlarının ve devlet memurlarının bir 
sendikalaşma hakkı yoktur. 

1.2.3. 1960-1980 Arasında İşçi Hakları ve Sendikaların Gelişimi 

1960-1980 arasındaki dönem; Türkiye tarihinin kapitalist gelişme 
süreci açısından en önemli adımlarının atıldığı yıllar olarak sayılabilir. 1960’lı 
yılların başında gayri safi milli hasılada sanayiinin payı %17.5 iken, bu oran 
1975-76’larda %21 dolayına yükselmiştir. Tarımın payı ise aynı yıllar 
arasında %36.5’den %27’ye düşmüştür. Böylece 1960-80 dönemi 
Türkiye’nin gerek üretim yapısı, gerekse nüfus yapısı açısından nitelik 
değiştirdiği bir dönem olmuştur. 
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Anlaşılabileceği üzere bu göstergeler önemli bir yapısal değişimi 
belirtmekle birlikte, gelişmenin sağlıklı bir kentleşme ve sanayileşme 
biçiminde olmadığı da özellikle belirtilmelidir. Çünkü bu dönem içinde 
ekonomik gelişme daha çok dış kaynaklarla finanse edilmiş ve dönem 
boyunca sürekli dış açık verilmiştir. 1960-80 arasında söz konusu olan üretim 
alanının dayanıklı tüketim malları sanayi olduğu görülecektir. Oysa sağlıklı 
ve dengeli kapitalist bir gelişmenin yaşanabilmesi için yatırım malları 
üreten sanayi dallarının toplam sanayii içindeki payının büyümesi, 
zorunludur. Bu durum sanayiinin dışa bağımlılığının sürdüğünü 
göstermektedir. 

Dönemin temel yasal düzenlemeleri öncelikle 1961 Anayasası, 1963 
yılında yasalaşan 274 sayılı Sendikalar Yasası ile 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası, 1965 tarihli Sosyal sigortalar Yasası, 
yine 1965 tarihli devlet personeli Sendikalar Yasası, 1966 tarihli Deniz İş 
Yasası, 1967 tarihli 931 sayılı İş Kanunu ve 1971 tarihli 1475 sayılı İş 
Kanunu olarak sayılabilir. Hemen belirtilmelidir ki, bu dönem içerisinde 
çıkarılan yasaların belirlediği çalışma ilişkilerini temelleri 1961 
Anayasasında atılmıştır. 

Bu gelişmeler 1960 yılında gerçekleştirilen siyasi hareketin ürünü 
olduğu gibi aynı zamanda 1870’lerden başlayarak gelişen ve yetersiz de 
olsa belli birikimler oluşturan işçi hareketinin ortaya koyduğu 
mücadelenin bir sonucu sayılmak durumundadır. 

Dönemin başına bakıldığında 1960’da iş kanuna tabi işçi sayısının 
800 bini aştığı sendikalı işçi sayısının ise 300 bini bulduğu görülmektedir. 
1961’de gerçekleştirilen Saraçhane Mitingi o güne dek Türkiye’nin tanıdığı 
en kalabalık işçi mitingi olma özelliği ile tarihteki yerini almıştır. 

Bu dönem içerisinde geçerli olan 1936 sayılı İş Yasası, bazı açılardan 
önemli ölçüde yenilenmiştir. Öncelikle 1967 yılında 931 sayılı yeni bir İş 
Yasası çıkarılmış ve bu iş yasası 3008 sayılı eski iş yasasının en temel iki 
noktasını değiştirmiştir. 931 sayılı yasayla tek işçi çalıştıran işyerlerinde bile 
yasanın uygulanması öngörülmüş ve kapsam tüm işçileri içine alacak bir 
şekilde genişletilmiştir. Ayrıca çok önemli ve temel bir değişiklikte yasanın 
işçi tanımında yapılmıştır. 931 sayılı yasayla bugün kullanılan anlamda işçi, 
“iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişi” olarak tanımlanmıştır. 

Benzer şekilde kıdem tazminatının son ücret üzerinden verileceği 
hükmü getirilmiş, tazminatını hesabında iş yılı ibaresi yerine takvim yılı 
ibaresi getirilmiştir. Asgari Ücret Türkiye’ye 3008 sayılı İş Yasası’nda 
öngörülen bir düzenleme olarak girmiştir. 1936 yılında yasanın kabul 
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edilmesine karşın Asgari ücret yönetmeliği ancak 1951 yılında çıkarılmış ve 
bu tarihten itibaren asgari ücret tespiti başlamıştır. Ancak ulusal nitelikli bir 
asgari ücretin tespit edilebilmesine ancak 1974’de gelinebilmiştir. 

1960–1980 arasında toplu iş ilişkilerinin çerçevesini belirleyen iki 
yasal düzenleme söz konusudur. Bunlardan birisi 274 sayılı sendikalar 
yasasıdır. Bu yasa 24 Temmuz 1963’te 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Yasası ile birlikte yürürlüğe konulmuştur Bu dönem içerisinde yaygın 
örgütlenme biçimi federasyon ve işkolu düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Sendikaların uluslar arası kuruluşlara katılma bakımından bir izin alma 
koşulu yasada yer almamıştır. Bu anlamda 27 Mayıs’ın hemen arkasından 
hükümet TÜRK-İŞ’in uluslararası özgür işçi sendikaları konfederasyonuna 
üyeliğini serbest bırakmıştır. 

Sınıf mücadelesinin giderek yükselmesi karşısında, işçi hareketinin 
gelişmesinin önünü kesmek ve özellikle DİSK’in gelişmesini önlemek için 
sendikalar yasasının değiştirilmesi yönünde yoğun bir baskı örgütlenmiştir. 
Bu baskı sadece sendikalar yasası ile sınırlı kalmamış toplu sözleşme ve grev 
yasasını da etkilemiştir. Toplu sözleşme ve grev konusu dönem içerisinde 275 
sayılı yasa ile düzenlenmiştir. 

Bakanlar Kurulunun bir teşmil yetkisi vardır. Grev yasakları ve grev 
tanımı yasanın en önemli noktalarından birisini oluşturmaktadır. Çünkü grev 
hakkı toplu iş sözleşmesinin yapılması ve yürütülmesi çerçevesinde 
tanınmıştır. Siyasal grev açıkça yasaklanmış, işi yavaşlatma ve genel greve de 
yer verilmemiştir. Grev erteleme yetkisi bakanlar kuruluna tanınmıştır. 

Bu sistem işçi sınıfı hareketinin gelişme eğilimlerinin önünü kesmek 
isteyen güçlerce kısa zamanda ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bu amaçla 29 
Temmuz 1970’te dönemin Adalet Partisi iktidarı 274 sayılı yasayı değiştiren 
1317 sayılı yasayla sendikalar ve grev lokavt yasasının birçok hükmünü 
ortadan kaldırmaya yeltenmiştir. O dönemin yetkililerince bu değişikliklerin 
amacı açıkça DİSK’in varlığına son vermek olarak belirtilmiştir. Bu dönemde 
yaşanan 15-16 Haziran olayları egemen güçlerin ve siyasi iktidarın gelişen 
işçi hareketini yok etme isteklerinin önüne geçebilmek için bir direniş olarak 
ortaya çıkmıştır.

Dönem içinde ortaya çıkan bu yetersizlik ve sorunlar işçi sınıfı içinde 
değişik görüş ve eğilimleri açığa çıkarmış ve sendikal tartışmaları 
yoğunlaştırmıştır. Önce Sendikalar Arası Dayanışma (SADA) adı verilen 
bir örgütlenme ortaya çıkmış ve daha sonra 1967’de DİSK’in kuruluşuna yol 
açacak gelişmeler gözlenmiştir. Bu ayrılık temelde işçi sınıfının toplumsal 
rolüne ve kapitalist gelişme içerisinde işçi sınıfının hak ve özgürlüklerine 
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nasıl yaklaşılması gerektiğine ilişkin bir ayrılıktır. DİSK, Türkiye işçi 
sınıfının ve Türkiye kapitalizminin gelişme dinamiklerini, emek-sermaye 
çelişkisi üzerinden işçi sınıfının hak ve çıkarlarını en iyi koruyabilecek bir 
çerçeve içinde dönüştürmeye yönelmiş, bu yönelim egemenlerin şiddetli 
tepkisini çekmiştir. DİSK’in mücadelesi çok kısa zamanda tüm işçi sınıfını 
kavramış, üye sayısı yüz binleri bulmuş ve bu gelişme 1970 yılında iktidarın 
mevcut yasaları kazanımları yok edecek bir biçimde değiştirme çabasına yol 
açmıştır. Bunun karşılığında Saraçhane mitinginden sonra Türkiye işçi sınıfı 
tarihinin en önemli gelişme dinamiklerinden birisi olarak görülebilecek olan 
15–16 Haziran 1970 olayları patlak vermiş ve işçi sınıfı temel örgütlenmesine, 
özgürlüğüne yönelik bu saldırıları ortadan kaldırabilmenin yollarını 
bulmuştur. 1970 yasası ile yapılmak istenen değişikliklerin çok büyük bölümü 
1980 sonrasında 2821–2822 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt yasalarıyla gerçekleştirilecektir.  

Bu dönem içinde sendikal örgütlenmenin değişimi açısından 
DİSK’in kuruluşu birinci öneme sahiptir. DİSK, TÜRK-İŞ’in çizgisine 
karşı çıkan, toplumsal gelişmeye önderlik etmenin sendikal hareketin 
vazgeçilmez görevlerinden birisi olduğu düşüncesiyle hareket eden beş 
sendika tarafından kurulmuştur. Bu süreçte işçi sınıfı hareketini, egemenlerin 
geliştirdiği hukuk düzenini daraltalarak yok edebilecek devlet güvenlik 
mahkemelerine karşı geliştirilen DGM direnişleri, Faşizme ihtar eylemleri, 
çok çeşitli işyeri direnişleri ve genel uyarı eylemleri dönemin asıl 
karakteristiklerini oluşturmaktadır. Türkiye işçi sınıfı tarihinin en kanlı 
olaylarından birisi de 1980’li yıllara yaklaşırken gerçekleşmiştir. 1 Mayıs işçi 
bayramının 1977 yılında İstanbul’da kutlanması sırasında yüz binlerce 
emekçinin üzerine ateş açılmış ve 36 insan yaşamını bu saldırıda yitirmiştir. 
Bu tür olaylar egemen güçlerin işçi sınıfı  hareketinden ne ölçüde ürktüklerini 
ortaya koyduğu gibi bu gelişmenin önünü kesebilmek için ne denli acımasız 
olabileceklerinin de açık örneğini oluşturmaktadır.

1.2.4. İşçi Hakları ve Sendikalar, (1980 Sonrası)

Günümüzde çalışma yaşamında gerçekleşenleri bütünlük içerisinde 
kavrayabilmek ancak 1980 yılının 24 Ocak ve 12 Eylül tarihlerine dönerek ve 
bu kırılma noktalarında yaşananları değerlendirerek mümkün olabilir. Çünkü 
1980 Eylülünde Türkiye’de siyasi iktidarı devirerek ülke yönetimini devralan 
askeri yönetimin yaptığı ilk iş, parlamentoyu ve hükümeti feshetmek, bütün 
yurtta sıkıyönetim ilan etmek, siyasi partiler ile Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonumuz (DİSK) ve üye sendikaların faaliyetlerini durdurmak 
oldu. Faaliyetleri durdurulan sendikaların yöneticileri ve kimi üyeleri 
cezaevine atıldı; mahkum edilmeye çalışıldı; grevler yasaklandı; demokratik 
kitle örgütleri kapatıldı. Bir süre sonra ise DİSK’in bütün malvarlığına el 
konarak DİSK üyesi sendikaların yönetimlerine kayyumlar atandı ve DİSK 
yöneticileri tutuklandı. 
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Darbe döneminde 24 Ocak 1980’de açıklanan ekonomik politikaları 
benimsedi. Diktatörlük altında uygulanan bu “uluslararası piyasalarla 
bütünleşmeye yönelik, dış satıma dayalı, liberal politikanın” sonucunda 
1980 öncesinde kurumlaşmış olan “emekçi sınıflarla egemen sınıflar 
arasındaki ilişki sistemi” de bütünüyle değişmiş oldu.

Ortaya çıkan bu yeni yapıya bağlı olarak toplu iş ilişkilerinin 
niteliğini belirleyen yasal düzenlemeler de büyük değişikliklere uğradı. 
Anayasaya sendikaların faaliyetlerine, örgütlenmelerine ve toplu sözleşme 
düzeni ile grev süreçlerine ilişkin sınırlayıcı ve ayrıntılı düzenlemeler 
konuldu. Anayasanın öngördüğü kurallar çerçevesinde 2821 sayılı Sendikalar 
Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası çıkarıldı. Bu 
yasalarla sendikal faaliyetlere daha önce rastlanmayan önemli sınırlamalar 
getirildiği gibi toplu sözleşme ve grev hakları da kısıtlayıcı ve engelleyici 
birçok düzenlemeye bağlandı. 

Cunta rejimi tarafından kurumsallaştırılan ve bugün değiştirilerek 
geliştirilmeye çalışılan bu çerçeve, ile emek hareketinin ve sendikaların 
sorunları giderek ağırlaşmıştır.

Sadece işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapabilme hedefi ile 
sınırlı bir sendikacılık yaratmaya dönük bu düzenlemeler, Türkiye’de temel 
insan hakları, örgütlenme ve sosyal haklar için mücadele ile sendikal haklar 
arasındaki ilişkiyi bulanıklaştırmıştır. Kavramlardaki bu karışıklık 
mücadeleyi gerek işçi hareketinin kendi içinde gerekse işçi hareketi ile 
demokratik bir toplum hedefleyen güçler arasında bağlantıların koparılması 
yoluyla dar çıkarlar için sürdürülen bir mücadeleye dönüştürmüştür.

24 Ocak 1980 kararlarıyla sanayi politikası temelden değiştirilmiş, 
kalkınma stratejisi serbest  rekabet esaslarıyla, dışa açık, ihracata dayalı 
büyüme modeline oturtulmaya çalışılmıştır. Bu modelin doğal bir sonucu, 
dış pazarlara sürekli, kaliteli ve ucuz mal gönderebilmek, ihracatı sürekli hale 
getirebilmek için, kaçınılmaz olarak işçi maliyetlerinin minimumda tutulması 
ve ucuz işgücüne dayalı ekonomik gelişme sürecinin oluşturulmasıdır.

Bu dönem içinde uygulanmaya başlanan yeni ekonomik politikaların 
sonucu olarak sendikal örgütlenmeler yasak ve sınırlamalarla yüz yüze 
bırakılmıştır. Ancak 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının yalnızca 
Türkiye’de uygulamaya konulmayan ve genel olarak uluslararası sermayenin 
yeniden yapılanma süreci içinde yaygın olarak gündeme getirilen 
politikaların bir uzantısı olduğunu belirtmek gerekir. Aslında benzer 
örneklerde de görüldüğü gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunda da bu durum Türkiye’deki örneğine benzer biçimde gelişmiştir. 

- 86 -



12 Eylül 1980 askeri darbesi belirli açılardan çok yetersiz de olsa 
işçi haklarının gelişimine katkıda bulunan demokratik yapıları tümüyle 
ortadan kaldırmış, parlamentoyu kapatmış, siyasi partileri sistem dışına 
itmiş, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımını yasaklamıştır. Bu 
hareket toplumsal gelişmenin önünü açıcı işlevi dolayısıyla kendine hedef 
olarak DİSK’i belirlemiş ve diğer sendikal kuruluşların faaliyetlerini 
durdurduktan kısa bir süre sonra yeniden açılmasına izin verirken, 
DİSK’i kapatmıştır.

Anti demokratik koşulların egemen olduğu ve DİSK’in kapalı kaldığı 
10 yıllık süre boyunca 12 Eylül rejimi amaçlanan ekonomik ve toplumsal 
yapıya uygun kurumsal düzenlemeleri oluşturma yoluna gitmiştir. Bu 
kurumsal düzenlemelerin ilki 1982 anayasası olarak şekillenmiştir. 1982 
anayasası 1961’den farklı biçimde gerçekte sosyal devlet amacından 
kopmuş, ülkenin kalkınma yol ve yöntemlerini serbest piyasaya dayalı 
ucuz emek istihdamında bulan bir yaklaşımı benimsemiştir. 

Dönemin temel kurumsal düzenlemelerine bakıldığında, toplu iş 
ilişkilerini düzenleyen sendikalar yasası ile toplu sözleşme ve grev yasasının 
yeni baştan yazıldığı görülmektedir. 274 ve 275 sayılı yasalar yürürlükten 
kaldırılmış, bu yasaların yerine 2821 sayılı Yeni Sendikalar Yasası ile 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası yürürlüğe 
konulmuştur. Bu dönemde 1999 yılında 4447 sayılı yasa ile emeklilik yaşı 
arttırılmış, 1971’de yürürlüğe giren 1475 sayılı iş yasası tümüyle kaldırılarak 
yerine, 2003 yılında, 4857 sayılı yeni iş yasası hazırlanmıştır. 2008 yılında ise 
5510 Sayılı yeni bir Sosyal Güvenlik Yasası çıkarılmış ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) adıyla ortak bir sosyal güvenlik şemsiyesi yaratılmıştır. 

1980 sonrası dönemde kıdem tazminatı konusu özel bir önem 
kazanmıştır. 1980’li yılların hemen başında özellikle kıdem tazminatına 
ilişkin sınırlamalar getirilmiştir.  Kıdem tazminatına önce günlük asgari ücret 
tutarının 7.5 katı sınırı, 1980 tarihli 2320 tarihli yasa ile getirilmiş, daha sonra 
1982 tarih 2762 sayılı yasa ile “kıdem tazminatı ödemelerinde uyulacak 
tavanın yıllık miktarı devlet memurlarına tabi en yüksek devlet memuruna 
ödenecek emeklilik ikramiyesini geçemez” şeklinde tanımlanmıştır. Kıdem 
tazminatını zayıflatacak nitelikteki arayışlar bugün de devam etmektedir. Bu 
taleplerin temeli kıdem tazminatına esas gün sayısının azaltılması ve 
kıdem tazminatının ödeme koşullarının çalışanlar aleyhine 
değiştirilmesidir. 

Aynı nitelikteki düzenlemeler sosyal güvenlik alanında da devam 
etmiştir. Örneğin 1986 tarihli 1402 sayılı yasayla belli hizmet süresini 
dolduran ve belli bir yaş sınırına ulaşanların yaşlılık aylığına hak 
kazanabilmek için gerekli prim ödeme gün sayısı 1800’den 3600’e 
çıkarılmıştır. İşçi emeklilerin aylık oranı % 70’ten % 60’a düşürülmüştür. 
Ayakta tedavi ilaç masraflarının % 20’sine katılım öngörülmüştür.  
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Yine 1981 tarihli 2564 sayılı yasa ile 18 yaşın altındaki çalışmaların 
sigortalılıkta dikkate alınmaması düzenlenmiş, emekli aylıklarının 
hesaplanmasında son üç yıl yerine son beş yılın ortalamasının esas alınması 
öngörülmüştür. 1985 tarih 3246 sayılı yasa ile emeklilik yaş sınırının 
erkeklerde 60’a, kadınlarda 55’e çıkarılması düzenlenmiştir. 

Son olarak toplumsal mücadelelere konu oluşturan “mezarda 
emeklilik” olarak adlandırılan sosyal güvenlik yasası düzenlemeleri gündeme 
getirilmiştir. Bu çerçevede devam eden oluşumlar ve ekonomik koşullara 
uygun düzenlemeler, bir yandan da Avrupa Birliğine uyum sürecinin ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü normlarının sürekli baskısı altında kalmıştır. Bu 
çerçevede 1994 yılında Uluslararası Çalışma Örgütünün 158 sayılı İş 
Güvencesine İlişkin Sözleşmesi TBMM tarafından onaylanmış, buna karşılık 
2003 yılının 15 Mart'ında yürürlüğe girecek şekilde hazırlanan yasaya kadar 
hiçbir değişiklik yapılamamıştır. Dolayısıyla bu dönemde 2003 yılına dek 
modelin esasını uzun yıllardır sürdürülen iş güvencesiz çalışma 
oluşturmuştur. Ancak bu yasa da 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4857 sayılı İş Yasası ile önemli ölçüde esnetilmiş ve iş güvencesine ilişkin 
temel kavramlar büyük ölçüde işverenlerin beklentileri doğrultusunda 
değiştirilmiştir. 

1.2.5. 12 Eylül'den Günümüze Toplu İş İlişkileri Düzeni

12 Eylül Askeri darbesinin ardından oluşturulan yasaların genel 
niteliği, sendikal örgütlemenin ve toplu iş sözleşmesi haklarının olabildiğince 
dar  bir çalışan kesimi tarafından kullanılmasını sağlamak ve sendikal 
örgütlenmenin toplumsal yapıya etkisinin olabildiğince sınırlı bir çerçevede 
yansımasını öngörmektir. 

Kamu çalışanlarının sendika kurma hak ve özgürlükleri uluslar arası 
kurallar çerçevesinde gündeme gelmiş ve uzun süren mücadele sürecinin 
arkasından kamu çalışanları sendika kurma özgürlüklerini kazanmışlardır. 
Sendika üyesi olabilme açısından özel öğretim kurumlarında öğretmenlik 
yapanlar dahil sendika üyesi olamayacakları düzenlenmiştir. Yasaya göre 
öğrenciler de sendika üyesi olamamaktadırlar. Ayrıca sendika üyeliği 
kesinleşen işçinin üye fişinin bir örneğinin işverene verilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir. Sendika kurucusu olabilmek için sendikanın kurulacağı 
işkolunda en az bir yıldan beri fiilen çalışıyor olmak önkoşulu getirilmiştir. 
Sendika yöneticiliği için ise en az on yıl bilfiil işçi olarak çalışmış olmak 
koşulu getirilmiş, sendika yöneticiliğinin 4 olağan genel kurul süresince 
sürdürüleceği, aradan bir olağan genel kurul geçmeden aynı kişinin tekrar 
aday olamayacağı belirtilmiştir. 
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Sendikal faaliyetlere ilişkin yasakların başında siyasal faaliyete 
getirilen yasak gelmektedir. Anayasanın 52. maddesinden kaynaklanarak 
yasaya geçmiş düzenlemelere göre “sendikalar siyasi amaç güdemez: siyasi 
faaliyette bulunamaz, siyasi partilere destek olamaz; derneklerle, kamu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak hareket 
edemez”. Ayrıca sendika ve konfederasyon yöneticilerinin bir siyasi 
partinin yönetim organlarında herhangi bir görev almaları da yasaktır. 
2821 sayılı yasada üyelik noter koşuluna bağlanmış ve üye olmanın ya da 
üyelikten ayrılmanın noter kanalıyla belgelenmesi öngörülmüştür. 

Toplu sözleşme yapma yetkisine sahip olan sendikalar işkolunda 
Türkiye çapında % 10 oranında üyeye ulaşan sendikalar olmaktadır. Bu 
düzenleme aslında 1970 yılında 14-15 Haziran olaylarının gelişmesine yol 
açan olayların temel mantığının devamı niteliğindedir. Toplu sözleşme 
yetkisi alabilmek için ikinci koşul, sözleşmenin yapılacağı işyerinde 
çalışanların yarısından bir fazlasının üye yapılması zorunluluğudur. 
Uluslararası Çalışma Örgütü gerek işkolu barajını gerekse işyeri 
barajını toplu sözleşme açısından sakıncalı bulmakta, özgür toplu 
pazarlık ilkesiyle çeliştiğini belirtmektedir. 

Sistemin getirdiği resmi arabuluculuk düzeni zorunlu bir nitelik 
taşımaktadır. Bakanlar Kurulunun teşmil yetkisi devam etmektedir. Grev 
yasakları genişletilerek sürdürülmüştür. 

Grevin tanımı yalnızca toplu iş sözleşmesi ile sınırlı olarak 
belirlenmiş, bu anlamda cumhuriyet öncesinden buyana devam eden 
temel yasaklamalar varlığını sürdürmüştür. Genel grev, siyasi grev, 
dayanışma grevi gibi grev türleri, iş yavaşlatmalar yasaktır. Grev 
konusunda, 1980 öncesinde var olan “hak grevi” de yok edilmiş ve böylece 
grevlere ilişkin düzenleme sendikal hareketin hak arama yollarını tümüyle 
kilitleyecek biçimde  tanımlanmıştır. Grev yasaklarının içine, su, elektrik-
havagazı, doğalgaz, petrol sondajı-tasfiye dağıtım işleri, bankacılık, itfaiye, 
temizlik, şehir içi deniz, karayolu, demiryolu toplu taşıma işleri, cenaze, 
huzurevi, tekfin, mezarlıklar, milli savunma bakanlığı, jandarma genel 
komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı alınmıştır. Bakanlar kurulunun 
karar verilmiş ya da uygulanmaya başlanmış grevi erteleme yetkisi 
devam etmektedir. Erteleme sonunda grev yeniden başlamamakta, 
böylece grev hakkı fiili olarak sona erdirilmiş olmaktadır. 

12 Eylül’ün hemen arkasından ortaya konan ve günümüze dek 
temel ilkeleri değişmeyen yasal düzenlemeler, toplu iş hukuku alanında 
olağanüstü sınırlayıcı ve baskıcı, sendikal hareketi toplumsal işlevini 
yerine getirmekten uzaklaştırıcı bir nitelikte düzenlenmiştir. 
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1.2.6. 12 Eylül 1980’den Sonra İşçi Örgütleri ve Eylemler

Sendikal faaliyetin yeniden serbest bırakıldığı 1983 yılından 
günümüze işçi örgütlerinin gelişme çizgisine bakıldığında TÜRK-İŞ ve 
HAK-İŞ’in 80’li yılların ortalarından başlayarak faaliyetlerini 
sürdürebildikleri, 80 öncesinde var olan MİSK’in bir ara faaliyete geçer gibi 
olmasına rağmen varlığını sürdüremeyip yok olduğu görülmektedir. DİSK 
1991 yılında beraat ederek yeniden sendikal alanda faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Kamu çalışanlarının örgütlenmeleri belli aşamalara gelmiş ve 
değişik kamu çalışan örgütleri ortaya çıkmıştır. Şu anda “toplu görüşme” 
olanağını elde etmiş bulunan kamu çalışanları grevli toplu sözleşmeli sendikal 
hak arayışlarını ve mücadelelerini sürdürmektedir. 

Bu dönemin önemli bir özelliği olarak 2000’li yılların ilk yarısına 
kadar  enflasyon yüksek düzeyde devam etmiş, T.C. tarihinin en yüksek fiyat 
artışlarının yaşandığı bir dönem gerçekleşmiştir. Zaman zaman gerilemekle 
birlikte sendikal hareketin, üyelerinin satın alma gücünü belli ölçüde de olsa 
koruyabildiği anlaşılmaktadır. Ancak üretimden, katma değerden alınan 
payın arttırılması anlamında çok büyük sorunların yaşandığı gözlenmektedir. 

Bugün yürütülen tüm mücadelelere, özellikle DİSK’in açılmasının 
arkasından sendikal harekette oluşan dinamizm ve ivmeye, değişik 
zamanlarda ve değişik gerekçelerle gündeme getirilen Ankara Yürüyüşü gibi 
etkinliklere, işyeri düzeyindeki yaygın direnişlere, mitinglere ve gösterilere 
rağmen istenilen sonuçların elde edilmesinde çok büyük zorluklar ortaya 
çıkmaktadır. Bu noktada özellikle 1990 yılında Körfez Krizi ile birlikte 
yaygınlaşan grev erteleme uygulamaları, ücret gelirleriyle sendikaların 
toplumsal etkinliğinin belli sınırlar içinde kalmasını doğuran temel 
nedenlerin başında gelmiştir.. Lastik sözleşmeleri sonucunda ortaya çıkan 
uyuşmazlıklara bağlı grevler üst üste tam dört kez ertelenmiştir. İşkolu 
düzeyindeki ertelemelere çok çeşitli örnekler vermek mümkündür.  
Türkiye’de 1990’lardan 2019’lara kadar, deyim yerindeyse siyasal 
iktidarların en istikrarlı eylemleri, grev erteleme kararları olmuştur. En son 
İzmir’de sürdürülen İZBAN grevi de 2019 yılı başlarında ertelenmiştir. 
Ülkemizde onlarca yıldır fiili olarak grev yapmak olanaksız durumdadır. 
Yalnızca toplu sözleşme düzeni içinde hapsedilmiş bir grev hakkı, grev 
erteleme mekanizması yoluyla fiili olarak ortadan kaldırılmakta ve böylece 
sendikaların en temel ekonomik ve demokratik haklarını geliştirmek için 
kullanabilecekleri birincil araç kullanılamaz hale sokulmaktadır.  

- 90 -



2. SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
YASALARINDA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI

2.1. 2821 ve 2822 Sayılı Yasaların Genel Niteliği

Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası yürürlüğe girdikleri 
1983 yılından başlayarak sürekli tartışma konusu olmuştur. Bu yasalar 1980 
öncesinde zaman zaman denenmiş, ancak kural haline getirilememiş 
düzenlemelerin 12 Eylül askeri yönetimi altında olgunlaştırılıp 
uygulamaya konulmasının bir sonucudur. 

Bu nedenle ilgili yasaların değiştirilmesi gerektiği sürekli olarak 
sendikalar tarafından gündeme getirilmiş ve çeşitlik değişiklik önerileri 
tartışılmıştır. Sonuç olarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Yasası 2012 yılının sonunda yürürlüğe girmiştir. Bu değerlendirmede 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu genel olarak incelenecektir. 

2.2 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Yaşanan uzun tartışmaların, işçi, sendikalarının ve Çalışma 
Bakanlığı’nın hazırladığı taslakların ve yıllar süren çalışmaların sonucunda 
“Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” 7 Kasım 2012 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel olarak bakıldığında 6356 sayılı Kanunda, mevcut duruma 
göre sendikal özgürlükleri ve toplu sözleşme hakkını geliştirecek 
düzenlemeler yapılmış değildir. Sendikaların kuruluşu ve faaliyetlerine 
ilişkin kısıtlayıcı düzenlemeler devam etmektedir. Toplu sözleşme düzeni 
açısından ise yeni yasanın büyük ölçüde eski yasaya benzer düzenlemeler 
içerdiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak bu yasal düzenleme ile de Sendikal 
özgürlükler genişlememiş, toplu sözleşme ve grev hakkı üzerinde var 
olan sınırlama ve yasaklar kaldırılmamıştır. 

Kanunda işkolları birleştirilerek işkolları sayısı 28 den 20 ye 
indirilmiştir. İşkollarının birleştirilmesi sadelik açısından olumlu olmakla 
birlikte, yasada yetki barajları korunduğu için, birleştirme sonucunda çalışan 
sayılarında artış gösteren işkollarında, önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 
Birleştirilen işkollarında bulunan birçok sendikanın %1’lik işkolu barajının 
altında kalarak toplu sözleşme yapma hakkını kaybettiği görülmektedir.
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Kanundaki belki de en radikal değişiklik sendikaya üyelikte 
noter şartını kaldırmasıdır. Noter koşulu yerine, , e-devlet kapısı 
üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması şartı getirilmiş 
bulunmaktadır. Her iki sistemin de kendine özgü zorlukları ve bulunması 
yanında bu sistemin günümüz teknoloji ve internet dünyasına uygun bir 
değişiklik olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Sendika üyeliğinden çıkış şartı da 
yine e devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bu durum işverenlerin sendika 
üyesi işçilere baskı yaparak e devlet şifrelerini ele geçirmeleri ve sendika 
üyeliklerini kendi iradeleri dışında baskıyla sona erdirmeleri gibi bir takım 
problemleri beraberinde getirmiştir. 

Kanunda yapılan değişiklik ile işkolu barajı %10’dan %1’e 
düşürülmüştür. %1 bile olsa herhangi bir baraj ve sınırlandırılmanın olması 
barajın altında kalan sendikaların ve üyesi işçilerin toplu iş sözleşmesi 
hakkından yararlanamayacağı gerçeğini gözler önüne sermektedir. Çalışma 
ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı Ocak 2015 istatistikleri 
sonucunda 47 sendika %1’lik işkolu barajını geçmeyi başarmışken, tam 
olarak 98 sendika ise %1’lik işkolu barajını geçemeyerek toplu iş 
sözleşmesi yapmaya hak kazanamamışlardır. Bu sayılar Temmuz 2018 
istatistiklerinde 55 ve 113 olmuştur.

Kanunda grev oylamasının içeriği tamamen boşaltılarak madde metni 
“oylamaya katılan işçilerin salt çoğunluğunun grev yapılmamasına 
karar vermesi halinde grevin uygulanamayacağı” gibi enteresan bir hale 
sokulmuştur. Eski kanunda yer alan haliyle; “İşyerinde çalışanların salt 
çoğun luğu  g r ev in  yap ı lmamas ına  ka r a r  ve rd iğ inde  g r ev  
uygulanamamaktadır” hükmünün daha demokratik ve hakkaniyetli olduğu 
çok açık bir şekilde görülmektedir.

Yeni kanunda getirilen düzenlemeler ile Bakanlar Kurulu’nun grev 
erteleme ve dolayısıyla yasaklama yetkisi arttırılmıştır. Kanunda yer alan “iyi 
niyet kurallarına aykırı, toplum zararına veya milli servete zarar 
verecek” gibi muğlak ifade ve gerekçeler, grevlerin yasaklanmasının yolunu 
açmaktadır Nitekim Lastik işkolu ile başlayarak 2014 yılında Kristal İş 
Sendikasının, 2015 yılında da Birleşik Metal İş Sendikası’nın aldığı grev 
kararları Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmiştir. Günümüze kadar 
aralıklarla grev ertelemeleri devam etmiştir. 

Demokratik ve özgürce gelişecek bir sendikal hareketin var 
olabilmesi için öncelikle, sendika üyeliği, sendikanın kuruluşu ve 
faaliyetlerine ilişkin tüm sınırlamalar kaldırılmalı ve bu konudaki 
uygulamaların sendikaların tüzüklerinde düzenlenerek yapılması 
sağlanmalıdır. Aynı biçimde etkili bir toplu sözleşme pratiğinin oluşabilmesi 
için de sendikaların tüm çalışanları temsil ederek toplu sözleşme yapma 
hakkını tanıyan yeni bir anlayışın geliştirilmesi zorunludur.

- 92 -



Türkiye tarihinin sendikal faaliyeti konu alan ilk bağımsız 
düzenlemesi 1947 tarihli Sendikalar Yasasıdır. Bu yasadan başlayarak 
Türkiye’ de ağırlıklı şekilde yasak ve sınırlamaların geçerli olduğu, devlet 
denetiminin yoğun olarak yer aldığı yasalar çıkarılmıştır. Bu değerlendirme 
1963 ve 1983 yasaları için de geçerlidir. Ancak 1983 yasalarının 1963’ün 
izinden yürümekle birlikte, çok daha yoğun ve baskıcı bir nitelik taşıdığı 
belirtilmelidir. Bu süreç içinde 1963 yasaları, kendisinden önce var olan 
yasakçı ortam ve daha sonra yürürlüğe giren 12 Eylül düzeni göz önüne 
alındığında özgürlükçü bir çerçeve oluşturmuş sayılabilir. 

Kuşkusuz bu yasal düzenlemelerin tümü, yasalaştıkları dönemin 
ekonomik sosyal ve siyasal koşullarının ürünüdür. Ancak bir yandan da 
uygulandıkları önemde, toplumsal gelişmelere yön verici nitelik taşıdıkları da 
açıktır. Dolayısıyla yasal düzenlemelerin en başta gelen belirleyicisi, Türkiye’ 
de kapitalizmin gelişme süreci içinde, işçi sınıfının nicelik ve nitelik olarak 
sahip olduğu özelliklerdir. Çünkü yasal düzenlemelerin, toplumsal alanda var 
olmaya başlayan işçi sınıfının var oluş biçimine bağlı olarak ve bu var oluşu 
biçimlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği görülmektedir.

6356 sayılı Yeni Yasa ise, yukarda belirtilen özgürleştirici adımları 
atmak bir yana örgütlenmeyi daraltıcı niteliğini sürdürmektedir. Noter koşulu 
kaldırılmakta, işkolu barajı görünüşte düşürülmekte ancak tüm çalışanların 
güvenceli bir toplu sözleşme koruması altına alınmasını sağlayacak 
düzenlemelere yer verilmemektedir. Bu nedenle uygulanan modelin, 
sendikaların geniş işçi kitlelerine ulaşmasını önleyen, kayıt dışını 
daraltmayan, taşeron ve geçici işçilik gibi uygulamaları ortadan kaldırmayan 
özellikleri bu yeni düzenlemede de varlığını sürdürecektir. 

Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası sendikal özgürlükleri 
genişletme iddiasıyla hazırlanmasına karşılık sendikaların iç işlerine 
müdahale niteliğindeki hükümleri içinde barındırmaktadır. Sendika 
yöneticilerinin sayılarını sınırlayan hükümler, sendikalara mali müşavir 
denetiminin getirilmesi, üyeliğin kazanılmasında ve üyelikten ayrılmada 
edevlet koşulu, sendika yöneticilerine siyaset yasağı öngören düzenlemeler 
ve sendikaların faaliyetlerine ilişkin çeşitli sınırlamalar bu durumun açık 
örnekleridir. 

Bu yasa ile sendika üyeliğinin güvencesi düzenlenirken önemli 
sorunlar yaratacak bir çerçeve çizilmiş bulunulmaktadır. Yasanın 
25.maddesinde yer alan hükümler sendika üyesi olan işçilere yeterli 
güvenceleri sağlamaktan uzaktır. Sendika üyeliği dolayısıyla işten çıkarılan 
işçilere, işe geri dönme olanağı tanınmamıştır. Öte yandan iş  güvencesi 
kapsamına girmeyen işyerlerinde sendikal nedenle işten çıkarılan işçilere 
sendikal tazminat ödemesi konusu da tartışmalı hale sokulmuştur. Maddede 
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sendikal nedenle işten çıkarılan işçinin dava açması durumunda ispat 

yükümlülüğü işçiye kaydırılmış bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin 

yasanın bu hükümleri konusunda verdiği Anayasaya aykırılık kararları ile 

kısmen bir düzelmeden söz edilebilirse de, ülkemizde iş güvencesini 

sağlayacak ve sendikal hakların özgürce kullanımını güvenceye alacak yasal 

düzenleme ihtiyacı devam etmektedir.

6356 Sayılı Yasa grev hakkının kullanılmasına ilişkin hükümleriyle 

de özgürlükçü bir nitelik taşımamaktadır. Grev tanımı 2822 sayılı Yasadaki 

dar şekliyle olduğu gibi korunmuştur. Hak grevi dahil hiçbir grev yasal hale 

getirilmemiştir. Grev yasakları bankacılık iş kolu dahil birçok alanda devam 

etmektedir. Grev erteleme konusu grev hakkını ortadan kaldıracak şeklinde 

düzenlenmiştir. Yapılan değişikliklerle grev oylaması, grev hakkının 

kullanılmasına karşı açık bir tehdit haline getirilmiştir. Greve çıkarken 

öngörülen bildirim süreleri yetki düşürücü şekilde devam etmektedir. 

Anayasa mahkemesi tarafından grev yasaklarına ilişkin olarak verilmiş 

bulunan aykırılık kararları olumlu olmakla birlikte gerekli güvenceleri 

sağlamaktan uzaktır. Nitekim olağan üstü hal ilanından sonra çıkarılan bir 

kararname ile grev erteleme kapsamına bankacılık ve şehir içi toplu taşıma 

faaliyetleri de sokulmuş bulunmaktadır.

Bu yasa toplu sözleşme hakkının elde edilmesi ve uygulanması 

konusundaki düzenlemeleriyle mevcut yasakçı ve baskıcı sistemden farklı 

olmayan bir yapıyı ön görmüştür. Yasayla toplu sözleşme hakkı işyeri ve 

işletme sözleşmeleriyle sınırlanmakta, çerçeve sözleşme adı altında bir 

düzenleme yapılmakla birlikte bu düzenleme gerçek bir toplu sözleşme 

niteliği taşımamaktadır. Grup sözleşmesinin yasada yer alması da bu durumu 

değiştiremez. Bu yasa toplu sözleşme türleri ve kapsamı konusunda işveren 

örgütlerince talep edilen uygulamaları esas alan  düzenlemeler yapmış 

bulunmaktadır.

Ayrıca toplu sözleşme yetkisi konusunda barajlar azaltılmamıştır. 

İşyerinde yarıdan bir fazla üyelik koşulu devam etmektedir. Bu yasa toplu 

sözleşme prosedürünü ve görüşme sürecini 2822 sayılı yasadakine benzer bir 

şekilde düzenlemektedir. Yetki düşürücü süreler korunmakla kalmamış, yeni 

yetki düşürme hükümleri yerleştirilmiştir. Arabuluculuk zorunlu bir aşama 

olarak varlığını korumaktadır. Dolayısıyla Toplu sözleşme hakkına ulaşma 

kolaylaştırılmamış; buna karşılık toplu sözleşme hakkının kullanımı sırasında 

ortaya çıkan engeller ağırlaştırılmıştır.
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Özetle; 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, mevcut 
yasak ve sınırlamaları ortadan kaldırmamakta; sendikal hakların kullanımını 
daha özgür hale getirmemektedir. Bu yasada sendikal örgütlenmeye, toplu 
sözleşme hakkına ve grev özgürlüğüne ilişkin yasak ve sınırlamalar devam 
etmekte; sendikal hareketin gerilemesine yol açan ayrıntılı mevzuat 
hükümlerinin birçoğu olduğu gibi korunmaktadır. Toplu sözleşme hakkının 
tüm çalışanlara yaygınlaştırılmasını sağlayacak düzenlemeler yasada yer 
almamaktadır. Uygulamada sendikasızlaştırmayı doğuran yetki sistemi 
sürdürülmektedir. Toplu sözleşme düzeni eski mevcut yapıda olduğu gibi 
işyeri toplu sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenmektedir.

Türkiye’de, sendikal hareketi gerçek anlamda güçlendirecek ve tüm 
çalışanların, emeklilerin, işsizlerin sendika üyeliğinden ve toplu sözleşme ve 
grev haklarından yararlanmasını güvenceye alacak bir “Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Yasası” yapılmak zorundadır. 6356 sayılı yasa ise sendikal 
örgütlenme ile toplu sözleşme hakkının kullanımı ve grev hakkı üzerinde var 
olan yasaklardan doğan olumsuz sonuçları ortadan kaldırabilecek nitelikte 
görünmemektedir. Dolayısıyla böyle bir yasayla toplu sözleşme hakkının 
güvenceye alınmasını sağlayacak ve mevcut sorunları ortadan kaldıracak bir 
uygulamanın doğması mümkün değildir.

3- GÜVENCESİZ VE ESNEK ÇALIŞMADA SON 
AŞAMA: KİRALIK İŞÇİLİK VE KIDEM TAZMİNATI

3.1. Kiralık İşçilik

Türkiye’de sanayinin rekabet gücünü arttırmak için ucuz ve esnek 
işçiliği geliştirme politikası özel istihdam büroları ile sürdürülüyor. 2016 
yılının son döneminde özel istihdam bürolarına ‘’işverenlere geçici işçi 
kiralama’’ yetkisi veren kanun kabul edildi. Kabul edilen bu kanunla işçilerin 
işleri ve işyerleri ortadan kaldırılıyor. Böylece işçiler kişiliksiz insanlar haline 
getirilmeye çalışılıyor. Başka bir ifadeyle, özel istihdam bürolarına bağlı 
olarak çalışan işçiler amele pazarlarında alınıp satılan birer köleye 
dönüştürülüyor. Bu işçilerin yasal hiçbir güvenceleri kalmıyor. Bu işçiler 
çalıştıkları işverenin işçisi olamıyorlar. Özel istihdam bürosu bu işçileri bir 
gün bir işyerinde, bir gün başka bir işyerinde çalıştırabiliyor. Sendikalaşma 
hakkının kullanılamadığı, toplu sözleşme hakkının çok sınırlı olduğu 
ülkemizde özel istihdam bürosu işçileri işyerlerindeki süreli işçiler için de 
tehlike oluşturuyor. Bu düzenleme tüm çalışanların kazanılmış haklarını 
ortadan kaldıran sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Çünkü bütün işverenler, 
işçilerinin en az yarısını özel istihdam bürosu aracılığıyla çalıştırmaya 
başlayacak ve böylece ucuz, esnek ve güvencesiz işçi çalıştırma olanağını 
elde edecektir. Hep birlikte temel haklarımıza ve örgütlenmemize büyük bir 
saldırı niteliği taşıyan bu uygulamaya karşı sesimizi yükseltmek zorundayız.
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Oldukça uzun bir süredir Türkiye gündeminde bulunan ancak 2013 
yılından başlayarak daha da fazla yoğunlaşan kiralık işçilik ve kıdem 
tazminatı tartışmaları, ülkemizdeki ekonomik gelişmeyi ucuz ve esnek 
çalışma koşulları ile sağlamayı amaçlayan politikaların bir parçası olarak 
sürdürülmektedir. Kıdem tazminatının asıl işte taşeron çalıştırma, özel 
istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verme, esnek çalışma biçimlerini 
yaygınlaştırma gibi başlıklarla birlikte ele alındığı görülmektedir. Bu 
yaklaşım Ulusal İstihdam Strateji Belgesinde yer aldığı gibi siyasal iktidarın 
2014, 2015,2016 ve 2017 yılı programlarında da oldukça ayrıntılı bir biçimde 
işlenmektedir. 2017 yılına girilirken, 2016 yılının son çeyreğinde ‘Kiralık 
İşçilik’ adı verilen Özel İstihdam Bürolarına başlığı işçi çalıştırma 
konusundaki yasal düzenleme de kabul edilmiş bulunuyor. Böylece işçiler iş 
güvencesi başta olmak üzere kazanılmış birçok haklarını kaybetme tehlikesi 
ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye gibi çalışanların %90’ından fazlasının 
örgütsüz olduğu ve toplu iş sözleşmesi güvencesinden yoksun bulunduğu bir 
ülkede Kiralık İşçilik Yasasının çalışanların tümünün daha da 
yoksullaşmasına ve tüm güvencelerini kaybetmelerine yol açacağı ortadadır. 
Dolayısıyla asıl amaç güvencesiz ve esnek (örgütsüz ve daha ucuz) bir çalışma 
ilişkisinin yaygınlaştırılması olup iş güvencesinin yok edilmesi ve kiralık 
işçiliğin uygulanması böyle bir amacı sağlayacak temel araçları 
oluşturmaktadır.

3.2.-Kıdem Tazminatı Tartışması

3.2.1.Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı yüzyılı aşkın bir süredir uygulamada bulunan çok 
eski bir ödeme türüdür. Ancak asıl olarak 1930’lu yıllardan sonra yerleşik ve 
yaygın bir uygulama durumuna gelmiştir. Almanya’da 1927 yılında 12 
milyon işçinin kıdem tazminatı hakkının tanındığı toplu iş sözleşmeleri 
bulunduğu bilinmektedir. 1932 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) 
Yönetim Kurulu tarafından işçilere kıdem tazminatı ödenmesi yönünde bir 
rapor hazırlanmıştır. 1940 yılına gelindiğinde 40’a yakın ülkede ihbar öneli ve 
kıdem tazminatı hakkını tanıyan yasalar çıkarıldığı gözlenmiştir. Refah 
devleti uygulamalarının ortaya çıkması ise kıdem tazminatının daha fazla 
yaygınlık kazanmasına yol açmıştır. 

Uygulamada fiili olarak başlatılan ve toplu sözleşmelerle yaygınlaşan 
kıdem tazminatı sonradan yasal düzenleme konusu olmuştur. 
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Türkiye’de uzun süredir çalışma yaşamını ilgilendiren konular 
arasında kıdem tazminatı öne çıkmış bulunuyor. Tartışmaların daha çok 
mevcut kıdem tazminatı sisteminin aksaklıkları üzerinde yoğunlaştığı ve 
kıdem tazminatı fonu uygulamasıyla daha dengeli ve uygulanabilir bir 
sistemin ortaya çıkacağı varsayımıyla yürütüldüğü gözleniyor.  Son olarak 
siyasal iktidar tarafından hazırlanan ve 20 Eylül 2018 tarihinde açıklanan 
‘Yeni Ekonomi Programı’nda’ da kıdem tazminatı fonunun, program 
dönemi içinde oluşturulması öngörülüyor.

Ülkemizde kıdem tazminatının niteliği konusu sürekli tartışılmıştır. 
Bu ödemenin ‘iş güvencesi ve işsizlik sigortası karşılığı’ olduğunu öne süren 
görüşler bulunduğu gibi, kıdem tazminatının ‘ödemesi ileriye bırakılmış ücret 
olduğu’, işçinin işe bağlılığının ödülü, niteliğinde bulunduğu, ‘ikramiye’ 
niteliği taşıdığı ya da ‘kendine özgü bir ücret olduğu’, yönünde görüşler de 
ileri sürülmüştür. 

İşveren kesiminin genel yaklaşımı kıdem tazminatını iş güvencesi ve 
işsizlik sigortasıyla ilişkilendirmek yönündedir. Bu çerçevede Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kıdem tazminatını 
değerlendirirken “Türkiye zaman içerisinde işsizlik sigortası sistemini 
benimsemiş, iş güvencesini kabul etmiş ama bunlara ilaveten mevcut kıdem 
tazminatının işletmeler üzerinde oluşturduğu ağır yükü hafifletecek 
düzenlemeyi bugüne kadar gerçekleştirememiştir.” ifadelerine yer 
vermektedir. 

Siyasal iktidar ile işveren örgütlerinin kıdem tazminatı konusunda 
birbiriyle örtüşen yaklaşımlar içine girerek kıdem tazminatını süreç içinde 
ortadan kaldıracak adımlar atmaya yöneldiği anlaşılmaktadır. 

Kıdem tazminatı ücret geliriyle de, işsizlik sigortasıyla da, iş 
güvencesiyle de, emeklilik ikramiyesiyle de ilişkilidir; ancak hiçbirisiyle aynı 
şey değildir. Çünkü kıdem tazminatı, iş güvencesinin bittiği yerde 
başlamaktadır. Ve bu nedenle hiçbir şekilde biri diğerinin yok edilmesi için 
gerekçe olamaz. 

İşçiler ve sendikalar kıdem tazminatını sınıfsal mücadele içinde bir 
hak olarak elde ettikten sonra yasal düzenleme konusu olmuş ve niteliği 
tartışılmaya başlanmıştır. İşçiler kıdem tazminatını talep ederken, diğer tüm 
haklar gibi, kendilerine güvence oluşturacak ve yaşam düzeylerini 
korumalarını sağlayacak bir hak olarak öne sürmüşlerdir. Bu nedenle kıdem 
tazminatı çeşitli ödeme türleriyle ilişkisi öne çıkarılarak başka herhangi bir 
ödemenin yerine geçirilemez. 
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Kıdem tazminatını “İşçinin işyerinde çalışması karşılığında, 
çalışırken hak kazandığı ve işyerinden ayrılırken aldığı, kendine özgü bir 
ücret” olarak tanımlamak yerinde olacaktır. 

Bugün, kıdem tazminatı değişik oran ve biçimler almakla birlikte, 
ücretli emeğin belirli bir ağırlık taşıdığı tüm ülkelerde uygulanan en yaygın 
ödeme türlerinden birisidir. Elbette bu ödeme, ödendiği ülkenin koşullarına, 
sosyal koruma sistemlerine, toplu sözleşme düzenine ve geleneklerine bağlı 
olarak şekillenmektedir. Günümüzde İspanya’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
Almanya’dan Brezilya’ya dünya ülkelerinin çok büyük çoğunluğunda kıdem 
tazminatı uygulaması söz konusudur. 

Ayrıca birçok ülkede genel ve kapsayıcı toplu sözleşmelerin 
düzenleme konularından birisi de kıdem tazminatıdır. Bu anlamda, özellikle 
işkolu düzeyinde yaygın toplu sözleşme sistemlerinin söz konusu olduğu 
ülkelerde kıdem tazminatının yasal düzenleme konusu yapılmaması, kıdem 
tazminatının bulunmadığı anlamına kesinlikle gelmemektedir. 

3.2.2. Türkiye’de Kıdem Tazminatı

Türkiye’de kıdem tazminatı ilk kez 1936 yılında çıkarılan İş 
Yasası’nda gündeme gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iş yasası olan 
3008 sayılı yasa 13. Maddesinde, kıdem tazminatını; “Bilumum işçiler 
hakkındaki fesihlerde, beş seneden fazla olan her bir tam iş senesi için 
ayrıca on beş günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir.” şeklinde 
düzenlemiştir. Görüldüğü gibi Türkiye’de kıdem tazminatı, başlangıçta, beş 
yıllık kıdemini dolduran işçilerin hak kazandığı ve her tam iş yılı için on beş 
günlük tutarında ödenen bir ödeme olarak uygulamaya girmiştir. Çalışanlar 
için yaşam düzeylerini iyileştirmek açısından yetersizliği ortada olan bu 
düzenleme, doğal olarak, süreç içinde işçilerin ve sendikaların sürdürdükleri 
mücadele ile iyileştirilmiştir. Ayrıntılar bir yana bırakılırsa, iyileşmenin ana 
dönüm noktaları şöyle sıralanabilir: 1- 1950 yılında beş yıllık hak kazanma 
süresi üç yıla inmiştir. 2-1952 yılında çıkarılan 5868 sayılı yasayla 
emekliye ayrılanlar için kıdem tazminatı hakkı getirilmiştir. 3- 1967 
yılında çıkarılan 931 sayılı iş yasası ile işçinin ölümü halinde yasal 
mirasçılarına kıdem tazminatı ödenmesi düzenlenmiştir. 4-1975 yılında 
çıkarılan 1927 sayılı yasayla kıdem tazminatına hak kazanmak için 
zorunlu çalışma süresi bir yıla indirilmiş, ayrıca her yıl için 30 günlük 
ödeme yapılması öngörülmüştür. Kıdem tazminatının söz konusu gelişme 
sürecinin önemli bir toplumsal mücadeleyi içerdiğine kuşku yoktur. 
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Kıdem Tazminatını Ortadan Kaldıramaya Yönelik Yaklaşımlar

Bugün gelinen aşamada kıdem tazminatının tarihsel gelişimine aykırı 
bir biçimde yorumlanarak, ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Türkiye’de iş güvencesinin ve işsizlik sigortasının yerleşmiş olduğu 
belirtilerek, ‘artık kıdem tazminatına gerek kalmadığı’ savunulmaktadır. Bir 
başka yaklaşım ise, istihdam üzerindeki ağır bir yük olarak görülen kıdem 
tazminatının, ‘’esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işletmelerin 
rekabet gücünün arttırılması amacıyla yeniden düzenlenmesi’’ şeklindedir. 
Böylece bir yandan ekonomik büyüme sağlanırken öte yandan işsizliğin 
azaltılmasını engelleyen nedenlerin ortadan kaldırılmış olacağı öne 
sürülmektedir. 

Anlaşılacağı gibi, bir yük olarak olağanüstü arttığı ve ekonominin iş 
yaratmasına engel olduğu gerekçesiyle, kıdem tazminatını azaltarak süreç 
içinde yok edecek yeni sistemler öngörülmektedir. 

Siyasal iktidar tarafından hazırlanan Ulusal İstihdam Strateji 
Belgesinde (UİSB) ve sonrasında yayınlanan çeşitli rapor ve programlarda 
kıdem tazminatı, oluşturulmaya çalışılan ‘Yeni Çalışma İlişkileri 
Düzeninin’ bir parçası olarak ve başka düzenlemelerle birlikte söz konusu 
edilmektedir. 

UİSB’de konuya ilişkin değerlendirmeler şu şekildedir: “İş gücü 
piyasasının katılıkları ve ücret dışı iş gücü maliyetlerinin yüksekliği, 
ekonomik büyümenin istihdam yaratması önündeki engellerden 
birisidir.” “İstihdam yaratan bir büyüme için işverenlerin ve çalışanların 
rollerinin yeniden tanımlanmasına ve esnek çalışma modellerinin aktif 
olarak hayata geçirilmesine zemin oluşturacak yasal düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmaktadır.” “İşin korunmasını ve aynı işte kalabilme 
güvencesini ifade eden ‘’iş güvencesi’’ yerine, istihdamın korunmasını ve 
tek bir işverene bağlı olmadan çalışmanın sürdürülmesini ifade eden 
‘’istihdam güvencesi’’ önem kazanmıştır.”

Siyasal iktidar tarafından hazırlanan ‘UİSB’, sorunu esneklik 
çerçevesinde ele almakta ve kıdem tazminatını, ‘ucuz, güvencesiz ve oynak’ 
işgücüne dayalı istihdam politikalarının temel koşullarından birisi olarak 
değerlendirmektedir. Bu yaklaşımda iş güvencesinin yok edilmesi, özel 
istihdam bürolarının yaygınlaştırılması ve geçici iş ilişkisi kurabilmesi, 
bölgesel asgari ücret ve kıdem tazminatının kaldırılması bir bütünün ayrılmaz 
parçalarını oluşturmaktadır. 
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Bu yaklaşım 8 Ekim 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan ‘’Orta 
Vadeli Programda’’ yer alan ifadelere de yansımış bulunmaktadır. Örneğin 
235 nolu tedbir olarak şöyle denilmektedir:

‘… tüm işçilerin faydalanacağı ve bireysel hesaba dayanan bir kıdem 
tazminatı sistemi geliştirilecektir.’

2 Kasım 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2014 Yılı 
Programında ise konu çok daha ‘açık ve anlaşılır’ şekilde dile 
getirilmektedir. 2014 yılı programında çalışma yaşamına ilişkin olarak 
belirlenen temel gereklilikler şöyle ifade edilmiştir:

‘İş gücü piyasasında etkinliğin arttırılması amacıyla güvenceli 
esnek çalışma, kıdem tazminatı, alt işverenlik özel istihdam büroları 
aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması, aktif ve pasif işgücü programları 
gibi alanlarda sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilerek ilerleme 
kaydedilmesi ihtiyacı devam etmektedir.’ 

Belirlenen temel sorunların giderilmesi için atılması gereken adımlar 
da programda tek tek sayılmıştır. Alınması gereken önlemlerin bir bölümü 
aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

‘Tedbir 116. İşgücü piyasasına girişlerin kolaylaştırılması amacıyla 
kadınlar için esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacaktır.’ 

‘Tedbir 122. İstihdam üzerindeki mali yükleri azaltacak, rekabet 
gücünü arttıracak sürdürülebilir bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacaktır.’ 

‘Tedbir 124. Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulabilmesi için gerekli mevzuat değişikliği yapılacaktır.’ 

Eylül 2018’de açıklanan ‘Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomi 
Programı)’ içinde de benzer yaklaşımlara yer verilmiştir. Yeni Ekonomi 
Programı’nın ön gördüğü politikalardan birisi de ekonomik krizden 
çıkabilmek için işgücü piyasası katılıklarını ortadan kaldırmak şeklindeki 
yaklaşımın bir sonucu olarak, kıdem tazminatı fonunun oluşturulmasıdır. Bu 
yolla gerçekten de, işçilerin bir işverene bağlı olarak çalışmak yerine 
birden çok işverene bağlı çalışmasını sağlayacak adımlar atılmaktadır. 
Böylece Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’nde yer verilen ‘iş güvencesinin 
kaldırılarak yerine istihdam güvencesinin konulmasını öngören’ 
politikanın gerekleri yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
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Bu politikalarda emeğin hak ve çıkarlarına öncelik veren bir yaklaşım 
söz konusu değildir. Tersine, çalışanların var olan hakları ve güvenceleri, 
yerleştirilmesi öngörülen güvencesiz ve daha ucuz çalışma ilişkileri düzeni 
için adeta kurban edilmektedir. Kıdem tazminatı da yeni istihdam düzeni için 
engelleyici bir öge olarak görülmekte ve ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

3.2.3 Kıdem Tazminatının Satın Alma Gücü 9'dan 1'e İnmiştir.

Siyasal iktidarın ve işverenlerin gerçeklere aykırı tüm iddialarına 
karşılık, Türkiye'de kıdem tazminatının istihdam üzerinde olağanüstü bir yük 
oluşturduğunu ya da Türkiye'nin kıdem tazminatı dolayısıyla yeni yatırımları 
engelleyen bir istihdam yapısı olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. 

Nitekim 'kıdem tazminatının ve ücret dışı maliyetlerin istihdam 
yaratma açısından engelleyici bir nitelik taşıdığını' ileri süren Ulusal 
İstihdam Strateji Belgesinde bile kıdem tazminatı yükü karşılaştırmasında 
Türkiye'nin oldukça esnek bir yapıda bulunduğu belirtilmek zorunda 
kalınmıştır. '' Toplu işten çıkarmanın tanımı, ilave ihbar koşulları, ihbar süresi 
başlangıcından önceki ilave ertelemeler ile işverenlerin katlandığı diğer 
maliyeleri içeren toplu işten çıkarmalar için özel gereklilikler alt endeksinde 
Türkiye OECD ülkelerinden daha esnek düzenlemelere sahiptir. İhbar 
prosedürü, ihbar ve kıdem tazminatı, haklı-haksız işten çıkarmanın tanımı, 
deneme süresi, haksız nedenlerle işten çıkarmada tazminat ve azami itiraz 
süresini dikkate alan sürekli çalışanların bireysel işten çıkarılmaları alt 
endeksinde ise Türkiye 40 ülke içinde en katı mevzuata sahip 14. Ülke 
konumunda bulunmaktadır.'' 

Aynı durum kıdem tazminatını konu alan Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 2013 yılında  yayınladığı 'Kıdem Tazminatı, Çalışma Meclisi 
Hazırlık Toplantısı Raporu' başlıklı belgede şu ifadelerle belirtilmektedir: 
'Ülkemiz rekabet halinde olduğumuz ülkelerden bazıları ile aynı, 
bazılarından daha ağır, bazılarından ise daha düşük kıdem tazminatı 
yüküne sahiptir.' 

Görüldüğü gibi kıdem tazminatının yüksekliği gerekçesiyle sistemde 
değişiklik öneren siyasal iktidar, uluslar arası karşılaştırmalar söz konusu 
olduğunda, Türkiye’nin karşılaştırmalı olarak katı bir istihdam yapısının 
bulunmadığını ve kıdem tazminatı yükünün rekabet gücünü azaltacak bir 
nitelik taşımadığını belirtmek zorunda kalmaktadır. 

Aslında bu durum Türkiye’de kıdem tazminatı tavanının son 40 yıllık 
gelişimi değerlendirildiğinde net olarak görülebilmektedir. Son 40 yılda 
kıdem tazminatı yükünün arttığını söyleyebilmek hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Aşağıda asgari ücretle karşılaştırmalı olarak kıdem tazminatı 
tavanının gelişimi gösterilmiştir.
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1983 yılı asgari ücreti temel alınarak asgari ücretin 7,5 katı tutarında 
121.500 TL olarak belirlenmesi gereken kıdem tazminatı tavanı yapılan yasal 
değişiklikle en yüksek devlet memurunun aldığı emeklilik ödeneğine 
eşitlenmiş ve 1 Ocak 1983’den başlayarak 77.500 TL’ye düşürülmüştür. 
Dönem içinde düşüş eğilimi devam etmiş ve asgari ücret giderek olağanüstü 
erimiş bulunmaktadır. Çünkü kıdem tazminatı son 35 yılda belirlenen ve 
uygulanan asgari ücretin 7,5 katından 2,7 katına gerilemiş ve %63 
oranında azalmıştır (7,5 / 2,7). Yıllar içinde, satın alma gücü gerilemiş 
olan asgari ücretin 7,5 katından 2,7 katına düşmüş bulunan kıdem 
tazminatı tavanının, 2018 yılında 15.221 TL olarak belirlenmesi 
gerekiyordu. Oysa bu tutar bile asgari ücretteki gerilemenin bütünüyle 
kıdem tazminatı tavanına da yansıması anlamına gelmektedir.  
Dolayısıyla kıdem tazminatının gerçek değerinin, başka bir deyişle satın 
alma gücünün olağanüstü eridiği açıktır. 1982’ye göre %63 gerilemiş bir 
ödemenin, bugün büyük bir yük haline gelmiş sayılabilmesi ise mümkün 
değildir.

Kıdem tazminatında ortaya çıkan gerilemenin gerçek boyutlarını ise 
asgari ücretin dönem içinde ulaşması gereken değerler göz önüne alınarak 
yapılacak bir hesaplama, ortaya koyacaktır. Buna göre olması gereken kıdem 
tazminatı tavan tutarları 1978, 1983, 2018 ve 2019 yılları için Tablo 12’de 
gösterilmiştir.

Tablo 11- Kıdem Tazminatı Artıyor Mu? (1983-2018)

Tavan: 1983 (Asgari Ücret X 7,5)  16.200 X 7,5 = 121.500 TL

Yeni Tavan: 1 Ocak 1983 Azami Emeklilik İkr.=  77.500 TL

1 Ocak 1983 (Asgari Ücret Tutarı X 4,8) 16.200 X 4,8= 77.500 TL (-%36) 

Tavan: Eylül 2018 (Asgari Ücret X 2,7) 2029,5 X 2,7 = 5.432,42 = (-%37)  

1982’ye göre 2018’de olması gereken tavan: 2.029,50 X 7,5 = 15.221 TL

7,5 kat

5 kat

2,7 kat

Tablo 12- Nominal Değerlerle Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Tavanı (TL/Brüt)

Asgari Ücret

Olması Gereken Asgari Ücret

Kıdem Tazminatı Tavanı

Olması Gereken Kıdem Tazminatı Tavanı 

1978

3.300

3.300

24.750

24.750

1983

16.200

28.443

77.500

213.324

2019

-

6.302

-

47.265

2018

2.029,5

5.153

5.218

38.648
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Grafik-1 Nominal Değerlerle Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Tavanı (1978-2019)

1: Asgari Ücret Brüt TL/Ay

2: Olması Gereken Asgari Ücret Brüt TL/Ay

3: Kıdem Tazminatı Tavanı TL/Yıl

4: Olması Gereken Kıdem Tazminatı Tavanı TL/Yıl

Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde izlenen yöntem ve 
ulaşılan sonuç ucuz emek istihdamının açık bir örneğini oluşturmaktadır. 
1978 yılında asgari ücretin 7,5 katı tutarında olan tavan miktarı yıllar 
içinde giderek gerilemiş ve 2018 yılı verileriyle olması gereken asgari 
ücrete eşitlenmiş bulunmaktadır. Gerçekten de 2018 yılında olması gereken 
asgari ücret tutarı 5.153 TL/Ay iken yıllık kıdem tazminatı tavanı ortalama 
olarak 5.218 TL değerinde gerçekleşmiştir. Bu değer, olması gereken asgari 
ücret değerinden %1 daha düşüktür. 2019 yılında olması gereken asgari 
ücretin aylık brüt 6.302 TL’ye ulaştığı dikkate alınırsa 2019 yılından 
başlayarak kıdem tazminatı tavanının olması gereken asgari ücretten 
oldukça düşük gerçekleşeceği söylenebilir. Aslında bu durum yukarıda 
belirtilen ve kıdem tazminatı tavanının yıllar içinde asgari ücretin 7,5 katından 
2,7 katına kadar gerilediğini gösteren verilerin doğal bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. 2018 yılında ortalama olarak 5.218 TL olarak belirlenmiş olan 
kıdem tazminatı tavanının en az asgari ücretin 7,5 katı (2.029,5 X 7,5=15.221 
TL) olması gerekiyordu. Asgari ücretin 2018 yılında ulaşması gereken tutara 
göre ise kıdem tazminatı tavanının (5.153 X 7,5= ) 38.648 TL olarak 
belirlenmesi gerekiyordu. Bu değerlere göre kıdem tazminatı tavanı, 2019 
yılında olması gereken asgari ücret dikkate alındığında (6.302 X 7,5=) 
47.265 TL olarak belirlenmelidir. 

- 103 -



Sözü edilen ‘olması gereken kıdem tazminatı tavan tutarlarının, 
bugün için ne kadar ‘ulaşılamaz’ bir yerde durduğu açıkça 
görülmektedir. Ancak bu değerlerin anlamı, kıdem tazminatı ödemelerinin 
olağanüstü geriletildiği ve çalışanların yoksullaştırılmasının bir aracı olarak 
kullanıldığı gerçeğidir. Bu değerler aynı zamanda, kıdem tazminatının 
işletmeler için olağanüstü bir yük oluşturduğu şeklindeki işveren kesimi 
yaklaşımlarının gerçek dışılığını da ortaya koymaktadır. Kamu 
açısından ise Ulusal İstihdam Strateji Belgesinde, Kalkınma Planları ve 
Yıllık Programlarda yer alan ‘istihdamın arttırılması için ücret dışı 
işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ve kıdem tazminatı fonunun 
kurulması gerekir’ şeklindeki yaklaşımın hiçbir dayanağının 
bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Yeni istihdam yapısının kurumsallaştırılması süreci içinde devlet ve 
sermaye büyük kazançlar sağlamıştır. Çalışanların tümü ise büyük hak 
kayıplarıyla karşı karşıya kalmıştır.. Fon uygulaması ile işçilerin kazancı 
tümüyle belirsiz hale getirilecek ve işçilerin aynı işverene bağlı olarak 
çalışmasını sağlayan göreli güvenceli çalışma koşulları tümüyle ortadan 
kaldırılacaktır. Kıdem tazminatı ekonomik duruma ve piyasa koşullarına 
bağlı hale gelecektir. İşçilerin kıdem tazminatlarında ortaya çıkacak büyük 
gerileme memurların ikramiyelerini de düşürecektir. Çünkü şu anda var olan 
ilişki tersine dönecektir. Yeni sistemde düşürülen kıdem tazminatları, adalet 
ve eşitlik adına,  Devlet memurları için örnek gösterilerek memur 
ikramiyeleri de azaltılacaktır.

Temel olarak; siyasal iktidar, kıdem tazminatı ve kiralık işçilik dahil 
olmak üzere çalışanların tüm haklarını ‘’yapısal bir sorun’’ olarak 
değerlendirmekte ve çözüm için bu hakların ortadan kaldırılmasını ya da 
zayıflatılmasını ön görmektedir. Buna bağlı olarak da; çalışanların var olan 
haklarını ortadan kaldırmak ya da geriletmek ve mevcut güvencesiz çalışma 
koşullarını daha da yaygınlaştırmak için ‘’rekabetçi bir işgücü piyasası’’ 
oluşturmayı amaçlamaktadır. Hedef bütün işçilerin ücretlerini ve çalışma 
koşullarını kayıt dışı ve alt işveren işçilerinin düzeyine indirerek birbirine 
benzetmektir.

Kıdem tazminatında yapılmak istenen değişimin işçiler lehine hiçbir 
getirisi ve faydası bulunmamaktadır. Uygulanılmak istenen bu modelle devlet 
ve işverenlere büyük kazançlar sağlanması amaçlanmaktadır. Kıdem 
tazminatında yapılacak bu yönde bir değişiklikle çalışanların tümü büyük 
kayıplarla karşılaşacak, işçilerin kıdem tazminatı miktar olarak üçte bire 
kadar gerileyecektir.
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Sonuç olarak çalışanların iş güvencelerini zayıflatacak, ücretlerini ve 
refah seviyelerini düşürecek güvencesiz ve esnek istihdam düzenlemelerine 
ve uygulamalarına karşı çıkmak zorundayız. Bu uygulamaların Türkiye gibi 
işverenlerin rekabet gücünün ucuz işçilik üzerinden sağlanmaya çalışıldığı bir 
ülkede işçilerin geleceği için büyük tehlikeler yaratacağı açıktır. Tüm sendikal 
hareket bunun bilincinde olarak var olan haklara ve güvencelere sahip 
çıkmalı; işçi haklarını geriletecek her türlü uygulama ve düzenlemeye karşı 
kararlılıkla direnmelidir.

3.3.Kamu Eliyle Yoksullaştırma: Yıllara Göre En Düşük Vergi 
Dilim Tutarlarının Gelişimi

3.3.1.  En Düşük Vergi Dilimleri ve Ücretlerin Vergilendirilmesi

Demokratik bir toplumda sosyal devletin oluşturulabilmesi için 
toplumun yüksek gelirli kesimleriyle sermaye gelirlerinden alınan payların, 
kamu aracılığıyla düşük gelirlilere toplumsal hizmet olarak aktarılmasının 
tek yolu vergi politikalarıdır. 
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TABLO 13 - Yıllara Göre En Düşük Vergi Dilimlerinin Değişimi 1999-2018

YILLAR

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*2019

EN DÜŞÜK

 VERGİ DİLİMİ

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

2.800.000.000,00

3.800.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

6.600

7.000

7.500

7.800

8.700

8.800

9.400

10.000

10.700

11.000

12.000

12.600

13.000

14.800

-

VERGİ

DİLİMİ

 ENDEKSİ

100

125

140

190

251

302

332

352

376

391

438

443

474

502

537

553

603

633

652

744

-

ENFLASYON+

ULUSAL GELİR

ARTIŞ ENDEKSİ

100

146

237

322

399

475

554

647

734

814

828

952

1.158

1.285

1.488

1.688

1.934

2.167

2.585

3.252

3.977

OLMASI GEREKEN

VERGİ DİLİMİ

2.000.000.000,00

2.912.000.000,00

4.732.000.000,00

6.440.252.000,00

7.985.912.480,00

9.496.847.121,22

11.084,72

12.941,41

14.674,27

16.267,89

16.565,59

19.033,87

23.135,66

25.671,33

29.753,08

33.731,06

38.760,36

43.306,95

51.673,86

65.005

79.501

*2019 Yılı Enflasyonu %20, Ulusal Gelir Artışı %2,3 Toplam Artış %22,3 olarak

Öngörülmüştür
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Vergilerle karşılanacak ve ücretlilere karşılıksız olarak 
sunulacak sosyal hizmetler aslında bir ücret niteliğinde olup, gelir 
dağılımındaki dengesizlikleri düzeltmenin temel aracıdır. Ancak 
vergilerle bu sonuçların alınabilmesi için bazı koşulların yerine 
getirilmesi gerekir. Eğitim, sağlık, konut, sosyal güvenlik gibi alanların 
kamu hizmeti şeklinde yapılandırılması, olmazsa olmaz bir ön koşuldur. 
Ancak bu hizmetler kamu eliyle yerine getirildiğinde, kar olgusu olmaksızın 
topluma uygun maliyetlerle yansıtılabilirler. 

Vergilerin toplanma biçimi ile yaygınlığı ve türleri de sosyal 
hizmetlerin ücretlilerin yaşam standartlarını geliştirecek biçimde 
uygulanmasına doğrudan etkilidir. Vergilerin artan oranlı uygulanması ve 
‘daha çok kazananın daha çok vergi vermesi’, sosyal amaçlı düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Öte yandan ücretliler 
dışındaki kesimlerden vergi toplanması da aynı ölçüde önemlidir. Başka bir 
deyişle toplumun kazanç elde eden tüm kesimlerinden vergi alınarak sosyal 
hizmetlerin sağlanmasında kullanılmalıdır. 

Grafik 2- Yıllara Göre En Düşük Vergi Dilimi ve Olması Gereken Vergi Dilimi (1999=100)

1= Vergi Dilimi Endeksi (1999=100): 1999-2018 döneminde en düşük vergi dilimleri

2= Olması Gereken Vergi Dilimi Endeksi (1999=100): 1999-2018 döneminde olması gereken

 en düşük vergi dilimleri

Vergilerin ağırlıklı olarak tüketim vergisi şeklinde toplandığı 
sistemlerde, aslında, vergilerle finanse edilen sosyal hizmetlerin maliyeti bu 
sosyal hizmetlerden yararlanacak kesimlere kaydırılmış demektir. Bu tür 
vergilerin tipik örneği katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi 
vergilerdir. Bu vergiler geliri ne olursa olsun herkesin aynı miktarda ödediği 
vergilerdir. Dolayısıyla vergi gelirleri içinde tüketim vergilerinin oranının 
yüksekliği, sosyal devletin yerine getirmek zorunda olduğu hizmetlerin düşük 
gelirliler tarafından karşılanması anlamına gelecektir... 
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Vergi politikalarına ilişkin bir gerçek de gelir vergisi ile enflasyon 
arasındaki ilişkinin tanımlanmasıyla ortaya çıkmaktadır. Enflasyonun yüksek 
olması nedeniyle yıl içinde net ücretlerde düşmeye yol açan gelir vergisi 
dilimlerinin yeniden düzenlenmesi zorunluluk durumuna gelmektedir. 
Fiyatların sürekli arttığı bir ortamda nominal ücreti artan vergi yükümlüsü 
sürekli olarak üst dilimlere kayar. Gerçekte ise böyle bir atış söz konusu 
olmayabilir. Gelirler en az enflasyon oranı kadar artmamış ise gerçek bir ücret 
artışı gerçekleşmemiştir. Bu durumda reel gelir artmamış, hatta azalmış 
olabilir. Dolayısıyla vergi dilimlerinin enflasyon oranından daha düşük 
miktarda artırılması ile ücretlinin gelirinin vergilendirilen bölümü 
arttırılmaktadır. Bu durum ise ücretliler üzerindeki vergi yükünü daha da 
ağırlaştırmakta, gelir içerisindeki vergi oranını yükseltmektedir. 

Türkiye’de 1980’li yılardan beri yukarıda sözü edilen uygulamalar 
yaşanmaktadır. Tablo da görüldüğü gibi 1999-2018 döneminde vergi dilimi 
ayarlamaları ile reel anlamda bir gelir artışı olmaksızın alınan vergiler sürekli 
artmıştır. 1999=100 kabul edildiğinde 2018’de ilk %15’lik vergi dilimi artış 
endeksi, 744 olurken, fiyat artış endeksi 3.252’yi bulmuştur. Bu şekilde 
yapılan vergi dilim ayarlamaları ile ücretlilerin gerçekte oluşmayan bir alım 
gücü arttığı varsayılarak daha fazla oranda vergilendirilmiştir. 

Sorunu daha net bir biçimde ortaya koyabilmek için gelir vergisi 
dilimi, vergi dilimi artış endeksi, enflasyon endeksi ve olması gereken vergi 
dilimi tutarı Tabloda verilmiştir. Basit bir hesaplama yöntemiyle 2018 yılında 
1994’e göre vergi oranlarında bir artış yapılmamasına karşılık, ilk dilim gelire 
sahip ücretlilerden 4.690 TL fazla vergi alınmıştır. Çünkü 14.800 TL olarak 
belirlenen dilimin gerçekte 65.005 TL olması gerekmektedir.

1999 yılından bu yana ücretlilerin vergi yükü artış değeri 
gerçekten ‘ürkütücüdür’. 1999 yılı ile 2018 yılı arasında en alt gelir 
düzeyindeki ücretlilerden 2018 değerleri ile 40.645 TL fazla vergi 
alınması, ücretlilerin kamu eliyle yoksullaştırılması anlamına 
gelmektedir. 

Enflasyonun düşürülmesi ya da gelir dağılımının adaletli hale 
getirilmesi, rasyonel bir vergi politikasının uygulanması ile ulaşılabilecek bir 
sonuçtur. Vergileri yeniden yapılandıran bir vergi reformu ile ücretlilerin 
lehine uygulamalar getirilmelidir.

Ancak böyle bir değişimin olabilmesi, demokratikleşmenin 
sağlanmasıyla,  sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması ve gerçek 
bir iş güvencesinin sağlanmasıyla gerçekleşebilecek bir gelişmedir. 
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Tablo 14- Yıllar Göre Vergi Yükü Artışı 1999-2018

YILLAR EN DÜŞÜK

VERGİ DİLİMİ

OLMASI

GEREKEN

VERGİ DİLİMİ

FARK +/- :

FARKIN

2018

DEĞERİ:

ÖDENEN

FAZLA

VERGİ:

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

2.800.000.000,00

3.800.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

6.600

7.000

7.500

7.800

8.700

8.800

9.400

10.000

10.700

11.000

12.000

12.600

13.000

14.800

-

2.000.000.000,00

2.912.000.000,00

4.732.000.000,00

6.440.252.000,00

7.985.912.480,00

9.496.847.121,22

11.084,72

12.941,41

14.674,27

16.267,89

16.565,59

19.033,87

23.135,66

25.671,33

29.753,08

33.731,06

38.760,36

43.306,95

51.673,86

65.005

79.501   

-

412.000.000,00

1.932.000.000,00

2.640.252.000,00

2.985.912.480,00

3.496.847.121,22

4.484,72

5.941,41

7.174,27

8.467,89

7.865,59

10.233,87

13.735,66

15.671,33

19.053,08

22.731,06

26.760,36

30.706,95

38.673,86

50.205

-

-

       9.197    

     26.541    

     26.650    

     24.305    

     23.936    

     26.300    

     29.844    

     31.781    

     33.837    

     30.866    

     34.951    

     38.594    

     39.683    

     41.628    

     43.807    

     44.880    

     46.093    

     48.652    

     50.205    

---

-

460

1.327

1.333

1.215

1.197

1.315

1.492

1.589

1.692

1.543

1.748

1.930

1.984

2.664

3.110

3.391

3.627

4.340

4.689

-

Toplam Fazla Vergi:

Yıllık Ortalama TL:

40.645,00

2.139,21
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Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi oranlarının toplam vergi gelirleri 
içindeki payı çok düşüktür. Tüketim vergilerinin toplam vergiler içindeki 
oranı ise %70’lere ulaşmaktadır. Dolayısıyla kamunun sağladığı sosyal 
hizmetlerin bedelini, bu sosyal hizmetlerden yararlanacak düşük 
gelirliler ödemektedir. Türkiye’de gerçek bir sosyal devletten söz 
edebilmek için öncelikle vergi yapısının temelden değiştirilmesi 
zorunludur.

Bu açıdan önemli bir konu, sosyal hizmetlerin özelleştirme yoluyla 
piyasaya açılması ve kar elde edilebilir alanlar haline getirilmesidir. Bu 
yöntemle kamu tarafından karşılıksız sunulması gereken hizmetler paralı hale 
getirilmekte, üstelik bu hizmetlerin bedeli, özelleştirme uygulaması 
dolayısıyla, özel sektöre kar sağlayacak şekilde ücretlilere ödetilmektedir. Bir 
sosyal devletin özellikle sağlık, eğitim, konut, ulaşım, sosyal güvenlik gibi 
alanlarda bu türden bir işleyişi ön görmesi sosyal devlet kavramıyla 
bütünüyle çelişkilidir. 

Türkiye’de son 20 yıllık dönem için ücret gelirlerinin vergilendirmesi 
incelendiğinde vergi yükünün ücretliler üzerine yıkıldığı açıkça 
görülmektedir. İlgili tablolarda en düşük vergi dilimlerinin gelişmesi 
gösterilmiştir. Olması gereken vergi dilimleri, 1999 yılındaki veriler 
başlangıç alınarak, her yıl enflasyon + ulusal gelir değişimi oranında 
arttırılarak hesaplanmıştır. Ortaya çıkan değerler, vergi dilimleri ile en 
düşük gelir elde eden ücretlilerden kamuya büyük fonlar aktarıldığını 
göstermektedir. Örneğin 2018 yılında 14.800 TL olarak belirlenen %15’lik 
vergi diliminin 65.005 TL olarak belirlenmesi gerekiyordu. En alt vergi 
diliminin düşük belirlenmesi ile, bir yıl öncesine göre gerçek gelirlerinde 
ve satın alma gücünde hiçbir artış olmayan ücretlilerden daha fazla vergi 
alınmıştır. Enflasyonun %20 olarak gerçekleştiği, ulusal gelir artışının 
ise %2,3 olduğu varsayılarak bir hesaplama yapıldığında, 2019 yılında 
%15’lik en alt vergi diliminin 79.501 TL olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu yapılmadığı sürece ücretlilerden kamuya fazla değer 
aktarılmasına ve ücretlilerin vergi aracılığı ile yoksullaştırılmasına 
devam edilecektir. 

SGK alt sınırının asgari ücret ve fiyat artışlarından daha düşük 
belirlenmiş olması, düşük ücretlilerden daha az prim kesilmesi anlamına 
gelmektedir. Ancak SGK prim tavanının dönem içinde 84 kat arttırılmış 
olması, sosyal güvenlik harcamalarını karşılamak için gereken fonların 
ücretlilerin kendi içinde ki kaydırmalarla sağlandığını göstermektedir. Bir 
bütün olarak satın alma gücü düşmüş bulunan ücretlerden olağanüstü yüksek 
kesintiler yapılarak sosyal güvenliğe kaynak sağlanması, toplam ücret 
gelirlerinin yıllar içinde daha fazla oranda kamuya aktarılması anlamına 
gelmektedir. Bu çerçevede SGK prim kesintileri de 1980’den günümüze 
kadar uygulanan ucuz işçilik politikasının gereklerine uygun olarak 
şekillenmiştir.  
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4.İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

4.1.Seri İş Cinayetleri Durmak Bilmiyor!

Ülkemizde özellikle son 20 yıl toplu işçi cinayetlerinin yaşandığı 
‘’kara yıllar’’ olarak tarihteki yerini aldı. 2014 yılında Soma’da gerçekleşen 
maden kazasında 301 işçi kardeşimizin ölümü ile sonuçlanan facia 2014 
yılının devamında hız kesmeden Isparta’ da 18 kişinin, Ermenek’te 18 kişinin, 
İstanbul’daki asansör kazasında 10 işçinin ölümü ile sürdü. 2017 yılına 
geldiğimizde ise bu sayı en az 2006 kişiye ulaştı. Uluslararası alanda ise 
Bangladeş’te yaşanan facia tarihe kara bir leke olarak geçti. 24 Nisan 2013’te 
Bangladeş’te sabah saatlerinde büyük bir facia yaşandı. İçinde beş tekstil 
fabrikası olan Rana Plaza içinde 5 bine yakın işçi çalışırken çöktü. İşçiler 
fabrika sahiplerinin onları çalışmaya zorlaması nedeniyle binada kaldılar. 
Bunun sonucu olarak 1200’e yakın işçi hayatını kaybetti, 2500’den fazla işçi 
yaralandı.

4.2.Soma: 301 İşçinin Ölümüyle En Büyük Cinayet 

13 Mayıs 2014 günü Türkiye, tarihinin en büyük iş kazası ile sarsıldı. 
Manisa’nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde yüzlerce işçi yer altında 
kaldı. Günlerce süren kurtarma faaliyetlerinden sonra yapılan resmi 
açıklamaya göre 301 maden işçisi bu iş kazasında yaşamını kaybetmişti. 
Ülkemizde ulusal yas ilan edildi. Televizyonlar günlerce olay yerinden 
yayınlar yaptılar ve yaşanan acıyı çeşitli boyutlarıyla yansıtmaya çalıştılar. 
Türkiye’nin gündemine ölümlü iş kazaları en önemli konu olarak bir süre için 
oturdu.

Soma’da yaşanan olay sonucu ölen 301 işçi Türkiye tarihinde iş 
kazalarında bir defada hayatını kaybeden en çok işçi sayısını ifade ediyordu. 
Bu çerçevede Soma, tarihe, Türkiye’nin ölümle sonuçlanan en büyük iş 
kazası olarak geçti. Aslında maden işçilerinin yüzlerle ifade edilecek 
şekilde iş kazalarında hayatlarını kaybetmesi Türkiye için yeni bir 
durum değildi. 1992’de Zonguldak Kozlu’da yaşanan iş kazasında 263 
maden işçisi ölmüştü. Son 5, 6 yıl içinde de Zonguldak, Bursa gibi illerde 
her defasında 20-30 işçinin hayatını kaybettiği iş kazaları yaşanmıştı. 

Gerçekte, ülkemizde ölümlü iş kazaları hemen her iş kolunda 
aralıksız yaşanıyor. Yalnızca madenlerde değil, inşaatlarda, yol ve köprü 
yapımlarında, imalat sanayinin hemen her üretim dalında, enerji 
üretiminde işçiler çalışırken ölüyorlar. Türkiye iş kazalarında ölüm 
sayısı açısından Avrupa’da birinci sırayı alırken Dünya’da en çok 
ölümün olduğu 3. ülke durumunda. Uluslararası çalışma örgütünün (ILO) 
verilerine göre Türkiye işçi ölümlerinde ilk sırayı alan El Salvador ve 2. 
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Sıradaki Cezayir ile yarışıyor. Son 10 yıl içinde en az 15.000 işçinin iş 
kazalarında yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Ülkemiz ortalama olarak her gün 4 
işçinin çalışırken meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybettiği bir ülke 
durumunda. 2018 yılında iş kazalarında ölen işçi sayımız ikibin’e (2000) 
yaklaşmış bulunuyor.  

Türkiye’de, bazı hükümlerinin uygulanma tarihi ertelense de, 2013 
yılı başından itibaren yürürlüğe girmek üzere yeni bir İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası çıkarıldı. Bu yasada iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile kazaları ve 
meslek hastalıklarını önleyecek önlemlerin alınmasını sağlamak; işverenlerin 
sorumluluğu olarak tanımlanmış bulunuyor. Yasa ile tüm işyerlerinin koruma 
kapsamına alındığı ve çeşitli yaptırımlarla da desteklenerek iş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına karşı korunmayı sağlayacak çeşitli düzenlemelerin 
getirildiği görülüyor. 

Ancak Soma olayında da bütün çıplaklığı ile ortaya çıktığı gibi yasal 
düzenleme yapmak hiçbir sorunu çözmek için yeterli olamıyor. Kaldı ki yeni 
çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası da iş kazaları ile meslek 
hastalıklarının önüne geçebilmek açısından yetersiz hükümler içeriyor. 

Soma’nın Ortaya Çıkardığı Gerçekler

Soma faciası ilk oluştuğu andan itibaren ülkemizdeki çalışma 
koşulları konusunda var olan durumu ortaya koydu. Yer altında yüzlerce 
işçinin mahsur kaldığı biliniyordu. Ancak kaç kişinin kesin olarak yer altında 
bulunduğu açıklanamıyordu. Konunun üzerine gidildikçe gerek üretim 
örgütlenmesi gerek istihdam yapısı gerekse sosyal politikalar açısından 
yaşanan içler acısı durum ortaya dökülmeye başladı. Kurtarma çalışmaları 
gerekli teknik donanım ve planlamadan yoksun olarak sürdürülmüştü. 
Göçüğün ortaya çıkacağını gösteren belirtiler dikkate alınmamış; gereken 
önlemler gerçekleştirilmemişti. İşçiler ocağın kapasitesi ve üretim koşulları 
göz önüne alınmadan üretime sokulmuşlardı. Aslında tarım işçilerini 
tarlalarda çalıştırabilmek amacıyla geliştirilen ‘dayı başı, sistemi, işçi 
istihdamının temel biçimi olarak uygulanıyordu. Bu uygulama yasalarda yeri 
olmayan bir işçi çalıştırma yöntemidir.’ ‘Taşeron sistemi’ olarak 
yansıtılmasına karşın Soma’da yaşanan uygulama özü itibariyle bir ‘işçi 
kiralama’ ve ‘iş gücü simsarlığı’ şeklini almış bulunmaktadır. Bu 
uygulamada, işçiler asıl işverenin işçisi gibi görünürken, her türlü 
hakları fiili olarak ‘dayı başı’ adı verilen kişilerin üzerinde 
bulunmaktadır. Böyle bir istihdam biçiminin yasal düzenlemelerle 
ilişkisi bulunmayan ve yüzlerce yıl öncesine ait ilkel bir işçi çalıştırma 
yöntemi olduğu açıktır. 
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Öte yandan olayın gerçekleşmesinden 3 gün sonra bile ocakta kalan 
işçi sayısının belli olmaması, kayıt dışı işçilerin işyerinde istihdam edildiğini 
de düşündürmektedir. Sonradan Şırnak kömür madenlerinde ortaya çıkan 
ölümlü iş kazalarının açıklanmadığı yönündeki bilgiler, Türkiye'de, 
madenlerde gerek iş güvencesi gerekse güvenli çalışma koşulları açısından 
yasal hiçbir düzenlemenin uygulanmadığını göstermektedir. Bu nedenle 
Soma'da da ölen işçi sayısının daha fazla olduğu, ancak bu durumun 
kamuoyundan gizlendiği yönündeki kuşkular varlığını sürdürmektedir. 

Soma'da yaşanan olayın taşeron sisteminin bir sonucu olduğu 
şeklinde yanıltıcı değerlendirmeler yapılmıştır.  Ancak ölümlü iş kazalarının 
ve meslek hastalıklarının yalnızca taşeron işçilerinde ortaya çıktığı 
biçimindeki bir görüş gerçeklere uymamaktadır. Çünkü, Türkiye'de 
'güvencesizlik ve insanları ölümle burun buruna getirerek çalıştırma', iş 
yerlerinin büyük bir bölümünde asıl işveren ya da taşeron farkı olmaksızın 
yaşanan bir durumdur. 

Soma, aynı zamanda, gerek işverenin gerekse siyasal yönetimin, 
'kendi çıkarları için toplumsal facialara yol açacak olaylarda bile ne denli 
büyük bir sorumsuzluk içinde olduklarını' göstermiştir. Kazanın ortaya 
çıktığı maden devlete aittir. İşveren aslında devletin taşeronu gibi 
görülmektedir. Kendisi devletten geçici olarak kiraladığı madeni, başka 
kişi ve firmalardan kiralama yoluyla çalıştırdığı işçilerle işletmektedir. 
Kamu ile işveren arasında üretilen her kömürün devlet tarafından satın 
alınacağına ilişkin bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmanın temel 
nedeninin siyasal iktidarın sosyal yardım adını verdiği yoksullara kömür 
dağıtımı uygulaması olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çıkardığı her 
kömürü satma olanağına sahip bulunan işveren daha fazla kar 
edebilmek için ocağın kapasitesinin üstünde üretim yapmakta ve kömür 
ocağına güvencesiz koşullarda gerekenden fazla sayıda işçi sokarak 
çalıştırmaktadır. Bu ilişki içinde kamunun yapacağı denetimlerin etkili 
olması beklenemez. Nitekim değişik tarihlerde yapılan teftişlerin hiçbir 
anlamının olmadığı kazadan sonra ortaya çıkan kayıt ve raporlardan 
anlaşılmış bulunmaktadır. Deyim yerinde ise en az 301 maden işçisi, 
kurulmuş bulunan ilişkiler ağının kurbanı olmuş ve bile bile ölüme 
gönderilmişlerdir. Daha ucuz maliyetle üretim yapmak için çok düşük 
ücretlerle ve güvencesiz işçi çalıştırarak fazla kar etmek amacı, kamunun 
sözde sosyal yardım amacıyla birleşmiş ve sonuç acı olmuştur. 

Yaşanan bu gelişmeleri, uygulanan liberal ekonomi 
politikalarının bir sonucu olarak değerlendirmek gerekiyor. İş güvenliği 
ve işçi sağlığı yalnızca bir maliyet öğesi olarak ele alınıyor ve insan yaşamı 
rekabete kurban ediliyor. Böylece kaçak, kayıt dışı ve güvencesiz işler 
yaygınlaşıyor. Özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamaları da güvencesizliğin 
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yasal biçimlerde sürdürülmesine yol açıyor. Özellikle örgütsüz işçileri yasa 
dışı uygulamalar ve haksızlıklar karşısında büyük bir çaresizlik içinde bırakan 
güvencesiz ve esnek çalışma düzeni; işyerlerini adeta bir mezarlık haline 
getiriyor. Sendikal örgütlenmenin önündeki yasaklar devam ediyor ve işçiler 
toplu sözleşme koruması altına alınamıyor. Bu durumun en somut 
sonuçlarından birisi de 'iş kazalarında ölümlerin giderek artması' şeklinde 
kendisini gösteriyor. 

Türkiye’de bu politikaların bir sonucu olarak iş kazaları ve iş 
kazalarında ölümler son 15-20 yıllık dönem içerisinde artmaktadır. Öyle 
ki bütün dünyada madenlerde toplu işçi ölümleri yaklaşık 60-70 yıldır 
görülmezken, ülkemizde en büyük iki iş kazası 1992 ve 2014 yıllarında 
yaşanmış; bu iki kazada 564 işçi yaşamını yitirmiştir. Oysa dünya 
örnekleri incelendiğinde 1950’li yıllardan sonra madenler başta olmak üzere, 
imalat sanayi üretiminde iş kazalarında kitlesel işçi ölümlerinin yaşanmadığı 
görülmektedir. İş gücünün ucuz ve güvencesiz koşullarda çalıştırıldığı geri 
kalmış ülkelerde ise bu politikaların doğal sonucu olarak üretimde ortaya 
çıkan iş kazalarından dolayı kitlesel işçi ölümleri devam etmektedir. 2013 
yılında Bangladeş’te tekstil üretimi yapılan 8 katlı binanın çökmesi sonucu 
1.200’den fazla işçi yaşamını yitirmiştir. ‘Rana Plaza faciası’ olarak 
adlandırılan bu olayda uygulanan küresel, ekonomik ve sosyal politikaların 
yansımasından başka bir şey değildir. Türkiye’de 1990’lı yıllardan başlayarak 
tarihinin en çok işçi ölümü ile sonuçlanan iş kazalarının yaşanmış olması da 
aynı nedenden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde her yıl 80.000 den fazla iş 
kazası olmakta ve yukarıda belirtildiği gibi günde ortalama 4 işçi bu 
kazalarda yaşamını yitirmektedir. Zonguldak Kozlu’da 1992’de yaşanan 
kazadan sonra da 2010’lu yıllarda iş kazaları devam etmiştir. 17 mayıs 
2010’da Zonguldak Karadon’da 30 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. 
2013 yılında Kozlu’da 8 işçi ölmüştür. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul 
Esenyurt’ta, Davutpaşa’da, Ankara İvedik ve Ostim sanayi bölgelerinde 
onlarca işçinin ölümüne yol açan toplu iş cinayetleri yaşanmıştır. 
İstanbul Tuzla’da hala zaman zaman devam eden işçi ölümleri, Tuzla adı 
geçtiğinde akla ilk gelen olay halini almıştır. 30 Mayıs 2013’de 
Adıyaman’da 10 tarım işçisi iş kazasında yaşamını kaybetmiştir. 2014 
yılının ilk yarısında Soma’da gerçekleşen facianın dışında iş kazaları ve 
ölümler varlığını sürdürmüştür. Şırnak madenlerinde ölen işçilerin 
kayıtlarının tutulmadığı ve kasıtlı olarak kamuoyuna açıklanmadığı 
anlaşılmıştır. Bu olaylar ülkemizde çalışanların yaşamı pahasına bir 
üretim düzeninin kurulduğunu ve bu yapının artık sürdürülemez bir 
nitelik aldığını ortaya koymaktadır. 
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4.3. 2015-2018 Yılları Boyunca Da İş Kazaları Can Almaya 
Devam Etti

Türkiye’de seri iş cinayetleri hız kesmeden can almaya devam etti. İki 
ay gibi kısa bir zaman dilimini kapsayan sürede toplu işçi ölümlerinde 45 işçi 
hayatını kaybetti.

Asansör Faciası: 10 Ölü
Ermenek: 18 Maden İşçisi Hayatını Kaybetti
Isparta’da İşçi Servisi Kazası: 17 Ölü

4.4.Seri İş Cinayetlerini Unutmadık Unutturmayacağız

Sık yaşanan ancak yoğun gelişmeler içinde üzerinde gerektiği gibi 
durulmayan olayların başında iş kazaları geliyor.  Oysa üretim insan için 
yapılıyor; üreten insanları öldürmek için değil. Buna karşılık günlük yaşamda 
üretim yapan işçilerin çalışırken ölmesi neredeyse doğal bir olay gibi 
karşılanmaya başlandı. Günümüzde teknolojideki tüm gelişmelere, güvenli 
çalışma koşullarını sağlayacak tüm olanaklara karşın işçiler çalışırken her gün 
daha fazla ölüyorlar. İş kazalarında ölümler azalmak yerine artıyor. Ne yazık 
ki bu gelişmeleri neredeyse dünyanın tümünde yaygın biçimde yaşıyoruz. Ve 
yine gözlüyoruz ki ölenler unutuluyor. 

İş kazalarında ortaya çıkan ölüm olayları dünya çapında yaygınlaşan 
güvencesiz çalışma koşullarının nasıl sonuçlar doğurabileceğinin en somut 
örneğini oluşturuyor. Bangladeş faciası iş kazalarında işçi ölümlerinin 
rastlantı ya da istisna sayılamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Türkiye’de de 
benzer eğilimler geçerli. Her yıl ortalama 1500’e yakın çalışan iş kazalarında 
yaşamını kaybediyor. 2018 yılında saptanabilen ölüm sayısı 2006’yı geçmiş 
durumdadır. Ülkemizde de yüzlerce işçinin hayatını kaybettiği iş kazaları 
yaşanıyor. Örneğin 3 Mart 1992’de Zonguldak Kozlu’da yaşanan grizu 
patlamasında 263 işçi hayatını kaybetmişti. Madenlerde iş kazalarının 
aralıksız sürdüğünü görüyoruz. 17 Mayıs 2010’da Zonguldak Karadon’da 30 
maden işçisi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise İstanbul 
Esenyurt’ta, Davutpaşa’da, Ankara’da İvedik ve Ostim Sanayi Bölgelerinde 
onlarca işçinin ölümüne yol açan toplu iş cinayetleri yaşandı. İstanbul 
Tuzla’da hala devam eden işçi ölümleri ise artık Tuzla adı geçtiğinde akla ilk 
gelen olay halini aldı. 30 Mayıs 2013’te Adıyaman’da 10 tarım işçisi iş 
kazasında yaşamın kaybetti. O günden 2019’a kadar iş kazaları ve iş 
kazalarında işçi ölümleri aralıksız devam ediyor. Bütün bu gelişmelerle 
Türkiye iş kazalarında ölen işçi sayısı açısından Avrupa’da birinci sırayı 
alıyor. Dünya’da ise en çok ölümün olduğu üçüncü ülke durumunda. Türkiye 
işçi ölümleri sıralamasında El Salvador ve Cezayir ile yarılıyor. Son 10 yıl 
içinde en az 12.000 işçinin iş kazlarında yaşamını yitirdiği yönünde 
açıklamalar yapılıyor. Üstelik resmi kayıtlarda yer almayan yüzlerce belki de 
binlerce işçi bu sayıya dahil değil. 
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Canımızı korumak ve daha güvenli işyerlerinde çalışabilmeyi 
sağlamak için işçi ölümlerine karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak 
zorundayız. Bu olayları her an gündemde tutmalıyız. Kendimiz 
unutmamalı; tüm topluma da unutturmamalıyız. Ekonomik 
politikaların öncelikle insan yaşamını iyileştirmek için uygulanması 
gerektiğini sürekli vurgulamalıyız. Siyasal iktidarlara ya da işverenlere 
göre yönlendirilen toplumsal vicdana müdahale etmeli ve kendi 
vicdanımızı egemen kılmalıyız. Gerek ekonomik politikalar gerekse 
toplumsal değerler açısında insancıl amaçlara bağlı bir değişimi 
zorlamalıyız. İşyerlerinin, yolların, tarlaların bizim için cenaze alayları 
düzenlenen yerler olmaktan çıkarılmasının başka yolu yoktur.
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1.TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİN GELİŞİMİ

1.1.Asgari Ücret

Uygulanan modeller ve yöntemler nasıl belirlenirse belirlensin, ücret 
politikaları incelenirken, asgari ücretin önemli bir politika aracı olduğu 
açıktır. Nitekim asgari ücret yönetmeliğinin birinci maddesinde, asgari ücret 
“normal çalışma karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, 
sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarının günün fiyatları 
üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir” biçiminde 
tanımlanmıştır. Bu tanımdan da görülebileceği gibi, asgari ücret ile 
belirlenmiş bir zaman aralığı içerisinde ücretlerin en alt düzeyi saptanmakta 
ve işverenler daha düşük bir ücret ödemekten alıkonulmaktadır. Ayrıca asgari 
ücret ile işçiye toplumsal bakımdan temel gereksinimlerini karşılayabilecek 
en az düzeydeki bir gelir güvencesi sağlanmış olmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) belgelerinde asgari ücretin 
“ücretlilere gerekli toplumsal korunmayı sağlayan yoksulluğu yenme 
işçilerin ve ailelerinin temel gereksinimlerini karşılama politikasının bir 
aracı” olarak tanımlandığı görülmektedir. 

Asgari ücret konusunda söylenebilecek en temel söz; asgari ücretin 
toplumsal nitelikli bir ücret olduğu gerçeğidir. Ancak her toplumsal olgu gibi 
asgari ücretin kendisi de ekonomik, sosyal ve siyasal dengelerin bir bileşimi 
olarak belirlenebilmektedir. İşsiz kitlelerin yoğun olduğu, niteliksiz 
işgücünün fazla olduğu ve böylece pazarlık gücü olmayan ücretliler için, 
asgari ücretin yukarıda belirtilen nitelikteki bir güvence olarak ortaya çıkması 
da zorlaşmaktadır. Örgütsüzlük ve işsizlik asgari ücret uygulamasıyla 
amaçlanan sonuçlara ulaşmayı ortadan kaldıran iki temel etken 
durumundadır. 

1.2.Asgari Ücretin İlk Uygulamaları

Asgari ücretin en temel özelliği yasal olarak ödenmesi zorunlu olan 
bir ücret oluşudur. Asgari ücretin ortaya çıkışı işçilerin açlığa ve yoksulluğa 
karşı korunması amacıyla olmuştur. Dünyada ilk kez 1890 yılından 
başlayarak görülen asgari ücret uygulamaları 1900’lü yılların başında 
Avrupa’da yayılmıştır. Daha sonra ise tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır. 
Buna bağlı olarak 1928 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü asgari ücret 
belirleme yöntemleri ile ilgili sözleşmeyi kabul etmiş ve en az ücrete tüm 
dünya için geçerli bir ölçüt getirmeye çalışmıştır. Ülkemizde ise ilk asgari 
ücret uygulaması ancak 1969 yılında altı bölgedeki 24 ilde başlatılabilmiş ve 
giderek Türkiye geneline yaygınlaşmıştır.
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Uluslararası Çalışma Örgütüne göre “asgari ücret, işçilerin ve 
ailelerinin ihtiyaçları, yaşam masrafları, diğer sosyal grupların yaşam 
standartları ve ülkedeki genel ücret seviyesi dikkate alınarak” 
belirlenmelidir. Bu hüküm Uluslararası Çalışma Örgütünün asgari ücretle 
ilgili 131 sayılı sözleşmesinde yer almaktadır. En özlü şekliyle, asgari ücreti  
“Bir yandan işçiye toplumsal bakımdan uygun asgari bir yaşama düzeyi 
sağlayan, öte yandan ise işverenlerin daha düşük ücret ödemesini 
yasaklayan zorunlu bir ücret” olarak tanımlamak mümkündür. 

1.3.Türkiye’de Asgari Ücretin Gelişimi

Türkiye’de asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Asgari Ücret 
Tespit Komisyonunun açıklamasına göre 2018 yılında asgari ücret 2.029,50.-
TL/ay olarak tespit edildi. Bu değer 2019 yılı Ocak ayından başlayarak 
2.558,40 TL/ay’a yükseltildi. Bu rakamlara göre 2018 yılında net 1.450-
TL/ay olan asgari ücret, 2019 başında yaklaşık %26,5 arttırılarak net 1.830 
TL/ay’a yükseltilmiş oldu. Ancak asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil 
edilerek net 2.020 TL şeklinde açıklandı.

Ülkemizde asgari ücreti, Asgari Ücret Yönetmeliği, “işçilere normal 
bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, 
sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları 
üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak 
tanımlamaktadır. 2019 yılı için belirlenen net 1.830.-TL/ay asgari ücretin 
hiçbir şekilde geçimlik ücreti karşılamaya yetmeyeceği açıktır. Bu nedenle 
2019 yılı asgari ücreti olarak açıklanan 2.558 TL/ay düzeyindeki tutar 
açıklandığı anda büyük tepkilerle karşılanmıştır. Başka bir deyişle asgari 
ücret 2019 yılında ölü doğmuştur. Çünkü ülkemizde 4 kişilik bir ailenin 
yoksulluk sınırının aylık yaklaşık net 6.500.-TL olduğu, açlık sınırının ise 
aylık net 2.000.- TL’yi geçtiği bilinmektedir. 2019 yılında açıklanan asgari 
ücretin değeri açlık sınırının altındadır. Bu anlamda daha önce benzer nitelik 
taşıyan asgari ücret düzeyleri ile hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Asgari ücretin bu kadar düşük tutulması aslında diğer ücretleri 
de etkileyen bir ekonomik politika tercihinin sonucudur. Ülkemizde 
1980’den başlayarak yaklaşık 40 yıldır ucuz işgücü istihdamı politikası 
uygulanmaktadır. Bu politikayla işçi ücretleri düşük tutulmakta ve 
toplumsal gelişmenin kaynakları işçilerin gelirleri üzerinden 
sağlanmaktadır. Kayıt dışı ekonominin yaygınlığı, asgari ücretin bilinçli 
bir biçimde açlık sınırının altında belirlenmesi, sendikal örgütlenme ve 
grev yasaklarının sürdürülmesi, toplu sözleşme sisteminin sınırlı sayıda 
işyerini kapsayacak bir şekilde düzenlenmesi ve yaygın işsizliğin varlığı 
bu politikanın ayrılmaz parçaları olarak çalışanlar üzerinde etkisini 
göstermektedir.  Asgari ücretin düşük tutulması, ekonomik kalkınma 
modelinin zorunlu kıldığı durumlardan yalnızca biridir. 

- 121 -



Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Türkiye’de çalışanların 
içinde asgari ücretle çalışanların oranı çok yüksektir. Son araştırmalar asgari 
ücretli çalışan oranının yaklaşık %40’lar dolayında olduğunu göstermektedir. 
Oysa Avrupa Birliğine yeni üye olan ülkelerde bile bu oranlar %5-10 arasında 
değişmekte, örneğin üyeliğe hazırlanan Romanya’da toplam çalışanların 
ancak %12’si asgari ücretle istihdam edilmektedir. Bir bütün olarak 
bakıldığında ülkemizde yaklaşık olarak her iki işçiden biri asgari ücretle 
çalışırken, bu oran Doğu Avrupa ülkelerinde 14’e birdir. 

Asgari ücretlerin gelişimine bakıldığında tablolardan da 
görülebileceği gibi, genel olarak fiyat artışlarının gerisinde kalan bir değişim 
gözlenmektedir. Bazı yıllarda fiyat artışlarının üzerine çıkan bir artış oranı 
gözlense de, 1978 başlangıç alındığında 40 yıllık bir sürecin sonunda 
asgari ücretlinin satın alma gücünün mutlak anlamda gerilediği 
anlaşılmaktadır. Tablo incelendiğinde örneğin 1980 ve 82 yıllarında asgari 
ücrette hiçbir artış olmadığı gözlenmektedir. Oysa 1980 yılının fiyat artışı 
%116 dolayında iken, 1981’de %36, 1982’de de %27 artış olmuştur. 1980-82 
arasındaki üç yılda asgari ücretteki artış oranı toplam %84’ler düzeyinde 
gerçekleşirken, dönem içi fiyat artışlarının toplamı % 200 dolayına 
ulaşmaktadır. Anılan yılların ülkemizde askeri yönetim altında yıllar olduğu 
göz önüne alınırsa, sendikaların faaliyetlerinin yasaklandığı, demokratik 
mekanizmaların askıya alındığı dönemlerde ücretlerin ne ölçüde çarpıcı bir 
biçimde geriletilebildiği ortaya çıkacaktır. 

TABLO 15- Gerçek Asgari Ücret Değerlerindeki Değişme

YILLAR
ASGARİ 

ÜCRET 

YILLIK
ORTALAMA

ASGARİ ÜCRET

ENFLASYON +
ULUSAL GELİR

ENDEKSİ

GERÇEK

ÜCRET

GERÇEK
ÜCRET

ENDEKSİ
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Asgari ücretin endeks başlangıç yılının 1978 olarak alındığı son 
37 yıllık süreç incelendiğinde, asgari ücretin sürekli olarak 1978’deki 
satın alma gücünün altında seyrettiği görülmektedir. 1978 yılındaki 
değer 100 olarak kabul edildiğinde 1980 yılı değeri 50, 1990 yılı değeri 44, 
2000 yılı değeri 48, 2010 yılı değeri %48, 2015 yılı ise 39, 2018 yılı değeri 
ise 38 olarak bulunmaktadır. Bunun anlamı ulusal gelir artar, diğer 
toplumsal kesimlerin gelirleri olağanüstü yükselirken, asgari ücretlinin 
1978’den 2018 yılına kadar geçen sürede 1978’deki satın alma düzeyine 
ulaşamayan bir yoksulluk içinde bulunduğudur. Başka bir deyişle 37 
yıllık dönemin tamamı için bu durum geçerlidir. 

Son beş yıllık süreç incelendiğinde de bu durum değişmemektedir. 
Özellikle 2016 yılında yapılan ayarlamalarla asgari ücrette bir iyileşme 
gözlense bile, bu iyileşme asgari ücreti reel anlamda 1978 yılına ulaştıran bir 
artış göstermemiştir. Ortaya çıkan reel iyileşme 100 olarak belirlenen 1978 
yılı asgari ücreti düzeyine ulaşılmasını sağlayacak oranlarda olmamıştır. 
Günümüzde asgari ücretin gerek mutlak, gerekse göreli yoksullaştırıcı 
özelliği devam etmektedir. 1978’den günümüze kadar ulusal gelir de 
ortaya çıkan artışlar da burada yapılan değerlendirmelerde dikkate 
alınmıştır. Ulusal gelir artışlarının da endekse katılmasıyla asgari ücretin 
bütün ücretliler için bir ölçü oluşturabilecek şekilde ne kadar büyük bir 
oranda mutlak bir erime içinde olduğu hemen görülebilir. Bu durum 
aslında ülkemizdeki emek gelirlerine dayalı olarak ekonomik yatırımları 
finanse etmeye ve ucuz emek istihdamı üzerinden ekonomik gelişmeyi 
sağlamaya dönük politikaların bir sonucu olarak oluşmaktadır.

Sonuç olarak ülkemizde asgari ücretin yetersizliği açıktır. Bugün 
asgari ücret açlık sınırının altında bir düzeydedir. Oysa asgari ücret işçinin 
ailesiyle birlikte zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret olarak 
belirlenmelidir. Taban ücret niteliğindeki bu ücret net olarak tespit 
edilmelidir. Açlık sınırının altında kalan bir en az gelir düzeyi, kabul 
edilebilir ve sürdürülebilir olamaz. Asgari ücretin gelir dağılımını 
düzenleyici niteliği göz önüne alınarak, sosyal adaleti sağlayan bir araç 
olarak kullanılması zorunludur. Kayıt-dışı ekonominin önüne mutlaka 
geçilmelidir. Ekonomideki kaçakların ve yolsuzlukların yok edilmesiyle 
elde edilecek kaynaklar, gelir dağılımının düzenlenmesine ve sosyal 
adaletin sağlanmasına harcanmalıdır. Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin 
yoksulluk sınırı olarak saptanan tutara ulaşacak şekilde belirlenmelidir. 

Asgari ücretin düşüklüğü konusu uluslararası düzeyde yapılan 
karşılaştırmalarda da açıkça ortaya çıkmaktadır. Son 20 yılda Avrupa 
Birliği ülkeleri ile yapılan bir karşılaştırma Türkiye'de asgari ücretin 
Avrupa Birliği ülkelerinin tümünden daha düşük düzeylere geldiğini 
ortaya koyacaktır. 
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Asgari ücret değerlerinin 1999-2018 yılları karşılaştırılması çok 
ilginç sonuçlar ortaya koymakta ve genellikle işveren örgütlerince savunulan 
‘asgari ücretin rekabet gücünü olumsuz etkilediği’ yönündeki görüşün 
hiçbir geçerliliğinin kalmadığını açıkça göstermektedir. Çünkü 2018 
yılında, yeni-eski AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye artık 
Bulgaristan’la birlikte, asgari ücretin en düşük olduğu ülkedir.  1999 
yılında Türkiye’den daha düşük asgari ücret seviyelerinin bulunduğu 
ülkelerin ortalaması 80 euro iken, 2018 yılında 428 euro’ya yükselmiştir. Aynı 
değerler Türkiye için 1999’da 213 euro iken, 2018 yılında 329 euro olmuştur. 
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Başka bir deyişle asgari ücretin en düşük olduğu ülkelerin ortalama asgari 
ücreti Türkiye’deki asgari ücretin %32 üzerine çıkmıştır. Oysa yukarıda da 
belirtildiği gibi bu ülkelerin asgari ücret düzeyi, 1999 yılında Türkiye’nin üçte 
biri; 2009’da ise %79’u tutarındadır. Görüldüğü gibi bu ilişki tersine dönmüş 
ve 2018 yılında daha önce Türkiye’den düşük asgari ücretin var olduğu 
ülkelerin ortalama değeri Türkiye’de ki asgari ücreti geçmiştir.  Çünkü 
ortalama olarak AB üyesi 9 ülkenin 20 yıllık artış oranı %435 iken 
Türkiye’de bu oran yalnızca %54 olarak gerçekleşmiştir. 

Ülkelerde asgari ücretin satın alma gücüne ilişkin veriler ayrıca 
değerlendirilmelidir. Ancak özellikle AB’ye yeni üye olan ve düşük asgari 
ücretler uygulayan ülkelerde satın alma gücünün ülkemizden daha yüksek 
olduğu açıktır. Asgari ücretin ortalama olarak Türkiye’den daha yüksek 
bir düzeye ulaşmış olması, Türkiye’deki asgari ücretliler kadar tüm 
ücretlilerin de karşı karşıya kaldığı ‘göreli yoksullaşmayı’ açıkça 
göstermektedir.

AB üyesi ülkelerle yapılan karşılaştırma 2009 yılındaki eğilimin 
2018 yılına kadar devam ettiğini ve Türkiye’nin, bu süreç içinde, Bulgaristan 
hariç tutulursa, en düşük asgari ücrete sahip ülke haline geldiğini 
göstermektedir. Ancak Bulgaristan’da da asgari ücret 261 euro’ya 
yükselmiş ve artış oranı %698 oranında gerçekleşmiştir. 1999’da 
Türkiye’deki asgari ücretin yaklaşık yedide biri olan Bulgaristan’daki asgari 
ücret, 2018’de Türkiye’deki asgari ücretin %80’ine yükselmiştir. 2018 yılı 
Ekim ayı itibariyle ise Türkiye’de asgari ücret 329 Euro düzeyinde 
kalmış ve son 10 yılda anlamlı hiçbir artış göstermemiştir.  Bu görünüm, 
Avrupa genelinde son 20 yıl içinde asgari ücreti göreli olarak en düşük 
düzeyde tutan ve deyim yerindeyse “sefaleti yaygınlaştıran ve yoksulluk 
çıtasını giderek yükselten”, tek ülkenin Türkiye olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu sonuçlardan, Türkiye’deki asgari ücretin uluslararası 
rekabet gücünü olumsuz etkileyen bir sonuç doğurduğunu söylemenin, 
ne denli kasıtlı, yanlı ve gerçek dışı bir yaklaşım olduğu ilk bakışta 
görülmektedir.   

Avrupa ülkeleri ile yapılan karşılaştırmalar, 2009 yılındaki 
dengelerin korunabilmesi için Türkiye’de ki asgari ücretin 1 Ocak 2019 
tarihinden itibaren yaklaşık 540 Euro’ya (brüt çıplak yaklaşık 3.325 
TL/AY’)   yükseltilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu tutar asgari 
ücretin vergi dışı bırakılması koşulları altında aylık net 2.800 TL’ye denk 
gelmektedir. Daha uzun dönem bir karşılaştırma için 1999 yılı dengeleri 
temel alındığında ise 1 Ocak 2019 tarihindeki asgari ücretin yaklaşık 
1.130 Euro (brüt çıplak yaklaşık 7.000 TL/AY,  yaklaşık net 4.850 TL/AY) 
olarak belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 
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2. SENDİKAMIZDA ÜCRETLER

2.1.Aylık Ücretlerde Gelişme

Lastik-İş Sendikası üyelerinin aylık ücretlerinin gelişimi 1988 
yılından başlayarak çalışma raporlarında sunulmaktadır. Aylık ücretlerde 
gelişmenin yer aldığı tabloda 2015-2018 dönemi eklenerek güncel durum 
yansıtılmıştır. Tablodaki değerler 2002 ve sonrasında genellikle fiyat 
artışlarından daha yüksek oranlı bir ücret artışının sağlanabildiğini 
göstermektedir. 2006 yılında ortaya çıkan ters ilişkinin sendikada yeni 
örgütlenmiş bulunan düşük ücretli işyerlerinin tabloya yansıtılmasından 
kaynaklandığı belirtilmelidir. 2009 yılında gerçekleşen gerilemenin ise 
doğrudan doğruya küresel krizin yarattığı sonuçlarla ilişkili olduğu açıktır. 
2011’den başlayan son 6 yıllık dönemde ise ortalama olarak enflasyonun 
üzerinde ortalama ücret artışlarının gerçekleştiği görülmektedir.

Aylık ücretlerdeki gelişmeyi veren tablo esas alınarak reel 
ücretlerdeki gelişme ayrıca tablo halinde gösterilmiştir.
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Değerlendirmeye esas alınan dönemde fiyat artışları 5,8 kat artmış, 
buna karşılık ücretler 7,8 kat yükselmiştir. Dönemin geneli açısından 
sendikalı üyelerimizin ücretlerinde ortalama olarak önemli oranda bir reel 
iyileşme gözlenmektedir. Kriz dönemlerine denk gelen küçük yıllık 
gerilemeler dışında eğilim genel olarak artış yönünde gerçekleşmiştir. Son 10 
yıllık dönemde genel olarak reel ortalama ücretlerde artış eğiliminin 
korunduğu ortaya çıkmaktadır.

2018 yılı değerleri ile sendikamızda ortalama aylık ücret tutarı 5.317 
TL/AY Brüt’tür. Bu tutar 2001 yılı temel alınarak yapılan bir hesaplamada 
gerçek ücretlerin 2001’de 100 iken 2018’de 134’e yükseldiği ortaya 
çıkmaktadır. Bu değerler sendikamızın toplam üye sayısının 3 kata yakın 
arttığı bir süreçte yakalanmış değerlerdir. Bu anlamda örgütlenme gelişir ve 
üye sayısı artarken, üyelerimizin satın alma gücünün de yükseltilerek 
geliştirildiği görülmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

2015-2019 DÖNEMİ

ÇALIŞMALARI
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ŸDOSYA: KARACAN’I ANIYORUZ.

Ÿ 2002’DEN GÜNÜMÜZE LASTİK-İŞ

ŸTOPLU SÖZLEŞME DAİRESİ 

ÇALIŞMALARI

ŸÖRGÜTLENME DAİRESİ 

ÇALIŞMALARI

ŸEĞİTİM, BASIN-YAYIN DAİRESİ 

ÇALIŞMALARI
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DOSYA 
KARACAN’I ANIYORUZ…

ABDULLAH KARACAN

(1961-2018)
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Abdullah KARACAN…

Lastik-İş’in mücadelesine damgasını vurmuş büyük lider…

2002-2018 yılları arasında 16 yıl boyunca Lastik-İş’in Genel 
Başkanlığını yapan işçi lideri…

Lastik-İş Sendikasının kaderini değiştiren ölümsüz Genel Başkan…

Abdullah Karacan 1961 yılında Kocaeli’de dünyaya geldi. İlk gençlik 
yıllarından itibaren doğal önderlik özellikleriyle arkadaşları arasında öne çıktı. 
Meslek Lisesini bitirdikten ve askerlik görevini tamamladıktan sonra 1984 
tarihinde Goodyear İzmit fabrikasında işe başladı. 
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Kısa bir zaman sonra Goodyear işyeri temsilciliğine seçildi. Hak ve 
özgürlük mücadelesini o kadar kararlı bir şekilde sahipleniyordu ki, temsilcilik 
dönemi ‘Goodyear’da Abdullah Karacan Efsanesi’ şeklinde anılmaya 
başlandı.

1995 yılında Lastik-İş sendikasının 
Kocaeli Şube Yönetimine seçildi. O 
dönemde Lastik-İş zor günler geçiriyordu. 
Sendikanın kayyuma devredilmesi 
konuşuluyor, sendikal hak ve özgürlüklerin 
savunulmasında zaman zaman güçsüz 
kaldığı görülüyordu.

Abdul lah  Karacan  Las t ik- İş  
sendikasının ve üyelerinin mücadele 
azmine güveniyordu. Sendikasını geliştirip 
güçlendirmek için kolları sıvadı. Alaaddin 
Sarı ve Talip Topçu ile birlikte 1999 yılında 
Genel Merkez Yönetimine aday oldular ve 
Abdullah Karacan Lastik-İş sendikasının 
Genel Sekreterliğine seçildi. Mücadele 
devam ediyordu.

2002 yılının Ocak ayında yapılan Genel Kurul’da Abdullah Karacan 
Lastik-İş Sendikasının Genel Başkanı seçildi. Genel Merkez Yöneticiliğine 
seçilen arkadaşlarıyla birlikte Lastik-İş’i kendi ayakları üzerinde duran ve 
mücadele geleneğine sahip çıkan bir sendika olarak yeniden var etmeye karar 
verdiler. 
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Abdullah Karacan’ın önderliğinde ilk adımlar sendikanın 
kaynaklarını doğru, yerinde ve tasarruflu kullanmak için atıldı. Bu kararlılık 
kısa zamanda derlenip toparlanmayı ve sendikanın maddi alt yapısının 
güçlenmesi sonucunu doğurdu. 

Genel Merkez binası ve bütün şube binaları sendikanın kendi mülkü 
olarak Lastik-İş’e kazandırıldı.
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Kocaeli Sosyal Tesislerimiz kuruldu..
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Lastik-İş otelinin kurulması hedeflendi ve 2018 yılında Kocaeli’de 
Lastik-İş sendikasının oteli hizmete açıldı.
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Sendikanın maddi alt yapısı giderek güçlenirken sendikal mücadeleyi 
de en etkili şekilde sürdürmek gerekiyordu. Lastik ve kimya işçileri ile birlikte 
tüm işçilerin haklarının yılmaz savunucusu olan Abdullah Karacan 
güvencesizliğe adeta savaş açtı. 2003 yılında çıkarılan 4857 Sayılı İş Yasasının 
esneklik hükümlerinin hiç birisini toplu iş sözleşmelerine koydurmadı.

Kazanılmış haklardan hiçbir şekilde geri adım atılmadı.
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Sonunda Lastik-İş’in onurlu duruşu herkes tarafından kabul edildi. 
Lastik-İş bugün de aynı doğrultuda kiralık işçiliği reddederek mücadelesini 
sürdürüyor.
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Abdullah Karacan önderliğinde Lastik İşkolu genelinde faaliyet 
gösteren 50’ye yakın taşeron firma işyerlerinden çıkarıldı ve tüm taşeron 
işçileri ana işverenlerin kadrosuna geçirildi. Böylece binlerce işçi, yıllardır 
süren yokluk ve yoksulluk cenderesinden kurtarılarak sendikal haklara ve 
toplu iş sözleşmesi güvencesine kavuşturuldu.
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Grevler ertelenerek toplu sözleşme hakkımız kullanılamaz hale 
sokulurken kararlı bir duruş sergiledi ve hak kayıpları yaşanmadan bu sürecin 
tamamlanmasını sağladı.
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Genel Başkan Abdullah Karacan, Türkiye işçi sınıfının mücadelesine 
de büyük katkılar yaptı. Konfederasyonumuz DİSK’in önderliğinde 
sürdürülen sınıf mücadelesi içinde aktif biçimde yer aldı. 

1 Mayıs’ın işçi bayramı olarak tanınması için, kıdem tazminatının 
fona devrinin engellenmesi için ve işçilerin haklarını geriletecek özelleştirme 
uygulamalarına karşı kararlı bir şekilde mücadele etti. 
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Bu dönem içinde Abdullah Karacan uluslararası sendikal hareketin 
gelişmesi için de çabalarını sürdürdü. Üst üste iki dönem Industri-All Küresel 
Sendikasının Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve bu görevi tüm dünya 
işçilerinin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesini sağlayacak şekilde başarıyla 
yürüttü. 
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Kendi ifadesiyle ‘Görevimiz ve Temel Hedefimiz Sendikamızı 
Geleceğin Sendikası Yapmaktır.’ diyen Abdullah Karacan, Genel Başkanlığı 
döneminde Lastik-İş Sendikasında tarihsel bir dönüşüm gerçekleştirdi. Rıza 
Kuas’ın ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda mücadele birikimini geliştiren, 
unutulmaz bir işçi önderi olarak tarihteki yerini aldı. 
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Abdullah Karacan onuru ile yaşadı, kişiliği ve mücadele anlayışıyla 
örnek bir yaşam sürdü. Arkadaşları, dostları ve Genel Başkanı olduğu Lastik-İş 
Sendikasının üyeleri olarak bizlere ölümsüz bir miras bıraktı. 

Bir sevgi seli içinde uğurlandı…

Lastik-İş, Rıza Kuas ve Abdullah Karacan’ın açtığı yoldan kararlı bir 
şekilde yürüyecek; işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için hiçbir ödün 
vermeden mücadelesini sürdürecektir. 
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Sevgili Karacan, 

Senin fiziksel varlığın aramızdan ayrılmış olabilir; ama hiçbir güç seni 
bizim yüreğimizden ve bilincimizden söküp atamaz.

Abdullah Karacan adı Lastik-İş’in yolunu aydınlatan bir meşale olarak 
sonsuza kadar aramızda yaşayacaktır. 
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1. 2002’DEN GÜNÜMÜZE LASTİK-İŞ

Sendikamız Lastik-İş, çalışma raporunda buraya kadar üzerinde 
durulan çeşitli değerlendirmelerle yetinmemiş; üyelerimizin satın alma 
güçlerini ve kazanılmış haklarını korumayı başarırken sosyal alt yapısını 
geliştirecek adımları da kararlı bir biçimde atmıştır. Bugün Genel Başkanımız 
Abdullah Karacan’ın ve yönetim kurulumuzun önderliğinde, sendikamıza 
eklenen yeni şubeler ve mevcut şubelerin yenilenmesiyle Lastik-İş geleceğe 
daha emin adımlarla ilerliyor. Başta Genel Merkez binamız olmak üzere 
Kocaeli, İzmir ve Gebze şubelerimiz yeni binalarında çağdaş ve modern bir 
ortamda Lastik-İş’e yakışır bir şekilde üyelerimize hizmet vermeye devam 
ediyorlar.  Son olarak 2011 yılı Mayıs ayında Kocaeli’nde üyelerimizin sosyal 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla edinilen Lastik-İş sosyal tesisleri, 
sendikamızın beş yıldızlı oteli ve üçüncü sosyal tesisleri bu sürecin en anlamlı 
halkalarını oluşturuyor. 

Çalışma raporunun izleyen sayfalarında 2011’den günümüze kadar 
sendikamızın maddi alt yapısında sağlanan gelişmeleri ve sendikamızı 
geleceğe hazırlamak için atılan adımları görebilirsiniz.     

1.1-Genel Merkez Binası(Eylül 2004)

Genel Başkanımızın ve Merkez Yöneticilerimizin büyük uğraşlarıyla 
bugünkü Genel Merkez binası sendikamıza kazandırıldı. Genel Merkez 
Binamıza, devrettiği bayrağın daha da ileriye taşınması, adının ve anısının 
ölümsüzleştirilmesinin bir simgesi olarak, unutulmaz genel başkanımız Rıza 
Kuas’ın adı verildi. Lastik-İş Sendikası Rıza Kuas Genel Merkez Binası, 7 
katlı ve her türlü sendikal ihtiyaca cevap verebilecek donanıma sahip olarak, 
üyelerimizin yoğun ve coşkulu katılımıyla 6 Eylül 2004 tarihinde, Genel 
Başkanımız tarafından açılışı yapılarak hizmete girdi.
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Sendikamıza ait olan ve DİSK ile birlikte kullanılan Merter’deki genel 
merkezimizin 1999 depreminden zarar görmesi dolayısıyla sendikamızın 
merkezi İstoç Mahmutbey’de kiralanan bir binaya taşınmıştı. Bu bina 
sendikamızın çalışmalarını sürdürmesi için hiçbir şekilde yeterli değildi. 
Genel olarak bir genel merkez binası özelliği taşımıyordu. Ancak 
sendikamızın o günkü koşulları içinde yeni bir atılım yapmak ve çağdaş bir 
merkez yaratmakta hayal gibi görünüyordu. 

2002 yılından sonra başlayan yeni süreçte bu hayal gerçekleşti. 
Abdullah Karacan’ın Genel Başkanlığı ile birlikte sendikamız kendisine 
yakışır bir alt yapıya kavuşmaya başladı. İki yıllık süre içinde yaşanılan tüm 
olumsuzluklara karşın yeni genel merkez binamız inşa edildi. Daha sonra Rıza 
Kuas’ın kardeşi ve sendikamızın eski yöneticisi Niyazi Kuas ile yapılan bir 
söyleşide Niyazi Kuas yeni genel merkez binası için şöyle diyecekti: “ 
Dışarıdan gelirken durdum; bu binaya şöyle bir baktım. Hey be Rıza Kuas, 
sağ olsaydın da görebilseydin bu günleri dedim.”

GENEL MERKEZ AÇILIŞ TÖRENİ
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1.2-Kocaeli Şubesi (3 Kasım 2002)

3 Kasım 2002 tarihine kadar eski ve 
sendikal faaliyetler için yeterli 
olmayan bir binada çalışmalarını 
sürdüren Kocaeli Şubemiz, o tarihte 4 
katlı modern şube binasında hizmete 
başladı.Genel Başkanımızın açılışını 
yaptığı yeni şube binası, 20 yıldır her 
açıdan büyük sorunlarla boğuşan 
sendikamızda başlayan yeni ve 
aydınlık bir dönemin de müjdecisi 
oldu.Kocaeli Şubesi’nin sendikamıza 
kazandırılmasından başlayarak bugüne 
kadar geçen sürede tüm şubelerimiz 
yeniden yaratıldı ve sendikamız 
tarihinde ilk kez olmak üzere tüm 
üyelerimizin yararlanabileceği eğitim 

ve sosyal amaçlar için kullanılabilecek yeni binaların satın alınacağını ve 
sendikamıza kazandırılacağına olan güven arttı. 
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1.3-Gebze Şubesi(4 Ekim 2007)

Gebze Şube binamız 4 Ekim 2007 tarihinde Genel Başkanımız 
Abdullah KARACAN, Genel Merkez yöneticilerimiz, şube başkanları ve 
yöneticilerinin katılımıyla hizmete açıldı.  Kocaeli şube binası ve Genel 
Merkez binamızdan sonra Gebze şube binamızda sendikamızın kendi 
malvarlığı olarak hizmete girdi.  
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1.4-İzmir Şubesi(Ocak 2008)

İzmir Şubemizin Sendikamız tarafından satın alınan Konak’taki yeni 
binası, Ocak 2008'den itibaren hizmet vermeye başladı. Yeni binasına kavuşan 
İzmir şubemiz, önümüzdeki dönemde de Lastik-İş’in adına ve onurlu tarihine 
yakışır bir biçimde üyelerimiz için çalışmaya devam edecek.
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1.5-İstanbul Şubesi(16 Nisan 2008)

Kendi binasına taşınan İstanbul Şubemizin açılış törenini 16 Nisan 
Çarşamba günü saat 17:00’da İstanbul Şirinevler’de gerçekleştirdik. 
Sendikamıza kazandırılan yeni bina ile İstanbul’daki sendikal mücadelemizi 
yükseltmek ve sendikamızın kurumsal yapısını güçlendirmek için, önemli bir 
adım atmış bulunmaktayız. Başkanımız Abdullah Karacan açılış 
konuşmasında, “sendikal hareketin her zamankinden daha fazla saldırıya 
uğradığını ancak tüm engellemelere rağmen Lastik-İş’in giderek güçlendiğini, 
Genel Merkez’den başlayarak Kocaeli, Gebze ve İzmir’den sonra kendi mülkü 
olarak İstanbul Şubesi’nin de açıldığını” söyledi.
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1.6-Çerkezköy Bölge Temsilciliği

Çerkezköy Bölge Temsilciliğimiz yeni binasına kavuştu. Faaliyete 
geçtiği 25 yıla yakın süreden bu yana elverişsiz koşullarda ve kiralık binalarda 
faaliyetini sürdüren Çerkezköy Bölge Temsilciliğimiz bundan sonra 
sendikamıza ait kendi binasında sendikal çalışmalarını sürdürecek. 
Türkiye’nin önde gelen sanayi bölgelerinden birisi durumundaki 
Çerkezköy’de sendikamızın örgütsel yapısının güçlenmesi için önemli bir 
adım atılmış oldu. 

1.7-Adapazarı Şubesi

Sendikamızın Adapazarı’nda bulunan şube binası da yenilendi. Yeni 
binanın açılışı 6 Eylül 2009 tarihinde yapıldı. Sakarya Şubesi’nin açılışına 
sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, sendikamızın değişik düzeylerdeki yöneticileri ve 
temsilcileriyle üyelerimiz katıldı. Baştan aşağı yenilenen Sakarya Şubemiz 
sendikal faaliyetlerimizin çok yönlü olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak 
şekilde düzenlendi. 
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Genel Başkanımız Karacan, açılışta yaptığı konuşmada sendikamızın 
tüm şube binalarının yenilendiğini ve bu yenileme çalışmalarının Adapazarı 
Şubesi’yle tamamlandığını söyledi. 

Ayrıca işçi sınıfı mücadelesindeki 
yeri ve sendikal politikalar konusunda her 
zaman en ileri adımları temsilcisi olan 
sendikamızın bundan sonra kendisine ait 
binalarla geleceğe daha güvenli bakarak 
çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

1.8-Lastik-İş Sosyal Tesisleri

Sendikamız tarafından Kocaeli’nde yaklaşık 15 dönümlük bir alanda 
inşa edilen ve sosyal faaliyetler için kullanıma uygun sosyal tesislerimiz 19 
Mayıs 2012 günü görkemli bir törenle hizmete açıldı. Törene Türkiye’den ve 
Kocaeli’nden resmi ve özel kuruluşların yetkilileri ile kalabalık ve coşkulu bir 
üye topluluğu katıldı. Sendikamızın üyeleri tören boyunca Genel Başkanımız 
Abdullah Karacan’a sevgilerini ve övünçlerini belirten gösteriler yaptılar. 

- 156 -



Kocaeli Sosyal Tesislerimizin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başta olmak üzere Kocaeli’nin ilçe Belediye 
Başkanları, resmi yetkililer, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, sendikaların 
yöneticileri, sendikamızın örgütlü bulunduğu işyerlerinin yöneticileri, sosyal 
tesisin yapımında mimarlık ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştiren 
yetkililer ile siyasal parti temsilcilerinin katıldığı geniş bir yelpaze törende yer 
aldı. Kocaeli halkı ile üyelerimizin de aileleriyle birlikte katıldığı açılış töreni 
binlerle ifade edilen kişi sayısıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti. 

Törende bir konuşma yapan sendikamızın Genel Başkanı Abdullah 
Karacan, sosyal tesisin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan herkese 
teşekkürlerini sunduktan sonra “11 yıl önce sosyal tesisin açılışını yapmanın 
gururunu yaşıyoruz. Bize fırsat verilirse ve imkanlar sunulursa işçi hastanesini 
de yapacağıma söz veriyorum.” dedi. Üyelerimizin coşkulu tezavhüratları ile 
sık sık kesilen konuşmasında Karacan, sendikamızın bugün ulaştığı gelişme 
düzeyini ve geleceğe ilişkin projelerini anlattı. 
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da 
konuşmasında “Karacan’ın dürüst, çalışkan, pozitif enerji dolu ve bütün 
varlığıyla emekçinin yanında duran bir insan olduğunu belirterek, tesisin başta 
lastik işçisi olmak üzere tüm kente hizmet vereceğini ifade etti.

Genel başkanımız karacan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Karaosmanoğlu’na tesisin gerçekleştirilmesine olan katkılarından dolayı 
konuşmasının sonrasında çiçek verdi. 

Tesis; İzmit Körfezinin doğu kıyısında, denize sıfır konumda, 12.000 
m2’ si açık yeşil alan, 2500 m2’si kapalı olmak üzere toplam 14.500 m2 alanda 
kapalı ve açık kır düğün salonları, toplantı ve kongre salonu, Ocakbaşı 
restorantı, bay-bayan mescidi ve çocuk oyun parkı mevcuttur. Tesislerde 
verilen hizmetler; Düğün, Nişan ve Grup yemekleri, Cumartesi ve Pazar 
günleri serpme kahvaltı, Okul Çayları, Özel Günler, Doğum Günü kutlamaları, 
İş Toplantıları, Konferans, Panel, Kongre, Bayi Toplantıları.
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1.9-Sendikamızın Oteli Açıldı

Sendikamız Genel Başkanımız Abdullah Karacan liderliğinde 
2002'den beri devam eden yükselişinin sebebi olan "dev projelere" beş yıldızlı 
otel projesini de ekleyerek devam ediyor. Genel Merkez binamız, İzmir, 
Kocaeli, Gebze, İstanbul ve Çerkezköy Temsilciliğimizin mülklerinin 
sendikamıza kazandırılmasının ardından Kocaeli’de hem üyelerimizin hem de 
Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların yararlandığı muazzam bir sosyal tesise 
sahip olduk. Ancak tüm bunlarla yetinmedik. 2014 yılında gerçekleşen 
atılımların en önemlilerinden biri olarak sendikamıza ait beş yıldızlı otel için 
toprağa ilk kazma bizzat Genel Başkanımız Abdullah Karacan tarafından 4 
Kasım 2014 tarihinde vuruldu.

Büyük bir coşku ve sevinç gösterileri eşliğinde gerçekleşen günde 
Genel Başkanımız Abdullah Karacan, yaptığı konuşmada, sözünü verdiği tüm 
projeleri bir bir hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Otel 
projesinin çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Genel Başkanımız, 
sendikamızın üyelerinin her şeyin en iyisine layık olduğunun altını çizdi. 
Ayrıca sendikamızın gerek örgütsel gücü ve üye sayısı gerekse maddi kaynak 
ve alt yapı tesisleri açısından yeni adımlar atmaya devam edeceğini özellikle 
belirtti. Üyelerimizin eğitim ve konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak ve en 
kısa zamanda tamamlanıp hizmete girecek olan beş yıldızlı otelimiz en kısa 
sürede tamamlanarak hizmete girerek üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. 
Sendikamız çatısı altında daha güçlü daha örgütlü ve geleceğe güvenle bakan 
bir sendikal yapıyı kurmanın sevincini ve gururunu hep birlikte paylaşıyoruz.
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1.10-Üçüncü Sosyal Tesisimiz

, Sendikamızın Genel Başkanımız Abdullah Karacan önderliğinde son 
12 yıldır aralıksız süren yükselişi devam ediyor. Genel Merkez binamız, İzmir, 
Kocaeli, Gebze, İstanbul ve Çerkezköy Temsilciliğimizin mülklerinin 
sendikamıza kazandırılmasının ardından Kocaeli’de hem üyelerimizin hem de 
Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların yararlandığı muazzam bir sosyal tesise 
sahip olduk. İki yıl önce hizmete giren sosyal tesislerimiz, kısa sürede 
üyelerimizin eğitim ve konaklama ihtiyaçlarının yanı sıra Kocaelilerin düğün, 
sünnet, toplantı ve çeşitli organizasyonlar için hizmet aldığı önemli 
merkezlerden biri haline geldi. Bütün bunlara ek olarak Genel Başkanımız 
Abdullah Karacan, gücümüze güç katan dev projelerin devam olarak Kocaeli 
Başiskele Sahil’de üçüncü bir sosyal tesis yapımına karar verdi. Bu sosyal tesis 
üyelerimizin birlik ve dayanışmasını güçlendirecek yeni bir buluşma yeri 
olarak tasarlanıyor. Sendikamız, Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın 
önderliğinde yapılan yeni projelerle her geçen gün giderek büyüyor, daha da 
güçleniyor…
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2. TOPLU SÖZLEŞME

DAİRESİ ÇALIŞMALARI

2015-2019
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2. TOPLU SÖZLEŞME DAİRESİ ÇALIŞMALARI

Toplu iş sözleşmesi, işçilerle işveren arasında mevcut hizmet 
sözleşmelerinin yapılması, içeriği, kapsadığı alanlar ve sözleşmenin bitiş 
süresi gibi konuları düzenlemek üzere, işçi sendikası ile işveren sendikası ya da 
sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan bir sözleşmedir.

Çalışanlarla  işverenler arasında karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal 
durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu sözleşmeler 
yapılır. Toplu sözleşme hakkı karşılıklı olarak tanınmış olmakla birlikte, her 
şeyden önce işçilere yarar sağlayıcı niteliktedir. Toplu sözleşmeyle sadece kısa 
vadeli talepler hedeflenmemeli, ücretli çalışanların ekonomik, demokratik, 
sosyal ve kültürel mücadelelerinin yürütüldüğü bir alan olmalıdır. Bu 
mücadele de güçlü, kararlı ve iyi bir örgütlenmeden geçer. Toplu sözleşme 
hakkının elde edilmesi ile, gerek  ekonomik sorunlar karşısında ücretlerin 
düşmesinin önlenmesi ve  parasal hakların korunması, gerekse işyerinde 
çalışma düzenine  işçiler yararına sınırlamalar getirilmesi mümkün 
olabilmiştir.

Çalışma yaşamında istikrarın sağlanmasının yanında toplu 
sözleşmeler işçi ve işveren malî durumunu mevcut sözleşmeye göre ayarlar. 
Öte yandan, toplu iş sözleşmesi, sendika ile işveren arasında bir “barış 
sözleşmesi” nite¬liğindedir. Çalışma hayatında dirlik temin eder, sürekli bir 
çekişme ortamından uzaklaştırır. 

Her ne kadar pratik bir süreç olmasına rağmen Toplu sözleşme düzeni, 
doğası gereği aynı zamanda yasal ve hukuksal bir takım düzenlemeleri de 
beraberinde getirmektedir. Ancak çalışma yaşamının diğer alanlarında olduğu 
gibi  toplu sözleşme düzeni de, yaşandığı toplumsal bütün içinde kendi 
kurallarını kendisi oluşturan bir nitelik taşımaktadır.  

18.yüzyılın sonlarında - Gelişen teknoloji ve yaşanan sanayi devrimi 
sonucunda-  İngiltere başta olmak üzere, gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri 
ekonomide önemli aşamalar gerçekleştirmişlerdir. O zamana kadar bağımsız 
olarak çalışmalarını sürdüren esnaf ve zanaatkârların çoğu başka birisinin 
hizmetinde işçi olarak çalışmaya başlamış ve bağımsızlıklarını yitirmişlerdir. 
Bu durum ilk çağ ve orta çağdaki kölelere göre kişisel özgürlüğü bulunan 
ancak geçimini sağlayabilmek için bir başkasının hizmetinde çalışmak  
zorunda  kalan kişilerden oluşan “işçi sınıfını” doğurmuştur.

Kapitalizmin başlangıç yıllarında iktisadi liberalizm anlayışının 
temelini oluşturan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” kuralının varlığı, 
bireysel güç ve çalışmaların  ekonomik verimliliği en yüksek düzeye 
ulaştıracağını ve  böylece  iktisadi yaşamın adeta görünmez bir el tarafından 
topluma en  yararlı  biçimde örgütleneceğini öngörüyordu. Böyle bir anlayışın
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 doğal  sonucu olarak, üretimde yer alan tarafların, kısaca işçi  ve  işverenlerin, 
herhangi bir karışımdan uzak, tam bir  özgürlük  içinde ücret ve çalışma 
koşullarını kararlaştırmaları gerektiği  savunuluyordu. Bu görüş ilk bakışta 
oldukça objektif bir görüş gibiydi. Gerçekten de, işveren “çalıştırıyor” işçi  
“çalışıyordu”.  Ortada işçiyi çalışmaya zorlayan herhangi bir  “hukuksal  güç”  
yoktu.

İşveren için de, çalışacak yer açmak  diye  bir  zorlayıcı  güç söz 
konusu değildi. Dolayısıyla bu durumdaki üretim öğeleri özgürce bir araya 
geldiklerinde, demokratik bir  yaklaşım  gerçekleşmiş sayılabilirdi.

Ancak çok kolay görülebileceği gibi, çalışma  ilişkilerinin iki tarafını 
oluşturan işveren ve işçinin,  birbirine  karşıt olan çıkarları, “teke tek” 
görüşmelerle toplumsal düzeyde eşit biçimde dile getirilemeyecektir. Bir 
yandan işverenin ekonomik güçlülüğü ve toplumsal düzenlemeleri 
belirleyebilme gücünün bulunması, öte yandan başlangıç koşullarında 
kapitalizmin oldukça  yoğun işsizlikle birlikte var olması, işveren ve işçilerin 
toplum içerisinde eşit güce sahip toplumsal kesimler  biçiminde  
yorumlanması anlayışını demokratik olmaktan çıkarıyordu. Üstelik demokrasi 
görüntüsü altında böyle bir anlayış, tam tersi bir sonuca yol  açıyor ve işçilerin 
üretim süreci içindeki ağır koşullarının giderek daha da ağırlaşması sonucunu 
doğuruyordu.  Bir  süre  bu  anlayış çerçevesinde tüm kapitalist ülkelerde 
işçilerin birleşerek meslek kuruluşları yada örgütler kurmaları yasak edildi. 
Görünüş  olarak çalışma koşulları serbest iradeden doğan bir  sözleşmeye  
dayanıyordu. Oysa gerçekte sözleşmenin içeriğini oluşturan ücret ve çalışma 
koşullarını, işveren, işçiye zorunlu biçimde uygulatıyordu. Bu da işçinin 
iktisadi açıdan var olan sömürü dışında, ayrıca hukuksal bir sömürü ile karşı 
karşıya kalmasını doğuruyordu.

Kapitalizmin ilk dönemlerinde, işçilere dayatılan sefalet ücretleri, 
uzun çalışma süreleri, çok yetersiz sosyal yardımlar ve kadın ve çocuk işçilerin 
her türlü koruma önlemlerinden yoksun olarak  çalıştırılmaları,  temel  çalışma  
koşullarını  oluşturuyordu.Bu son derece olumsuz koşullar karşısında 
emekçilerin seslerini duyurmaya başlamasıyla kapitalizm yeni gelişmelere 
ayak uydurma eğilimi göstermiştir. Bunun sonucu olarak da  çalışan kitlelerin 
kendi kendilerini güçlendirecek eylemlilik ve örgütlenmeleri yaratmaları  
süreci başlamıştır.  

İşte, bu kendi kendilerini yönetmeleri sürecinin içinde, emekçi 
güçlerin kurup oluşturdukları ve toplumsal konumlarını  sağlamlaştıracak bir 
örgütlenme olarak günümüze dek önemle üzerinde durdukları temel kuruluş, 
SENDİKALAR olmuştur. Sendikaların güç kazanmasıyla ve işçilerin 
sendikaları  aracılığıyla toplu sözleşme yapma hakkını elde etmeleriyle, işçi 
sınıfının haklarının ve kişiliğinin tanınması ve yasal düzeyde ifadesi söz 
konusu olmuştur.
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İşçilerin haklarını arama ve bu bağlamda örgütlenme süreci 
demokratikleşme süreciyle bir anlamda iç içe geçmiştir. Siyasal rejim  
demokratikleşmeye doğru yöneldikçe, sendika hakkı tanınmış ve gelişme  
olanaklarına kavuşmuştur. Böylece birçok ülkede, işçilerin sendika hakkı için 
verdikleri savaşım o ülkede demokrasi için yürütülen  savaşımlarla iç içe 
geçmiş hatta bazen özdeşleşmiştir.

İşçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşma süreci Türkiye’de Batı 
Avrupa’dakinden farklı şekilde gelişmiştir. Türkiye'de ilk işçi örgütü 1895 
yılında Tophane işçilerinin kurduğu Osmanlı Amele Cemiyetidir. İlk grev ise  
1872 yılında Kasımpaşa Tersanesi işçileri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Batı Avrupa’da 19.yüzyılın sonlarına doğru kurumlaşmaya  ve  
toplumsal  birer örgütlenme olarak meşrulaşmaya  yönelen  sendikalar,  
Türkiye  de 1960'lı yılların ilk dönemine dek yasallaşamamış yada  bir  yasal 
nitelik alsa bile toplumu  etkileyecek,  yönlendirebilecek, toplu sözleşme 
gerçekleştirebilecek bir bütünlüğe kavuşamamıştır.

Türkiye de ilk Sendikalar Yasasının tarihi 1947 olmasına karşılık, bu 
yasada toplu sözleşme yapma yetkisi bulunmamakta,  sendikaların siyasetle 
ilgilenmeleri  ise  açıkça  yasaklanmaktadır. Böyle bir ortamda Türkiye'de 
toplu iş  sözleşmesinin Batı Avrupa ülkelerinde olduğundan çok daha fazla 
önem  taşıdığı ve demokratikleşme ile çok daha sıkı bir  ilişkisinin  bulunduğu 
söylenebilir. 

Toplu sözleşme düzeni bir yandan demokratik hak ve özgürlüklerin 
işverenlere ve diğer toplumsal kesimlere karşı savunulduğu bir düzey olurken, 
öte yandan toplu sözleşmenin bir tarafını oluşturan işçinin kendi özgün 
kültürünü yerleştirip, geliştirebileceği bir alan niteliğini kazanmaktadır.

Kısaca işçi sınıfının tarih sahnesine çıkışı yoğun toplumsal 
mücadeleleri doğurmuş, bu mücadeleler hakları koruyup geliştirecek olan ve 
işçilerin topluca örgütlendiği işçi örgütlerini ortaya çıkarmış, işçi örgütleri 
yasal biçimde tanınıp  geliştikçe ve meşrulaştıkça demokrasinin sınırları 
gelişerek çağdaş  anlamda demokratik bir dönüşüm sağlanabilmiştir. Demek 
oluyor  ki, işçi hareketinin gelişimi işçilerin ekonomik haklarının geliştirilmesi 
ve işyerinde sömürünün zayıflatılması sonucuna yönelik olduğu gibi, aynı 
zamanda günümüz dünyasında çağdaş anlamda yorumlanabilecek demokratik 
hakların elde edilmesi için de temel dayanaklardan birisini oluşturmaktadır.
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2015 yılından başlayarak 2019’ a kadar geçen sürede toplu sözleşme 
görüşmelerini etkileyen çok önemli olaylar yaşandı. 2008 yılının ikinci 
yarısında başlayan küresel kriz gerek çalışma koşulları gerekse ücretleri 
açısından 2019 yılına kadar toplu sözleşme görüşmelerinde büyük sorunlara ve 
anlaşmazlıklara yol açtı. 2018 yılının ikinci yarısında başlayan Türkiye’nin 
ekonomik krizi toplu iş sözleşmelerinin daha da büyük sorunlarla 
karşılaşacağını ortaya koymuş bulunuyor. Birçok işyerinin küçülmesinin ve 
çalışanları işten çıkarmasının gündeme geldiği bu ortamda toplu iş 
sözleşmelerini kazanılmış haklarımızı kaybetmeden ve üyelerimiz ile birlikte 
sürdürdüğümüz mücadele sonucunda başarıyla bağıtlamayı amaçlıyoruz. 
Geçmiş dönemlerde yaşanan krizlerden gerek kazanılmış haklarımızı gerekse 
üyelerimizin iş güvencelerini büyük ölçüde koruyarak geçmeyi başarabildik. 
Gerek daha önce sunulan ücret değerlerinde gerekse aşağıda sözleşmelerin 
içeriğine ilişkin tablolardan açıkça görülebileceği gibi toplu iş 
sözleşmelerimizi yukarıda belirttiğimiz hedeflere ulaşarak bağıtlayabildik. 
2015-2018 döneminde de, 4857 Sayılı İş Yasasının Çalışma Süreleri, Fazla 
Çalışma gibi temel konularda güvencesizliğe yol açan esneklik 
uygulamalarının yer almadığı toplu sözleşmeler imzaladık. 2018-2019-2020 
yıllarını kapsayacağı anlaşılan kriz döneminde de aynı anlayışla kazanılmış 
haklarımızı ve üyelerimizin işini kıskaçlıkla koruyan bir çerçeve içinde örnek 
toplu iş sözleşmeleri bağıtlamaya kararlıyız. 

 2.1.6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası

2012 yılında çalışma yaşamına damgasını vuran hukuki düzenlemeler 
arasında sendikal kanunların değişmesi oldu. Yıllardır devam eden sendikal 
yasalarda değişiklik çalışmaları sonucunda, yeni “Sendikalar Ve Toplu İş 
Sözleşmesi Yasası” 18.10.2012 tarihinde T.B.M.M ‘de kabul edildi.  
Toplamda 12 bölüm, 83 maddeden oluşan 6356 sayılı Toplu İş İlişkileri Yasası 
Cumhurbaşkanı’nın onayının hemen ardından 07.11.2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile yürürlükte bulunan 2821 
sayılı Sendikalar Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt 
Yasası yürürlükten kaldırıldı. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kapsamına 
giren konular tek bir metinde toplanarak “Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi 
Yasası” adı altında kabul edildi.

Yasa ile sendikal faaliyetlere ilişkin bazı hükümler sadeleştirilirken 
üyelikte ve istifada noter koşulunun kaldırılması, sendikaların genel 
kurullarına ilişkin ayrıntılı hükümlerin yasadan çıkarılması, sendika aidatına 
ilişkin düzenlemeler gibi bazı konularda olumlu değişiklikler getiriliyor. 
Ancak üyelikte e-devlet üzerinden bir sistemin oluşturulması, sendikaların 
yeminli mali müşavirlerce denetiminin öngörülmesi, sendika temsilcilerinin 
ve sendika üyeliğinin güvencesinin sağlanmamış olması konularında ise 
mevcut uygulamada büyük sorunlara yol açan sakıncaları devam ettiriyor.
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Yeni yasanın toplu sözleşme yetkisi için var olan işkolu ve işyeri 
barajlarını koruması, grev yasaklarını kaldırmamış olması, toplu sözleşme 
prosedürünü 2822 sayılı yasadakine benzer biçimde düzenlemiş bulunması ise 
yeni yasal düzenlemenin asıl büyük eksiklerini oluşturuyor. Yeni yasa yetki 
barajları dolayısıyla sendikaların toplu sözleşme hakkından yoksun 
bırakılmasını temelden çözecek bir yaklaşım içermiyor. Bu konuyu mevcut 
durumu geçici olarak sürdürmek amacıyla geçici maddelerle düzenliyor.

6356 sayılı yeni “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”, genel 
olarak 2821 ve 2822 sayılı yasaların anti-demokratik niteliğini ortadan 
kaldırabilecek bir içerik taşımamaktadır. Yeni yasada da toplu sözleşme ve 
grev hakları 12 Eylül düzeninde olduğu gibi sınırlandırılmış bulunmaktadır. 
Sendika üyeliği ve toplu sözleşme hakkı üzerinde var olan yasaklamalar 
devam etmektedir. Grev yasak ve ertelemeleri konusundaki hükümler de 
eskiden olduğu gibi varlığını sürdürmektedir. Bütün bu gelişmeler aslında 12 
Eylül 1980’le başlayan ve sendikaları toplum hayatından silmeyi amaçlayan 
sürecin bir devamıdır. Getirdiği çok sınırlı bazı gelişmelere bakılarak, bu 
yasanın, toplu sözleşme ve grev haklarının özgür biçimde kullanılmasını 
sağlayacağı ileri sürülemez. Bu yasa, bazı açılardan mevcut yasal 
düzenlemenin de gerisinde, baskıcı ve yasakçı sonuçlar üretecek; devletin 
sendikalar üzerindeki denetimini yoğunlaştıracaktır.
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3. ÖRGÜTLENME DAİRESİ ÇALIŞMALARI

3.1. Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Dayandığı Temeller

Sendikalar toplumları şekillendiren ve geleceği etkileyen önemli 
unsurlardan biridir. Sanayi Devrimi ile “Sendikacılık” aynı tarihsel dönemde 
gelişim sürecine girmiştir. Sanayileşme ile birlikte üretimin artması ve 
çalışanların çalışma koşullarının ağırlaşması,  özellikle uzun çalışma 
sürelerinin konulması, buna karşılık ücretlerin düşüklüğü ve çalışanların 
sefalet içinde yaşamaları sonucunda; işçiler birlikte hareket ederek hak ve 
menfaatlerini korumaya yönelik arayışlara girişmişler ve kısa bir süre sonra 
sendika adı verilen kuruluşlarda örgütlenmeye başlamışlardır.

Sendikal örgütlenme politikalarının belirlenmesi, sendikal 
yenilenmenin ve sendikalara yeniden mücadeleci bir kimlik kazandırmanın 
zorunlu koşullarından biridir. Sendikalar işçi sınıfı ve emekçilerin en eski, en 
yaygın ve en kitlesel sınıf örgütlenmeleridir. İki yüz yılı aşkın bir birikim ve 
mücadele sürecinde olgunlaşmış ve kurumsallaşmıştır. Örgütsel yapıların 
güçlenmesindeki en büyük etken kurumsallaşma ve benimsenen ilkelerin 
hayata geçirilmesidir. 

İşçi sendikacılığı, demokratik toplumun temel unsurlarından biri 
olarak tarihsel süreç içerisinde çalışanların yaşam standartlarının korunması ve 
geliştirilmesinde, çalışma hayatında adalet ve eşitliğin sağlanmasında, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesinde ve kapitalist toplum içerisinde ekonomik ve 
sosyal hakların gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Günümüzde ise, 
sendikal hareket, iç ve dış dinamiklerin yarattığı köklü değişim sürecinden 
önemli derecede etkilenmiştir ve etkilenmeye de devam etmesi kaçınılmazdır.

Sendikal hareketi olumsuz yönde etkileyen ekonomik, sosyal ve 
siyasal nitelikli değişim süreci çok boyutludur. Bu nedenler arasında, artan 
uluslararası rekabet, çokuluslu şirketler kanalıyla uluslararası nitelik kazanan 
üretim zinciri ve sermayenin uluslararası nitelik kazanarak artan akışkanlığı ile 
teknolojik gelişmeler öncelikle sayılabilir. Sonuç olarak tüm bunlar dikkate 
alındığında, sendikal hareketin ekonomik, sosyal ve siyasal değişim 
dinamikleriyle son yirmi yılı aşan dönemde güç ve etkinlik kaybına uğradığı 
kolaylıkla ifade edilebilir.

Türkiye’de özellikle son zamanlarda çıkarılan kanun ve 
yönetmeliklerle sendikal hak ve özgürlüklerin olağanüstü sınırlandırılarak, en 
yoğun yasaklar sendikaların kuruluş ve örgütlenme sürecine ilişkin olarak 
düzenlenmiştir. Bir yandan % 10’luk işkolu ve %50+1’lik işyeri barajları, öte 
yandan sendikaya üye olmanın noter onayına bağlı kılınması, daha başlangıçta 
sendika üyeliğini sayısal olarak daraltmayı ve küçültmeyi amaçlayan 
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 düzenlemeler niteliğindedir. Bu engellerin aşılması durumunda da sorun 
ortadan kalkmamaktadır. Çünkü yasal sınırlamaların ötesinde, ekonomik ve 
toplumsal özelliklerden kaynaklanan başka faktörler sendikaların 
örgütlenmelerinin önüne çok büyük engeller oluşturmaktadır. 

Böyle bir genel yapı, işçilerde tedirginlik ve sendikalara karşı bir 
soğukluk yaratması dışında, sendikalar için de örgütlenmeyi çok “duyarlı” bir 
konu durumuna getirmektedir. Bir çok işyerinde çalışan işçilerin işinden 
olmaması ve aç-açık biçimde sokağa dökülmemesi için sendikalaşma 
girişiminden vazgeçilmektedir. Çünkü sendikaya üye olduğu için işinden 
çıkarılan işçinin haklarını gerçek anlamda koruyacak bir yasal düzenleme ve 
uygulama söz konusu değildir.

Ülkemizde, 12 Eylül ürünü sendikal yasaklar ve endüstri ilişkileri 
sisteminin tutarsızlıkları, işverenlerin saldırgan tutumları ile birleşince temel 
insan haklarının bir parçası olan örgütlenme hak ve özgürlüğünü kâğıt üzerinde 
bırakmaktadır. Bu olumsuz faktörlerin yanında yasal sürecin ve yetki 
işlemlerinin tümüyle işverenlerin çıkarına dönük olarak düzenlendiği gerçeği, 
işçilerin en doğal hakkı olan örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını 
kullanılamaz hale getirmektedir.

Özellikle 2003 yılında 4857 sayılı İş Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle 
ortaya çıkan ve örgütlü işçi hareketini zorlayan koşullar söz konusudur. 
Yasanın çalışma saatleri, fazla çalışma ve hafta tatili gibi temel hükümlerinde 
yapılan esneklikler uygulamada örgütsüz işyerlerindeki işçileri işverenin tek 
yanlı gündeme getirdiği koşullarla çalışmaya zorlamaktadır. Bu düzenlemeler 
kaçınılmaz olarak toplu sözleşme düzeni içindeki işyerlerinin çalışma 
koşullarını etkilemekte ve kazanılmış haklar üzerinde önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır.

Anayasal bir hak niteliğinde olmasına karşın ülkemizde sendika 
üyeliği fiili olarak gerçekleşemez durumdadır. Gerek bir sendikaya üye olma, 
gerekse bu üyeliğe bağlı haklardan yararlanma açısından ülkemizin endüstri 
ilişkileri sisteminin anti-demokratik niteliği açıkça gözler önündedir. İş 
güvencesi sağlandığı iddia edilerek örgütlenme konusunda engellerin ortadan 
kalktığını öne sürmek, tam bir aldatmacaya dönüşmüş durumdadır. 
Günümüzde, 12 Eylül ürünü sendikal yasaklar ve endüstri ilişkileri sisteminin 
tutarsızlıkları, işverenlerin saldırgan tutumları ile birleşince temel insan 
haklarının bir parçası olan örgütlenme hak ve özgürlüğünü kâğıt üzerinde 
bırakmaktadır.
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Sanayi devriminden günümüze örgütlü olmanın temelinde, 
çalışanların, işçi sendikalarının işyerinde adaleti sağlayan ve ekonomik ve 
sosyal hakları koruyan ve geliştiren örgütler olduklarına inanmaları 
yatmaktadır. Bu bağlamda küresel dünyada emeğin en az sanayi devrimi 
sonrası dönemde olduğu kadar sendikal hareket tarafından temsil edilmeye 
ihtiyaç duyduğu çok açık bir gerçektir. 

Globalleşen dünyada her geçen gün yerine getirilmesi güçleşen temel 
sorumluluğu olarak kabul ettiğimiz ekonomik ve sosyal adaletin 
sağlanmasında, işçi sendikacılığının ekonomik, sosyal ve siyasal rolünün 
arttığını kabul etmek gerekir. Çünkü ekonomik ve sosyal eşitsizliğin arttığı ve 
dolayısıyla toplumsal kutuplaşmanın yoğunlaştığı küresel dünyada, 
uluslararası rekabetin, örgütlenme hakkı gibi toplumun demokratik bir 
değerini zedelediği görülmektedir. 

Yasal düzenlemelerin sendikalar aleyhine kısıtlamalar içermesi ve 
işçilerin sendikadan belli oranda da olsa istifa etmesi durumunda işyerinin 
tümüyle örgütsüz ve toplu sözleşmesiz kalması, işverenleri bu yönde sürekli 
olarak zorlama yapmaya yöneltmektedir. Dolayısıyla örgütlenme konusundaki 
sorunlar sendikal hareketin geneli açısından ortaya çıkmakta ve yukarıda 
belirtildiği gibi sendikaların varlığını tehlikeye atabilecek nitelikteki boyutlara 
ulaşmaktadır.

26. Olağan Genel Kurulumuzdan sonra 2011 yılından başlayarak yeni 
genel kurul döneminde sendikamızın örgütlenme çalışmaları etkin bir şekilde 
sürdürülmüştür. Ancak daha önce de belirtildiği gibi sendika üyesi olan işçilere 
karşı, iş güvencesinin gerçek anlamda sağlanmamış olmasından dolayı, 
işverenler doğrudan saldırıya geçmekte ve çeşitli tehditlerle istifaya 
zorlamaktadır. Bu baskılardan sonuç alınamadığında işçilerin işten çıkarılması 
yoluna kolaylıkla gidilmektedir. İşsizliğin yarattığı potansiyel tehdit ve yeni iş 
bulma olanaklarının neredeyse sıfıra yakın oluşu, çalışanların işverenlerin 
baskısına gerektiği gibi direnememesinin temel nedenini oluşturmaktadır. 

Gene aynı şekilde benzer nitelikteki tıkanmalar toplu sözleşme 
yapabilme yetkisi alınan işyerleri için de ortaya çıkmaktadır. Özellikle 2003 
yılında, 4857 sayılı İş Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle örgütlü işçi hareketini 
zorlayan koşullar söz konusudur. Yasanın çalışma saatleri, fazla çalışma ve 
hafta tatili gibi temel hükümlerinde yapılan esneklikler uygulamada örgütsüz 
işyerlerindeki işçileri işverenin tek yanlı gündeme getirdiği koşullarla 
çalışmaya zorlamaktadır. Bu düzenlemeler kaçınılmaz olarak toplu sözleşme 
düzeni içindeki işyerlerinin çalışma koşullarını etkilemekte ve kazanılmış 
haklar üzerinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Nitekim 2012 yılında yeni 
çıkarılan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile üyelikte 
noter koşulu kaldırılmış ve işkolu barajı %1’e kadar düşürülmüştür. Buna 
karşılık toplu sözleşme ve grev konusundaki yasal ve yapısal sorunlar iş 
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güvencesinin olmayışı nedeniyle sendikal özgürlüklerin kullanılmasında 
anlamlı bir değişim gerçekleşmemiştir.

3.2. 2015-2019 Dönemi Örgütlenme Çalışması Sürdürülen 
İşyerleri

Sendikamız uzun yıllardır örgütlenme çalışmalarına büyük önem 
vermiş ve birçok yeni işyerinin sendikamızın üyesi olmasını sağlamıştır. 
Ancak yine de ülkemizde yasaların öngördüğü koşullar yerine getirilse bile 
işçilerin örgütlenerek toplu sözleşme yapabilme özgürlüğü gün geçtikçe 
kısıtlanmaktadır. Bu nedenle çalışma yasalarının demokratikleştirilmesi, 
sendikal hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve özgürlükçü bir endüstri 
ilişkileri sisteminin oluşturulması en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Sendikamız Lastik-İş, gerek işverenlerin olumsuz tutumuna gerekse 
yasal sınırlandırmalara karşın tüm olumsuzluklara göğüs gererek sendikal 
mücadelesini yükseltmektedir. Her geçen gün sendikamıza, örgütlenen yeni 
işyerleri ve işçi kardeşlerimiz katılmaktadır. Sendikamızın 2000’li yılların 
başında yaklaşık 3000 olan üye sayısı,  tekrar canlanan sendikal örgütlenme 
faaliyetleriyle 14 bini aşmıştır.

Durmadan, yılmadan, sendikamızın örgütlülüğü altında yeni işçi 
kardeşlerimizin yaşam koşullarını ve demokratik haklarını geliştirme 
mücadelesini tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Hiçbir güç çalışanların 
demokratik haklarını kullanmalarını engelleyemeyecek, kazanan; 
mücadelesini kararlılıkla sürdüren sendikamız ve işçi kardeşlerimiz olacaktır.

Sendikamız Türkiye’de Bir İlke İmza Attı: Taşeron İşçiliğine Son 

Türkiye’de son 25-30 yıldır giderek yaygınlaşan ve işçiler için kölelik 
düzeninin geçerli olduğu çalışma koşulları altında yerleştirilen taşeron 
uygulamasına karşı verdiğimiz mücadelede önemli bir adım attık. Sendikamız 
taşeron uygulaması ortaya çıktığından bugüne güvencesiz, örgütsüz ve çok 
düşük ücretlerle işçi çalıştırmaya dayalı bu sisteme karşı sesini yükseltti. 
Taşeronluğun kayıt dışı ile birlikte örgütsüz ve ucuz işçiliğin temelini 
oluşturduğunu sürekli olarak vurgulayarak taşeron işçiliğine karşı 
mücadelesini sürdürdü. Sendikamızın taşeron işçiliğiyle mücadelesi 
sonucunda, Kocaeli ve Sakarya’da kurulu taşıt lastiği işyerleri Goodyear, 
Pirelli ve Brisa’da çalışan yaklaşık 1300 taşeron işçisi sendikamızın 
bünyesinde ana işverene bağlı olarak kadroya alındılar. Taşeron işçiler için 
sürdürülen görüşmeler 28.01.2015 günü anlaşma ile sonuçlanarak lastik 
taşeronu olan bütün işçiler 01.01.2015 tarihinden itibaren yeni anlaşma 
koşullarında çalışmaya başladılar.01.01.2018 tarihinden itibaren ise yeni toplu 
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iş sözleşmeleri bağıtlandı. Türkiye’de bir örneği bulunmayan bu uygulama ile 
Lastik iş kolunda elliye yakın taşeron firma fesh edilerek bu firmalarda çalışan 
işçiler ana işyerlerinin kadrosuna alınmış bulunmaktadır.

Palmiye Kauçuk Ve Mamülleri Sanayi Tic. A. Ş.

Kocaeli’de kurulu Palmiye Kauçuk ve Mamülleri Sanayi Tic. A. Ş. 
işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğu anayasal haklarını kullanarak 
sendikamıza üye oldular. Bakanlığa 26 Ağustos 2016 tarihinde yaptığımız 
başvuru neticesinde 5 Eylül 2016 tarihinde sendikamıza olumlu tespit yazısı 
geldi. İşverenin olumlu yetki tespitine itiraz etmesiyle uzayan sürecin 
sonucunda, sendikamız 24 Nisan 2017 tarihinde Bakanlığa yetki belgesi 
talebinde bulundu. 2 Mayıs 2017 tarihinde yetki belgesinin sendikamıza 
ulaşmasının ardından başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 8 Mayıs 2017 
tarihinde anlaşma ile sonuçlandı. 

Berke Plastik San. Ve Tic. A. Ş.

Sakarya’da kurulu Berke Plastik San. ve Tic. A. Ş. işyerinde çalışan 
işçilerin çoğunluğu anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldular. 
Bakanlığa 17 Ağustos 2015 tarihinde yaptığımız başvuru neticesinde 25 
Ağustos 2015 tarihinde sendikamıza olumlu tespit yazısı geldi. İşverenin 
olumlu yetki tespitine itiraz etmesiyle uzayan sürecin sonucunda, sendikamız 
30 Aralık 2015 tarihinde Bakanlığa yetki belgesi talebinde bulundu. 14 Ocak 
2016 tarihinde yetki belgesinin sendikamıza ulaşmasıyla 19 Ocak 2016 
tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 22 Mart 2016 tarihinde anlaşma 
ile sonuçlandı. 

Gates Hortum Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

SAKARYA/Arifiye’de Kurulu Gates Hortum Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi işyerinde çalışan emekçi kardeşlerimiz sendikamıza üye oldu. 
Bakanlığa yapılan yetki tespit başvurusu sonucunda 3 Mayıs 2017 tarihinde 
olumlu yetki tespit yazısının sendikamıza ulaşmasının ardından, işveren 
olumlu yetki tespitine itirazda bulundu. Birlik ve dayanışma içinde toplu 
sözleşme haklarını kullanmak için Gates Hortum işçileri mücadelelerini 
sürdürdü. İşverenin itirazını geri çekmesi ile birlikte 7 Mart 2018 tarihinde 
Bakanlığa yetki belgesi talebinde bulunuldu. 15 Mart 2018 tarihinde yetki 
belgesinin sendikamıza ulaşmasıyla Gates Hortum işçilerinin toplu sözleşme 
müzakereleri başarıyla sonuçlanarak, 24 Nisan 2018 tarihinde toplu iş 
sözleşmesi imzalandı.
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Rohm And Haas Kimya San Ltd. Şti. Ve Rohm And Haas 
Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım Ve Ticaret A.Ş: 

Gebze’de Kurulu Rohm And Haas Kimya San Ltd. Şti. ve Rohm And 
Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş işyerlerinde çalışan 
emekçi kardeşlerimiz sendikamıza üye oldu. Bakanlığa yapılan yetki tespit 
başvurusu sonucunda 2016 yılının Mart ayında olumlu yetki tespit yazılarının 
sendikamıza ulaşmasının ardından, işveren olumlu yetki tespitine itirazda 
bulundu. Birlik ve dayanışma içinde toplu sözleşme haklarını kullanmak için 
Rohm And Haas işçileri mücadelelerini sürdürdü. İşverenin itirazını geri 
çekmesi ile birlikte 2017 yılında Bakanlığa yetki belgesi talebinde bulunuldu. 
Yetki belgelerinin sendikamıza ulaşmasıyla Rohm And Haas işçilerinin toplu 
sözleşme müzakereleri başarıyla sonuçlanarak, 2017 yılının Temmuz ayında 
toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

Polisan Kansai Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş Ve Polisan Kimya 
Sanayii A.Ş.:

Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu Polisan Kimya ve 
Polisan Boya işyerlerinde yaptığımız örgütlenme çalışmaları sonucunda, 9 
Temmuz 2015 tarihinde işyerlerinde sendikal örgütlenme sağlanmıştır. 21 
Temmuz 2015 tarihinde olumlu tespit yazıları Çalışma Bakanlığı tarafından 
sendikamıza gönderilmiştir. İşverenin olumlu yetki tespitlerine itiraz 
etmesiyle uzayan sürecin sonucunda, sendikamız 25 Mayıs 2016 tarihinde 
Bakanlığa yetki belgesi talebinde bulundu. 6 Haziran 2016 tarihinde yetki 
belgelerinin sendikamıza ulaşmasıyla 8 Haziran 2016 tarihinde başlayan toplu 
sözleşme görüşmeleri 13 Haziran 2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı. 

Mnd İzolasyon Ve Ekipmanları Kâğıt Tekstil Matbaa 
Elektromek: 

Manisa’da kurulu MND İZOLASYON işyerinde çalışan işçiler 
sendikamıza üye oldular. Bu durumu öğrenen işveren işçilere büyük bir baskı 
ve tehdit uygulamaya başladı. İşçileri, önce tek tek işyerinin revirine çekerek 
sendikadan istifa etmelerini istedi. İstifa etmezlerse işten atacağını söyledi. Bu 
yol ile sonuç alamayınca uydurma gerekçelerle işçi kardeşlerimizi işten çıkardı 
ve diğer işçilere gözdağı vermeye çalıştı. İşçilere kendilerinin kollarının çok 
uzun olduğunu ve işten çıkarıldıktan sonra da peşlerini bırakmayacağını 
söyleyerek tehditlerini sürdürdü. MND işçileri yalnızca sendikalaşma ve toplu 
sözleşme haklarını kullanarak insanca çalışma koşullarına ulaşmak istiyorlar. 
Üyelerimizin toplu sözleşme hakkına kavuşmasını sağlamak için 
mücadelemizi sürdürüyoruz.
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Sumitomo Rubber Akolastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.:

Çankırı’da kurulan ve 2015 yılında faaliyete başlayan Sumitomo 
Lastik Fabrikası işçileri sendikamıza üye oldular. İşyerinde çalışan işçiler 
büyük bir coşku ve kararlılık içinde üyeliklerini tamamladılar. İşyerinde 
işçilerin çoğunluğunu üye yaparak 17 Nisan 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunduk. 
             

 Sumitomo işvereni işçilerin sendikaya üye olma hakkına ve sendika 
seçme özgürlüğüne saygılı olduğunu değişik zamanlarda belirtti. Ancak 
işyerindeki uygulamalar böyle gelişmedi. İşçilerin çoğunun sendikamıza üye 
olmasına rağmen işveren ve işveren sendikası bakanlıkça verilen yetki 
tespitine itiraz ettiler ve aslı olmayan gerekçelerle itirazlarını sürdürdüler. 
İşveren işçilere sendikalarından istifa etmeleri için baskı yaptı, işten 
çıkarmakla tehdit etti. Bununla da kalmadı; üyelerimizin aile bireyleri, anne-
babaları ve nişanlılarına varana kadar rahatsız edilerek işçiler istifaya zorlandı. 
Bu arada iki buçuk yıl önce sahneye çıkmış bulunan bazı siyasi kimlikler ve 
mahalle muhtarları da yeniden ortaya çıktı ve işçi üzerinde uygulanan bu 
baskıyı arttırmak için devreye sokuldu. Bütün bu çabalarla sonuç alamayanlar 
en çok bildikleri yönteme başvurarak 8 işçi kardeşimizi işten çıkardılar.

Yiğit Sumitomo işçileri, işçi kardeşlerinin işten atılmasına, işyerinde 
sendikamıza üye oldukları için uygulanan baskılara ve insanlık onuruna 
yakışmayan çalışma koşullarına karşı tepkilerini üretimden gelen güçlerini 
kullanarak gösterdi.  
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Sumitomo’da çalışan yaklaşık 900 işçi karşı karşıya kaldıkları bütün 
baskılara rağmen sendikamıza üye olarak onurlu bir çıkış yaptılar. Buna 
karşılık işveren ve işveren yandaşı çeşitli kurum ve kişiler işçiler üzerinde 
yasalara aykırı baskılar uygulamaya ve işçileri sendikamızdan istifa etmek için 
zorlamaya devam ettiler. Önce sendikamıza üye olan işçileri işten çıkaracağı 
tehdidini savuran bu çevreler, işçilerin kararlı duruşu karşısında bu defa 
sendikamızı asılsız söylentilerle karalamaya başladılar.

Sumitomo işvereninin itirazı üzerine açılan yetki tespit davası 3 Nisan 
2018 tarihinde sonuçlandı ve mahkeme tarafından işverenin iddiaları 
reddedilerek, Sendikamızın işyerinde gereken çoğunluğu sağladığına karar 
verildi. Böylece Sumitomo işçileri ne kadar haklı bir mücadele sürdürdüklerini 
Yasal açıdan da kanıtlamış oldular. İşverenin ve işveren sendikasının karara 
itiraz ederek yaptıkları başvuru da reddedildi. Ankara Bölge Adliye 
Mahkemesi 08 Haziran 2018 tarihinde sendikamızın gerekli çoğunluğu 
sağladığını belirterek işverenin itirazını bir kez daha reddetti. Şimdi bütün 
taraflardan beklediğimiz Sumitomo işçilerinin iradesine saygı duymaları, 
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sendikamızın Sumitomo’da çoğunluğa sahip olduğunu kabul etmeleri ve 
Sumitomo işçilerini sendikamızdan istifa ettirerek başka sendikalara üye 
yapmak için uyguladıkları girişim, baskı ve tehditlere son vermeleri. 
Sumitomo işvereni de bir an önce toplu iş sözleşmesi yapabilmek için 
sendikamızla müzakerelere başlamalıdır. 

Sendikamızda örgütlenen Sumitomo işçilerinin insanca 
yaşayabilecekleri bir işyeri ortamı ve ücret geliri elde etmekten başka hiçbir 
amaçları yoktur. Kaliteli ve verimli bir üretim yaparak ve geleceklerinden 
endişe etmeden işyerinde çalışmaya devam etmek istiyorlar. İş güvencesine 
sahip olmak istiyorlar. Her türlü yasal haklarını korkmadan kullanmak 
istiyorlar. Geleceklerine güvenle bakmak istiyorlar. İşyerinde toplu sözleşme 
yaparak güvenceli ve iyi koşullarda yaşamak istiyorlar. Sendikamız çatısı 
altında bu amaçlarına ulaşmak için yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Hiçbir güç 
Sumitomo işçilerinin anayasal haklarını kullanmasını engelleyemeyecektir.

Akdeniz Kimya San. Ve Tic. A.Ş.: Kazanan Akdeniz İşçileri 
Olacak!

İzmir’de Kurulu Akdeniz Kimya San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan 
işçiler 2014 Aralık ayından beri sürdürülen örgütlenme çalışmaları sonucu 
sendikamıza üye oldu. Ancak işverenin olumsuz tutumu nedeniyle Akdeniz 
Kimya’da çalışan üyelerimiz anayasal hakları olan sendikal örgütlenme ve 
toplu sözleşme haklarını kullanamıyorlar. Bu nedenle Akdeniz Kimya işçileri, 
işverenin baskı ve tehditlerine karşı direniyorlar. İşyeri önünde protesto 
gösterileri düzenliyorlar.  

Akdeniz Kimya Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) bağlı bir 
işletme. Oyak’a bağlı birçok işyerinde sendika bulunmakta ve toplu sözleşme 
hakkından yararlanabilmekte. Akdeniz Kimya işyerinde ise, işçiler sendikaya 
üye oldukları için e-devlet şifrelerine el konulmakta ve çeşitli baskılarla 
sendika üyeliğinden istifaya zorlanmaktalar. Bütün bu baskılara direnen 
Akdeniz Kimya işçileri sendikalaşma haklarını kullandı. Bunun sonucunda 11 
Ağustos 2017 tarihinde Çalışma Bakanlığı’na yetki tespit başvurusunda 
bulunduk. Olumlu yetki tespiti 24 Ağustos 2017 tarihinde sendikamıza ulaştı. 

Akdeniz Kimya Yönetimini yasalara uygun davranmaya ve işçilerin 
üzerindeki baskıyı sona erdirerek sendikalaşma hakkını tanımaya davet 
ediyoruz. Akdeniz Kimya’da Anayasal hak ve özgürlüklerimize kavuşana 
kadar büyük bir inanç ve dayanışma içerisinde mücadelemize devam edeceğiz. 
Hiçbir güç Akdeniz Kimya çalışanlarının birlik ve dayanışmasını ortadan 
kaldıramayacaktır.
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Akdeniz Kimya işçileri sendikamız Lastik-İş’in örgütlülüğü altında 
tek bir yürek halinde işverenin beklentilerini boşa çıkarmayı bilecektir. 
Akdeniz Kimya işçilerinin birlik ve dayanışması, karşılaştıkları ve 
karşılaşacakları her türlü engel ve zorluğu yenecek güçtedir. İşçilerin sendikal 
haklarını engellemeye çalışanlar yaptıklarının bedelini toplum içinde utançla 
dolaşarak ödeyeceklerdir. Kazanan Akdeniz Kimya işçileri olacaktır!

Billas Lastik Ve Kauçuk San. Tic. A.Ş

Bilecik'de Billas Lastik Ve Kauçuk San. Tic. A.Ş fabrikasında 
örgütlenme çalışmalarımız başarılı olmuş ve çoğunluk sağlanarak 10 Haziran 
2016 tarihinde yetki tespit başvurusu yapılmıştır. 21 Haziran 2016 tarihinde 
sendikamıza olumlu yetki tespit yazısı ulaştı. Ancak işveren tarafından yapılan 
itiraz sonucu iş mahkemesine dava açılmış bulunmaktadır. Yerel mahkeme 
işverenin itirazını reddederek Sendikamızın çoğunluğunun bulunduğuna karar 
vermiştir. Davanın Yargıtay aşamasının tamamlanması sonrasında 
üyelerimizin toplu sözleşme hakkına kavuşmasını sağlamak için 
mücadelemizi sürdürüyoruz. 

Fiberr Fiber Reinforced Resins Kompozit Teknolojileri 

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan örgütlenme çalışması işçilerin kararlı 
duruşu ve sendikamızın önderliğiyle başarıyla tamamlandı. İşverenin tüm 
tehditlerine işten atma ve sendikadan istifa ettirme baskılarına karşılık Fiberr 
Fiber işçileri kararlılıkla direndi. İşyerinde çoğunluk sağlanarak 28 Haziran 
2018'de yaptığımız yetki tespit başvurusuna Bakanlık 10 Temmuz 2018 
tarihinde olumlu yanıt verdi. Çoğunluğun bulunduğunu bilmesine karşılık 
işveren tarafından yapılan yetki tespitine itiraz edildi. Fiberr Fiber işçileri 
sendikal mücadeleden asla vazgeçmeyecek anayasal hakları olan toplu 
sözleşme haklarına kavuşacaklardır.

Renco Kompozit Teknlojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan örgütlenme çalışması işçilerin kararlı 
duruşu ve sendikamızın önderliğiyle başarıyla tamamlandı. İşverenin tüm 
tehditlerine işten atma ve sendikadan istifa ettirme baskılarına karşılık Renco 
Kompozit işçileri kararlılıkla direndi. İşyerinde çoğunluk sağlanarak 2 
Temmuz 2018’de yaptığımız yetki tespit başvurusuna Bakanlık 10 Temmuz 
2018 tarihinde olumlu yanıt verdi. Çoğunluğun bulunduğunu bilmesine 
karşılık işveren tarafından yapılan yetki tespitine itiraz edildi. Renco 
Kompozit işçileri sendikal mücadeleden asla vazgeçmeyecek anayasal hakları 
olan toplu sözleşme haklarına kavuşacaklardır. 
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HLM Internatıonal Kompozit Panel San. Ve Tic. Ltd. Şti.

2016 yılında başlayan örgütlenme çalışması işçilerin kararlı duruşu ve 
sendikamızın önderliğiyle başarıyla tamamlandı. İşverenin tüm tehditlerine 
işten atma ve sendikadan istifa ettirme baskılarına karşılık HLM Internatıonal 
işçileri kararlılıkla direndi. İşyerinde çoğunluk sağlanarak 12 Şubat 2016’da 
yaptığımız yetki tespit başvurusuna Bakanlık 22 Şubat 2016 tarihinde olumlu 
yanıt verdi. Çoğunluğun bulunduğunu bilmesine karşılık işveren tarafından 
yapılan yetki tespitine itiraz edildi. HLM Internatıonal işçileri sendikal 
mücadeleden asla vazgeçmeyecek anayasal hakları olan toplu sözleşme 
haklarına kavuşacaklardır.

Şafak Elektrik Malzemeleri Tic.Ve San. A.Ş.

Silivri’de kurulu Şafak Elektrik Malzemeleri işyeri de örgütlenme 
çalışması yaptığımız işyerlerinden bir diğeridir.  2017 yılının Mart ayı başında 
başlayan çalışmalarımız Şafak Elektrik işçilerinin kararlı tutumu sonucunda 
kısa bir süre içinde başarıya ulaştı. 15 Mart 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na yaptığımız tespit başvurusunun cevabı, 27 Mart 2017 
tarihinde olumlu olarak sendikamıza ulaşmıştır. Ancak işveren tarafından 
yapılan ve haklı gerekçeye dayanmayan itiraz sonucunda iş mahkemesine dava 
açılmış bulunmaktadır. 

Embil İlaç Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi 

İstanbul ve Tekirdağ’da Kurulu bulunan Embil İlaç Sanayi 
işletmesinde yapılan örgütlenme çalışmaları sonucunda işyerlerinde çalışan 
işçi kardeşlerimizin çoğunluğu sendikamıza üye oldular. 18 Mayıs 2015 
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığımız yetki tespiti 
başvurusu yapıldı. Bakanlık tarafından işyerlerinde çoğunluğu sağladığımıza 
dair olumlu tespit yazısı 1 Haziran 2015 tarihinde sendikamıza ulaştı. Ancak 
işverenin olumsuz tavrı sonucunda toplu iş sözleşmesi imzalanması için 
gerekli adımlar atılamadı, aksine işçi arkadaşlarımızın bazıları haksız şekilde 
işten çıkarıldı. Bunun üzerine 10-19 ve 27 Haziran 2015 tarihlerinde fabrika 
önünde Şubemiz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan basın 
açıklamalarında Embil İlaç Sanayi işverenine işçilerin en temel hakkı olan 
sendikalaşma hakkını kabullenip, işten çıkarttığı arkadaşlarımızı işe geri 
alması için çağrı yapıldı. Embil İlaç Sanayi işçilerinin mücadelesi uluslararası 
kamuoyunda da duyuldu. Mücadele IndustrıALL’a taşındı ve yaygınlaştı. 
Ancak işverenin kanunsuz tutumu devam etti. Embil İlaç Sanayi işletmesi 
deneyimi, işverenin kötü niyetinin ve örgütlenmeden kaçma eğiliminin yasalar 
tarafından korunmasının somut bir örneğidir. 
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Orijinal Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İzmir’de kurulu Orijinal Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. işyeri de 
örgütlenme çalışması yaptığımız işyerlerinden bir diğeridir. 2017 yılında 
başlayan çalışmalarımız Orijinal Makine işçilerinin kararlı tutumu sonucunda 
kısa bir süre içinde başarıya ulaştı. 21 Ağustos 2017 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığımız tespit başvurusunun cevabı, 6 Eylül 
2017 tarihinde olumlu olarak sendikamıza ulaşmıştır. Ancak işveren tarafından 
yapılan ve haklı gerekçeye dayanmayan itiraz sonucunda iş mahkemesine dava 
açılmış bulunmaktadır. 

Nobel İlaç Sanayii Ve Ticaret A.Ş.:

Düzce’de kurulu bulunan Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
işletmesinde yapılan örgütlenme çalışmaları sonucunda işyerlerinde çalışan 
işçiler sendikamıza üye oldular. İşyerinde toplu sözleşme imzalanması için 
işverenle yapılan görüşmeler sonucunda gerekli adımlar atılmaya devam 
ediliyor. 

Roma Plastik'te Mücadelemiz Devam Ediyor

Kocaeli Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
Roma Plastik San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde işverenin toplu sözleşme için masaya 
oturmayarak, 19 Ocak 2015 tarihinde yetki tespitine itiraz etmesi üzerine ve 
işten çıkarılan içiler için 25 Şubat 2015 tarihinde fabrika önünde bir basın 
açıklaması daha gerçekleştirdik. Basın açıklamasına Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyemiz İhsan Malkoç, Gebze Şube Başkanı Ziya Ünal ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Gebze Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan işyeri 
temsilcileri ve Roma Plastikte çalışan üyelerimiz ve işten çıkarılan işçiler 
katıldılar.

Örgütlenme çalışmalarımız sonucunda 600 kişinin çalıştığı işyerinde 
yaklaşık 400 işçi sendikamızın üyesi oldu. İşyerinde yasanın aradığı çoğunluk 
sağlanmasına ve toplu sözleşme için alınacak tespit yazısının gelmesine 
rağmen işveren tarafından sendikal örgütlenme reddedilmişti ve 14 üyemiz 
işten çıkarılmıştı. Bunun üzerine sendikamız tarafından 28 Ocak 2015 
tarihinde ilk basın açıklamasını yapılmıştı.

Toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması gerekirken işverenin 
olumsuz tavrı nedeniyle ikinci kez bir eylem daha gerçekleştirdik. 25 Şubat 
sabahı saat 7:30’da Plastikçiler durağında toplanan Roma Plastik işçisi 
üyelerimiz buradan fabrikaya yürüdüler. Gebze Şube Başkanımız Ziya Ünal 
fabrika önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Roma Plastik işçileri, 
sendikamız Lastik-İş’in örgütlülüğü altında, tek yumruk ve tek yürek halinde 
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işverenin beklentilerini boşa çıkarmayı bilecektir’’dedi. Basın açıklaması sık 
sık “Direne Direne Kazanacağız”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın”, “İş aş ekmek” 
sloganları ve alkışlar ile kesildi. Eyleme sendikamızın örgütlü olduğu diğer 
işyerleri Henkel, Basf Türk, Corning Kablo, Galsan Plastik, Pulcra 
işyerlerinde çalışan üyelerimiz de destek verdiler. Vardiya değişimi sırasında 
işyerinden çıkan işçilerin de katıldığı eylem öğlene kadar sürdü.

7 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Anadolu 5. İş Mahkemesi işverenin 
itirazını reddetti. Ancak 21 Aralık 2015 tarihinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 
Mahkemenin kararını bozarak Kocaeli İş Mahkemesi'nin yetkili olduğuna 
hükmetti. 4 yıldır uzayan sürecin sonunda 6 Kasım 2018 tarihinde Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu toplanarak 9. Hukuk Dairesinin kararına uyulmasına 
karar verdi. Yargılama devam ediyor.

Brisa Türkiye’de İkinci Fabrikasını Aksaray’da Kurdu

Türkiye’de Kocaeli’nden sonra ikinci fabrika için yatırım fırsatlarını 
araştıran Brisa, Aksaray  ilinde karar kılmıştı. Artan lastik talebini karşılamak 
amacıyla Aksaray ili Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ve yapımı hızla 
devam etmekte olan taşıt lastiği fabrikası, yıllık 10 milyon adet üretim 
kapasitesine sahip olan İzmit’teki üretim tesislerine ek olarak, yaklaşık 300 
milyon dolarlık yatırımla kuruldu. 2013 yılında sektörde 25. yılını tamamlayan 
Brisa, Aksaray’da kurduğu yeni fabrikayla yılda 4.2 milyon adet binek ve hafif 
ticari araç lastiği üretim planıyla, 2018 yılında üretime başlamış bulunuyor. 
Brisa’nın Aksaray’da kurulan fabrikasında çalışan işçi kardeşlerimizin 
sendikamızın üyesi oldular ve Brisa için imzalanan 01.01.2018-31.12.2019 
dönemi toplu iş sözleşmesinin içinde kendi işyerlerine özgü koşullarla yer 
aldılar. Ayrıca 01.01.2019 tarihinden başlayarak Brisa Aksaray işyerinde 
çalışan taşeron işçileri de ana işverenin kadrosuna geçirildi ve sendikamıza üye 
olarak toplu iş sözleşmesi güvencesine kavuştular. Böylece lastik işkolunda 
güvencesiz çalışma ve taşeron işçiliği yeni açılan Brisa Aksaray fabrikası için 
de yok edilmiş oldu. 

2015-2019 Örgütlenme Faaliyetleri Sürdürülen İşyerleri

Palmiye Kauçuk Ve Mamülleri Sanayi Tic. A. Ş.

Berke Plastik San. Ve Tic. A. Ş.

Gates Hortum Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Rohm And Haas Kimya San Ltd. Şti. 

Rohm And Haas Kimyasal Ürün. Üret. Dağ. Ve Tic. A.Ş.

Polisan Kansai Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

 Polisan Kimya Sanayii A.Ş.

Kocaeli

Adapazarı

Adapazarı

Gebze

Gebze

Gebze

Gebze
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Mnd İzolasyon Ve Ekipman. Kâğıt Teks. Matb. Elek.

Sumitomo Rubber Akolastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Akdeniz Kimya San. Ve Tic. A.Ş.

Billas Lastik Ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

Fiberr Fiber Reinforced Resins Kompozit Tekno.

Hlm Internatıonal Kompo. Panel San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Renco Kompozit Teknlojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şafak Elektrik Malzemeleri Tic.Ve San. A.Ş.

Embil İlaç Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi 

Orijinal Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Nobel İlaç Sanayi Ve Tic.A.Ş.

Roma Plastik San. Ve Tic. A.Ş.

Manisa

Çankırı

İzmir

Bilecik

Manisa

Manisa

Manisa

İstanbul

İstanbul

İzmir

Düzce

Gebze
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4. EĞİTİM

BASIN-YAYIN DAİRESİ

ÇALIŞMALARI

2015-2019
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4 . E Ğ İ T İ M ,  B A S I N - YAY I N  D A İ R E S İ  
ÇALIŞMALARI

4.1.Sendikal Eğitime Genel Bakış

Sendikalar ancak, sürekli ve tutarlı bir eğitim aracılığıyla üyelerinin 
hak ve çıkarlarını koruyabilen, ulusal ya da uluslararası düzeyde politika ve 
eylem üretebilen yapılar durumuna gelebilir. Dünya’daki yeni gelişme 
dinamiklerine bakıldığında sendikaların bu yöndeki faaliyetlerinin daha da 
yoğunlaşmasının zorunlu olduğu bir sürece girildiğini görmekteyiz. Özellikle 
bilimsel bilginin ve buradan çıkarılan verilerin işçi sınıfının çıkarlarına aykırı 
şekilde yorumlanması çabalarının yoğun olduğu bir dönemde, eğitim 
çalışmalarının, somut gelişmelere çıkarlarımız doğrultusunda çözümler 
üretebilmeyi görev bilen bir anlayışla sürdürülmesi bir zorunluluktur. 

Sendikalar, çalışanların hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde kurdukları 
örgütlerdir ve tarihsel süreç içinde en etkili olabilmiş sınıf örgütlerinin başında 
gelmektedir. Sendikalarda üye bağlamında benzer bir yapıdan söz edilemez. 
Dinsel inançları, etnik kökenleri ve siyasal eğilimleriyle üyeler, çok geniş bir 
yelpaze içinde yer alırlar. Bu bağlamda sendikaların, üyelerinin çıkar 
birliğinden gelen, kendiliğinden gücünün yanı sıra, başka unsurlarca 
desteklenmesi, güçlendirilmesi gerekir. Bu unsurların başında sendikal eğitim 
gelmektedir. 

Sendikalar çalışanların hak ve özgürlüklerinin kazanılması ve 
geliştirilmesinin yanında sınıfsal ve toplumsal amaçlar güden 
örgütlenmelerdir. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için makro düzeyde 
ekonomik, siyasal ve kültürel politikalar oluştururlar; bu politikaları tüm 
kitleleri de içine alacak şekilde uygularlar. Kuşkusuz bu, örgütlü toplumun 
oluşturulması ve demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi yönünde atılan 
önemli bir adımdır.

Sendikaların sadece Toplu İş Sözleşmesi yapan teknik bir kuruluş 
olarak algılanmaması gerektiği açıktır. Bu ise işçilerin düşünen, üreten, 
değiştiren bir kimliğe kavuşmalarıyla mümkündür.

4.2. Sendikal Eğitim Sınıfsal Bir Niteliğe Sahiptir

Sendika üyeleri aynı zamanda toplumun birer üyesidirler. İşçi yaşamı 
ve sorunlarıyla ilgili konular değerlendirilirken, aynı zamanda bu sorunların 
toplumsal sorunlarla bağlantısı kurulmaktadır. Bu anlamda eğitim çalışmaları 
toplumsal gelişime de ön ayak olmaktadır. Bu nedenle sendikamızın eğitim 
faaliyetlerinin temel amacı, üyelerimize sendikal demokrasi ve örgütlülüğün 
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öneminin kavratılmasına yönelik olarak, sendikal yayın ve eğitim 
çalışmalarıyla üyelerimizin düşünen, üreten ve sorumlu bir işçi kimliğine 
kavuşarak sendikal mücadelede yerini almasını sağlamak olmuştur. 
Oluşturduğumuz çerçevede dönem içinde eğitim programımız her geçen gün 
daha gelişmiş yöntem ve içeriklerle zenginleştirilmiştir. Canlı, katılımcı ve 
sendikal politikaların uygulanmasında önemli yararlar sağlayan bu çalışmalar, 
sendikamızın tarihsel birikimine ve demokratik niteliğine yaraşır bir şekilde 
yoğunlaşarak sürmektedir. Bu süreç sendikamızın tüm işçilere güven ve umut 
verebildiği dinamik, gerçekçi politikalara dayalı ve giderek büyüyen bir 
örgütlenme olarak geleceğinin oluşturulmasına da katkı yapmaktadır.

Sendikal eğitim dar anlamıyla, sendika üyelerinin, toplumsal gelişme, 
sendikal örgütlenme, ekonomik gelişmeler ve siyasal düzenlemeler 
konularında bilgilendirilmelerini amaçlayan etkinlikler olarak tanımlanabilir. 
Toplumda yaşayan bütün insanlar gibi çalışanlar da aile yaşamından, 
ekonomik ve siyasal yaşama kadar bütün alanlarda sorunlarının çözümüne ışık 
tutacak bilgi ve ölçülere ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada, eğitim sendikal 
mücadelenin önemli bir parçası haline gelmektedir. 

4.3. Sendikalar ve Eğitim Politikası

Sendikaların eğitim çalışmalarının belli bir düzen ve sistem içinde 
yerine getirilebilmesi için, sendikaların eğitim politikalarının açık olarak 
belirlenmesi gerekmektedir. Böylece eğitim etkinliklerinde istenen başarıya 
ulaşmak kolaylaşacaktır. Özgür ve demokratik sendikacılık hareketini ancak 
iyi eğitilmiş, bilinçli ve özgüven duygusu olan işçiler kurabilir. Bu bağlamda 
bakıldığında sendikaların eğitim etkinliklerinin amaç ve hedefi; işçilere 
okuma-yazma da dahil olmak üzere eğitim sağlamak, mesleki ve teknik 
niteliklerini geliştirmek, toplumsal ve ekonomik konularda bilinçlendirmek, 
işçilerin kültür düzeylerini yükselten ve bilimsel yaklaşımlar kazandıran 
eğitim olanakları sunmak, işçilere özgür ve demokratik sendikacılık anlayışını 
kazandırmak olmalıdır. 

Sendikaların eğitim çalışmaları geniş bir etkinlik alanına sahiptir. Bu 
çalışmalar; bir işçi sendikasının nasıl kurulacağı, ücret anlaşmazlıklarının 
çözümü, uluslararası çalışma koşulları, toplu sözleşmelerin ekonomik 
temelleri, sendikaların toplumsal kalkınmaya katkısı gibi konuları 
kapsayabilir. Eğitimin temel amacı, işçilerde özgüven duygusu yaratmak, 
işçilerin sorunlarını ve haklarını daha iyi kavramalarını sağlamak,  mesleki 
yeterliliklerini ve kişiliklerini geliştirmektir.  İşçilerin sendika çalışmalarına 
katılımını arttırmak, ve işçi örgütlerinin istikrarını güçlendirmek için işçilerin 
eğitimine son derece önem verilmektedir. 
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Genel sendikal eğitim, davranışta değişikliğe yol açan karmaşık bir 
bilgi edinme sürecidir. Aşama aşama ilerlenmesi gerekir. Bu nedenle sendikal 
eğitim seminerleri temel, orta ve yüksek düzey aşamalarına sahip olmalıdır. 
Derinliği, içeriği ve yöntemi; ülkenin, bölgenin ve işkolunun özellikleri, 
deneyimler, üyelerin genel kültür ve bilinç düzeyi göz önüne alınarak 
belirlenmelidir. Hangi düzeyde olursa olsun sendikal eğitim, sendikaların 
birlik, dayanışma ve mücadele örgütü olduğu gerçeği göz önüne alınarak 
hazırlanmalıdır. 

Başarılı bir sendikal eğitim etkinliğin gerçekleşmesinde, iyi 
programlanmış eğitim modellerinin yanında, bunları gerçekleştirecek araçlara 
da gereksinim vardır. Özellikle görsel ve işitsel iletişim araçlarının, basın-
yayın organlarının iyi kullanılması ve bunlar üzerinde denetimin mümkün 
olduğu ölçülerde sağlanması, sorunun aşılmasını büyük ölçüde 
kolaylaştıracaktır. 

4.4. Eğitim Yöntemi 

Sendikamızda eğitim yöntemi olarak başlıca iki temel iletişim yöntemi 
benimsenmiştir. Yaygın kitlesel eğitim ile düzey eğitimlerinin kalıcı olması ve 
zenginleşmenin sağlanabilmesi için, bugüne dek olduğu gibi, bu dönem 
eğitimlerde de hiçbir sınır gözetmeksizin konuşma, soru sorma, müdahale 
etme olanağı sağlayan katılımcı yöntem uygulanmıştır. İkinci olarak ise 
uygulamalı eğitim yöntemleri zaman zaman uygulamaya konulmuştur. Toplu 
sözleşme uygulamaları, film gösterimi, ödev ve sorularla destekleme gibi 
düzenlemelerle zenginleştirilen eğitim araçları oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Dairemiz çalışma dönemi süresince işyerlerimizin mevcut ücret 
düzeylerinin gelişimini değerlendirmek amacıyla sürekli olarak tablolar 
hazırlamıştır. Hazırlanan tablolarda bölgelere göre ücret düzeylerinin 
gelişimini, sektörlere göre ücret düzeylerinin gelişimini, bölge ve sektörlerin 
sendika genel ortalama ücret düzeyleri ve asgari ücretle olan karşılaştırmasını, 
bu ücretlerin alım gücü hesaplarını görmek mümkündür.

4.5.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

4.5.1.Temel Sendikal Bilgiler

*Temel Kavramlar
*Uygulamalar
*Örgütlenmeler
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4.5.2.Türkiye’nin Ekonomik, Sosyal, Siyasal Sorunları

*Ekonomik Sorunlar(Gelir Dağılımı, Enflasyon, Vergi)
*Temel Yapısal Gelişim Süreci
*Siyasal Süreç
*Devletin Yapısı, Karar Alma Süreci
*Genel Kısa Özet
*Toplumsal Yapının Özellikleri
*İstihdamın Nitelikleri
*İnsan Kaynaklarının Nitelikleri
*Kentleşme ve Bağlı Sorunlar
*Kadın Sorunları

4.5.3.Küreselleşme ve Sendikal Hareket

*Emek Sürecinin Şekillenmesi
*Teknolojik Gelişme
*Küreselleşmenin Gelişimi, Oluşumu ve Sonuçları
*İstihdam Yapısındaki Değişim
*Sendikal Hareketin Son Yirmi Yılı(Dünya Geneli)

4.5.4.Sendikal Yapı ve Politikalar

*Temel Sendikal Örgütler
*Sendikaların Temel Yapıları
*Sendika İçi Demokrasi
*Türkiye’de Sendikal Yapı Projeksiyonları
*Türkiye’de Sendikal Politika Projeksiyonları

4.6. DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN BAŞLICA EĞİTİM 
TOPLANTILARI

2015-2019 döneminde eğitim programımız iş yerlerinde ve bölgelerde 
aralıksız olarak sürdürülmüştür. Bazı toplantılar toplu sözleşme hazırlık 
çalışmalarının bir uzantısı olarak gerçekleştirilmiştir. Burada dönem içindeki 
eğitimler genel merkez eğitim salonunda ve özel olarak belirlenmiş seminer 
yerlerinde yapılan eğitimlerle sınırlı olarak sunulacaktır. 

Rultrans Transmisyon Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İşyeri Eğitim 
Toplantısı

İzmir’de Kurulu Rultrans Transmisyon Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  
işyerinde çalışan üyelerimiz için 8 Şubat 2015 tarihinde işyerinde eğitim
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semineri düzenlendi. Seminere, Eğitim ve Toplu Sözleşme Dairesi 
Müdürümüz Üzeyir Ataman, İzmir Şube Yöneticileri ve  üyelerimiz katıldılar. 
Ataman, üyelerimize örgütlenme konusunda bir sunum yaptı. Seminerde 
ayrıca, sendikal mücadelenin nedenleri ve amaçları, Toplu sözleşme 
prosedürü, Türkiye’de sendikal hareketin tarihsel gelişimi,  yasal temeller 
anlatılarak örgütlenme konusunda başarılı olabilmek için yapılması gerekenler 
tartışıldı. Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Çerkezköy Bölgesi İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi

İstanbul Şubemize bağlı Çerkezköy Bölge Temsilciliğimize bağlı 
işyerlerinde işyeri sendika temsilcilerimize 22 Şubat 2015 tarihinde 
Çerkezköy Temsilciliğimizde bir eğitim semineri gerçekleştirdik. Eğitime; 
Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi Başkanı Muharrem Özen,  Toplu 
Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman, İstanbul Şube 
Yöneticileri ve işyeri temsilcilerimiz katıldılar.

Temsilci eğitimi toplantısında; sendika temsilcilerinin yetki, görev ve 
sorumlulukları, 134 sayılı ILO sözleşmesi, 6356 sayılı sendikalar yasası, 4857 
sayılı iş yasası ve 6231 sayılı işçi sağlığı iş güvenliği yasasının özellikleri örnek 
olaylarla değerlendirildi. Eğitim toplantısı, sonra soru-cevap kısmı ile son 
buldu.

Tristone Üyeleri Eğitim Semineri

İstanbul Şubemize bağlı Tristone Flowtech işyerinde çalışan 
üyelerimizle 22 Şubat 2015 tarihinde Çerkezköy Temsilciliğimizde bir eğitim 
semineri gerçekleştirdik. Eğitime; Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi 
Başkanı Muharrem Özen, Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir 
Ataman, İstanbul Şube Yöneticileri, üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz
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katıldılar. Eğitim toplantısında, temel sendikal bilgiler, toplu sözleşme 
kanunları, Türkiye’de sendikal hareketin gelişimi ve değişimi, Lastik-İş 
Sendikası’nın tarihi ve sendikalaşmanın bugünkü durumu üzerine 
değerlendirmeler yapıldı.

     İzmir Bölge Temsilci Toplantısı

    İzmir şubemize bağlı işyeleri; Japar 
Plastik İnşaat Malz. Gıd. Amb. San. ve 
Tic. A.Ş., Rultrans Transmisyon 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Selkim Selüloz 
Kimya San. ve Tic. A.Ş. ve Edak  S.S. 
İzmir Eczacılar  Ür.Temin ve 
Dağ.Koop. işyerlerindeki sendika 
temsilcilerimiz ve İzmir Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimizle 31 Mart 
2015 tarihinde İzmir şubemizde 
eğitim toplantısı gerçekleştirildi. 
Eğitimi Toplu Sözleşme ve Eğitim 
Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman 
gerçekleştirdi. Eğitimde; işyeri 
sendika temsilcilerinin yetki, görev ve 

sorumlulukları, sendikal mücadelenin temel dayanakları, toplu sözleşme 
süreci, yasal temeller ve örgütlenme konuları ele alındı. 

- 193 -



Goodyear Adapazarı Üyelerimizle Eğitim

Goodyear Adapazarı fabrikasında çalışan üyelerimiz 5 Nisan 2015 
tarihinde Kocaeli sosyal tesislerimizde eğitim ve yemek programında bir araya 
geldiler. Toplantıda, Genel Başkanımız Abdullah Karacan salona girişinde 
büyük bir coşku ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Genel Başkanımız 
Abdullah Karacan,  lastik işkolundaki gelişmeler, taşeron işçilerin 
sendikamıza kazandırılması ve sendikal politikalar konusunda 
değerlendirmelerde bulundu. Eğitim toplantısına Sakarya Şube Yöneticileri, 
Goodyear İşyeri temsilcileri ve üyelerimiz katıldılar.

Z o r u n l u  B i r e y s e l  
Emeklilik Sistemi Hakkında 
B i l g i l e n d i r m e  To p l a n t ı s ı  
Gerçekleştirildi

10 Ağustos 2016 tarihinde 
resmi gazetede yayımlanan 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısıyla, 1 Ocak 2017 
tarihinde uygulamaya girecek olan 
zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi 
hakkında 23 Aralık 2016 tarihinde, 
Lastik-İş Sendikası Kocaeli Sosyal 
Tes i s l e r i n d e  b i l g i l en d i r me  
toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda zorunlu bireysel emeklilik sisteminin uygulama çerçevesi 
karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Yasal düzenlemenin sonuçları 
konusunda bilgilendirme, sigorta şirketi tarafından uygulama esasları ile 
anlatılarak, meydana gelecek değişikliklerin emekçiler üzerinde ki etkileri 
konuşuldu. Toplantıya Genel Merkez Yöneticilerimiz, Sakarya ve Kocaeli 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Goodyear, Pirelli ve Brisa İşyeri Sendika 
Temsilcileri ve Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir ATAMAN 
katıldılar.

Gebze Şubesi Temsilci Eğitimi

Gebze Şubemize bağlı işyerlerindeki sendika temsilcilerimiz ve 
Gebze Şubesi yöneticilerimizle 23 Mayıs 2017 tarihinde Gebze Şubemizde 
eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Eğitimde; işyeri sendika temsilcilerinin 
yetki, görev ve sorumlulukları, sendikal mücadelenin temel dayanakları, toplu 
sözleşme süreci, yasal temeller ve örgütlenme konuları ele alındı. 
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İstanbul Şubesi Temsilci Eğitimi

İstanbul Şubemize bağlı işyerlerindeki sendika temsilcilerimiz ve 
İstanbul Şubesi yöneticilerimizle 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul şubemizde 
eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Eğitimi Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi 
Müdürü Üzeyir Ataman gerçekleştirdi. Eğitimde; Türkiye’de demokrasinin 
gelişimi, sendikal mücadelenin temel dayanakları, ekonomik kriz ve sendikal 
politikalar konuları ele alındı. 
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Temsilciler Kurulu Eğitimi

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerindeki sendika temsilcilerimizle 
3 Aralık 2018 tarihinde Sendikamızın Genel Merkezinde düzenlenen 
temsilciler kurulu toplantısının ikinci oturumunda eğitim programı 
gerçekleştirildi.

Genel Merkez Yönetim da katıldığı programda Genel Başkanımız 
Abdullah KARACAN anısında düzenlenen fotoğraf sergisinin ve slayt 
gösterinin ardından düzenlenen eğitimde; sendikal mücadelenin temel 
dayanakları, ekonomik kriz ve sendikal politikalar konuları ele alındı.
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4.7.SENDİKAMIZIN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ

Sendikamızın uluslararası işçi örgütleriyle yürüttüğü çalışmalar 2011-
2015 döneminde de aralıksız olarak sürdürülmüştür. Üyesi olduğumuz 
Industri-All Küresel Sanayi İşçileri Sendikası ve Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu ITUC ile ile işbirliği halinde süreklilik taşıyan eğitimler 
gerçekleştirilmiştir. Örgütlenme, sendikal politikalar ve sosyal diyalog 
konularında sürdürülen çalışmalar ile bir yandan ülkemizdeki Uluslararası 
Sendikal Konfederasyonlara üye olan sendikalar arasında işbirliği ve 
dayanışma güçlendirilirken öte yandan uluslar arası işçi hareketinin birikimleri 
ile çeşitli ülkelerdeki sendikal deneyimler de değerlendirilmiştir. 

Türkiye’de sendikal mücadelemiz uluslararası platforma taşınmış ve 
dünya çapında da sendikal mücadelede dikkat çekmiştir. Taşıt lastiği alanında 
Brisa, Goodyear ve Pirelli işyerlerindeki taşeron işçilerinin kadroya alınması 
zaferi ve Hakan Plastik Örgütlenme mücadelemiz Uluslar arası Sendikal 
platformda geniş yankı bulmuştur. 

4.7.1.Uluslarası Ortak Eğitim Toplantısı

Industri-All Yönetim Kurulu Toplantısı

25-26 Mayıs 2016 günlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde 
Industri-All Küresel Sendika’nın yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 
Yönetim kurulu toplantısında işçi hareketinin dünya üzerindeki durumu 
değerlendirildikten sonra Industri-All’un küresel hedefleri ve stratejileri 
tartışıldı.
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Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Abdullah Karacan 
ile Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürümüz Üzeyir Ataman katıldılar.

ILO'nun 105. Yıllık Konferansı 
Cenevre'de Toplandı

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nün 105. yıllık toplantısı Haziran 
2016’nın ilk yarısında İsviçre’nin 
Cenevre kentinden toplandı. Tüm dünya 
ülkelerinden hükümet, işçi ve işveren 
kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 
katılımcılarla gerçekleştirilen yıllık 
konferans çeşitli yan faaliyetlerle de 
desteklenerek sürdürüldü.
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2016 yılında yapılan ILO Konferansı toplantısına ülkemizden çalışma 
bakanlığı yetkilileri ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yetkilileri yanında DİSK 
temsilcileri de katıldı. DİSK’i temsilen Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, 
Sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Sendikamızın Genel Sekreteri Alaaddin Sarı, Sendikamızın Toplu Sözleşme 
ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman ile DİSK Uluslararası İlişkiler 
Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katıldılar.

Industri-All Küresel Sendika'nın İkinci Olağan Genel Kurul 
Toplantısı

Industri-All Küresel Sendika’nın İkinci Olağan Genel Kurulu 3-7 
Ekim 2016 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde toplandı. 
Yaklaşık 160 ülkeden 350 sendikanın katıldığı genel kurulda 4 gün boyunca 
dünyadaki çalışma yaşamı sorunları, sendikalaşma, güvencesizlik ve geleceğe 
dönük politikalar tartışıldı. Genel kurulda ayrıca 2016-2020 yılları arasında 
görev yapacak Industri-All yönetim organları da seçildi.

Genel Kurul’da yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanımız 
Abdullah Karacan yeniden Industri-All Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 

IndustriAll Küresel Sendika'nın 
Dünya Lastik ve Kimya İşkolu 
Değerlendirme Toplantısı

Industri-All Küresel Sendika’nın 
düzenlediği dünya lastik ve kimya 
işkolu değerlendirme toplantısı 8-9 
Kasım 2018 tarihlerinde Cenevre’de 
g e r ç e k l e ş t i r i l d i .  To p l a n t ı y a  
s e n d i k a m ı z ı  t e m s i l e n  G e n e l  
Başkanımız Abdullah Karacan ile 
Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi 

Müdürümüz Üzeyir Ataman katıldılar.
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5. BÖLÜM 
BASINDA LASTİK-İŞ
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10.05.2015 ÇAĞDAŞ KOCAELİ

 27.08.2015 Özgür Kocaeli Gazetesi



09.05.2015  GAZETE TUTANAK

- 203 -



09.05.2015 DEMOKRAT KOCAELİ

09.05.2015 GAZETE TUTANAK

16.12.2015   TEK GERÇEK PAZARLIK ÖZGÜR KOCAELİ İSMET

ÇİĞİT KÖŞE YAZISI
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10.05.2015 ÖZGÜR KOCAELİ 

08.01.2016  LASTİK ANLAŞTI ÖZGÜR KOCAELİ
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08.01.2016  BİZİM KOCAELİ ANLAŞTILAR

29.01.2016  TÜRK PİRELLİ'DEN EMEKLİLERE UĞURLAMA KOCAELİ MANŞET
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01.09.2016 ÇAĞDAŞ KOCAELİ 

 01.09.2016 MAVİ KOCAELİ
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 20.05.2016 KOCAELİ DEMOKRAT

23.02.2018 BİZİM YAKA KOCAELİ 
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28.11.2018 ADAPOSTASI

24.11.2018 KOCAELİ DEMOKRAT

ADEM TURGUT   
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11.01.2016 ÖZGÜR KOCAELİ 

İSMET ÇİĞİT KÖŞE YAZISI

15.11.2018 Özgür Kocaeli İSMET ÇİĞİT 
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 24.11.2018 BİZİMYAKA KOCAELİ

 23.02.2018 KOCAELİ DEMOKRAT 
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 24.11.2018 ÇAĞDAŞ KOCAELİ
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24.11.2018 GÖLCÜK POSTASI 

24.11.2018 KOCAELŞ GAZETESİ 24.11.2018 KOCAELİ DEMOKRAT 
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25.12.2018 MAVİ KOCAELİ 

 15.11.2018 BİRGÜN
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15.11.2018 KOCAELİ DEMOKRAT 
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15.11.2018 KOCAELİ DEMOKRAT GAZETESİ 

- 217 -



LASTİK-İŞ  TÜRKÜSÜ
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ARKA KAPAK
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