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Samsun Şubesi 11.
Genel Kurulu 23 Hazi-
ran 2021 tarihinde ya-
pıldı.
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Çalışma ve Sosyal Gü-
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Bu yazımızda son yıl-
larda ülkemizde önemli
bir tartışma gündemi
oluşturan kişisel sağlık
verilerinin işlenmesi
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vereceğiz.
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Sayfa: 81

Onurlu çalışma hakkı
Akit  Taraflar,  tüm  çalışanların  onurlu  ça-

lışma  haklarının  etkili  bir  biçimde  kullanıl-

masını  sağlamak  amacıyla işverenlerin ve

çalışanların örgütlerine danışarak,
1-Çalışanların  işyerinde  ya  da  işle  bağ-

lantılı  cinsel  taciz  konusunda  bilinçlenmesi,

bilgilenmesi  ve  bunun engellenmesini des-

teklemeyi ve çalışanları bu tür davranışlar-

dan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri

almayı;2-Çalışanların birey olarak işyerinde ya da

işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları kınanı-

lacak ya da açıkça olumsuz ya da suç oluş-

turan, yinelenen eylemler konusunda

bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların engel-

lenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür

davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun

önlemleri almayıtaahhüt ederler.
(Türkiye’nin 6 Ekim 2004 tarihindeimzaladığı Gözden GeçirilmişAvrupa Sosyal Şartı  Madde 26)



Dünyayı küresel  ölçekte etki leyen
ve 4 milyonu aşkın insanın ölümüne
neden olan koronavirüs salgını, ülke-
mizi de her yönüyle ağır biçimde etki-
ledi ve etki l iyor.

Çalışma yaşamında görülen bir dizi
sorunun yanında eğit im, sağlık, sosyal
güvenlik, gelir dağıl ımı, enflasyon gibi
birçok ekonomik ve sosyal konuda
katlanan sorunlar yaşanmaktadır. 

Pandemi koşul larında gerçekleşen
büyük ekonomik ve sosyal sorunların
yaygın ve derin etkisi yalnızca günü-
müzü değil gelecek yı l ları etki leyecek
boyutlardadır. 

Ekonomik bunalımın gücünü ve acı-
masızl ığını ortaya çıkartan en önemli
veri ler in başında işsizl ik veri ler i gel-
mektedir. Geniş tanımlı işsizl ik oran-
ları yüzde 28’e yaklaşırken, her 100
kadından yalnızca 16’sı kayıt l ı ve tam
zamanlı  çal ış ıyor;  milyonlarca genç,
işsizl iğ in yarattığı  beli rs izl ik lerin ka-
ranlıklarında yaşıyor.

Siyasal iktidarın salgın ardından ger-
çekleştirdiği kısa çalışma ödeneği i le
işten çıkarmaların yasaklanması uygu-
lamalar ı, ekonomik bunal ımın her
geçen gün daha da ağırlaşan sorunla-
r ını  ortadan kaldırmada ya da azalt-
mada yeterl i olmadı. Hatta sorunların
büyüklüğü i le al ınan önlenmelerin ye-
tersizl iğ i arasındaki çelişki,  g iderek
daha yeni  ve daha büyük sorunların
oluşmasına neden oldu.

Gerçekte işçi leri korumak üzere
oluşturulan ve bir sosyal güvenlik ku-
rumu olan İşsizl ik Sigortası Fonu’nda
bulunan birikimler, büyük ölçüde işve-
renlere finans desteği olarak sunuldu;
buna karşı l ık işç i lerin soluklanmasını
sağlayacak akti f önlemlerden kaçı-
nı ldı.

Bu nedenle salgın ortamı, tüm insan-
lara ağır yükler getir irken derin eko-

Yeni sorunlara karşı
yeni çözüm araçları

geliştirilmelidir...
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nomik bunalım koşulları, bu süreci iş-
çi ler ve tüm emekçiler üzerinde daha
da ağırlaştırdı , yoğunlaştı rdı ve zor-
laştırdı.

Tüm bu olumsuz süreçler bir kez
daha sosyal devletin ne kadar önemli
ve vazgeçi lmez olduğunu kanıtladı.
Çünkü kamusal desteği dışlayan, buna
karşl ılık sermayenin ekonomik çıkarları
ekseninde hedefler beli r leyen, geniş
halk kesimlerin in çıkarlarını önemse-
meyen neoliberal ekonomik ve sosyal
polit ikaların milyonlarca insanın ihti-
yaçlarını karşı laması olanaksızdır. 

Değerl i üyelerimiz,
Sendikal yaşamın çok yönlü ve çok

boyutlu sorunlar içinde bulunduğu bu
dönemde, Tez-Koop-İş’in örgütlenme
atağı devam ediyor.  2019 yıl ı  içinde
hız kazanan  2020 yıl ında daha geniş-
leyen sendikal örgütlenme atı l ımın ın
daha geliştir i lmesi yönünde çabaları-
mız işkolunda yüz binlerce sendikasız
ve toplu iş sözleşmesiz çalışan işçi ler
için de gerçek bir güvencedir.

Şimdi görevimiz kazanımları koruyan
ve gelişti ren, onların yaşam ve ça-
l ışma standartların ı iyi leştiren  toplu
iş sözleşmeleri bağıtlamaktır. Sendikal
örgütlenme sürecine katk ı sağlayan
tüm üyelerimize, temsilci lerimize,
sendikamız karar organlarında görev
üstlenen tüm arkadaşlarımızla sendi-
kamız çal ışanlarına teşekkür etmeyi
bir borç bil iyorum.

Koronavirüs salgının i lk günlerinden
itibaren AVM’lerde çalışan işçi lerin so-
runlarını kamuoyuna yansıtan, onların
sorunlarına somut çözümler öneren
sendikamız, koronavirüs nedeniyle ya-
şamların yit iren tüm işçi lerin meslek
hastalığ ı kapsamında değerlendiri l-
mesi istemlerini savunurken  hastalık
geçiren ya da yaşamlarını yit iren işçi-
lerin raporlar ının gerçeğe uygun dü-
zenlenmesinin zorunlu olduğunu her

alanda savunmaya devam edecektir.
İçinde bulunduğumuz dönemde sen-

dikalara çok önemli görevler düşmek-
tedir.  Geri leti lmek istenen ekonomik
ve sosyal hakların korunması ve geliş-
tir i lmesi mücadelesinde tüm sendika-
ların, meslek örgütlerinin, demokratik
kurum ve kuruluşların yeni araç ve
yöntemleri gelişt irmeden i leri adımlar
atması olanaksızdır.  Kendi içine kapa-
nık, yalnızca kendi üyelerini ilgi lendi-
ren kurumsal gündemi i le yol almaya
çalışan bir sendikal hareketin geleceği
olmadı,  olamaz. Çünkü sendikalar, de-
mokratik hak ve özgürlükler i, insan
haklarını,  s ınıfsal ve sosyal sorunları
gündeme getird iği  ve savunduğu öl-
çüde toplumsal işlevlerini yerine geti-
rebil ir . Bu nedenle sendikaların
güçbirliği içinde sorunların çözümünde
daha aktif görevler üstlenmesi zorun-
ludur.

Koronavirüs salgını ortamında özve-
riyle çalışarak ekonominin ve sosyal
yaşamın sürdürülmesine katkı veren
tüm çalışanlara teşekkür ediyor, ya-
şamlar ını yit i ren tüm insanlarımızın
anıları önünde saygıyla eğil iyoruz.

Haydar Özdemiroğlu
Genel Başkan 
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Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
yeni yıl nedeniyle yayın-
ladığı basın açıklama-
sında dünyayı ve
ülkemizi saran pandemi
konusuna değinirken ül-
kemizde yaşanan derin
ekonomik bunalım ile de-
mokratik hak ve özgür-

lükler konusunda tüm
sendikaları dayanışmaya
çağırdı.

Genel Yönetim Kurulu
açıklamasında şu görüş-
ler savunuldu:

“Bir yıl önce 2020 yı-
lına büyük umutlarla
giren insanlık, yılın ilk
aylarından itibaren

“Türkiye salgına karşı sosyal önlemlerde
yetersiz kalıyor” 

SENDİKAL GÜNDEM
Covid-19 salgını ile ta-
nışmaya başladı. Önce
Çin’de görülen ve daha
sonra Uzakdoğu ülke-
lerinden gelen salgın
ve buna bağlı ölüm ha-
berleri giderek birçok
ülkeyi etkilemeye baş-
ladı ve kısa bir süre
içinde aralarında ülke-
mizin de bulunduğu
tüm ülkelerde yayıl-
maya başladı. Dünya
Sağlık Örgütü’nün
Covid-19'in küresel bir
salgın olduğunu açıkla-
dığı günlerde 20 bin
dolaylarında gerçekle-
şen ölüm olayları ara-
dan geçen yaklaşık 8
ayda 2 milyona da-
yandı.  Günümüz ko-
şullarında salgının
durdurulması ve etkisiz
kılınması için alınan

önlemler ancak sınırlı
düzeyde başarılı ola-
bildi.

Küresel salgın ülke-
lerin yalnızca sağlık so-
runlarını arttırmakla
kalmadı; ekonomilerini
daha da kırılganlaş-
tırdı, sosyal koruma
politikaların güçsüzleş-
tirdi, istihdam sorunla-
rını arttırarak işsizliği
yeni boyutlara ulaş-
tırdı. 

Covid-19’un yarattığı
büyük ekonomik ve
sosyal sorunlara kar-
şın  silahlanma yatırım-
ları gerilemedi; Orta-
doğu ve Afrika başta
olmak üzere daha ön-
ceki yıllarda yaşanan
gerilim ve çatışmalar
varlığını korudu.
Bugün hala milyon-

Yeni hedeflere birlikte...
1962 yılından günümüze 59 yıldır sendikal hak ve özgür-

lükler mücadelesini kararlılıkla sürdürmeyi bir varlık şartı ola-
rak gören Tez-Koop-İş Sendikası, geleceğe umut ve güvenle
yürüyor. Türkiye sendikal hareketinin onurlu bir üyesi olan
sendikamızın kuruluşunu gerçekleştiren ve bugünlere ulaş-
masına emek veren; daha iyi yaşama ve çalışma koşulları için
hiçbir özveriden kaçınmayan tüm üye ve yöneticilerimizi saygı
ve sevgi ile anıyoruz.   Andımız, baskılara, zorbalıklara ve tüm
anti-demokratik uygulamalara karşı demokrasi, barış, ekmek
ve özgürlük için mücadele... Şimdi ve her zaman daha güzel
bir dünya için birlikte ve omuz omuza…

Demokratik sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde
daha ileri, çok daha ileri…
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“Sosyal ve Tıbbi Yardım Hakkı”
Akit taraflar sosyal ve tıbbi yardım hakkının etkili bir biçimde

kullanılmasını sağlamak amacıyla:
1. Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya

başka kaynaklardan, özellikle bir sosyal guv̈enlik sisteminden
yararlanarak böyle bir olanak sağlayamayan herkese yeterli
yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun gerektirdiği ba-
kımı sunmayı;

2. Böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve sosyal
haklarının kısıtlanmasını önlemeyi;

3. Herkesin, kişisel veya ailevi mahrumiyet halini önlemek,
gidermek ya da hafifletmek için gerekebilecek öneri ve kişisel
yardımları uygun kamusal ya da özel hizmetler eliyle alabil-
mesini sağlamayı; (...) taahhüt ederler.

(Avrupa Sosyal Şartı (Gözden Geçirilmiş, Madde 13’den...)

larca insan mülteci ola-
rak yurtlarından top-
raklarından uzakta
yaşamlarını sürdürü-
yor ve yüzbinlerce
asker emniyetleri açık
silahlarında parmakla-
rını tetikte tutuyor.
Oysa üretilen zengin-
liklerin büyük bölü-
münü silahlara ve
savaşlara değil barışa,
küresel iklim krizinin
etkilerinin azaltılma-
sına, sosyal hakların
geliştirilmesine, top-
lumsal dayanışmaya,
kısaca insanca yaşa-
maya  harcanmış olsa
her toplum, ülke ve
genel olarak insanlık,
çok daha  özgür, mutlu,
güvenli olabilirdi. 

Ekonomik kriz sar-
malında, Covid-19 sal-

gınına yakalanan Tür-
kiye açısından  2020 yılı
çok önemli sorunların
yaşandığı ve birçok
temel sorunun büyük
tehlikeler içeren yeni
boyutlar kazandığı bir
yıl oldu.

Ekonomik kriz orta-
mında döviz kurlarında
yaşanan aşırı yükselme
ile birlikte hayat pahalı-
lığı, bireysel borç-
lanma, yoksullaşma
daha da yaygınlaştı ve
gelir dağılımını daha da
bozuldu.

Covid-19 salgını süre-
cinde birçok ülke etkili
ekonomik ve sosyal ön-
lemler almayı sosyal
devletin bir zorunluluğu
olarak yerine getirirken
ülkemizde alınan ön-
lemler yetersiz kaldı.

Salgın nedeniyle ka-
rantina önlemleri çer-
çevesinde kapatılan
işyerlerinde çalışan iş-
çiler ücretsiz izine çı-
kartılırken, kısa
çalışma ödeneği alan
işçilere yapılan ödeme-
ler son derece düşük
belirlendi. 

Dünyanın birçok ül-
kesinde Covid-19 ne-
deniyle yaşamlarını
yitiren ya da hastala-
nanlar  iş kazası ve
meslek hastalığı hakla-
rından yararlanırken ül-
kemizde  sağlık
çalışanları başta olmak
üzere, alışveriş mer-
kezleri (AVM), çağrı
merkezi, eğitim ve lo-
jistik sektörlerinde ça-
lışan işçiler için
kazanımları güçlendi-

recek hiçbir düzenle-
meye gidilmedi.

Milyonlarca işçi ve
ailesini etkileyen
önemli bir süreç de as-
gari ücretin belirlen-
mesi aşamasında
ortaya çıktı. Enflasyo-
nun çift rakamlı oran-
larda gerçekleşmesine,
yoksullaşmanın yay-
gınlaşmasına ve salgın
koşullarının getirdiği
büyük yüklere rağmen
asgari ücret açlık sını-
rının altında tutuldu.
Oysa İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesine
göre; “Çalışan herke-
sin, kendisi ve ailesi
için insan onuruna ya-
raşır ve gerekirse her
türlü sosyal korunma
önlemleriyle desteklen-
miş bir yaşam sağlaya-



Tüm dünyayı etkile-
yen, milyonlarca insanın
hastalanmasına ve yak-
laşık 4 milyon insanın
ölümüne neden olan
Covid 19 salgını ekono-
mik ve sosyal yaşamı
derinden etkilemeye
devam ediyor. 

Uluslararası örgütler,
sivil toplum örgütleri ve-
sendikalar salgının ya-
rattığı sonuçlar üzerine
görüşlerini ve istemlerini
açıklarken insanlığın kar-
şılaştığı bu olumsuzlu-
ğun yarattığı ağır yükün
giderilmesi kaygısını dile
getiriyor.

Küresel Sendikalar
Konseyi, 28 Nisan 2020
tarihinde yayımladığı bil-
diriyle dünyanın tüm ül-

kelerini ve iş sağlığı ve
güvenliği kurumlarını
Covid-19'un meslek has-
talığı; Sars-CoV-2'yi ise
bir mesleki tehlike olarak
tanımaya çağırdı. 

Aralarında sendikamı-
zın üye olduğu UNI Kü-
resel Sendikalar Birliği ile
İnşaat ve Ağaç İşçileri
Enternasyonali (BWI),
Eğitim Enternasyonali
(EI), Uluslararası Sanat
ve Eğlence Birliği (IAEA),
IndustriALL Küresel Sa-
nayi İşçileri Sendikası,
Uluslararası Gazeteciler
Federasyonu (IFJ), Ulus-
lararası Taşımacılık İşçi-
leri Federasyonu (ITF),
Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu (ITUC),
Uluslararası Gıda, Tarım,

Küresel Sendikalar Konseyi: “Covid-19
Meslek Hastalığı Olarak Tanınmalıdır”
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cak adil ve elverişli bir
ücrete hakkı vardır.”
Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’nun 1970
yılında kabul ettiği 131
Sayılı Asgari Ücretin
Belirlenmesine İlişkin
Sözleşmesine göre, as-
gari ücretin saptanma-
sında ailelerin ihti-
yaçları, yaşam maliyeti,
sosyal güvenlik yar-
dımları, sosyal grupla-
rın göreceli yaşam
standartları, ülkedeki
genel ücret düzeyi dik-
kate alınmalıdır. Tür-
kiye Cumhuriyeti Ana-
yasasına göre devlet;
“Çalışanların yaptıkları
işe uygun adaletli bir
ücret elde etmeleri ve
diğer sosyal yardımlar-
dan yararlanmaları için
gerekli tedbirleri alma-
lıdır.”

Asgari ücretin belir-
lenmesinde temel kri-
terleri oluşturan tüm
bu unsurlar, tartışma
gerektirmeyen kesin,
emredici ve zorunlu
hükümlerdir. 

Sendika temsilcileri-
nin ortaya koyduğu
tüm somut ve gerçek
verilere karşın asgari
ücretin 2 bin 825 lira 90

kuruş olarak belirlen-
mesi, yalnızca ekono-
mik etkiler yönünden
değil yaratacağı sosyal
sonuçlar yönünden de
dikkatle değerlendiril-
mesi gereken bir olgu-
dur.

Ekonomik krizin tüm
toplum kesimlerini de-
rinden sarstığı insan
hakları, demokrasi ve
özgürlükler yönünden
gerileyen bir ülke gö-
rüntüsü veren Tür-
kiye’nin demokratik-
leşme süreçlerinin dı-
şına savrulmaması ileri
ve çağdaş bir ülke ol-
manın gerekliliği ve zo-
runluluğudur. Bu ne-
denle öncelikle top-
lumu sürekli olarak ku-
tuplaştırmaya çalışan,
nefret ve kin içeren
söylemler, düzenleme-
ler ve uygulamalar
mutlaka terk edilmeli;
basın ve iletişim özgür-
lüğünün tam olarak ya-
şama geçtiği, daya-
nışma içinde bir yaşam
sürdürülen kalıcı siya-
sal, ekonomik ve sos-
yal ortam yaratılmalı-
dır”

Aşıda dengesizlik...
Salgının tüm dünyaya yayılmasını izleyen günlerde milyarlarca in-

sanın korunması için aşı üretimi de gündeme geldi. Bu durum bir yan-
dan devletleri harekete geçirirken diğer yandan küresel ilaç şirketlerini
de harekete geçirdi. Birkaç ay içinde Çin, Rusya, Almanya, İngiltere
başta olmak üzere farklı ülkelerden aşı haberleri gelmeye başladı. Bi-
rinci faz, ikinci faz ve üçüncü derken 2020 yılının sonuna doğru aşı-
lamalar başladı.

Ancak burada önemli sorunlar olmadığı asla söylenemez. Sorunun
ilk akla geleni, zengin ülkelerin kendi nüfuslarının çok üzerinde aşı si-
parişlerinde bulunması... Çünkü tüm dünyadaki dozların yarısından
fazlası dünya nüfusunun yüzde 10’undan azını oluşturan 10 varlıklı
ülkede uygulanıyor ve 100’den fazla ülkede henüz tek bir kişi bile aşı-
lanmadı. Bu görüntü 21. Yüzyılda dünyanın içinde bulunduğu orantı-
sız sosyal dengeyi somut ve yalın olarak gösteriyor.
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Otel, Restoran, Tütün ve
Müttefik İşçi Sendikaları
Birliği, Kamu Hizmetleri
Enternasyonali (PSI),
OECD Sendika Danışma
Komitesi (TUAC), Küre-
sel Sendikalar Konseyi
Covid-19'un Meslek
Hastalığı Olarak Tanın-
ması çağrısı yaptı. Bildi-
ride özetle şu görüşler
savunuldu:

“Dünya nüfusunun
üçte biri Covid-19’un
yayılımını yavaşlatmak
için karantinanın çeşitli
biçimleri altında yaşı-
yor.  Sağlık ve sosyal
hizmet, acil servisler,
tarım, gıda ve pera-
kende, ulaşım, eğitim,
altyapı dahil inşaat iş-
leri ve diğer kamu hiz-
metlerinde görevli
milyonlarca işçi, top-
lumu ayakta tutmak
için çalışmaya devam
etmektedir. Ancak
büyük çoğunluk, bir bi-
yolojik faktörün neden
olduğu meslek hastalı-
ğına maruz kaldığında
gerekli ve kapsamlı ko-
ruma olmadan çalışı-
yor. Bu durum işçiler,
onların aileleri ve bir-
likte yaşadıkları toplum
için derin bir risk ve

tehlike oluşturmaktadır.
İşçiler Sars-CoV-2 ko-

ronavirüsünün mesleki
tehlike biçiminde resmi
olarak tanınmasına ihti-
yaç duymaktadırlar. İş-
çileri mümkün
olduğunca tehlikeden
korumak, herhangi bir
tehlikede olduğu gibi
işverenlerin sorumlulu-
ğundadır. Bu, sıkı hij-
yen önemleri, sosyal
mesafe, doğru tipte ye-
terli kişisel koruyucu
ekipman (doğru prog-
ram uygulamasıyla) ve
virüse maruz kalmış iş-
çilerle birlikte özellikle
test kolay ulaşılabilir
hale geldiğinde onlara
temas etmiş olabilecek-
ler için uygulanacak
test, takip ve takip pro-
tokolleri anlamına gelir.
Ayrıca işçiler, Covid-
19’un bir meslek hasta-
lığı olarak resmi
biçimde tanınmasına
ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu tanıma, riskin azal-
tılması için üzerinde an-
laşma sağlanmış
önlemlerin ve işçilerin
temsil ve iş sağlığı ve
güvenliği haklarının uy-
gulanmasını sağlaya-
caktır. Bu haklar

güvenli olmayan ça-
lışma koşullarında ça-
lışmayı reddetmeyi de
içerir. 

Hükümetler işteki va-
kaların raporlanmasını
ve kaydedilmesini
talep etmeli ve bura-
daki Covid-19 mağdur-
ları ve onlardan
etkilenen aileleri için
tam tıbbi bakım ve taz-
minat düzenlemesi
sağlamalıdır. 

İşverenlerin çalışan-
larının sağlık ve güven-
liğini Sars-CoV-2 dahil
olmak üzere tüm işyeri
tehlikelerinden koruma
sorumluluklarını hatır-
laması sağlanmalıdır. 

Tüm çalışanların
mesleki hastalık sis-
temleri, işin bir çalışanı
Sars-CoV-2’ye maruz
bırakma bıraktığı du-
rumlarda “aksi ispat
edilebilir kuralını” içe-
recek şekilde değiştir-
meli ve Covid-19 işle
ilgili bir hastalık olarak
tanınmalı ve zararı kar-
şılanmalıdır.

Covid-19 enfeksiyon-
ları durumunda aksi
ispat edilebilir kuralı-
nın dahil edilmesi, işçi-
lerin tazminatı için

yasal ve düzenleyici
çerçeve kapsamında il-
gili yetkililere aksi
yönde kesin kanıt sağ-
lanmadıkça, bir işçinin
işyerinde Sars-CoV-
2'ye maruz kalmasın-
dan kaynaklandığı
anlamına gelecektir. İş-
yerinin tanımı, işe gidip
gelmeyi de içerir.
Covid-19’un meslek
hastalığı olarak tanın-
ması, işverenlerin so-
rumlu ve yükümlü
olmasını ve ihmalkâr
işverenlerin ceza uygu-
lamasına tabi olmasını
sağlar.

İşçiler için böylesi bir
koruma ve tanımanın
sağlanması ile önleyici
tedbirlerin mümkün
olan en geniş ölçüde
uygulanması ve işçile-
rin Covid-19 olmaları
durumunda tazminata
adil biçimde erişmesi,
hak ettikleri saygıyı on-
lara gösterme yönünde
bir başlangıç olacaktır.
Enfeksiyonun önlen-
mesi ve işçi sağlığının
korunması her zaman
birinci öncelik olmalı-
dır.”

Bir kere daha, bin kere daha...
İnsan hakları, bütün insanlık için ortak değerler, gerçekleş-

tirilmesi gereken ortak hedefler bütünüdür; kişilere, devlete,
kurumlara ya da başka bir otoriteye devredilemez ve vazgeçi-
lemez.

İnsan haklarının yaşam bulduğu siyasal sistem,  demokratik
kurum ve kuralların tam ve eksiksiz olarak uygulandığı, huku-
kun üstünlüğünün yaşama geçirildiği, güçler ayrılığı ilkesinin
yürürlükte bulunduğu siyasal sistemlerdir. Bu nedenle insan
haklarının yaşama geçeceği, uygulanacağı siyasal ve sosyal
ortam  demokratik ortamlardır. İnsan haklarının yaşama geçi-
rilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla hukuk devleti
ilkeleri içinde uygulanmasına bağlıdır. Demokrasinin ve özgür-
lüklerin yaşama geçirildiği bir ülke, yalnızca kendi yurttaşları-
nın onurlu bir yaşam sürdürmesi açısından değil, tüm
insanlığın onurlu bir yaşam sürdürmesi için gerekli ve zorun-
ludur.
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sunumu, ulaşım, alt-
yapı dahil yapı işleri, lo-
jistik, madencilik,
güvenlik, toplu üretim
yapılan alanlar ile farklı
sektörlerde bulunan
büyük sanayi fabrikala-
rının önemli bölümü ve
kamu hizmetlerinde gö-
revli milyonlarca çalı-
şan, ekonomiyi ve
toplumu ayakta tutmak
üzere her türlü risk ve
tehlikelere karşı özve-
riyle çalışıyor ve üreti-
yor.

Ancak salgını yavaş-
latmak üzere sürdürü-
len bu çalışmalar
sürecinde çok sayıda
çalışan, işyeri orta-
mında ve/veya işe bağlı
olarak Covid-19‘a yaka-
lanırken önemli bölümü
ise yaşamlarını yitiriyor. 

Sağlık alanında
Covit-19’dan etkilenme
ve ölüm olaylarının
benzer biçimde diğer
çalışma alanlarında da
görüldüğü ve salgının
öncelikle risklerle yüz-
yüze bir yaşam sürdü-
ren işçileri ve kamu
çalışanlarını etkilediği
tartışılmayacak bir ger-
çektir. Çünkü bu sü-
reçte salgın hızının

kontrol edilmesi ve az-
altılması ile çelişen bir
dizi kararın uygulama
sokulduğu da gözlen-
mektedir. Bunların ba-
şında Alışveriş
Merkezlerinin (AVM)
açılması, amatör ve
profesyonel futbol ligle-
rinin 12 Haziran 2020
tarihinden itibaren oy-
nanmaya başlanacağı
gelmektedir.

Tüm bu gelişmeler
ortamında Sosyal Gü-
venlik Kurumu'nun 7
Mayıs'ta özel genelge
yayınlayarak Covid-
19’a yakalanan çalışan-
ların iş kazası geçirmiş
olmayacağı, raporların
buna uygun tutulması
gerektiği basına yan-
sıdı. Bu genelge esas
alındığında Covit-19’a
yakalanan bir çalışan,
kamu ya da özel sek-
törde çalışsın veya işçi
ya da kamu çalışanı
olsun tazminat hakkın-
dan yararlanamayacağı
gibi yaşamını yitirmiş
ise ailesine gelir bağ-
lanması da olanaksız
olacaktır. 

Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’nun yayınladığı
bu genelge yürürlükteki

Koronavirüs salgını
çalışma yaşamı üzerin-
deki etkilerini hissettir-
meye devam ederken,
dünyanın önde gelen
sendikalarından, meslek
örgütlerinden ve kuruluş-
lardan Covid-19'un mes-
lek hastalığı olarak
tanınması ve Covid-19'a
yakalanan işçinin iş ka-
zası geçirdiğinin kabul
edilmesi gerektiğine iliş-
kin açıklamalar yapıldı.
Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Başkanı Haydar
Özdemiroğlu da yaptığı
açıklamada SGK genel-
gesiyle Covid-19'a yaka-
lananların iş kazası ve
meslek hastalığı kapsa-
mının dışında bırakılma-
sını eleştirdi. 

Özdemiroğlu özetle
şunları söyledi:

“Tüm dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs
salgını, ülkemizi de tü-
müyle etkisi altına
almış bulunuyor.

Milyonlarca insan
Mart ayının ikinci hafta-
sından itibaren kont-
rollü bir yaşam
sürdürerek olağanüstü
önlemlerle Covid-19
salgınından korunmaya
çalışıyor.

Salgının yavaşlatıl-
ması ve kontrol altına
alınması sürecinde
başta hekimler ve tüm
sağlık çalışanları olmak
üzere sosyal hizmet,
acil servis, eczacılık,
market, gıda üretimi ve

Tez-Koop-İş:” Covid-19 raporları açık ve
gerçek bilgileri içermelidir”

İnsan hakları genel ve evrenseldir
İnsan hakları genel, kapsayıcı ve evrenseldir. Değerler

buẗun̈luğ̈ud̈ur̈ ve insanın “varlık” sorunudur. Yani insan, nasıl
yapıp-eden, seven-uz̈ul̈en, duş̈un̈en-akıl yur̈uẗen bir varlık ise
aynı biçimde  yaşamının tüm evrelerinde doğal ve sosyal hak-
ları olan,  bir “varlık”tır.

İnsan hakkı, birilerinin gereksindiğinde dile getireceği/getir-
mek durumunda kaldığı ve ancak gereksindiği kadarını kabul
edeceği, “işine gelmeyeni” unuttuğu ya da terkettiği bir olgu ya
da değer değildir. 

Özellikle ul̈ke yöneticilerinin ya da herhangi bir kurum veya
işletme yöneticisinin ancak o an gerekli göreceği kadar dile
getireceği bir şey de değildir. 

İnsan hakları yalnızca bireysel bir kabul, “fiyaka”, “kibir” ya
da “laf kalabalığı” da değildir; vazgeçilemez, devredilemez,
genel ve objektif bir gerçekliktir.
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yasal düzenlemelere,
yönetmeliklere ve Yar-
gıtay’ın benzer durum
için aldığı karara aykırı
niteliktedir.

1-Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun genelgesi
yürürlükten kaldırılmalı,
Covid-19’a yakalanan
ve/veya yaşamını yiti-
ren tüm çalışanlar iş ka-
zası ve meslek hastalığı
kapsamında değerlen-
dirilmelidir,

2-İş sağlığı ve gü-
venliği ile sosyal gü-
venlik yasalarında ve
bu yasalara bağlı olarak
çıkartılan yönetmelik-
lerde Covid-19’un mes-
lek hastalığı olduğu
gerçeği açık biçimde
belirtilmelidir,

3-Covid-19’a yakala-
nan ve/veya yaşamını
yitiren tüm çalışanların
sağlık raporları “İş ka-
zası ve meslek hastalığı
bildirim formu”na işlen-
melidir.

4-Covid-19 nede-
niyle yaşamını yitirenler
için hazırlanan ölüm ra-
porları “bulaşıcı hasta-
lık” tanımına göre değil
açık ve bilimsel hastalık
nedeni belirtilerek dü-
zenlenmelidir.

5-6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Ya-
sası, kapsam maddesi
başta olmak üzere sen-
dikaların ve meslek ku-
ruluşlarının katkılarıyla
yeniden düzenlenmeli-
dir. Bu bağlamda yasa
kamu çalışanlarını; ser-
best meslek sahiple-
rini; tarım ve orman
işlerinde çalışanları ve
çiftçileri; ev hizmetle-
rinde çalışanları; afet
ve acil durum birimle-
rinde bulunanları; her-
hangi bir çalışan
istihdam etmeksizin
kendi nam ve hesabına
mal ve hizmet üretimi
yapanları da kapsama-
lıdır.

6-Covid-19 nede-
niyle yapılan ekonomik
ve sosyal destek veya
katkı programlarında
ve bunlara bağlı öde-
melerde her türlü ay-
rımcılıktan kaçınılma-
lıdır.”

Bireysel ve sosyal haklar bütündür
Ülkemizde insan hakları kavramından söz edildiğinde ge-

nellikle dar bir algılama egemen olmaktadır. Çun̈ku ̈insan hak-
ları kavramı dile getirildiğinde öncelikle bireysel hak ve
özgur̈luk̈lerin kısıtlanması ya da baskı altında kalması, kötü
muamele, işkence ya da hukuk dışı uygulamalar akla gelmek-
tedir. Oysa insan hakları kavramı, çok daha geniş bir anlam
duz̈eyine oturan, bireysel ve sosyal hakları kavrayan genel,
temel ve kapsayıcı bir kavramdır.

İnsan hakları, buẗun̈ insanlık için ortak değerler, gerçekleş-
tirilmesi gereken ortak hedefler buẗun̈ud̈ur̈. İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesi’nin tanımıyla “insan hakları”, buẗun̈ insanların;
ulus, dil, din, inanç, ırk, cinsiyet,  dun̈ya göruş̈u,̈ ekonomik ve
sosyal durum gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca ama
yalnızca insan olmalarından kaynaklanan haklarının tum̈ud̈ur̈.
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“Hekimler olarak, sal-
gının giderek ağırlaştı-
ğını her gün artan
kayıplarımızın üzüntü-
sünü yaşayarak görü-
yoruz. Hastalarımız her
geçen gün artıyor. Sal-
gınla mücadelede sağ-
lık sistemimizin bu
yükü kaldıramaz hale
gelmeye başladığını gö-
rüyor ve sağlık çalışan-
larının tükenmesinden
kaygı duyuyoruz. 

Salgın ile mücadele-
mizde yaşanan güçlük-
lere karşı; bireylere
yönelik uyarılara odak-
lanılması yeterli değil-
dir, salgın yönetiminde
merkezi otorite tarafın-
dan yapılandırılmış bir
çerçeve dahilinde, top-
lumsal yaşamı ve ça-
lışma yaşamını dü-
zenleyen yeterli önlem-
ler alınması, inisiyatifin
sadece illere bırakılma-
ması ve sahada müca-
dele edenlerle, verilerin
hızlı ve düzenli olarak
paylaşılması gereklidir.
Yaklaşan mevsimsel
grip salgını nedeniyle
durumun daha da zorla-
yıcı olacağı açıktır. Bu
zorlayıcı koşullarla ba-
şarılı bir mücadele için

Covid-19 salgının gide-
rek ağırlaşması ve kayıp-
ların artması üzerine Türk
Tabipleri Birliği-Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Ku-
rulu (TTB-UDEK) ve Uz-
manlık Dernekleri 28
Ağustos 2020 tarihinde
ortak bir bildirge yayımla-

yarak “sağlık çalışanları-
nın sağlığının toplum
sağlığının güvencesini
oluşturduğunu belirtti. Ya-
pılan açıklamada sağlık
kurumların yaşanan ağır
ve kapsamlı sorunlara
dikkat çekilerek özetle şu
görüşler savunuldu:

“Sağlık çalışanlarının sağlığı, toplum 
sağlığının garantisidir”

Ülkemizde insan hakları kavramı ile ülke güvenliği birer kar-
şıt kavram gibi kullanılabiliyor. Kimileri, insan hakları kavramını
ülke güvenliğini tehdit eden bir sözcük olarak görüyor.  Sanki
insan hakları konusunda duyarlı olan herkes gerçekte ul̈ke
guv̈enliğini tehlikeye atanlardır; ul̈keyi dış guç̈lere teslim etmek
isteyenlerdir, vatanı satmaya çalışan birer haindir.

Bu söylem gerçekte çirkindir ve bir o kadar da tehlikelidir. 
Çünkü gerçek tam tersidir. İnsan haklarına duyarlı olmak,

ul̈keyi, ul̈ke insanlarını-farklılıklar›, duşun̈celeri, eğilim ve ter-
cihleri ne olursa olsun ayrım yapmaksızın sevmektir, saygı
duymaktır. Bunun dışındaki değerlendirmeler  birer sosyal pa-
ranoyadır, saplantıdır.

İnsan hakları tehdit etmez
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toplumun tüm kesimle-
rinin desteği şarttır.
Ancak bu desteği alabil-
mek için şeffaf, güven
veren ve tutarlı bir sal-
gın yönetimi gerekir.

Salgın nedeni ile ça-
lışma düzeni tamamen
değişen, aylardır zor
koşullar altında çalışan
sahadaki insanlarımızın
sağlığı, pandeminin
kontrol altına alınması
için fedakârca çalışan
uzmanlık dernekleri ola-
rak meslektaşlarımızın
sürdürdüğü mücadeleyi
desteklemek, toplumun
sağlığına kavuşmasını
sağlamak üzere aşa-
ğıda yer alan hususların
hızla yaşama geçirilme-
sini talep etmekteyiz.

Tıpta uzmanlık alanın-
daki profesyonel mes-
lek örgütlerinin salgınla
mücadeledeki katkısı
çok değerlidir. Bu ör-
gütlerin uzmanlık alan-
larındaki bilgi birikimin-
den şu ana kadar yete-
rince yararlanılmamış-
tır. İl Pandemi Kuru-
llarının birçoğunun ye
relde yeterli katkı vere-
memiş olmasının en
önemli nedeni bu du-
rumdur. Sağlık çalışan-

larının meslek örgütleri
olan tıpta uzmanlık der-
neklerinin oluşturduğu
TTB-UDEK “Uzmanlık
Dernekleri Eşgüdüm Ku-
rulu”nun ulusal ve ulus-
lararası bilimsel temele
ve tecrübeye dayanan
kurumsal insan gücü ve
uzmanlığı, salgınla mü-
cadele sürecine bir an
önce dahil edilmeli; sal-
gın yönetiminin mer-
kezi ve yereldeki kurul
ve komisyonlarında
aktif şekilde temsil edil-
melidir.

Covid-19 tedavi sü-
reçlerinin uzmanlık der-
neklerinin ülkemizde
biriken veriye dayanan
uluslararası bilimsel ka-
nıtlar üzerinden oluş-
turduğu rehberler doğ-
rultusunda güncellen-
mesi ve izlenmesi gere-
kir.

Sağlık çalışanları,
üstün bir gayretle çalış-
malarını sürdürmekte-
dir. Her zamankinden
daha zor bir çalışma sü-
recinde, her zamankin-
den daha fazla risk
altındadırlar.  Bedenleri
yorgun ve moralleri bo-
zuktur. Bu nedenle; tüm
sağlık çalışanlarının ça-

lışma ortamı ve özlük
haklarında iyileştirme
yapılmalıdır.

Covid-19 hastalarıyla
ilgili birimlerde görevli
çalışanların çalış- ma
saatleri ve iş yükleri fi-
ziksel ve ruhsal sağlık-
larını koruyacak şekilde
düzenlenmelidir.

Sağlık çalışanı ebe-
veynlere, çocuğunun
bakımı ve sağlığı ile
mesleğini icra etme ve
geçimini sağlayabilme
arasında seçim yap-
maya zorlamadan üc-
retsiz kreş, çocuk
bakım desteği ya da üc-
retli idari izin gibi ola-
naklar sağlanmalıdır.

Temel ücretlerinde
emekliliğe de yansıya-
cak şekilde düzenleme
yapılmalı; performans
ödemeleri üst seviye-
den ödenmeli, çalışan-
ların hastalık izni ve
rapor nedeniyle ücret-
lerinde kesinti uygula-
masına son verilmeli-
dir. Covid-19 hastalığı,
bütün sağlık çalışanları
için meslek hastalığı
olarak kabul edilmelidir.
Düzenleme geriye dö-
nük olarak da geçerli
olmalıdır.”

“Keyfine göre” insan hakkı olmaz
Gun̈um̈uz̈de insan hakları sorunu tum̈ ihlallere, kuç̈um̈se-

melere ve değersizleştirmelere rağmen anlamını korumakta-
dır. 

İnsan hakları yeryuz̈un̈un̈ hangi köşesinde yaşıyor olursa
olsun, tum̈ insanların el ele,  kardeşçe ve dayanışma içinde
yaşayacağı bir dun̈ya için zorunludur. 

Günümüzde siyasal kirlenmelerini, insan haklarını çiğne-
melerini örtmek ya suçlarını görünmez kılmak amacıyla açık-
lamalar yapan, suçlayan, bağıran-çağıran, öfke nöbetlerine
girenler, keyifleri yerine geldiğinde insan haklarından söz et-
mektedir. Bu hem içten değildir, hem de inandırıcı...

İnsan hakları kişi, kurum ve ul̈keler için “keyfe göre” ele alı-
nacak, suçluluğunun üstünü örtmek üzere kullanılacak bir araç
değil; koşullar, konum ve yetki ne olursa olsun herkes için
onurlu bir sorumluluktur.
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Engelliler ve hakları- 1
1. Taraf Devletler herkesin hukuk önun̈de ve karşısında eşit oldu-

ğunu ve ayrımcılığa uğramaksızın hukuk tarafından eşit korunma ve
hukuktan eşit yararlanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

2. Taraf Devletler engelliliğe dayalı her tur̈lu ̈ayrımcılığı yasaklar ve
engellilerin herhangi bir nedene dayalı ayrımcılığa karşı eşit ve etkin
bir şekilde korunmasını guv̈ence altına alır.

3. Taraf Devletler eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak
uz̈ere engellilere yönelik makul duz̈enlemelerin yapılması için gerekli
tum̈ adımları atar.

4. Engellilerin fiili eşitliğini hızlandırmak veya sağlamak için gerekli
özel tedbirler işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda ayrımcılık olarak
nitelendirilmez. 

(Türkiye’nin 2009 yılında kabul ettiği “Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme”den… Madde 5- Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik)

Covid-19 salgını kar-
şısında risk grubunun en
önünde bulunan çalışan-
lar arasında hekimler ve
tüm sağlık görevlileri yani
sağlık teknisyenleri,
hemşireler, hastabakıcı-
lar, sağlık kurumları veri
girişi büro elemanları,
sağlık tesisi temizlik çalı-
şanları ve güvenlik gö-
revlileri geliyor. Bunun
yanında halkın gıda ge-
reksinimini karşılayan
alışveriş merkezi (AVM)
çalışanları, market işçi-
leri, lojistik elemanları,
kuryeler ve dağıtım çalı-
şanları, toplu ulaşım
aracı sürücüleri, toplu
üretim ortamlarında
yakın biçimde çalışanlar
Covid-19’e yoğun bi-
çimde maruz kalanlar
arasındadır.

Covid-19 salgının et-
kisine bağlı olarak küre-
sel ölçekte 4 milyona
yaklaşan ölümlerin ne
kadarının doğrudan ve
dolaylı biçimde çalışma
süreci içinde gerçekleş-
tiği ve kaç çalışanın ya-
şamını yitirdiği bilinmiyor.
Ama en önemli risk gru-
bunu oluşturan sağlık ça-
lışanları başta olmak
üzere risk grubunun ilk

hatlarını oluşturan tüm
çalışanlar arasında ölüm-
lerin çok ileri sayıda ger-
çekleştiği ve
gerçekleşeceği değerlen-
diriliyor.

Her yıl yaklaşık 2 bin
işçinin iş kazası ve mes-
lek hastalıkları sonucu
yaşamını kaybettiği ülke-
mizde; yüzbinlere çalışan
iş sağlığı ve güvenliği so-
runlarına bağlı olarak sa-
katlanmakta, geçici veya
kalıcı iş göremez duru-
muna gelmektedir. Bu
olumsuzlukların yaşanan
Covit-19 salgınıyla çok
daha ileri boyutlara çık-
tığı düşünülüyor.

Bir kez daha vurgulu-
yoruz: Ülkemizde iş sağ-
lığı ve güvenliği
sorunlarının köklü bi-
çimde aşılması için önce-
likle “engelleneme-
yecek kaza yoktur” anla-
yışının kalıcı kılınması
zorunludur.

-İş cinayatlerine dönü-
şen tüm iş sağlığı ve gü-
venliği sorunları bilimsel
ölçüler ve kurallar içinde
çözümlenmelidir.

-Türkiye’nin yıllardır
kabul etmemekte diren-
diği Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’nün iş sağ-

Tez-Koop-İş Sendi-
kası Genel Yönetim Ku-
rulu 28 Nisan Dünya İş
Kazalarında Yaşamını
Kaybeden İşçileri Anma
Günü nedeniyle yaptığı
açıklamada iş cinayetle-
rine dikkat çekerek, işe
bağlı olarak Covit-19 ne-
deniyle yaşamlarını yiti-
renlere tazmınat
ödenmesi istendi.

Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) verilerine
göre tüm dünyada yakla-
şık üç milyon insan iş ka-
zaları ve meslek
hastalıkları nedeniyle ya-
şamlarını kaybetmekte
ve on milyonlarca insan
sürekli ya da geçici bi-
çimde sakatlanmakta,
birçoğu engelli olarak ya-

şamlarını sürdürmek zo-
runda kalmaktadır.

Günlük yaşamda ço-
ğunlukla olağanlaştırılan
ve sıradan bir süreç ola-
rak görülen bu durum
gerçekte insanlığın du-
yarlılıkla yaklaşarak etkili
çözümler üretmesi gere-
ken bir trajedidir. 

Günümüzde bu süreç
küresel ölçekte tüm ülke-
leri ve sosyal alanları et-
kileyen Covid-19 salgını
ile çok daha ileri boyut-
lara yükselmiştir.

Ülkelerin etkilenme
düzeylerine göre önlem
almaya çalıştığı salgın
karşısında özellikle çalı-
şanlar çok daha büyük
risk ve tehditlerle karşı
karşıya bulunmaktadır.

“İş cinayetleri için cezasızlaştırmalar 
son bulmalıdır”
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Engelliler ve hakları- 2
“Taraf Devletler engellilerin olanaklar çerçevesinde azami ölçud̈e

bağımsız hareket edebilmesini sağlamak için etkin bir şekilde gerekli
tum̈ tedbirleri alır. Bu tedbirler şunlardır:

(a) Engellilerin istedikleri şekil ve zamanda ve karşılanabilir bir ma-
liyetle hareket edebilmelerinin kolaylaştırılması;

(b) Engellilerin hareketi kolaylaştırıcı kaliteli araç ve gerece, yar-
dımcı teknolojilere, yardım sunan insanlara ve araçlara karşılanabilir
bir maliyetle erişiminin kolaylaştırılması;

(c) Engellilere ve engelli kişilerle çalışan uzman personele engelli-
lerin hareket becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitim verilmesi;

(d) Harekete yardımcı araç ve gereçlerle yardımcı teknolojileri ur̈e-
tenlerin engellilerin her tur̈lu ̈ihtiyacını dikkate almaları hususunda teş-
vik edilmesi.”

(Türkiye’nin 2009 yılında kabul ettiği “Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme”den… Madde 20- Kişisel Hareketlilik)

lığı ve güvenliğine ilişkin
sözleşmeleri onaylan-
malı ve bu sözleşmelere
uygun yasal düzenleme-
ler gerçekleştirilmelidir.

-İş Sağlığı ve Güven-
liği Yasası’nın kapsamı
genişletilmeli ve bu ya-
saya bağlı yönetmelik ve
tüzükler yenilenmelidir. 

-Yasal düzenlemelerin
uygulanmasını sağlaya-
cak kurumlaşmalar ve
denetimler gerçekleştiril-
melidir.

-İş kazaları ve meslek
hastalıkları konusunda
“cezasızlaştırmaya” yol
açacak tüm girişimler en-
gellenmeli; çevre ve işe
ilişkin suçlara etkili ceza-
lar getirilmelidir.

-İş kazalarına yol
açan kötü çalışma biçim-
leri ve uygulamaları orta-
dan kaldırılmalıdır. 

-Çalışma süreleri kıs-
altılmalı ve dinlenme sü-
releri uzatılmalıdır.

-Covid-19 salgını ne-
deniyle yaşamını yitiren
çalışanlara ölümlerinin
işe bağlı olduğunun ka-
nıtlanması durumunda
tazminat ödemeleri ger-
çekleştirilmelidir. 
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Ülkemizden Türk-İş
(Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu), DİSK
(Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu), Hak-İş
(Hak İşçi Sendikaları
Konfederasyonu) ve
KESK (Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederas-
yonu)’in ve tüm dünyada
200 milyon işçinin üye ol-
duğu ITUC (Uluslararası
Sendikalar Konfederas-
yonu) 2020 Küresel Sen-
dikal Haklar Endeksi
raporunu yayımladı. Ya-
yımlanan raporda işçi
hakları ihlallerinin son
yedi yılın en yüksek oran-
larına ulaştığı dikkat
çekti.

Küresel Sendikal Hak-
lar Endeksi’nde, hükü-

metlerin ve işverenlerin
toplu pazarlığı ihlal ede-
rek, grev hakkını engelle-
yerek ve işçileri
sendikalardan uzaklaştı-
rarak çalışma haklarını
kısıtlama eğiliminde ol-
duğu vurgulandı. Rapora
göre, 2020 yılında işçiler
için en kötü on ülke Ban-
gladeş, Brezilya, Kolom-
biya, Mısır, Honduras,
Hindistan, Kazakistan, Fi-
lipinler, Türkiye ve Zim-
babve oldu. 

Raporun Türkiye bölü-
münde özetle şu yorum
yapıldı:

“Türkiye, sendikacı-
lar için dünyanın en
düşmanca tutum göste-
ren ülkelerinden biri ol-
maya devam etti.

Türkiye hükümeti
2016'daki darbe girişi-
minden bu yana, sivil
özgürlükleri ciddi şe-
kilde kısıtladı ve bu
durum sendikalara
zarar verdi. Sendikalara
yönelik baskılar, yurttaş
haklarının ihlal edilmesi
bir korku iklimi yarattı.”

Rapora göre, Covid-
19 salgını döneminde
sendikal hak ihlalleri arttı.
Sendikal faaliyetler ka-
rantina kuralları gerekçe-
siyle engellendi, sosyal
diyalog askıya alındı,
sendikalarla iletişim
azaldı. 

ITUC Genel Sekreteri
Sharan Burrow rapora
ilişkin değerlendirme-
sinde şunları söyledi:
“Covid-19 pandemisi
işyerlerimizin sağlıklı
olmadığını hatta tehli-
keli olduğunu açık şe-
kilde gösterdi. Pandemi
sonrası küresel ekono-
mide yeni bir toplumsal
sözleşmeye ihtiyacımız
var. İşçi hakları, huku-
kun üstünlüğü ve işye-
rinde demokrasi
güvence altına alınmalı-
dır.”

“Türkiye, sendikal haklar yönünden tüm
dünyada  en kötü 10 ülkeden biri”

Engelliler ve sorunları-1
Türkiye’de engellilerin haklarına ilişkin önemli yasal düzenlemeler

gerçekleştirmesine rağmen uygulama sorunları sürüyor.
Öncelikle engelli bireylerin hakları konusunda, ilgili sivil toplum ku-

ruluşlarının sürece katıldığı bir ulusal eylem planının kabul edilmesi
gerekiyor. Çünkü böyle bir plana özellikle uygulamaların gözlemlen-
mesi ve denetlenmesi için çok büyük gereksinim var…

Özellikle üst düzeyde sorumluluk gerektiren diplomat, hâkim, kay-
makam ve savcı gibi kamu mesleklerine girişte engellilerin erişimi kı-
sıtlı ve onlar büyük ayrımcılıklarla karşılaşıyorlar.

Birleşmiş Milletlerin raporlarına  göre Türkiye'de engelli çocuklar fi-
ziksel çevrelerindeki eksiklikler, aldıkları destek ve hizmetlerdeki ye-
tersizlikler ve çeşitli aktif veya pasif ayrımcılık şekilleri nedeniyle
potansiyellerini tam olarak geliştirememekte ve sosyal yaşamdan dış-
lanmaktadır.  Engelli çocukların eğitime katılımı hâlâ düşüktür.
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Tez-Koop-İş Genel
Yönetim Kurulu 14 Mart
Tıp Bayramı nedeniyle
yayınladığı basın açıkla-
masında güvenceli ve
sağlıklı bir yaşamın teme-
lini oluşturan unsurların
başında sağlık emekçile-
rinin birikimi, emeği ve
özverisi gelmektedir de-
nildi.

Genel Yönetim Kurulu
açıklamasında  Covid-19
salgını koşullarında sağ-
lık emekçilerinin özverisi-
nin insanlığın bugünü ve
geleceği açısından son
derece önemli olduğu be-
lirtilerek özetle şu görüş-
lere yer verildi:

“Tüm dünyanın ve
ülkemizin koronavirüs
salgının ağır etkisi al-

tında kaldığı koşul-
larda, yaşamlarını or-
taya koyarak inanılmaz
özverileriyle insanların
sağlığı için savaşan,
hekiminden hemşire-
sine, eczacısından has-
tabakıcısına, temizlik
görevlisinden büro çalı-
şanına, kısaca sağlık
sisteminin her konu-
munda bulunan tüm
emekçilere saygımız
sonsuz.  

Onların tüm özverile-
rine rağmen ekonomik
ve sosyal taleplerini
gündeme getiren mes-
lek ve emek örgütlerine
yanıt verilmemesi,  her
türlü zorluğa rağmen
ağır çalışma koşulla-
rında  bırakılmaları asla

u n u t u l m a y a c a k t ı r .
Oysa ülkemizde sağlık
sisteminin çetin ve zo
rlu koşullarında çalış-
malarını sürdüren sağ-
lık emekçilerinin yaşa-
dıkları sorunların çö-
zümlenmesi, ekonomik
ve sosyal taleplerinin
gerçekleştirilmesine,
toplumsal sağlık için
demokrasi ve adalet
sloganını bayraklaştı-
ran örgütlerine destek
ve dayanışmanın sağ-
lanmasıyla olanaklıdır.

Sağlıkta dönüşüm
politikalarının yarattığı
yılların birikimi olan
çok katmanlı ve ağır so-
runlara, emeklerinin sı-
radanlaştırılmasına;
güvencesiz koşullarda
bırakılmalarına; özlük
haklarına yönelik yeter-
siz ve ayrımcı düzenle-
melere; artan baskı,
şiddet, yıldırmalara rağ-
men, gece-gündüz de-
meden çalışan sağlık
emekçilerinin 14 Mart
Tıp Bayramını kutluyor;
koronavirüs salgını ile
şiddet sonucu yaşam-
larını yitiren tüm sağlık
çalışanlarının önünde
saygı ile eğiliyoruz.”

Sağlık emekçilerinin özverisi, emeği ve 
duyarlılıkları hiçbir zaman unutulamaz

Engelliler ve sorunları-2
Ülkemizde hak ihlalleri ile karşılaşacak olan engelliler, uğradıkları

haksızlıkları Birleşmiş Milletler Örgütü’ne taşıyabilme hakkına sahip.
Çünkü Türkiye, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme"nin Ek İh-
tiyari Protokol'ünü 3 Aralık 2014 tarih ve 6574 sayılı Kanunla onayladı.
Bu önemli bir olanak. 

Bunun için haksızlıklara uğradığını düşünen engelli, kanıta ve bel-
gelerde dayalı yakınmalarını ve istemlerini dava konusu yapmalı.  

İç hukuk süreci tüketildikten sonra Ek Protokolün öngördüğü sü-
reçler başlatılmalı. Bu konudaki başvuruları, bağımsız uzmanlardan
oluşan Engelli Hakları Komitesi değerlendiriyor. Komite, mahkeme ni-
teliğinde olmadığı için başvuruya ilişkin verdiği kararlar ceza getirme-
yecek sadece tavsiye niteliğinde olacak. Ancak bu kararlar sorunlu
uygulamaların ortadan kaldırılmasının başlangıcı olabilir.
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özgürlükler konusunda
sorunların arttığına deği-
nilen Raporda bu konuda
özetle şu görüşler yer
aldı: 

“İş hukuku alanında,
Türkiye kısmen hazır-
lıklıdır, ancak temel
mevzuatın uygulan-
ması ve uygulanma-
sında önemli boşluklar
devam etmektedir.
Genel kayıt dışı istih-
dam oranı 2019 yılında
% 34,5'e ulaştı. 50'den
az çalışanı olan tarım
ve ormancılık işyerleri
ve ev işçileri, iş sağlığı
ve güvenliği konuları
dışında, hala iş kanunu
kapsamında değildir. İş
müfettişlerinin sayısı
biraz artmıştır, ancak
teftiş kapasitelerini iyi-
leştirme çabalarının
Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) tarafından
belirlenen kriterlere
uygun olarak devam et-
mesi gerekmektedir. İş
uyuşmazlıklarında ara-
buluculuğa ilişkin ista-
tistikler (iş mahkem-
elerine başvurmadan
önce zorunludur), da-
vaların % 65'inin bir an-
laşma ile
sonuçlandığını göster-

mektedir. Zorunlu ara-
buluculuk sisteminin
etkisinin değerlendiril-
mesi gerekmektedir.
Türkiye, 2012'den beri
ilk kez Mart 2020'de
çocuk işçiliği verilerini
yayınladı. İşgücü anke-
tinin kapsamına giren
17 yaşın altındaki ço-
cuklar arasında
2012'de 893.000 iken
2019'da 720.000'e
düştü. 14 yaş ve altı ço-
cuklar için, azalma
özellikle 292.000'den
146.000'e çıktı. Çalışan
çocukların yarısı hiz-
met sektöründe
(2012'de % 31'den %
45,5, yaklaşık üçte biri
(% 30,8) tarımda
(2012'de % 44,8 iken)
sektördeki pay sabit
kalırken (% 23,7). Bu
rakamların mülteci ço-
cukları içerip içerme-
diği veya ne ölçüde
kapsadığı net değil.
Tüm illerde Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı'nda
çalışanlardan oluşan
çocuk işçiliğini önleme
birimleri oluşturuldu.
Hane yoksulluğu nede-
niyle çocuk işçiliği uy-
gulamaları devam

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu tarafından 2020
Genişleme Paketi kapsa-
mında yayınlanan yer
alan Türkiye Raporu’nda
Türkiye’nin demokratik
standartlar konusuda ge-
rilediği vurgulandı. 

AB Komisyonu'nun
aday ülkeler Türkiye, Sır-
bistan, Karadağ, Kuzey
Makedonya ve adaylık
başvurusunda bulunan
Bosna Hersek ve Koso-
va'ya ilişkin değerlendir-
melerin yer aldığı
raporda demokratik stan-
dartlar, hukukun üstün-
lüğü ve temel öz-
gürlüklere saygı alanında
gerileme olduğu, siyasi
kutuplaşmanın arttığı,
yürütmenin Meclis tara-

fından denetiminin zayıf
kaldığı görüşü ifade
edildi.

Güvenlik ortamındaki
iyileşmeye rağmen Gü-
neydoğudaki durumun
büyük endişe kaynağı ol-
duğu belirtilen raporda,
“Terörle mücadele hü-
kümetin meşru hakkı
olmakla beraber, hükü-
met aynı zamanda bu
mücadelenin hukukun
üstünlüğüne, insan
haklarına ve temel öz-
gürlüklere uygun ola-
rak yürütülmesini
sağlamakla yükümlü-
dür. Terörle mücade-
lede alınan önlemler
orantılı olmalıdır” belir-
lemesi yer aldı.

İstihdam ve sendikal

“Türkiye demokratik sendikal haklarda 
yol almalıdır”

Tarihe Damga Vuran İki Gün
15-16 Haziran 1970 Genel Direnişi, Türkiye işçi sınıfının demokratik

sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinin ana dönüm noktalarından
biridir.

Sendikal örgütlenme hakkını ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri
engellemek için yüzbinlerce işçinin İstanbul ve İzmit’te işyerlerinden
çıkarak kitlesel olarak direnmeleri, kendilerini engellemeye çalışan
güvenlik güçlerinin oluşturduğu barikatları birer birer aşmaları, sınıfsal
ve sosyal bilinç düzeyinin yüksekliğini göstermektedir.

Türkiye işçi sınıfı tarihinde örgütlü tepkinin ve eylemin güçlü örne-
ğini oluşturan 15-16 Haziran direnişi, baskı ve dayatmalara karşı ka-
rarlılıkla mücadele etmek gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu
göstermesi yönünden özellikle anlamlıdır.

Günümüzde 15-16 Haziran direnişçilerinin açtığı yol, demokratik
hak ve özgürlükler mücadelemizi aydınlatmaya devam ediyor.
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ediyor, olumsuz sosyal
normlar, iş uygulama-
ları ve etkisiz denetim
ve yaptırımlar nede-
niyle  devam  etmekte-
dir.  2017-2023  döne-
mini  kapsayan  Çocuk
İşçiliği  ile MücadeleU-
lusal  Programının  et-
kisi  henüz  görülme-
miştir.. 

Resmi olarak istih-
dam edilen özel sektör
çalışanları arasında
sendika katılımı %
13,84 (Ocak 2020) ola-
rak gerçekleşti. 2,54
milyon kamu görevlisi-
nin sendikaya katılımı
% 66,7 ile yüksektir
(Temmuz 2019), ancak
2016'dan bu yana azal-
maktadır. 

İşverenlerin sendika
karşıtı ayrımcılığının
çok güçlü olduğu bildi-
rilmektedir.  Bazı sendi-
kaların yöneticileri ve
üyeleri, barışçıl nitelik-
teki çeşitli sendikal faa-
liyetler nedeniyle keyfi
işten çıkarmalar, taciz
ve tutuklamalarla karşı-
laşmaya devam etti. Bu
faktörler, örgütlenme
özgürlüğü haklarını
baltalamaktadır. Kamu
sektörü çalışanlarının

grev hakkı yoktur ve
üst düzey kamu görev-
lileri, sulh hakimleri ve
gardiyanlar da dahil
olmak üzere bunların
birkaç kategorisi örgüt-
lenme hakkından mah-
rumdur. Bu, Türkiye'nin
taahhüt ettiği ILO'nun
temel çalışma standart-
ları ile uyumlu değildir.
Kamu sektöründeki
toplu pazarlık sistemi-
nin, kamu çalışanları
tahkim kurulunun ya-
pısı ve işleyişi dahil
olmak üzere ILO stan-
dartlarına uygun olarak
iyileştirilmesi gerek-
mektedir. Türkiye, ya-
salarının karışmaması-
nı sağlamalıdır.

Türkiye'de istihdam
ve sosyal politikada ay-
rımcılığın önlenmesine
yönelik bir strateji veya
eylem planı bulunma-
maktadır. 

İstihdam, sosyal poli-
tika ve sosyal koru-
mada ayrımcılıkla ilgili
veriler mevcut değildir.
Cinsel yönelim ve cin-
siyet kimliği temelli ay-
rımcılık yasalarca
yasaklanmamaktadır.

İstihdam ve sosyal
politikada kadın ve

erkek eşitliği konu-
sunda, kamu sektö-
ründe çalışan
ebeveynler için yarı za-
manlı çalışma ile ilgili
yasal gelişmeler olma-
mıştır. 2019 yılında
kadın istihdam oranı %
32,2 iken erkeklerde %
68,3'tür. 5 yaşındaki ço-
cukların okul öncesi
eğitime kaydolma oranı
2018-2019 döneminde
% 68'e yükselirken, beş
yıl öncesine göre %
43,5, erken çocukluk 5
yaşın altındaki çocuk-
ların eğitimi ve bakımı
hala çok sınırlıdır (3-5
yaş arası yaklaşık
100.000 çocuk) ve
büyük ölçüde metropol
bölgelerde yoğunlaş-
mıştır. Hükümet, istih-
dam garantili mesleki
eğitim kurslarına veya
iş başında eğitime ka-
tılmaları için 0-15 yaş
arası çocukların anne-
lerine mali destek sağ-
layan iş başında anne
projesini başlattı.
2019'daki 18.288 katı-
lımcıdan yalnızca
316'sı 2-5 yaş arası ço-
cuklar için ek çocuk
bakım desteğinden ya-
rarlandı. İş-yaşam den-

gesini desteklemek için
2019'da 7.132 yararlanı-
cıya yarı zamanlı ça-
lışma ödeneği ödenmiş
olup, 2016'dan bu yana
toplamda yalnızca
25.987 adet olmuştur.
Yarı zamanlı çalışma,%
19 olan AB ortalama-
sına kıyasla Türkiye'de
% 10 ile daha az geliş-
miştir.  

Ulusal politika belge-
lerinde cinsiyet eşitli-
ğine çok sınırlı
odaklanma vardır. 

Kadın istihdamını
destekleyen tüm ulusal
politikaların temel bir
bileşeni olarak aile ve
çalışma hayatını den-
gelemek için gereken
yasal ve kurumsal me-
kanizmalar hâlâ eksik-
tir. 

İşyerinde cinsel ta-
cize ilişkin resmi bir
veri bulunmamaktadır.

Cinsiyete dayalı ücret
farkı % 12,9 ve annelik
ücret farkı % 29,6'dır.
Türkiye, ücretsiz işte
geçirilen sürelerde
kadın ve erkek ara-
sında yüksek orantısız-
lığın olduğu ülkeler
arasında yer almakta-
dır.

Yolsuzluk ve Türkiye...
Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında yolsuzluğun gelmediğini

kimse söyleyemez. Bu durum, Ekim 2020’de yayınlanan AB Komis-
yonu’nun raporunda özellikle vurgulanıyor. Şöyle:

“Ülkede, Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mü-
cadele Sözleşmesi'ne uygun olarak, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin
önleyici birimler kurulmamıştır. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin bazı
alanlarda hâlâ büyük yasal boşluklar mevcuttur. (...) Kamu kurumları-
nın hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının geliştirilmesi gerekmektedir.
Yolsuzlukla mücadele stratejisinin ve eylem planının olmaması, yol-
suzlukla kararlı bir biçimde mücadele edilmesine yönelik iradenin bu-
lunmadığının göstergesidir. (…)  Genel olarak, yolsuzluk yaygındır ve
endişe konusu olmaya devam etmektedir. Yolsuzlukla etkin bir şekilde
mücadeleye yönelik güçlü bir partiler arası siyasi irade ve kamuo-
yunca yakından takip edilen yolsuzluk davalarına yönelik sağlam bir
ceza adaletinin olması gerekmektedir.” 
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Eşitlik İçin Kadın Plat-
formu’nu oluşturan
310’dan fazla kadın ör-
gütü ve onları destekle-
yen 150 ye yakın sivil
toplum örgütü Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Ev İçi
Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadele Hak-
kındaki Avrupa Konseyi
Sözleşmesi (İstanbul
Sözleşmesi), ile ilgili bir
açıklama yaptı.

Siyasal iktidar temsil-
cilerinin İstanbul Sözleş-
mesi’ne yönelik yaptıkları
açıklamalar üzerine  Eşit-
lik İçin Kadın Platfor-
mu’nu yayınladığı
açıklama özetle şu görüş-
lere yer verildi:

“1 Ağustos 2014’te
yürürlüğe giren İstan-

bul Sözleşmesi’nin 6.
yılında Türkiye Devleti
Sözleşmeden çekilmeyi
konuşuyor. 6 yılda ka-
dına yönelik şiddette
tırmandığı halde söz-
leşmenin etkin şekilde
uygulanmasını değil
kaldırılmasını gündeme
getirmek devletin ka-
dına yönelik şiddeti ön-
leme görevini terk
etmesi anlamına geli-
yor. 

Türkiye, 9 yıl önce
(2011), İstanbul’da tö-
renle imzaya açılan Ka-
dınlara Yönelik Şiddet
ve Ev İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla
Mücadele Hakkındaki
Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi’ni, diğer adıyla

“Şiddetsiz bir hayat mücadelesinden 
asla vazgeçmeyeceğiz”

20 Mart 2021 günü-
nün gece yarısı Resmi
Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanı Kararı ile
İstanbul Sözleşmesi’nin
“Türkiye Cumhuriyeti ba-
kımından feshedilme-
sine” karar verildiği
açıklandı. 

TBMM tarafından oy-
birliği ile kabul edilen Ka-
dınlara Yönelik Şiddet ve
Ev İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadele
Hakkındaki Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi (İstanbul
Sözleşmesi)’nden Cum-
hurbaşkanı Kararı ile çı-
kılması öncelikle kadın
örgütlerinin ve siyasal
partilerin büyük tepkisini
çekti. Başta İstanbul ve
Ankara olmak üzere çok

sayıda kentte geniş kitle-
sel eylemler gerçekleşti-
rildi.

Tepkiler yalnızca ülke
içinden gelmedi.  Birleş-
miş Milletler, Avrupa Bir-
leşmiş Milletler (BM)
İnsan Hakları Yüksek Ko-
miserliği, uluslararası  de-
mokratik kuruluşlar  da
karara tepki gösterdiler. 

Ardından Danıştay’a
çok sayıda dava açıldı.
Danıştay’ın 30 Haziranda
fesih kararını bozmaması
bir kez daha kadın örgüt-
lerini ve demokratik kuru-
luşları harekete geçirdi.
Gerçekleştirilen kitlesel
gösterilerde karar pro-
testo edildi ve mücadele-
nin devam edeceği
kararlılığı vurgulandı.

İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine tüm
ülke düzeyinde tepki yağdı

Enflasyon tırmanışta..
TÜİK’in  verilerine göre enflasyon haziran ayında son iki

yılın en yüksek düzeyini gördü. Böylece ekonomik krizin en
önemli sonuçlarından biri olan  enflasyonda "kritik eşik" aşıldı.
Bunun anlamı gelir dağılımı daha da bozulacak, alım gücü dü-
şücek, ücretler eriyecek... ve ekonomi daha  kırılgan duruma
girecek...

Ekonomistlerin  yaptıkları değerlendirmelere göre eğer ge-
rekli önlemler alınmaz ise Dünyada en yüksek enflasyona
sahip ülkelerden biri olan ülkemizde enflasyon oranları yeni
bir ivme kazanarak daha da artacaktır. 

Bu durum öncelikle sendikaların gündemine girmesi gere-
ken çok önemli bir tehlikedir... Özellikle toplu iş sözleşmele-
rinde etkili düzenlemeler yapılmaz ise  işçilerin ücret ve
parasal sosyal hakları gerileyecek, Türkiye için önemli bir sos-
yal olgu olan çalışan yoksulluğu büyük ölçüde artacaktır.
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İstanbul Sözleşmesi’ni
ilk imzalayan ülke ol-
muştu. O gün hükü-
mette olup imza atan
aynı siyasi parti bugün
kadınlara vermiş ol-
duğu şiddeti önleme,
şiddete maruz kalanları
koruma, failleri gerek-
tiği şekilde cezalan-
dırma sözünü yerine
getirmekten vazgeçece-
ğini ilan etti.

İstanbul Sözleşmesi,
kadınlar ve çocuklar
başta olmak üzere, her-
hangi bir ayrım gözet-
meksizin, bir insanın
cinsiyeti üzerinden
zulme maruz bırakılma-
sının önlenmesi, zulme
maruz bırakılanların ko-
runması ve bırakanların
gerektiği şekilde ceza-
landırılması için devlet-
lere yol haritası çizen,
atılması gereken somut
adımlar konusunda kı-
lavuzluk eden uluslar-
arası bir uzlaşma
metnidir. Türkiye’nin de
kurucularından olduğu
Avrupa Konseyi’nin ha-
zırladığı sözleşme, 45
ülke ve Avrupa Birliği
tarafından imzalanmış-
tır. Kadınlara yönelik
şiddetle mücadele ko-

nusunda en önemli
uluslararası belge ola-
rak bir dünya sözleş-
mesi olma yolunda
hızla ilerlemektedir.
Bugün Kazakistan ve
Tunus gibi çeşitli kıta-
lardan birçok ülke Av-
rupa Konseyi üyesi
olmadıkları halde bu
sözleşmeye taraf olmak
için gerekli işlemleri ta-
mamlamaktadır. İstan-
bul Sözleşmesi
kadınlara ve çocukların
hayatlarını korumak
için verilen bir sözdür
ve bu “sözden dön-
mek”, günde en az 3 ka-
dının öldürüldüğü,
bilindiği kadarıyla yılda
28.360 çocuk istismarı-
nın yaşandığı bir ülkede
kadınları ve çocukları
ateşe atmaktır.

İstanbul Sözleşmesi,
başta cinsiyeti nede-
niyle kadınlara uygula-
nan şiddet olmak üzere
şiddete uğrayan her bi-
reyi korumayı ve şiddeti
önlemeyi esas alan
uluslararası bir sözleş-
medir. Dolayısıyla söz-
leşmeden çekilmek,
sözleşmenin referans
aldığı ve Türkiye’nin de
taraf olduğu tüm temel

Pandemi koşullarının yaşantımızı altüst ettiği günümüzün  en
önemli sorunlardan biri gençlerin ve çocukların siber zorbalıkla karşı
karşıya kalması...

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) siber zor-
balığı dijital teknolojiler kullanılarak yapılan zorbalık olarak tanımlı-
yor.  Uzmanlara göre bu tür eylemler sosyal medyada, mesajlaşma
platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülü-
yor. Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandır-
maya yönelik tekrarlanan davranışlar, siber zorbalık olarak
adlandırılıyor.

Uzmanların ailelere önerilerinden biri sosyal medyaya girmeden
önce çocuklarla ya da gençlerle teknoloji ve platformlar hakkında
konuşmak, onlara çevrim dışı ortamlarda geçerli olan kuralların çev-
rim içi ortamlarda da geçerli, olduğunu öğretmek. Örneğin sokakta
yabancılara karşı nasıl dikkatli olmak gerekiyorsa bunun sosyal
medyada da geçerli olduğunu vurgulamak.

Siber zorbalığa dikkat...
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insan hakları belgelerini
de tartışmalı hale getir-
mek anlamına gelecek-
tir.

Dahası, Anaya-
sa’daki eşitlik ilkesin-
den, şiddeti önlemek ve
maruz bırakılanları ko-
rumakla ilişkili diğer ya-
salardan vazgeçildiği-
nin, devlet olarak kadın
erkek eşitliği ve kadına
karşı şiddeti önleme
politikasını terk ettiği-
nin tüm dünyaya ilan
edilmesidir.

Sözleşmenin felsefe-
sini ve öngördüğü bü-
tünsel politikayı
oluşturan ana tema, ha-
yatın tüm alanlarında
kadın erkek eşitliğini
sağlamaktır. Sözleşme
karşıtlarının öne çıkar-
dığı gerekçeler başka
olsa da, asıl sebep söz-
leşmenin şiddeti cinsi-
yet eşitsizliğinin bir
sonucu olarak tanımla-
ması ve kadınlarla er-
keklerin eşit olduğu
fikrini temel almasıdır.
Aileyi parçalayan asıl
olgunun şiddet olduğu
bu denli açıkken, şid-
deti önleme amaçlı bir
toplumsal metni “aileyi
ve toplumu parçalaya-

cağı” iddiasıyla yok et-
meye kalkışmak aslında
eşitlik fikrini yok et-
meye yönelik bir hamle-
dir. Dolayısıyla İstanbul
Sözleşmesi'ni savun-
mak, sadece cinsiyet
eşitliği talep edenlerin
değil, inanç, etnik
köken, dil, mezhep, fel-
sefi görüş ve bunun
gibi nedenlerle ayrımcı-

lığa maruz
bırakılan tüm toplumsal
kesimlerin en acil gün-
demi olmalıdır.

Eşitlik İçin Kadın
Platformu’nu oluşturan
310’dan fazla kadın ör-
gütü ve destekleyen
150 ye yakın sivil top-
lum örgütü olarak bir
kez daha hatırlatmak is-
teriz;

Kadınların kazanıl-
mış haklarından ve şid-
detsiz bir hayat
mücadelesinden asla
vazgeçmeyecekler.”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan
Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü açı-
sından büyük sorunlar yaşandığını vurguladı. ÇGD’nin açıklamasında
özetle şu görüşlere yer verildi:

“Gazeteci hapishanesi” olarak adlandırılan Türkiye’de; gazeteciler,
baskı, sansür, soruşturma, gözaltı, tutuklama ve maddi ceza kıska-
cında mesleğine devam etmek zorunda kalmaktadır. 

“Halkın haber hakkı için başta Anayasa’nın 28. maddesinde yer
alan “Basın hürdür, sansür edilemez” hükmünden başlamak üzere,
gazetecilerin korunması için bütün yasal dayanaklar bir bir törpülen-
miş ve kâğıt üzerinde bırakılmıştır. 

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Türkiye’de gerçeklerin peşin-
deki gazeteciler için bir bayram değil, bir mücadele günüdür.

“Gazetecilik baskı altında...”
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Dünyanın tamamına
yayılan ve toplumsal ya-
şamın tüm alanlarında
etkilerini gösteren Covid-
19 salgını, ekonomi ve
çalışma yaşamını da de-
rinden etkilemiştir.

Küresel salgın şimdi-
den ekonomik ve işgücü
piyasası krizine dönüş-
müş durumdadır; Covid-
19 tüm dünyada işgücü
piyasasında işsizliği ve
eksik istihdamı tetiklemiş,
ücretler üzerine baskı uy-
gulamış ve sosyal koru-
maya erişim sorununu
açığa çıkarmıştır.

Bu koşullarda “insana
yakışır iş”lerin gündeme
getirilmesi bir zorunluluk
halini almıştır. Üretken ve
adil bir ücret getiren, iş-

yerinde güvenli ve aile-
lere sosyal konuma sağ-
layan, kişisel gelişim ve
toplumla bütünleşme açı-
sından daha iyi fırsatlar
sunan işler oluşturulmalı-
dır. Ayrıca, insanların
kaygılarını serbestçe dile
getirme özgürlüğüne
sahip oldukları, örgütle-
nerek yaşamlarını etkile-
yen kararların alınması-
na katılabildikleri, tüm
kadınlar ve erkeklerin
eşit fırsatlardan yararla-
nıp eşit muamele gör-
dükleri işler, çalışan
milyonların özlemine dö-
nüşmüştür.

Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’ne göre in-
sana yakışır iş, tüm çalı-
şanların geleceğinin

güvence altında tutul-
duğu; siyasal, sosyal ve
ekonomik nitelikli her tür-
den örgütlenme hakkının
tanındığı; söz, temsil ve
demokratik eylem hak-
kına saygı duyulduğu;
cinsiyet, ırk, renk veya
sosyal köken, kalıtımsal
özellik, dil, din veya
inanç, siyasal veya her-
hangi bir görüş, bir ulusal
azınlığın üyesi olma, bi-
reysel özellik, engellilik,
yaş veya cinsel yönelim
gibi nedenlerle ayrımcı-
lığa uğranmadığı, horlan-
madığı, aşağılanmadığı,
açık ya da gizli şiddetle
karşılaşmadığı, bilinçli ya
da bilinçsiz eşitsizlikler
ortamında kalınmadığı
özetle insana ilişkin fark-
lılıkları nedeniyle dışlan-
manın bulunmadığı
koşullarda sürdürülen ça-
lışmadır.

Türkiye’de ise çalışma
koşullarının önemli öl-
çüde sorunlar içinde bu-
lunduğu ve küresel
salgının etkileriyle birlikte
bunların daha da görünür
olduğu açıktır:

-83 milyonu geçen
nüfusun yaklaşık yüzde
15’i sosyal güvenlik
kapsamı dışındadır.  

-TÜİK (Türkiye İsta-
tistik Kurumu) Haziran
2020 “Hanehalkı İşgücü
Araştırması” sonuçla-
rına göre Türkiye gene-
linde 15 ve daha yukarı
yaştakilerde işsiz sa-
yısı 4 milyonun üzerin-
dedir. Tarım dışı işsizlik
oranı yüzde 15,9’ken
açık işsizlik oranı
yüzde 25’lere dayan-
maktadır. Türkiye’de
çalışma çağındaki her
iki kişiden biri çalışma-
maktadır. Ancak TÜİK
verileri, işten çıkarma
yasağının, kısa çalışma
ödeneği ve ücretsiz izin
ödeneği uygulamasının
devam etmesi nede-
niyle Covid-19 salgını-
nın işsizlikte ve
istihdamda yarattığı
gerçek yıkıcı etkileri
yansıtmamaktadır. Bu
dönemde 3,5 milyon
kısa çalışma ödeneği
alan ve 1,8 milyon üc-
retsiz izin ödeneğinden
yararlananlar istih-
damda kabul edil-
mekte, kısa çalışma
ödeneği alamayan,
kayıt dışı veya kendi
hesabına çalışanlardan
salgın sürecinde işsiz
kalanları ve salgın ne-

Bugün, yarın ve her zaman:
“Herkes için insana yakışır iş” 

İsrail’in canavarlığı durdurulmalı...
Mayıs ayının ilk haftasında İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da  Fi-

listinlileri hedef alan alçakça saldırıları sonucu  çok sayıda Filistinli
can verdi, binlerce insan ise yaralandı.

Burada da durmadılar. 
Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında çok sayıda Filistinli ya-

şamını yitirdi.
Bu saldırılar İsrail’in Filistinlilere karşı yıllardır sürdürdüğü  sis-

tematik saldırılardan biridir. Sivil hedeflere yönelik tüm bu saldırı-
lar sıradan bir olay olmanın çok ötesinde açıkca savaş suçudur.

İsrail saldıganlığına karşı yıllardır her türlü zorluğa rağmen yi-
ğitçe savaşan Filistinlilerin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini
bir kez daha selamlıyoruz.

İsrail’in canavarlığı durdurulmalıdır!
Yaşasın Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi.
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deniyle iş aramayanları
da işsiz saymamakta-
dır.

- Covid- 19 salgınının
yıkıcı etkilerinden en
çok etkilenen kesimler
gençler ve kadınlardır.
15-24 yaş grubunu kap-
sayan genç nüfusta iş-
sizlik oranı yüzde 26,1,
istihdam oranı ise
yüzde 28,2’dir. Aynı dö-
nemde işgücüne ka-
tılma oranı yüzde 38,1
seviyesine gerilemiştir.
Ne eğitimde ne de istih-
damda olanların oranı
ise yüzde 29,3 seviye-
sinde gerçekleşmiştir.
Genç işsizliği kimi il-
lerde yüzde 60-70’e tır-
manmaktadır. Kadınla-
rın işgücüne katılımı
artmak yerine gerile-
mektedir; onlar için
sürdürülebilir iş, her
geçen gün daralmakta-
dır. İşe katılım süreci
yerine işten eve dönüş
belirleyici bir özellik
durumundadır.

- Güvencesiz çalışma
hızla yaygınlaşmakta-
dır. TÜİK verilerine göre
geçici çalışanların sa-
yısı 2 milyonu geçmiş-
tir.

-Çoluk-çocuk yarım

milyon insan, ülkenin
farklı bölgelerinde çok
zor ortamlarda konak-
layarak, kötü ve ağır
koşullarda ve yetersiz
ücretlerle mevsimlik
işçi olarak çalışmakta-
dır. Balıkçı barınakları,
çiftlikler, orman içleri
ve tarlalar sosyal gü-
venlikten, haktan-hu-
kuktan yoksun yüzbin-
lerce insanın çalıştığı
ortamlar durumunda-
dır.

- 50’den az işçinin
çalıştığı tarım ve orman
işyerlerindeki işçiler İş
Yasası kapsamında de-
ğildir. Tarım İş Yasası
olmaksızın köleliği
anımsatır biçimde ça-
lıştırılmaktadır.

- İşçilerin çok önemli
bölümü, asgari ücretle
ve hatta daha az üc-
retle çalışmaktadır. As-
gari ücret, bırakın
yoksulluk sınırında ol-
mayı açlık sınırının bile
altındadır.

- Kayıtdışı çalışanla-
rın sayısı da dikkate
alındığında Türkiye’de
çalışanların yaklaşık
yüzde 10’u sendikalıdır.
Milyonlarca işçi, sendi-
kal ve toplu sözleşme

haklarından yararlana-
mamaktadır. 

-İş güvencesi hakkı
ancak 30 ve daha fazla
işçinin çalıştığı, 6 ay
süreyle çalışılan işyer-
lerinde çalışan işçiler
için geçerlidir. 

-Demokratik bir hak
olan grev ve endüstri-
yel eylem hakları ya-
saklar altında tutulmuş-
tur. Sendikal örgütlen-
menin ve toplu söz-
leşme hakkının en
önemli boyutunu oluş-
turan “Hak Grevi” ya-
saklanmıştır.

Sendikalar ekonomik
ve toplumsal olumsuz-
lukların giderilmesi,
insan onuruna yakışır
iş ortamının sağlan-
ması için daha etkin
davranmak, hakların
korunması ve genişle-
tilmesi için güç ve
eylem birliği oluştur-
mak üzere etkin müca-
dele etmek zorundadır;
bekleyen ve yakınan
değil, değiştirmek üze-
re sorumluluk alan bir
davranışı geliştirmek
zorundadır. Bu tüm
sendikal örgütler için
toplumsal ve tarihsel
bir sorumluluktur.”

Tehlike çanları...
Küresel salgın etkisini ekonomik ve toplumsal yaşamda artık giz-

lenemeyecek biçimde ortaya çıkarmaya başladı. TÜİK tarafından Mart
2021’de yayınlanan işsizlik verileri, açıklanan rakamların gerçekleri
tam olarak  yansıtmadığına ilişkin kuşkulara rağmen yine de tehlikenin
boyutlarını ortaya koyuyor.  

İşte birkaç acı gerçek... 
-Toplam iş kaybı ve işsizlik 12 milyon 115 bin.
-Covid-19 etkisiyle iş ve istihdam kaybı oranı  yüzde 34,4.
-Geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyon 638 bin.
-Geniş tanımlı işsizlik oranı 27,4’e yükseldi.
-İşten çıkarma yasağına rağmen istihdam 1 milyon 268 bin.
-Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34,8
-Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 41,1.
-İşbaşında olanların sayısı ise 2,7 milyon bin azaldı.
-Son 1 yılda iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 1 milyon 663 bin..
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Açlık ve yoksulluk sınırı
Covid-19 ile başlayan yeni sosyal yaşamekonomik kriz ile

birlikte, enflasyonu işsizliği ve yoksulluğu yeni boyutlara tır-
mandırdı. Açıklanan büyük rakamlar geniş halk kitlelerine ulaş-
madı, ulaştırılmadı. 

Türk-İş tarafından her ay düzenli olarak açıklanan Haziran
2021 “Açlık ve Yoksulluk Rakamları” şöyle:

-Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık
sınırı) 2.864,82 TL,  

-Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su,
yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması
zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk
sınırı) 9.331,67 TL,

-Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.473,37 TL.

Dünya’da son 50 yılda
yaşanan en  ölümlü ka-
zalardan biri olan, ülke-
mizde de yaşanan en
büyük iş cinayeti olan
Soma madenci katliamı-
nın üzerinden 6 yılı aşkın
süre geçti.

Soma’da 13 Mayıs
2014 tarihinde Soma
Kömür İşletmeleri made-
ninde, vardiya değişimi
sırasında çıkan yangın
ve su basması sonucu
301 madenci yaşamını
yitirdi. Katliam  nedeniyle
tutuklu bulunan son dört
sanık, Yargıtay’ın karar
değiştirmesi sonucu dı-
şarıya salındılar.

Hukuk devleti ilkele-
riyle açıklamayacak bu
durum eşlerini, çocukla-

rını, babalarını yitiren ai-
lelerin tepkisine yol açtı. 

Bilindiği gibi Soma ka-
tiamı, yayınlanan bilim-
sel raporlar dikkate
alındığında “göstere gös-
tere” geldi. Sonuçta iş
sağlığı ve güvenliği ön-
lemlerinin hemen hiç
alınmadığı, madencilerin
insan fiziğini zorlayacak
biçimde üretime itildiği ve
böylelikle  herbirinin Az-
railin pençesine atıldığı
galerilerde 301 işçi ya-
şamlarını yitirdi.

O günlerde “Maden
kazası işin fıtratında var”
diyenlere soruyoruz: 301
madencinin ölümüne
neden olanlar için yapı-
lan cezasızlaştırma da
işin fıtratı mı?

Soma’yı unutan insanlığını unutur:
Cezasızlaştırmak da işin “Fıtratı” mı?
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1 MAYIS’IN
IŞIĞI SÖNMEYECEK!
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2021 yılı 1 Mayısını, bir yılı aşkın süredir
Covid-19 küresel salgınının yarattığı tüm olum-
suzluklara ve yıkımlara rağmen demokrasi, öz-
gürlük, sosyal hak ve güvenceler için barış ve
dayanışma içinde yaşanacak daha iyi bir dün-
yaya duyduğumuz umutla bir kez daha haykırı-
yoruz:

• Yoksulluğun, yoksunluğun, haksızlıkların,
eşitsizliklerin; savaşların, çatışmaların, terör ve
şiddetin olmadığı;

• İşsizliğin sona erdiği, tüm kadın ve erkekle-
rin insan onuruna yakışır biçimde güvenli ça-
lışma olanağına kavuştuğu;

• İnsan haklarına saygılı; ulus, etnik köken,
ırk, din, siyasal görüş, cinsiyet, sağlık veya yaş
gibi farklılıkların sömürülmediği; 

• Yaşam kalitesinin geliştirildiği; gelecek ku-
şaklar için sürdürülebilir, temiz bir çevrenin ya-
ratıldığı; 

• İnsan onuruna yakışır iş, güvenli bir gele-
cek, sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak
geliştirildiği;

• Basın, yayın ve iletişim özgürlüklerinin
baskı altında tutulmadığı, haber alma ve yayma
haklarının korkusuzca yaşama geçirildiği;

• Demokrasinin siyasal, sosyal ve kültürel ya-
şamın tüm alanlarında uygulandığı ve kurum-
sallaştırıldığı;

• Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin, zorba-
lığın, taciz ve tecavüzlerin son bulduğu;

• Hukuk devleti kurallarının yaşama geçirile-
rek statü ve konumu ne olursa olsun herkesin
yargı önünde hesap verebildiği; yürütme or-
ganlarının yargı üzerindeki baskılarına ve yön-
lendirmelerine asla  olanak tanınmadığı, ülke ve
dünya istiyoruz.

Covid-19 salgınının sosyal yaşantıyı kısıtla-
dığı koşullarda ekonomik bunalımın etkisiyle
daha da yoksullaşan toplum kesimlerinin ve iş-
çilerin, daha iyi çalışma ve yaşama koşullarına
ulaşmaları için, bıkmadan, yorulmadan, umutla
ve cesaretle mücadele etmekte kararlıyız:

• Çalışırken Covid-19 nedeniyle hastalanan
ve/veya yaşamını yitiren emekçiler iş kazası ve

meslek hastalığı kapsamında değerlendirilme-
lidir.

• Kısa çalışma ödeneği nedeniyle çalışama-
yan tüm işçilere en az asgari ücret düzeyinde
ödeme yapılmalıdır.

• Asgari ücret üzerinden kesilen tüm vergiler
acilen ve hemen kaldırılmalıdır.

• Gelir vergi yasasında değişiklik yapılarak
ücretler üzerindeki vergi yükü yüksek oran-
larda azaltılmalıdır.

• İşten çıkarma yasağı  sürdürülmeli, Kod-29
ile getirilen istisnalar kaldırılmalıdır.

• Ücretsiz izin uygulamasının getirdiği  haksız
ve hukuksuz uygulamalar sonlandırılmalıdır.

• İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma ko-
şulları daha da kolaylaştırılmalı ve iyileştirilme-
lidir;  Fon, işverenlere açık ya da kapalı destek
sağlayan finansman aracı olmaktan kurtarılma-
lıdır.

• Normal çalışma süreleri kısaltılmalı; günlük,
aylık ve yıllık dinlenme süreleri  ile izinler uza-
tılmalıdır.  

• İşsizliği azaltmak ve hayat pahalılığını son-
landırmak için etkili sosyal ve ekonomik önlem-
ler alınmalıdır.

• Bir Anayasal kurum olan Ekonomik ve Sos-
yal Konsey, mutlaka toplanmalı; salgının yarat-
tığı yıkıma ilişkin aldığı kararlar uygulanmalıdır.

• Covid-19 aşılama programı tüm halkı kısa
sürede kapsayacak biçimde geciktirilmeden
uygulanmalıdır.

• Tüm işçiler hiçbir kısıtlama olmaksızın ko-
şulsuz biçimde iş güvencesi kapsamına alın-
malıdır.

• Toplu iş sözleşmelerinin özerkliği ilkesi ti-
tizlikle korunmalı, pandemi ortamında sürdürü-
len tüm toplu iş sözleşmelerine ekonomik ve
sosyal olarak güçlendirici yeni hükümler geti-
rilmelidir.

Barış, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için,
Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik, Mücadele ve

Dayanışma Günü 1 Mayıs
TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI 

GENEL YÖNETİM KURULU

UMUT, CESARET VE ONURLA;
BİRLİKTE VE İLERİYE!...



26

Sendikamızın Tüzük Değişikliği, İdari ve
Mali Kararlar Olağanüstü Genel Kurulu,
12 Nisan 2021 tarihinde Ankara’da Ana-

dolu Hotels Downtown Toplantı Salonu'nda ya-
pıldı.

Genel Kurul Divan Başkanlığını Genel Sekreter
Hakan Bozkurt’un, Divan Başkan Yardımcılıklarını
İhsan Aydın ile Ali Özdemir’in, Katip Üyeliğini ise
Ebru Cura’nın yaptığı Genel Kurul’un açılışında bir
konuşma yapan Genel Başkan Haydar Özdemi-

roğlu, Tez-Koop-İş Sendikası’nın örgütlenme ça-
lışmalarını başarıyla sürdürdüğünü, 2009 yılında
yaklaşık 30 bin olan üye sayısının günümüzde 110
bine ulaştığını vurgulayarak yeni döneme uygun
yapılanmanın zorunlu olduğunu belirtti. Özdemi-
roğlu, örgütlenme süreçlerinde birçok engel ve
baskıyla karşılaşıldığını ancak bu sorunların ka-
rarlı tutumla aşıldığını söyledi. Sendikal birliği bo-
zucu girişimlere karşı her koşulda duyarlı
olunması gerektiğini belirten Genel Başkan, bu gi-

Tüzük Değişikliği ile İdari ve Mali Kararlar için Olağanüstü Genel Kurul Toplandı

“DAHA GÜÇLÜ TEZ-KOOP-İŞ”

Genel Kurul Başkanlık Divanı
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Haydar Özdemiroğlu: “Hedefimiz daha yığınsal, daha güçlü Tez-Koop-İş...”

Olağanüstü Genel Kuruldan...

rişimlere karşı esneklik gösterilmeyeceğini, Ana-
tüzük hükümlerinin mutlaka titizlikle uygulanaca-
ğını açıkladı.

Olağanüstü Genel Kurul daha sonra gündem
maddelerine uygun olarak çalışmalarını sürdüre-
rek bir dizi Anatüzük değişikliği gerçekleştirdi.

Olağanüstü Genel Kurulun kapanışında konu-
şan Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu tüm de-
legelere teşekkür etti ve sendikamızın yeni
dönemde daha da güçleneceğine duyduğu inancı
vurguladı.

Yapılan Anatüzük değişiklikleri ile sendikal ör-
gütlenmede yaşanan değişikliklere koşut olarak
Ankara’da dördüncü şubenin açılışı kararlaştırılır-

ken Genel Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği il-
lerde il temsilciliği ve bölge temsilciliği oluşturula-
bilecek. Böylece üyelerin yaşadığı sorunlara daha
kolay ve hızlı çözümler üretilecek ve aynı za-
manda üyelerin karar süreçlerine katılım daha
etkin duruma getirilecek. Yine Olağanüstü Genel
Kurulun yaptığı Anatüzük değişikliği ile şubelerde
üye sayılarına göre belirlenen profesyonel şube
yöneticisi kadroları için gerekli üye sayıları artırıldı.

Genel Kurul’da alınan tüm  kararlarda ve tüzük
değişikliklerinde şu temel ilkeler etken oldu: Sen-
dikal örgütlenmeye derinlik kazandıracak önlemler
almak ve sendikal demokrasinin yaygın biçimde
kurumsallaşmasını sağlamak...
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Tez-Koop-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu:
“Sendikal örgütlenmede yeni hedeflere doğru...

Tez-Koop-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Balıke-
sir’in Burhaniye ilçesinde 2018 yılında temeli atılan ve
2020 yılı içinde yapımı tamamlanan Tezmadra Hotel’de
4 Nisan 2021 tarihinde toplandı.

Tez-Koop-İş şubeleri idari sekreterlerinin de katılı-
mıyla gerçekleştirilen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
toplantısında konuşan Genel Başkan Haydar Özdemi-
roğlu, salgın koşulları nedeniyle sınırlı ölçülerde hizmete
açılan Tezmadra Hotel’in yapımına emeği geçenlere te-
şekkür etti. Özdemiroğlu, Tez-Koop-İş Sendikası’nın
hızlı bir gelişim süreci içine girdiğini, her türlü zorluğa
rağmen tüm ülke düzeyinde gerçekleştirilen sendikal ör-
gütlenmelerin özveriyle sürdürüldüğünü belirtti. Genel
Başkan, “Örgütlenmedeki başarıları, toplu iş sözleş-

melerinde ileri aşamalara götürmek zorundayız” di-
yerek sendikal birliğin her zamankinden daha da önem
kazandığını belirtti.

Tez-Koop-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplan-
tısında 12-13 Nisan 2021 tarihinde Ankara’da toplana-
cak Anatüzük değişikliği gündemli Olağanüstü Genel
Kurul’da ele alınacak konuları görüştü.

Toplantı sonunda konuşan Genel Başkan Haydar
Özdemiroğlu, Tez-Koop-İş Sendikası’nın yüzbini aşan
üyesine yeni yüzbinlerin katılması için özveriyle çalış-
mak gerektiğini belirterek, sendikal örgütün her düze-
yinde sorumluluğun korunması ve geliştirilmesi isteğini
vurguladı.
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Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ve
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına işletme düze-
yinde sürdürülen  1 Ocak 2021-31 Aralık 2023 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi 10 Haziran 2021 tarihinde
İstanbul'da imzalandı.

İmza törenine sendikamız adına Genel Başkan Haydar
Özdemiroğlu, Genel Mali Sekreter İsmail Aydın, İstanbul 1
No’lu Şube Başkanı Özcan Kopal, Şube İdari Sekreteri Ne-
cati Çığır ve Şube Mali Sekreteri Uğur Eroğlu; Carrefoursa
adına Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, İK ve Sürdürülebi-
lirlik Genel Müdür Yardımcısı N. Bahar Tura, Sabancı Hol-
ding İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Direktörü
Mustafa Özturan katıldı.

1 Ocak 2021-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürürlükte
kalacak olan toplu iş sözleşmesiyle ücretlere, birinci yıl için
yüzde 15 oranında artış sağlanırken parasal sosyal hak-
larda artışlar getirildi. Toplu iş sözleşmesiyle ücret zammın-
dan sonra 1 Ocak 2021 tarihindeki ücretlere; kıdemi 5 yıl
ile 10 arasında olanlara 70,00 TL, 10 yıl ile 15 yıl arasında

olanlara 120,00 TL ve 15 yıldan fazla olanlara ise 170,00
TL aylık kıdem zammı ilave edildi.

Toplu iş sözleşmesinin içerisinde yer alan gıda yardımı,
yakacak yardımı, izin yardımı, bayram yardımı, kasa taz-
minatı, yemek yardımı, görev ödeneği ve eğitim yardımı tu-
tarlarına yüzde 15 oranında zam yapılırken nakit olarak
ödenen yakacak yardımı ve izin yardımı tutarlarının alışve-
riş çeki olarak verilmesi kararlaştırıldı. İşçilerin yararlana-
cağı yakacak ve izin yardımı yaklaşık yüzde 30 oranında
arttırıldı.

Çalışma hayatının daha sağlıklı, güvenli ve pozitif yönde
gelişmesine katkı sağlanması amacıyla toplu iş sözleşme-
sine; “Tarafların Çevre, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Engelli
İşçiler İçin Fırsat Eşitliği, Adil Çalışma Ortamının Yaratıl-
masına Yönelik Sorumlulukları” konulu maddeler eklendi.

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ve
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan toplu iş söz-
leşmesinin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşek-
kür ediyoruz.

Carrefoursa’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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İzmir 
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Sendikamız İzmir 2 No’lu Şubesi 4. Genel Ku-
rulu 8 Ağustos 2020 tarihinde toplandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle genel kurulların
kararname ile ertelenmesi sonucu  gecikmeli
olarak toplanan İzmir 2 No’lu Şube Genel Kuru-
lu’nun Divan Başkanlığına Genel Sekreter
Hakan Bozkurt, Divan Başkan Yardımcılığına
Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, üyelik-
lere  Özgehan Çetintürk, Ezgi Darcanlı ve Sev-
can Erkayhan seçildi.

Genel Kurul’un salgın ortamınhda toplandığını
belirten Genel Sekreter Hakan Bozkurt, salgın
nedeniyle genel kurulda temel kurallara uyulma-
sını istedi. 

Genel Kurul’da yapılan seçimler sonucunda

Şube Başkanlığına Caner Fırat yeniden seçilir-
ken Şube karar organları şöyle oluştu:

Şube Yönetim Kurulu: Caner Fırat (Şube Baş-
kanı), Tuğrul Çan (Şube İdari Sekreteri), Selçuk
Ökdemli (Şube Mali Sekreteri), Hasan Pirinç
(Şube Örgütlenme Sekreteri),  Serkan Kırıcı
(Şube Eğitim Sekreteri)

Şube Denetim Kurulu: Ulaş Satıcı, Merih Ber-
berler, İrfan Uluç.

Şube Disiplin Kurulu: İdris Durna, Behram
Kılıç, Yılmaz Esen.

Göreve seçilen tüm şube karar organları üye-
lerini kutluyor ve  çalışmalarında başarılar diliyo-
ruz.

İzmir 2 No’lu Şube 4. Genel Kurulu
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Sendikamız Gebze Şubesi 9. Genel Kurulu 14
Kasım 2020 tarihinde yapıldı.

Genel Kurulun açılışından sonra yapılan Divan
Başkanlığı seçiminde Genel Sekreter Hakan Boz-
kurt Divan Başkanlığına, Genel Mali Sekreter İs-
mail Aydın ile Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin
Şen Divan Başkan Yardımcılığına, Nurten Genç
ile Selma Öncü Divan üyeliklerine seçildi.

Genel Kurulda konuşan Genel Sekreter Hakan
Bozkurt, küresel salgın koşullarının tüm yaşamı
etkilediğini vurgulayarak, tüm toplum kesimlerinin
büyük ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşadığını
belirtti, Bozkurt, küresel salgın koşullarında eko-
nomik bunalımın  yoksulluğu daha da arttırdığını
belirtti ve sendikal ve sosyal hakların önemine

işaret etti.
Şube Başkanı Engin Şevket Şimşek, yaptığı ko-

nuşmada sendikal hak ve özgürlüklerin baskı al-
tında tutulduğu ve kazanılmış haklara mühadale
edilmek istendiği bir dönemden geçildiğini belirte-
rek  ekonomik krizin yükünün işçilerin üzerine yı-
kılmak istendiğini söyledi. Şimşek konuşmasında
özetle şunları söyledi:

“Covid-19 Pandemi döneminde de yasal
haklarımıza saldırılar sürdürüyor ve işçilerin
sağlığını hiçe sayılıyor. Mağazada, markette,
büroda, fabrikada çalışan işçi kardeşlerimin
insanca yaşama hakkı yok mu? İşçi maliyetini
en aza indirerek, maksimum kâr elde etmek is-
teyen işverenlerin ağzına bal çalan yasal dü-

Gebze Şubesi 9. Genel Kurulu
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zenlemeler ve yasa teklifleri, derinleşen eko-
nomik krizin yükünü emekçilerin sırtına yük-
lemektedir. Pandemi önlemleri kapsamında
işyerinde daha az işçinin çalıştırılmasıyla, iş-
çinin iş yükü arttırılmakta işverenin üstündeki
mali yük azaltılmaktadır. Mağaza çalışanlarının
bir kısmı kısa çalışma ödeneğinden bir kısmı
da ücretsiz izin uygulamasından dolayı çalış-
tırılmamakta geride kalan çalışanların ise iş
yükü beş katına çıkarılmaktadır. Zorunlu mal
ve hizmet üretiminin sürdüğü marketlerde de
işçiler yoğun şekilde çalışmaya devam eder-
ken büro çalışanları da uzaktan çalışmaya
yani esnek çalışma biçimine geçmiştir. 

Pandemi nedeniyle yapılan yasal düzenle-
meler salgının sınıfsal olduğunu ortaya koy-
muştur. Esnek çalışma biçimleri yaygın-
laşmakta, gelir adaletsizliği, işsizlik ve yoksul-
luk giderek artmaktadır.

İşçilerin sorunlarına dair en başa düşük
ücret, sigortasız çalışma, esnek çalışma bi-
çimleri, uzun çalışma süreleri, iş güvencesiz-
liği, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin olmaması ve
sendikasızlık olarak yazabiliriz.”

Kıdem tazminatı hakkı başta olmak üzere ka-
zanılmış  işçi haklarına saldırıların yoğunlaştığı bir
dönemden geçildiğini belirten Şube Başkanı
Engin Şevket Şimşek; “Sendikalaşmaya, kıdem
tazminatına ve mevcut kazanılmış hakların
kaybedilmesine yönelik uygulamaların ta-
mamı, başta Türk-İş Konfederasyonu olmak
üzere bağlı sendikalar tarafından kabul edile-

mez bir durumdur. Türk-İş Genel Kurulunun
aldığı, "Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz ve
genel grev sebebimizdir” kararlarının biz de
arkasındayız ve destekliyoruz.” dedi. 

Gebze Şube Başkanı Şimşek sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Bu dönem başarılı faaliyetleri nede-
niyle Şube Yönetim Kurulumuza, diğer kurul
ve şube görevlilerimize, işyeri temsilcilerimize
ve üyelerimize teşekkür ediyor;  9. Olağan
Genel Kurulumuzun sendikal birliğimizi ve da-
yanışmamızı güçlendirmesini diliyor, tüm üye
ve delegelerimize saygılarımı sunuyorum.
Kendi işyerlerimiz olmak üzere Türkiye’de
bütün emekçilerin sorunlarına, genç ve kadın
işçilerin geleceksizlik ve güvencesiz çalıştı-
rılma koşullarına karşı başta konfederasyonu-
muz ve sendikamız önceliğinde yorulmadan,
yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz”

Yapılan seçimler sonucunda Gebze Şubesi
karar organları şöyle oluştu:

Şube Yönetim Kurulu: Engin Şevket Şimşek
(Şube Başkanı), Onur Tan Turan (Şube İdari Se-
kreteri), Ömer Araz (Şube Mali Sekreteri), Filiz
Konur (Şube Örgütlenme Sekreteri),  Erol Paracı
(Şube Eğitim Sekreteri).

Şube Denetim Kurulu: Onur Kadiroğlu, Gökmen
Serdar,  Yalçın Ortaç.

Şube Disiplin Kurulu: Nevgül Menemenci, Halil
İbrahim Şirinoğlu, Recep Sevgi.

Göreve seçilen tüm şube karar organları üyele-
rini kutluyor ve  çalışmalarında başarılar diliyoruz.
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Eskişehir Şubesi 7. Genel Kurulu 27 Mart 2021
tarihinde yapıldı.

Genel Kurulun açılışından sonra yapılan Divan
Başkanlığı seçiminde Genel Sekreter Hakan Boz-
kurt Divan Başkanlığına, Genel Eğitim Sekreter
Sebahattin Şen  Divan Başkan Yardımcılığına,
Öznur Coşkun ile Büşra Giziroğlu Divan üyelikle-
rine seçildi.

Genel Sekreter Hakan Bozkurt, yaptığı konuş-
mada tüm dünyayı etkileyen salgın koşullarının ça-
lışma yaşımında belirsizlere yol açtığını, ekonomik
ve sosyal sorunların daha arttığını belirterek  Tez-
Koop-İş’in örgütlenme çalışmalarına hızla sürdür-
düğünü belirtti. 

Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Genel

Kurul’da yaptığı konuşmada “Tüm dünyayı ve ül-
kemizi bir yıldır derinden etkileyen ve yaklaşık
3 milyon insanın yaşamını yitirdiği  koronavi-
rüs salgını koşullarında ekonomik ve sosyal
sorunlar her  geçen gün yeni boyutlar kazanı-
yor” diyerek özetle şunları söyledi:

“İlk Covid-19’a bağlı ölümün 2020 Mart
ayında gerçekleştiği ülkemizde, korona salgı-
nının yarattığı olumsuzluklarla ekonomik krizin
yarattığı sorunlar içiçe geçerek gelişti. 

Küresel salgın ülkelerin yalnızca sağlık so-
runlarını arttırmakla kalmadı; ekonomilerini
daha da zayıflattı, sosyal sorunları ve sosyal
eşitsizlikleri daha da bozdu ve  daha da kötü-
leştirdi. 

Eskişehir Şubesi 7. Genel Kurulu
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Özellikle nüfusunun büyük bölümü açlık ve
yoksulluk çeken; sağlık ve sosyal güvenlik
haklarından gerektiği gibi yararlanamayan geri
kalmış ülkelerde yaşayan milyarlarca insan,
çok daha zor süreçler içine girdi.  Ancak ne
yazık ki Covid-19’un yarattığı büyük ekonomik
ve sosyal sorunlara rağmen, zengin ülkeler
geri bıraktırdıkları ülkeleri ağır borç yükü al-
tında tutmaya devam etti.  

Covid-19 salgını sürecinde birçok ülke etkili
ekonomik ve sosyal önlemler almayı sosyal
devletin bir zorunluluğu olarak yerine getirir-
ken ülkemizde alınan önlemler yetersiz kaldı. 

Salgın nedeniyle karantina önlemleri çerçe-
vesinde kapatılan işyerlerinde çalışan işçiler,
ücretsiz izine çıkmaya zorlanırlarken, kısa ça-
lışma ödeneği alan işçilere yapılan ödemeler
son derece düşük kaldı. 

Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19 nede-
niyle yaşamlarını yitiren ya da hastalananlar iş
kazası ve meslek hastalığı haklarından yararla-
nırken ülkemizde sağlık çalışanları başta olmak
üzere, AVM, çağrı merkezi, eğitim ve lojistik
sektörlerinde çalışan işçiler için kazanımları
güçlendirecek hiçbir düzenlemeye gidilmedi. 

Günümüzde ülkemizde göze çarpan en
önemli sorunların başında işsizlik ve yoksulluk

gelmektedir. 
Türkiye bugün, resmi verilerin ötesinde

genel işsizlik oranı yüzde 30’lara dayanmıştır.
Genç ve kadın işsizliği ise bu oranların da çok
üzerindedir.

Ekonomik krizin yarattığı sonuçları sakla-
mak, örtü altına tutmak, dikkatleri güvenlik so-
runlarının arkasına toplayarak gizlemek artık
olanaksızdır.  Ülke nüfusunun yarısını oluştu-
ran kadınlara yönelik ayrımcılık, dışlama, eşit-
sizlik ve şiddet tüm boyutlarıyla sürmektedir.

Ücretlerin erimesine, yaşam koşullarının kö-
tüleşmesine neden olan enflasyon, artık çift ra-
kamlı oranlarda gerçekleşmektedir. “

Yapılan seçimler sonucunda Eskişehir Şubesi
karar organları şöyle oluştu:

Şube Yönetim Kurulu: Hasan Hüseyin Yılmaz
(Şube Başkanı), Senem Büyükavcı (Şube İdari Se-
kreteri), Mustafa Sezer (Şube Mali Sekreteri),
Barış Teker (Şube Örgütlenme Sekreteri),  Hüse-
yin Sab (Şube Eğitim Sekreteri).

Şube Denetim Kurulu: Murat Çetin, Esra Akgün,
Sertan Aratoğlu.

Şube Disiplin Kurulu: Mutlu Yılmaz, Tansu Türe-
gün, Muradiye Çatalkaya.

Göreve seçilen tüm şube karar organları üyele-
rini kutluyor ve  çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Ankara 2 No’lu Şube 11. Genel Kurulu 10 Mart
2021 tarihinde Türk-İş Kongre Salonunda  top-
landı.

Genel Kurulun açılışından sonra yapılan
Divan Kurulu seçiminde  Divan Kurulu Başkanlı-
ğına Hasan Konaş, Başkan Yardımcılığına Yakup
Tokatlı, Sadi Atılgan, üyeliklere Mesude Gemal-
maz ile Selin Gülin Kökten seçildiler.

Genel Kurul’da konuşan Şube Başkanı Mus-
tafa Barın, çalışma yaşamının genel sorunları ile
2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri konusunda
genel bilgiler verdi. Barın, sendikal hareketin
önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgu-
layarak gelecekte yaşanacak sorunlar konusunda
değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan seçimler sonunda şube yönetim organ-
ları şöyle oluştu:

Şube Yönetim Kurulu: Şube Başkanı: Mus-
tafa Barın, Şube İdari Sekreteri: Salih Memiş,
Şube Mali Sekreteri Fatih Aladağ, Şube Ör-
gütlenme Sekreteri: Ömer Akçay,  Şube Eğitim
Sekreteri: Hasan Konaş.

Şube Denetim Kurulu: Ethem Bozkurt, Ekrem
Irmak, Fahrettin Cengiz.

Şube Disiplin Kurulu: Murat Özdere, Coşkun
Durmuşoğlu, Uğur Işık.

Not: Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa
Barın  ile Şube İdari Sekreteri Salih Memiş, Tez-
Koop-İş Sendikası Genel Disiplin Kurulu Kararı
ile 25 Mart 2021 tarihinde üyelikten ihraç cezası
almış ve üyelikten ihraç cezası kesinleşinceye
kadar görevden geçici olarak uzaklaştırılmış ve
bu karar 12 Nisan 2021 tarihinde toplanan Ola-
ğanüstü Genel Kurul kararı ile onaylanmıştır.

Ankara 2 Nolu Şube 11. Genel Kurulu
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Samsun Şubesi 11. Genel Kurulu 23 Haziran 2021
tarihinde yapıldı.

Genel Kurulun açılışından sonra yapılan Divan
Başkanlığı seçiminde Genel Sekreter Hakan Bozkurt
Divan Başkanlığına, Genel Eğitim Sekreteri Sebahat-
tin Şen Divan Başkan Yardımcılığına, Selin Kökten
ile Meryem Sarıkuş Divan üyeliklerine getirildi.

Genel Sekreter Hakan Bozkurt, pandemi koşulla-
rında sendikal etkinliklerin ve genel kurulların kısıtla-
malarla gerçekleştirildiğine dikkat çekerek aylar
öncesinde yapılması kararlaştırılan genel kurulun
ancak toplanabildiğine işaret etti. 

Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, Türkiye’nin
içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara de-
ğinerek, siyasal iktidarın algı yönetimi ile gündemi be-
lirlemeye çalıştığını vurguladı. Sayın, Karadeniz
Bölgesinde sendikal örgütlemeye yönelik çok ileri

adımlar atıldığını ve bu sürecin yeni örgütlenme he-
defleriyle daha da ileri noktalara taşımaya çalışacak-
larını belirtti:

Yapılan seçimler sonucunda Samsun Şubesi karar
organları şöyle oluştu:

Şube Yönetim Kurulu: Tarık Sayın (Şube Başkanı),
Buket Özden (Şube İdari Sekreteri), Mustafa Kemal
Apaydın (Şube Mali Sekreteri), Ergin Kanca (Şube
Örgütlenme Sekreteri),  Atanur Öztürk  (Şube Eğitim
Sekreteri).

Şube Denetim Kurulu: Kaan Çöcen, Sibel Akman,
Nihal Yıldız.

Şube Disiplin Kurulu: Keriman Anakök, Duygu Şe-
keroğlu, Zeynep Akkuş.

Göreve seçilen tüm şube karar organları üyelerini
kutluyor ve  çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Samsun Şubesi 11. Genel Kurulu



38

Türkiye’nin doğal ve tarihsel varlığı
yönünden çok önemli bir bölge
Kaz Dağları... 

Marmara Bölgesinin güneyinde yer alan
ve geniş bir alanı kaplayan Kaz Dağları,
bir yanı ile Marmara Denizi’ne diğer yanı
ile Ege Denizi’ne uzanıyor. 

Burhaniye, Kaz Dağları’nın Ege Deni-
zi’yle buluştuğu doğa cenneti bir alanda
bulanan bir ilçemiz... Geniş zeytinlikler
içinde yemyeşil bir alanda kurulu...

Ve artık Burhaniye’de üyelerimizin din-
lenmeleri, konaklamaları ve eğitim hizmet-
lerinden yararlanmaları için 2018 yılında

TEZMADRA
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yapımına başlanan Tezmadra Hotel’in in-
şaatı bitirilerek 2021 yılı başından itibaren
hizmete girdi.

7.118,29 metrekare arsa üzerinde kurulu
bulunan Tezmadra Hotel’in arsası 9 Ağus-
tos 2017 tarihinde Türkiye Barolar Bir-
liği’nden  satın alındı. Kısa süre içinde
yapımı için girişimlere başlanarak proje
aşamasına geçildi ve 30 Ekim 2018 tari-
hinde temel atma töreni yapıldı. 

Tezmadra Hotel’in inşaatınin ilk aşama-
sını oluşturan kaba inşaat 16 Nisan 2018

tarihinde başladı ve 15 Nisan 2019 tari-
hinde bitirildi. İnce işler inşaatı ise 14
Ekim 2019 tarihinde başlandı, 30 Ekim
2020’de tamamlandı. İnşaat 2020 yılında
koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı süre-
lerle sürdürülebildi. Buna rağmen Tez-
madra Hotel özverili çalışmalar sonucu
Haziran 2021’den  itibaren hizmete girdi
ve artık yeni konuklarıyla buluşuyor. 

Projelendirilmesinden yapım sürecine
kadar geçen süre içinde emek veren tüm
kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz...

BURHANİYE’DEKİ EVİNİZ
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Tezmadra Hotel 100 yatak
odalı. Toplam 197 yatağın bu-
lunduğu otelde 97 oda çift ki-
şilik, 3 oda ise tek kişilik. 
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Tezmadra Hotel, Balkesir’e
100 km, Bursa’ya 250 km, İs-
tanbul’a 340 km, Ankara’ya
630 km mesafede... Burha-
niye merkeze 5 km., Edremit
Havalimanı 7 km. uzaklıktadır.
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Tezmadra’da iki toplantı sa-
lonu bulunuyor. Çok amaçlı
büyük salon 280 metrekare.
Bu salon toplantı düzeninde
289, yemek düzeninde ise
240 kişilik... Özel amaçlı ikinci
toplantı salonu ise 51,80 met-
rekare 30 kişilik.
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Tezmadra’da çatı güneş
enerjisi panelleri ile kaplı.
Bahçesinde hem büyükler,
hem de çocukların yararlana-
bileceği iki yüzme havuzu bu-
lunuyor.
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Tezmadra İletişim:
Öğretmenler Mahallesi, Mu-
ammer Aksoy Caddesi, No:95
Burhaniye/Balıkesir Türkiye
Tel: 0-266-416 27 00
Faks: 0-266-416 37 07
İnternet: 
www.tezmadrahotel.com
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Tezmadra Otel’den ucuz tatil
ve konaklama olanaklarından
yararlanmak isteyen üyeleri-
miz sendikamız şubeleri ve
genel merkezi ile iletişime ge-
çebilirler.



Güncel Sendikal Sorunlar ve
Sendikal Mücadele Eğitim Semineri

Güncel sendikal sorunlar konulu eğitim semineri
4 Nisan 2021 tarihinde Tezmadra Hotel’de yapıldı. 

Sendikamız Şubeleri Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldığı  ve sosyal medya kullanımı içerikli
sunumun da gerçekleştirildiği etkinliğin açılışında
konuşan Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen,
“Tezmadra Hotel’in  çok yönlü özellikleriyle her yıl
binlerce üyemizin yararlanacağı, yoğun sendikal
eğitimlerin gerçekleştirildiği önemli bir bilinçlenme
platformu olacaktır” dedi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Haydar

Özdemiroğlu, sendikal hareketin zorlu koşullar için-
den geçtiğini, tüm zorluklara karşı sendikal birliğin
çok önemli olduğunu vurgularken, Tez-Koop-İş’i
içten ve dıştan saldırılarla parçalamaya çalışanlara
karşı sonuna kadar kararlıklılıkla direnileceğini be-
lirtti.

Sendikamızın Eğitim Bürosu Müdürü Hasan
Aktaş; “Çalışma yaşamında güncel sorunlar ve
sendikal mücadele” konulu; Örgütlenme Uzmanı
Merve Demirkıran ise “Sendikaların sosyal medya
kullanmasının önemi” konularında sunum yaptı.
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Muğla Şubesi Temsilcileri İçin Eğitim Semineri
Muğla Şubesi kapsamında bulunan işyeri temsilci-

lerinin katıldığı eğitim semineri 6 Nisan 2021 tarihinde
Tezmadra Hotel’de gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan Muğla Şube Başkanı
Hüseyin Yıldız,  Tezmadra Hotel’in açılışından duy-
duğu sevinci paylaşarak emeği geçenlere teşekkür
etti. 

Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, “Öncelikle
uzun yıllardır özlemini çektiğimiz böylesine güzel bir
sosyal tesisin yapılmasını sağlayan başta Genel
Başkanımız Haydar Özdemiroğlu olmak üzere tüm yö-
neticilere ve yapım süreçinde emeği geçen tüm
çalışanlara özellikle teşekkür etmeyi bir borç biliyorum”
diyerek “Yıllardır eğitim seminerlerini kısıtlı olanaklarla
yaşama geçirmeye çalışan sendikamız açısından,

Burhaniye Tesisimiz geniş olanaklar sunan bir tesis
olma özelliği taşıyor” dedi. 

Açış konuşmalarından sonra Sendikamızın Tanıtan
video izlendi. Daha sonra Sendikamız örgütlenme uz-
manlı Merve Demirkıran, “Tez-Koop-İş Sosyal Me-
dyasının Önemi ve Geliştirilmesi” konulu sunumunu
gerçekleştirdi.

Tez-Koop-İş Eğitim Bürosu Müdürü Hasan Aktaş’ın
“Güncel Sendikal Sorunlarımız ve İşyeri Sendika Tem-
silcilerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı der-
slerinden sonra; İletişim Uzmanı Kadir Akbulut’un
“İletişimde Temel İhtiyaçlar, Zamanı Yapılandırma,
Yaşam Pozisyonları ve Kabul İletileri” konularını ele
alındığı dersler temsilcilerimizin soru ve katkıları ile
tamamlandı.
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Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Büro-İş)   toplu iş sözleşmesi 12 Şubat 2021 tarihinde Büro-İş
Sendikası’nda imzalandı. 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2022 yürürlük süreli Büro-İş Sendikası İşyeri Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerine sendikamız adına Ankara 1 No.lu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Me-
liha Kaplan, İşyeri Sendika Temsilcisi Özge Korkmaz; işvereni temsilen Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay
Hamzaçebi, Genel Sekreter İlhan Tan, Genel Mali Sekreter Binali Keskin, Genel Örgütlenme Sekreteri İrfan Özsarı
katıldı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş)  toplu iş sözleşmesi 5 Mart 2021 tarihinde Eğitim-İş Sendikası
Genel Merkezi’nde imzalandı. 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2023 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imza törenine sen-
dikamız adına Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı
Mustafa Kirman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Meliha Kaplan Seğmen, İşyeri Sendika Temsilcisi Aslı Çökenoğlu;
işvereni temsilen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Sekreter Ebru Sungar, Genel Mali Se-
kreter Hüseyin Kara, Genel Örgütlenme Sekreteri Bilal Şener, Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk,
Genel Eğitim Sekreteri Suat Özkolay, Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Şükrü Balun katıldı.

Eğitim-İş

Büro-İş
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü toplu iş sözleşmesi 22 Ekim 2020 tarihinde imzalandı.
Üniversite’nin Senato Salonu’nda imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Tez-
Koop-İş Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir ile toplu iş sözleşmesi komisyon üyeleri katıldı. Toplu iş sözleşmesi
imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan,  “Bütün çalışanlarımızı desteklemek, özlük haklarını iyileş-
tirmek ve işçilerin özlük haklarının korunması konusunda biz yöneticiler elimizden gelen gayreti göstermekle mü-
kellefiz. Çalışanlarımızın mutlu olması işlerindeki verimliliği de artırıyor.” dedi. Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir
törende yaptığı konuşmada; “Tez-Koop-İş Sendikası olarak işçi arkadaşlarımız için kazanımlar ve güvenceler ge-
tiren bir toplu sözleşme imzaladık. Sözleşmenin tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Sinop Üniversitesi toplu iş sözleşmesi 9 Kasım 2020 tarihinde imzalandı. 1 Temmuz 2020 - 22 Aralık 2022 yürürlük
süreli Sinop Üniversitesi Rektörlüğü İşyeri Toplu İş Sözleşmesi imza törenine sendikamız adına Zonguldak Şube
Başkanı Şerif Taşören ve işyeri sendika temsilcileri katılırken, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nü temsilen Rektör
Yardımcısı Kamil Demirci, Genel Sekreter Mehmet Atlı, Personel Daire Başkanı Zafer Akın, Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanı Hüseyin Konukçu ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Alper Kadir Altay katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Sinop Üniversitesi
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Sendikamız ile Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı işyerlerini kapsayan toplu iş
sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanarak 23 Haziran 2021 tarihinde  toplu iş sözleşmeleri imzalandı. 01 Mayıs
2021- 30 Nisan 2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine sendikamız adına Ankara 1 No’lu Şube Başkanı
Mustafa Kirman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Av. Tülay Javanshır, İşyeri Sendika Temsilcileri Tamer Babuz ve Aysun Balcı;
Ankara Barosu Başkanlığı ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı adına Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç
Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel, Sayman Av. Zafer Doğan Bilgin katıldı.

Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerinde 22 Haziran 2021 tarihinde anlaşma sağlandı. Toplantıya sendikamızı temsilen Ankara 4
No’lu Şube Başkanı Levent Koç, Ankara 4 No’lu Şube İdari Sekreteri Tayyip Cengiz, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı
Av. Tülay Javanshır ve işyeri sendika temsilcileri katılırken,  Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri A.Ş.’yi tem-
silen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erden Kuntalp, Yönetim Kurulu Üyesi Sabriye Ayşe Başçavuşoğlu ve Hukuk
Müşaviri Av. Mehmet Kürşad Pekgüçlü katıldı.

Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim

Ankara Barosu
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi toplu iş sözleşmesi 5 Kasım 2020 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde imza-
landı. 1 Ekim 2020-30 Eylül 2023 yürürlük süreli sözleşmenin imza törenine sendikamız adına Genel Başkan Haydar
Özdemiroğlu, Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Adana 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Oğuz, Toplu İş Sözleşmesi Daire
Başkanı S. Aydın Arık ve Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Av. Tülay Javanshır ve Meliha Kaplan Seğmen katılırken, Rek-
törlüğü ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Genel Sekreter Vekili Mustafa Çolak, Strateji Geliştirme Daire Baş-
kanı Ercan Kök, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Vekili  Kürşat Kılıç, Şube Müdürü Zeynel Yalçın katıldı..

Sendikamız ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma
sağlanarak 4 Kasım 2020 tarihinde imzalandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerini kapsayan işletme
toplu iş sözleşmesinin imza törenine Tez-Koop-İş Sendikası adına Genel Sekreter Hakan Bozkurt ile Toplu İş Sözleşmesi
Daire Başkanı S. Aydın Arık ve işyeri sendika temsilcileri;  Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ise Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur
Kölemen, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet Arslan ve Personel Daire Başkanı A. Salih İpek ve beraberindeki heyet
temsil etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
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Ankara Samsun

Kıdem tazminatı hakkını tırpanlamak ve yok etmek için
operasyon üzerine operasyon çekmeye çalıştılar
geri adım attılar ama yine gündeme getirecekler

BIKMADILAR
BIKMIYORLAR

BIKMAYACAKLAR
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Milyonlarca insanın küresel salgın koşul-
larında ekonomik ve sosyal sorunları-
nın arttığı bir süreçte siyasal iktidar bir

kez daha, yine ve yeniden işçilerin belirli süreli iş
sözleşmelerine bağlı çalışmayı egemen kılan
yeni bir düzenleme ile kazanılmış güvencelerin-
den biri olan kıdem tazminatı hakkına saldırıya
yöneldi. 

İşçi haklarına açık saldırı olan bu gelişmeye
karşı Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özde-
miroğlu 16 Ekim 2020 tarihinde “Parlamentoya
işçileri güvencesiz ve korumasız bırakacak
her türlü düzenlemeyi reddediyoruz” diyerek
şu açıklamayı yaptı:

“Covid-19 Küresel salgının tüm dünyayı ve
ülkemizi etkilediği bir süreçte ekonomik ve
sosyal  sorunlar katlanarak artmaya, yıllarca
tüm toplumu  ilgilendiren sorunlara yeni ve
karmaşık sorunlar katılmaya başladı.

Ülkemizde yaşayan milyonlarca insanın
yeni ekonomik ve toplumsal sorunlarla tanış-
tığı koşullarda, başta işsizlik olmak üzere
temel ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı
karşıya bulunan tüm yurttaşların ve çalışan-
ların aktif biçimde desteklenmesi, iş ve gelir
kayıplarının karşılanması zorunluluk olmuş-
tur. Burada özellikle vurgulanması gereken
konu, yapılacak tüm destek ve katkıların bir
“bağış” değil, bu ülkede yaşayanlara devletin
sağlamak zorunda bulunduğu ve bunun da
uluslararası sözleşmelerden Anayasadan ve
yasalardan kaynaklanan bir “sosyal hak” ol-
duğudur.

Siyasal iktidar, yaşanan salgın sorunlarına
rağmen, milyonlarca çalışanın hak ve güven-
celerini korumak ve geliştirmek yerine yılların
kazanımı olan hakları ulaşılamaz kılmaya,
parçalamaya, güçsüzleştirmeye ve hatta or-

İstanbul İstanbul
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tadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bunun en
son örneği 16 Ekim 2020 tarihinde TBMM
Başkanlığına sunulan “İşsizlik Sigortası
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun Teklifi”nde görülmek-
tedir. Çünkü bu Teklif, tam süreli çalışmayı
bozan, çalışma yaşamında belirli süreli iş iliş-
kisi ile geçici işçiliği kalıcı kılan ve başta ça-
lışma hakkı, kıdem tazminatı hakkı ve sosyal
güvenlik hakkına yeni kısıtlamalar getiren bir
tekliftir.

Parlamentoya sunulan teklifle 25 yaş altı ve
50 yaş üstü çalışanlar için 2 yıla kadar belirli
süreli iş sözleşmesi modeli sunulmaktadır.

Yürürlükte bulunan yasalara göre belirli sü-
reli sözleşmeler sürekli sözleşmeler değil,
belirli koşulların oluşmasıyla  oluşturulan ge-
çici sözleşmelerdir. 4857 sayılı İş Kanunun
11. Maddesine göre belirli süreli iş sözleş-
mesi yapılabilmesi için, işin belirli süreli ol-
ması veya işin konusunun, belirli bir işin
tamamlanması şeklinde olması gibi objektif
koşulların bulunması gerekmektedir. Buna
göre iş sözleşmesinin belirli süreli yapılıp ya-
pılmayacağının belirlenmesinde işçinin nite-
liği değil, işin niteliği temel unsurdur. İşin
niteliği belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılma-
sına uygunsa, bu durumda belirli süreli iş
sözleşmesi yapılamayacaktır. Oysa  sunulan
Teklifte yürürlükteki yasal düzenlemelerin ön-
gördüğü koşullar aranmaksızın 25 yaşın al-
tındaki çalışanlarla 50 yaşın üstündeki
çalışanlar açısından hiçbir sınırlama olmak-

sızın işverene belirli süreli iş sözleşmesi ya-
pılması olanağını tanımaktadır.

Teklifin yasalaşması durumunda;
1-  Ülkemizde çalışanların yaklaşık yüzde

25’i, başta kıdem tazminatı olmak üzere İş Ka-
nununun güvence getiren koruyucu  hüküm-
leri etkisiz kılınacaktır. Bu durumdaki işçiler
işe iade davalarından yoksun kalacak ve aynı
zamanda ihbar tazminatı ile iş arama izninden
de yoksun bırakılacaklardır.

2-  Teklifin yasalaşması durumunda 9 gün
ve daha az süreyle çalıştırılan 25 yaş altındaki
işçiler için yüzde 2 iş kazası ve meslek has-
talıkları primi ile yüzde 7,5'i işveren, yüzde 5'i
sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 oranın-
daki genel sağlık sigortası primi ödenecektir.
Bunun anlamı ilk kez 16 yaşında sigortalı
olan bir işçinin 25 yaşına kadar 9 yıl boyunca
uzun dönemli sigorta kolları primi ödenme-
den çalıştırılması demektir. Bu da o işçinin
emeklilik hakkının yıllarca ötelenmesi anla-
mına gelmektedir.

3-  Getirilen düzenleme ile sendikal örgüt-
lenme hakkına darbe vurulacaktır. Çünkü ge-
çici işçilik düzenlemesi anlamına gelen bu
çalışma biçimi nedeniyle sendikal örgüt-
lenme hakkının korunması, işçilerin toplu iş
sözleşmelerinden yararlanması pratikte ola-
naksız olacaktır.

TBMM’ne sunulan bu Teklif, işçilerin eko-
nomik ve sosyal haklarına, yıllarca yürürlükte
bulunan kazanımlarına açık ve doğrudan sal-
dırıdır. Çünkü bu yasal düzenleme girişimiyle

Türk-İş Başkanlar Kurulu Gebze
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milyonlarca işçi güvencelerden yoksun bi-
çimde geçici ve gündelikçi işçi konumuna itil-
mektedir. Bir başka anlatımla milyonlarca işçi
modern kölelik koşullarında insan onuruna
yakışmayan sözleşmelerle çalıştırılacaktır.

Tüm işçileri korumasız bırakacak bu dayat-
maya itiraz ediyoruz. Kazanılmış hakları sınır-
lamaya yönelik girişimleri reddediyoruz.”

Gelişmeler nedeniyle toplanan Türk-İş Baş-
kanlar Kurulu  tüm ülke düzeyinde eylem kararı
aldı. Sendikamızın aktif olarak katıldığı eylem-
lerde binlerce işçi iktidarın bu haksız girişimlerine
tepki gösterdi.

TBMM’nde 2021 yılı bütçesi tartışmalarına
koşut olarak gündeme getirilen değişiklik öneri-
lerine sendikalar ve genel olarak emek örgütleri
büyütk tepki gösterdi. Konfederasyonumuz Türk-
İş ile birlikte DİSK ve Hak-İş Konfederasyonları
ortak bir basın açıklaması yaparak doğrudan
emek haklarına yönelik bu saldırıya tepki göster-

Gebze Samsun

İzmir

Eskişehir
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diler. Ortak basın açıklamasında “esnek çalış-
maya dönük düzenlemeler TBMM gündeminden
geri çekilmelidir” denilerek şu görüşlere yer ve-
rildi:

“Kanun Teklifiyle belirli süreli iş sözleşme-
sinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaş-
tırılması söz konusudur. Belirli süreli

sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar
tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası)
hükümlerinden yararlanamadığından bu dü-
zenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz. 

25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir
şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleş-
mesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi
sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi hak-
lardan yararlanamamaları büyük haksızlıkla-
rın ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme
çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Ça-
lışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına
neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş
sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen
iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol aça-
caktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu
ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Kanun Teklifinde 25 yaş altında olup 10
günden az çalışma günü olan çalışanlara yö-
nelik bir düzenleme yer almaktadır. Bu tek-
lifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli
sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapıl-
ması yükümlülüğü ortadan kaldırılmaktadır.
Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlı-
lık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık
gibi hayati öneme sahip haklardan yararlan-
masını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi
özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sa-
kıncalı buluyoruz. 

Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sos-
yal güvenlik haklarından mahrumiyet getire-
cek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik

Zonguldak Zonguldak
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ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliş-
tiğini düşünüyoruz.

Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın
yaygınlaştırması amaçlanmıştır. Kısmi ça-
lışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik
ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda
ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzen-
lemeyi sakıncalı buluyoruz. 

Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin
başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik
hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla gü-
vence altına alınmış haklarına zarar verece-
ğini düşündüğümüz bu teklifin geri
çekilmesini talep ediyoruz. 

Ülkemizin küresel salgın ve deprem felake-
tiyle uğraştığı ve yaralarını sarmaya çalıştığı
bu zor günlerde, çalışanları büyük endişelere
sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu tek-
lifin TBMM gündeminden geri çekilmesi
bütün çalışanların ortak arzusudur.

TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda
sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve
arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi
konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı ol-
duğumuzu vurgulamak istiyoruz.”

Hükümet tüm bu gelişmeler ortamında yasa
değişikliği önerilerini TBMM gündemine getir-
medi. 

Peki bu tepkilere rağmen bu ve benzeri deği-
şikliklerin yeniden göndeme getirilmeyeceği dü-
şünülebilir mi?

Sanmıyoruz. Kendileri için uygun bir zamanda
bir kez daha ve belki birkaç kez daha yeniden
gündeme getireceklerdir...

Çünkü onlar hiç bıkmıyor...
Yılların deneyimi bunu gösteriyor.
Son sözümüz şu:
Biz de haklarımızı korumak için bıkmayacağız.

Muğla

Bursa Bursa
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Sendikamız ile S.S. Altınyazı Karasaz Sulaması Sulama Kooperatifi arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak 20 Temmuz 2020 tarihinde imzalandı. İmza törenine Tez-Koop-İş Sendikası
Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral ve işyeri sendika temsilcisi Tanju Özgür katılırken törende S.S. Altınyazı Ka-
rasaz Sulaması Sulama Kooperatifi’ni Başkan Alaettin Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Yılmaz temsil etti.
S.S. Altınyazı Karasaz Sulaması Sulama Kooperatifi Toplu İş Sözleşmesi 1 Mart 2020-28 Şubat 2022 tarihlerinde
yürürlükte kalacaktır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Toplu İş Sözleşmesi 20 Ekim 2020 tarihinde imzalandı. Rektörlükte düzenlenen imza tö-
renine üniversite yönetimi adına Rektör Yard. Prof. Dr M. Ruhat Yaşar, Genel Sekreter Necdet Bozgeyik, İdari
Mali İşler Daire Başkanı Turgut Akgun, Personel Daire Başkanı Abdülkerim Kalkan ve Av. Mustafa Şahin; sendi-
kamız adına Gaziantep Şube Başkanı Bilal Öztokmak, Şube Örgütleme Sekreteri Veysal Selami Nacar, Şube De-
netim Kurulu Başkanı Hasan Çam ve isyeri sendika temsilcisi Haluk Kemal Erk katıldı.  1 Temmuz 2020-30 Aralık
2022 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerini kapsayan işletme toplu iş sözleşmesinin imza tö-
renine Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Pekgöz, Erzurum
Şube Başkanı Hakan Kurt, Erzurum Şube İdari Sekreteri Turgut Polat ile işyeri sendika temsilcileri katılırken top-
lantıda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut temsil etti. Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi 1 Kasım 2020-31 Ekim 2022 tarihlerinde
yürürlükte kalacaktır.

Sendikamız ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerini kapsamak üzere 27 Ağustos 2020 tari-
hinde başlayan toplu iş sözleşmesi 11 Aralık 2020  tarihinde imzalandı. Bakırçay Üniversitesi’nde düzenlenen
imza törenine sendikamız  adına İzmir Şube Başkanı Mert Özen, İzmir Şubesi İdari Sekreteri Turgut Bilgen katı-
lırken Bakırçay Üniversitesi adına Personel Daire Başkanı Fevzi Durna, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Şube Müdürü
Mehmet Akif Demir ve diğer Şube Müdürü Lokman Doğan katıldı. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı
İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi 15.12.2020-14.12.2022 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.

Bakırçay Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
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Isparta Barosu’nda çalışan üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi 3 Mart 2021 tarihinde imzalandı. Toplu iş
sözleşmesi imza törenine sendikamızı temsilen Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir, İdari Sekreter Özgür Tingir
ve işyeri sendika temsilcisi Şenol Erol; Isparta Barosu’nu temsilen Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, Genel Sek-
reter Av. Ömer Berber katıldı. 
1 Ocak 2021-31 Aralık 2023 yürürlük süreli  toplu iş sözleşmesinin imza töreninde yapılan konuşmalarda toplu iş
sözleşmesinin çalışanlara  hayırlı olmasını dileğini vurguladılar.

Adahan Üniversitesi Rektörlüğü toplu iş sözleşmesi 9 Kasım 2020 tarihinde imzalandı. 01.01.2021-31.12.2022
yürürlük süreli  sözleşmenin imza törenine sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt, Erzurum
Şube Başkanımız Hakan Kurt, Erzurum Şube İdari Sekreterimiz Turgut Polat, üniversite temsilcimiz Kürşat Bozkır
ve üyelerimiz; Rektörlüğü temsilen Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Genel Sekreter Kubilay
Aras, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Dr. Yaşar Öztürk katıldı. Sendikamız Genel Sekreteri Hakan Boz-
kurt ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber emeği geçen herkese teşekkür ederek imzalanan
toplu iş sözleşmesinin Ardahan Üniversitesi ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize hayırlı olmasını diledi.

Ardahan Üniversitesi

Isparta Barosu



67

Sendikamız ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde an-
laşma sağlanarak Sendikamız Genel Merkezinde 10 Mart 2021 tarihinde imzalandı. TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası Genel Merkezi ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine Sendikamız adına Genel Baş-
kan Haydar Özdemiroğlu, Genel Başkan Danışmanı Mehmet Babadağ, İşyeri Sendika Temsilcileri Zeynep Yaşar
e Mustafa Başnamlı; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nı temsilen Başkan Bülent Pala,  Başkan Yardımcısı
Şaban Filiz ve Yazman Şükrü Can İncebıyık katıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü  toplu iş sözleşmesi 15 Aralık 2020 tarihinde Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda imzalandı. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2021 yürürlük süreli toplu iş
sözleşmesi imza törenine sendikamız adına Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Bursa Şube Başkanı Bülent Çetin,
Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Av. Tülay Javanshır ile sendika temsilcisi Olcay Özer Aydın katılırken, Bandırma On-
yedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü adına; Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin
Yanık, Genel Sekreter Cihangir Boz, Personel Dairesi Başkanı V. Faruk Küçük, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
V.  Sakine Turğutalp ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Cem Polat katıldı. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Elektrik Mühendisleri Odası
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20 Mart 2021 gününün gece yarısı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nin “Tür-
kiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine” karar verildiği

açıklandı. 
TBMM tarafından 2011 yılında oybirliği ile çekincesiz olarak kabul

edilen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bun-
larla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul
Sözleşmesi)’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılması kadın örgüt-
lerinin ve siyasal partilerin büyük tepkisini çekti. Başta İstanbul ve
Ankara olmak üzere çok sayıda kentte geniş kitlesel eylemler ger-
çekleştirildi.

İstanbul Sözleşmesi’nin 
Feshedilmesi Bir Hukuk Cinayetidir

ASLA VE ASLA
YENİLMEYECEĞİZ!...

ER YA DA GEÇ:
KAZANACAĞIZ!...
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Tepkiler yalnızca ülke içinden gelmedi.  Birleşmiş
Milletler, Avrupa Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hak-
ları Yüksek Komiserliği, uluslararası  dekortaki ku-
ruluşlar  da  karara tepki gösterdiler. Açıklamalarda
kaygılar dile getirilirken kararın geri bir adım olduğu
vurgulandı. 

Türkiye Barolar Birliği “(TBB)  Yönetim Kurulu ta-
rafından  yapılan açıklamada alınan karar eleştirile-
rek aynen şu görüşlere yer verildi:

1. Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak
bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şidde-
tin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Av-
rupa Konseyi Sözleşmesi'nden Türkiye'nin
imzasını çekmesi hukuka aykırıdır.

2. Adı geçen Sözleşmenin onaylanması,
24.11.2011 gün ve 6251 sayılı Kanunla uygun bu-
lunmuştur. Ayrıca bu Sözleşme temel hak ve
hürriyetlerin korunmasına ilişkin bir sözleşme-
dir. Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına
göre normlar hiyerarşisindeki yeri kanunların
üzerindedir.

3. Usulde paralellik ilkesi ve Sözleşmenin yu-
karıda açıklanan niteliği gereği, Türkiye Cumhu-

riyeti Devleti'nin söz konusu Sözleşme'den çe-
kilmesi için çekilme yetkisi veren kanuni bir dü-
zenlemeye ihtiyaç vardır. Bu sebeple idari karar
ile çekilme hukuka uygun değildir.

4. Öte yandan kadına yönelik şiddet ve aile içi
şiddet ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli me-
selelerinden biri iken, şiddetle mücadelenin hu-
kuki temellerini zayıflatacak, şiddet eylemlerinin
faillerini psikolojik olarak cesaretlendirecek,

mağdurlarına ise korunmasızlık hissi verecek bu
çekilme, insan haklarının etkin biçimde korun-
ması açısından da kanaatimizce yerinde olma-
mıştır.

5. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi kamu kurumları
ve sivil toplum örgütlerinin görev alanlarını be-
lirleyip, ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik
eden bir düzenlemedir. Bugüne kadar bu Söz-
leşme hükümleri çerçevesinde şiddetle müca-
dele açısından kurumlar arası iş birliğinde
önemli mesafeler katedilmiştir. Kadına yönelik
şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede en kap-
samlı uluslararası antlaşma olan bu Sözleşme-
den çekilme hem bu iş birliğine zarar verecek
hem uluslararası alanda Türkiye açısından
olumlu olmayacaktır.”

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu
ve 77 baro, ortak bir açıklama yaparak, İstanbul
Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararıyla çekil-
menin Anayasa’ya göre mümkün olmayacağını vur-
guladı. 

Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi:
İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların

herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence al-
tına alan ve şiddet mağdurlarının korunması, re-
habilitasyonu ve bir daha aynı şiddet vakalarının
yaşanmaması için topyekûn bir birlikteliği öngö-
ren, herkesin yaşama hakkının teminatı bir ulus-
lararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok
uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücade-
lesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu nedenle
binlerce yıllık mücadeleye dayanan, bu uğurda
yitirilen canların emeklerinin ve kişi hak ve öz-
gürlüklerine ilişkin çok önemli hukuki kazanım-
larımızın bir gecede yok edilebileceğinin
sanılması çok büyük yanılgıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütün parti-
lerin milletvekillerinin oybirliği ile Anayasamızın
90. maddesi uyarınca, 24 Kasım 2011’de 6251
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sayılı Kanunla onaylanan İstanbul Sözleşmesi;
milli iradenin sonucudur. 

Anayasamızın 90. maddesi gereği, usulünce
yürürlüğe giren Temel Hak ve Özgürlüklere İliş-
kin Uluslararası Antlaşmalar kanun hükmünde-
dir, hatta normlar hiyerarşisinde kanunların bile
üzerinde yer alır. "Anayasa’nın ikinci kısmının
birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel hak-
lar, kişi hakları ve ödevleri"nin Cumhurbaşkanı
kararı ile ortadan kaldırılamayacağı, düzenlene-
meyeceği Anayasa’nın 104. maddesinin açık
hükmüdür.

İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın 15 ve 17.
maddelerinde düzenlenen “Kişinin Yaşam
Hakkı; maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne
dokunulmaması” “Herkesin yaşama, maddi ve
manevi hakkına sahip olduğu” “Kimseye iş-
kence ve eziyet yapılmayacağına” ilişkin “temel
hak ve özgürlüklerle doğrudan ve birebir ilişki-
lidir.” Bu nedenle, Anayasa’nın 104. maddesi ge-
reği, Anayasa’da yer alan temel hak ve
özgür  lüklere ilişkin Cumhurbaşkanı kararna-
mesi çıkarılması, hukuka aykırıdır.

TBMM’nin yani milletin iradesini yok sayarak
Anayasa’nın 87. ve 90. maddelerine aykırı şe-
kilde Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu Uluslar-
arası İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin
Cumhurbaşkanı kararı, Anayasa'ya aykırıdır.
Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi’ni fesih
kararının Anayasa’da temeli yoktur. Yetki ve
usulde paralellik ilkesi gereğince imzalanan
uluslararası antlaşmaların, Anayasa doğrultu-
sunda aynı yöntemle feshedilmesi gerekmekte-
dir.

Bu anlamda; daha önceden çıkarılan
15.07.2018 Tarih ve 9 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarnamesiyle bu konuda Cumhurbaşkanına
yetki verilmesi de, açıkça Anayasaya aykırıdır ve
hükümsüzdür. Anayasa’nın 6. maddesi gereği
“Hiçbir kimse ve organ kaynağını Anayasa’dan
almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. mad-
desinde düzenlenen Cumhurbaşkanının görev
ve yetkileri arasında “Milletlerarası antlaşmaları
onaylar ve yayımlar” hükmü vardır. Bu nedenle
Cumhurbaşkanına, milletlerarası sözleşmeleri
sadece “onaylama ve yayımlama” görevi veren
Anayasa, Cumhurbaşkanına milletlerarası an-
tlaşmaları feshetme yetkisi vermemiştir.

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik

Cumhurbaşkanı kararı, yasal dayanaktan yok-
sundur. İnsan hayatı ve güvenliği, kişi hak ve öz-
gürlükleri, her türlü siyasetin üzerinde olup
hiçbir politik hesaba kurban edilemeyecek kadar
önemlidir. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir;
uygulanmaya devam edecektir.

Bu nedenle, öncelikle Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni iradesine sahip çıkmak üzere göreve;

siyasal iradeyi de Anayasa’nın 2. maddesinde
açıkça tanımlandığı şekilde bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuki tüm ilke ve
kurallara uymaya davet ediyoruz.”

Diğer yandan birçok Baro ve demokratik kuruluş
Danıştay’a başvurular yaptı. 

Ancak Danıştay İstanbul Sözleşmesi’nin  yürür-
lükten kaldırılmasından bir gün önce, 2’ye karşı 3
üyenin oyuyla Cumhurbaşkanlığının İstanbul Söz-
leşmesini feshetme yetkisini “tereddütsüz” kabul
etti.

Ülkemiz demokrasi ve hukuk tarihine geçecek
olan bu karar, Türkiye’de demokrasi, özgürlükler ve
kadın hareketi için yeni bir başlangıç anlamına gel-
mektedir.

Türkiye, alınan bu kararda da görüldüğü gibi “te-
reddütsüz” hukuk devletinin olmadığı karanlık bir
dünyaya yelken açıyor.

Herşeye rağmen umutsuz değiliz.
Er ya da geç demokrasi kazanacak.
Kesin.



8Mart Dünya Kadınlar Günü’nü
bir yılı aşkındır tüm dünyayı ve
ülkemizi etkileyen pandemi ko-

şullarında karşılıyoruz.
Evde, işyerinde, sokakta ve yaşamın

tüm alanlarında pandeminin yarattığı
olumsuz etkiler kadınların üzerinde çok
daha eşitsiz, haksız ve ağır gelişiyor.
Onlar daha çok ücretsiz izine zorlanıyor,
daha düşük ücretlerle çalıştırılıyor, daha
çok işten çıkartılıyor ve daha çok ev ve
sosyal bakım sorumluluğu ile yaşıyor…
En önemli gelişmelerden biri de kadınlara
yönelik ev-içi şiddetin hem ülkemizde,
hem dünya da arttığı gerçeğidir.

Toplumsal yaşamın tüm alanlarında
farklı düzeylerde ayrımcılıklar, eşitsizlikler
ve dışlanmışlıklar içinde bulunan kadınla-
rın sorunları, gerçekte tüm insanlığın so-

runlarıdır.
Kadınlar, toplumsal yaşantının pek

çok alanında, kırda, kentte, sokakta, evde,
okulda ve işyerinde eşitsiz ve ayrımcı uy-
gulama ve davranışlarla karşı karşıya kal-
maktadır. Çalışma yaşamına girişte ve
çalışma süreci içinde genel olarak dışla-
nan ve eşitsiz davranışlarla karşılaşan
derin ve yaygın ayrımcılıklara uğrayan ka-
dınlar, gerçekte istihdam sorunlarının ağır
yükünü de taşımaktadır.

Kadının eşitsizlikler ve ayrımcılıklarla
tanımlanan toplumsal konumunun değiş-
tirilmesi olanaklıdır. Bunun için sorunun
kaynağını oluşturan nedenlerin ortadan
kaldırılması, kadının toplumsal rolünün
yaşamın her alanında güçlendirilmesi zo-
runludur.

Dünya tarihinin kanıtladığı önemli
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gerçeklerden birisi kadınların katılımı ol-
maksızın ekonomik, toplumsal ve kültürel
ilerleme sağlanamaz; barış ve güvenlik
oluşturulamaz; demokratik hak ve özgür-
lükler korunamaz, geliştirilemez ve ilerle-
tilemez.

İnsanlığın bugünü ve geleceği için
ayrımcılıklara, eşitsizliklere karşı demok-
rasi ve özgürlükler için mücadeleyi yük-
seltmek zorunludur. 

8 Mart 1857’de New York’ta bir tekstil
fabrikası yangınında ölen kadın işçiler
anısına 1910 yılında toplanan konfe-
ransta 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü"
olarak kutlanması önerisini getiren Clara
Zetkin’in dediği gibi: “Yaşamın olduğu
her yerde mücadele!”

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
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UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN YÖNETMELİK DÜZENİ:

YÜKÜMLÜLÜK ÇOK...
PEKİ YA HAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “uzaktan çalışmaya” ilişkin işçilere
yeni  zorlamalar getiren yeni bir yönetmelik yayınladı.

Yönetmelikte uzaktan çalışma için işçinin gönüllülüğüne yer verilmezken
sendika ve toplu iş sözleşmesi haklarına  hiç değinilmiyor.

İşçinin gönüllülüğüne ve haklarına değinmeyen yönetmelik iptal edilmeli,
sendikaların ve meslek örgütlerinin katılımı ile yeni bir yönetmelik

oluşturulmalıdır.
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Koronavirüs salgını ile birlikte tüm sosyal
yaşamda olduğu gibi çalışma yaşamında
da önemli değişiklikler/değişimler ya-

şandı ve yaşanıyor. Bu süreç yalnızca salgın ko-
şullarına bağlı bir süreç de değil... İletişim
araçlarının dönüştürücü etkisi, yeni teknolojilerin
yaygınlaşması ve dijitalleşme süreçleri ile her
gün yeni boyutlar kazanıyor. Salgın bu sürecin
hızlanmasına, yaygınlaşmasına ve öngörüleme-
yen bir faktör olarak  etkilemesine yol açtı. Bu
durum tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de
geçerli...

Bu genel değişim ortamında Türkiye’de ça-
lışma yaşamında ortaya çıkan ana değişiklikler-
den ilki, banka, finans, büro, eğitim, pazarlama
gibi sektörlerde çalışanların önemli bölümü işyeri
dışından çalışmaya başlamasıdır. Bir anlamda
çalışma süreçleri “uzaktan çalışmaya” daha çok
“evlere” “kaydırıldı” ya da “yönlendirildi”...

Genel olarak bu çalışma biçimini kolaylaştıran
ana unsur, dijitalleşmenin tüm gündelik yaşantı-
mızı etkilemeye başlamış olması...

İŞ KANUNUN 14. MADDESİ
“Uzaktan Çalışma” olarak tanımlanan bu konu

gerçekte bu yeni bir durum ya da çalışma biçimi
değil... Ancak pandemi ile birlikte yaygın biçimde
uygulanmaya başlayan bir çalışma biçimi... 

2003 yılında çıkartılan 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun çıkartıldığı gün “Çağrı üzerine çalışma”
adı olan 14. Maddesine 2016 yılında “Uzaktan
Çalışma” eklentisi yapıldı ve maddeye 4 fıkra
daha eklendi. Aynı maddenin son fıkrasına da
“Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği
dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın
yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşıl-
masına ilişkin işletme kurallarının uygulanması
ile diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirle-
nir hükmü eklendi. Ve son olarak 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 14. Maddesine dayanarak  10 Mart
2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazete’de “Uzak-
tan Çalışma Yönetmeliği” yayınlandı.   

Türkiye’nin taraf olduğuve her birinin Anayasa
hükmü düzeyinde olduğu uluslararası sözleşme-
ler ile yürürlükteki İş Yasası’nın “Eşit davranma

ilkesi” başlıklı 5. Maddesine açıkça aykırı olan
Yönetmeliğin birçok dikkati çeken yanı bulunu-
yor.

GÖNÜLLÜLÜK YOK, ZORLAMA VAR...
“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği”ne göre iş iliş-

kisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile ku-
rulabilecek veya şu anda işyerinde çalışan işçinin
iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması ha-
linde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürü-
lebilecek. Uzaktan çalışma yapma talebi yazılı
olarak bildirilecek. Uzaktan çalışmanın yasalarda
belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tama-
mında veya bir bölümünde uygulanacak olması
durumunda uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin
talebi veya onayı aranmayacak. Talebe ilişkin de-
ğerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye talebin
yapıldığı usulle bildirilecek.

Yönetmelikle getirilecek düzenlemeler özetle
şöyle:

-Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri
yazılı şekilde yapılacak. Sözleşmede; işin ta-
nımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret
ve ücretin ödenmesine ilişkin konular, işve-
ren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman
ve bunların korunmasına ilişkin hükümler tes-
pit edilecek.

-İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma söz-
leşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işye-
rinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve
işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma
sözleşmesine dönüştürülebilir.

-İşverenin işçiyle iletişim kurması ile genel
ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer
alacak.

-Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın
yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş ya-
pılmaya başlamadan önce tamamlanacak. Bu



düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin
karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren
tarafından birlikte belirlenecek.

-Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi
için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş söz-
leşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren
tarafından sağlanması esastır. Bu malzeme ve
iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve
onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde
uzaktan çalışana bildirilir.

-İş araçlarının işveren tarafından sağlan-
ması halinde, bunların işçiye teslim edildiği
tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi,
işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim
edilir.

-İşçiye teslim edilen belgenin işçi tarafın-
dan imzalı bir nüshası ise işveren tarafından
işçi özlük dosyasında saklanacak. İş araçları-
nın listesi, iş sözleşmesi içerisinde veya söz-
leşme tarihinde iş sözleşmesine ek olarak
düzenlenirse ayrıca yazılı belge düzenlen-
mesi şartı aranmayacak.

-İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan
mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zo-
runlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılan-
masına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde
belirtilir.

-Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman ara-
lığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Ya-
sada öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak
koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde deği-
şiklik yapılabilecek. Fazla çalışma işverenin
yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mev-
zuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.

-Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve
zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren ta-
rafından belirlenecek. İşveren; uzaktan çalı-
şanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin
korunması ve paylaşımına ilişkin işletme ku-
ralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendire-
cek ve bu verilerin korunmasına yönelik
gerekli tedbirleri alacak.

-İşveren, korunması gereken verinin tanım
ve kapsamını sözleşmede belirler. Verilerin
korunması amacıyla işveren tarafından belir-
lenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın
uyması zorunludur.
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4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAN...
Çağrı uz̈erine çalışma ve uzaktan çalışma (1)
Madde 14- Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı

us̈tlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması
halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin karar-
laştırıldığı iş ilişkisi, çağrı uz̈erine çalışmaya dayalı
kısmi sur̈eli bir iş sözleşmesidir.

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin
ne kadar sur̈eyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri
takdirde, haftalık çalışma sur̈esi yirmi saat kararlaştırıl-
mış sayılır. Çağrı uz̈erine çalıştırılmak için belirlenen
sur̈ede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın uc̈rete hak
kazanır.

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı
yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı,
aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan
en az dört gun̈ önce yapmak zorundadır. Sur̈eye uygun
çağrı uz̈erine işçi iş görme edimini yerine getirmekle
yuk̈um̈lud̈ur̈. Sözleşmede gun̈luk̈ çalışma sur̈esi karar-
laştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi gun̈de en
az dört saat us̈t us̈te çalıştırmak zorundadır.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışma; iş-
çinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu
kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik
iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esa-
sına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Dördun̈cu ̈fıkraya
göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma
şekli, işin sur̈esi ve yeri, uc̈ret ve uc̈retin ödenmesine
ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman
ve bunların korunmasına ilişkin yuk̈um̈lul̈uk̈ler, işvere-
nin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma
şartlarına ilişkin huk̈um̈ler yer alır.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışmada
işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin ni-
teliğinden ötur̈u ̈emsal işçiye göre farklı işleme tabi tu-
tulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği
çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı
ve guv̈enliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendir-
mek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağla-
mak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş guv̈enliği
tedbirlerini almakla yuk̈um̈lud̈ur̈.

(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) Uzaktan çalışmanın
usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi iş-
lerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin ko-
runması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının
uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal
Guv̈enlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle
belirlenir.

-----
(1) Bu madde başlığı “Çağrı uz̈erine çalışma”’ iken

6/5/2016 tarih ve 6715 sayılı Kanınun 2 nci maddesiyle
yukarıdaki biçimde değiştirilmiştir.
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-İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin nite-
liğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği ön-
lemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle,
gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini
sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili ge-
rekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü
olacak.

-Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif
maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi
veya söz konusu maddelerin atıkları ile ça-
lışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski
bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde
uzaktan çalışma yapılamayacak.

-İşçilerin uzaktan çalışma istemi için uy-
ması gereken kurullar ise şöyle:

• Talep yazılı olarak yapılır. 
• Talep işyerinde belirlenen usul doğrultu-

sunda işverence değerlendirilir. 
• Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin

niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygun-
luğu ile işverence belirlenecek diğer kıs-
taslar kullanılır.

• Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun
otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı
usulle bildirilmesi esastır.

• Talebin kabul edilmesi halinde 5 inci
maddede belirtilen hususlara uygun şe-
kilde sözleşme yapılır.

• Uzaktan çalışmaya geçen işçi, ikinci fık-
rada belirtilen usulle tekrar işyerinde ça-
lışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz
konusu talebi öncelikli olarak değerlen-
dirir.

• Uzaktan çalışmanın mevzuatta
belirtilen zorlayıcı nedenlerle
işyerinin tamamında veya bir
bölümünde uygulanacak ol-
ması halinde uzaktan çalış-
maya geçiş için işçinin talebi
veya onayı aranmaz.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDAN...
Eşit davranma ilkesi
Madde 5- (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde

dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal duş̈un̈ce, felsefî
inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı
ayrım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam sur̈eli çalı-
şan işçi karşısında kısmî sur̈eli çalışan işçiye, belirsiz
sur̈eli çalışan işçi karşısında belirli sur̈eli çalışan işçiye
farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler
zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapıl-
masında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanma-
sında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik
nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle
daha duş̈uk̈ uc̈ret kararlaştırılamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu huk̈um̈lerin
uygulanması, daha duş̈uk̈ bir uc̈retin uygulanmasını
haklı kılmaz.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra
huk̈um̈lerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar
uc̈reti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun
bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sen-
dikalar Kanununun 31 inci maddesi huk̈um̈leri saklıdır.

20 nci madde huk̈um̈leri saklı kalmak uz̈ere işvere-
nin yukarıdaki fıkra huk̈um̈lerine aykırı davrandığını işçi
ispat etmekle yuk̈um̈lud̈ur̈. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı
ihtimalini guç̈lu ̈bir biçimde gösteren bir durumu ortaya
koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını
ispat etmekle yuk̈um̈lu ̈olur.
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İŞÇİ HAKLARINI DIŞLAYAN
YÖNETMELİK İPTAL EDİLMELİDİR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ta-

rafından yayınlanan “Uzaktan Çalışma Yönetme-
liği” sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi
haklarına ilişkin hiçbir hüküm içermediği gibi uzak-
tan çalışanlara yalnızca yükümlülük ve sorumluluk
getirmekte buna karşılık sosyal hak boyutunu or-
tadan kaldırmaktadır.  Oysa insan onurunu ile de-
mokratik çalışma ilişkileri yönünden sorun çok
boyutlu bir konudur. 

Öncelikle bu yönetmelik zaman geçirilmeden
iptal edilmelidir. Bunun yerine uzaktan çalışmayı
yeniden düzenlemek üzere sendikaların ve mes-
lek örgütlerinin istemlerini dikkate alarak  hazırla-
nan yeni bir yönetmelik yürürlüğe sokulmalıdır.

Böylesi bir yönetmelikte;
- Uzaktan çalışanlar işverenin tesislerinde

bulunan tüm çalışanlarla aynı yasal hak-
lara sahip olmalıdır. 

- Uzaktan çalışma işyeri ortamına ya da
ofiste çalışmaya dönme hakkı olan gö-
nüllü bir çalışma biçimi olmalıdır.

- Çalışma evde sürdürülüyorsa olanaklı ol-

duğu ölçüde çalışmak için ayrı bir oda,
ayrı bir telefon hattı olmalı ve ek ısıtma
ve aydınlatma giderleri hesaba katılma-
lıdır. 

- Çalışma süresi uzaktan çalışanların ça-
lışmayı veya iletişime geçilebilir olmayı
taahhüt ettikleri belirli bir 'çekirdek'
zaman ile sınırlı olmalıdır.

- Uzaktan çalışanların sendikal örgüt-
lenme ve toplu iş sözleşmesi hakların-
dan eksiksiz yararlanması hakkı
olmalıdır.

- Ekipman ve veri güvenliği işlemleri için
aktif destek sağlanmalıdır. İşveren veri
güvenliği süreçlerini etkin ve güncel tut-
mak için sorumluluk üstlenmelidir.

- İşveren sorumlu olacağı sigorta, işin ni-
teliğine göre evi kapsayacak biçimde ge-
nişletilebilmelidir. Uzaktan çalışanlar
evden çalışmanın ev sigortalarını etkile-
yip etkilemediğini kontrol edebilmelidir.

- Ofise haber verilmesi ve kayıtların doğru
tutulmasının sağlanması gibi tatil ve
hastalık izni düzenlemelerine uyulmalı-
dır.

- Uzaktan çalışanlar sendika temsilciliğine
erişebilmeli ve çalışma saatleri içinde
toplantılara katılabilmelidir. 

- İş sağlığı ve güvenliği danışmanları ve
sendika temsilcileri uzaktan çalışan kişi-
leri ziyaret edebilmelidir.

- Evlerinde çalışanların iş ve ev yaşamla-
rını ayırma hakkına özen gösterilmelidir.
İş konularında kendileriyle iletişime ge-
çilebilecekleri ya da yapılamayacakları
zamanlar üzerinde anlaşmaya varılmalı-
dır. İş kullanımı için ayrı bir telefon hattı
gibi önlemler dikkate alınmalıdır. Ev ça-
lışanı için kabul edilebilir zamanlarda ev
ziyaretleri düzenlenmelidir. İşin niteliğini
veya miktarını kontrol eden izleme sis-
temleri, çalışanın bilgisi olmadan kulla-
nılmamalıdır. Evde çalışanlar, bu
nitelikteki kontrol sistemlerinin amacı
konusunda bilgilendirilmelidir. 
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“Çevrim dışı kalma hakkı”
Yirmi yıl önce, çalışma saatleri

dışında, gün içinde, hafta sonla-
rında veya tatillerde iletişim ku-
rulması  acil bir durum olmadığı
sürece pek başvurulan bir yön-
tem değildi. Günlük çalışma sü-
resini tamamlayan bir işçi, kendi
özel yaşamını işyerinin dışında
sürdürürdü.  

Peki bugü n?
İletişim teknolojisinin arttığı ve

yaygınlaştığı günümüz koşulla-
rında böyle bir soyutlanmışlık,
iletişimsizlik ortamı düşünülebilir
mi?

Hiç sanmıyoruz.
Artık çalışma yaşamına ilişkin

konular, işyeri dışında da sürü-
yor, sürdürülüyor...

Avrupa Parlamentosu Ocak
2021’de  çalışanlar açısından
son derece önemli bir raporu
onayladı.  AP’na sunulan rapo-
run içeriği  çalışanların mesai sa-
atleri dışında işleriyle ilgili
e-posta, mesaj ve aramalara
yanıt vermeme hakları olduğu,
bu konuda hızla Avrupa Birliği
çapında bir mevzuat hazırlan-
ması gerektiğine ilişkindi.

Kabul edilen Rapor yalnızca
Avrupa ülkeleri için değil ger-
çekte tüm dünyada çalışanlar yö-
nünden önemli. Raporda,
dijitalleşme ve yeni teknolojik ci-
hazların, işçi ve işverenlere eko-
nomik ve sosyal faydalar
sağladığı, çalışmada esnekliği ve
özerkliği arttırdığı, işe gidip
gelme sürelerini kısalttığı, bu-
nunla birlikte işin yoğunlaşması,
çalışma saatlerinin uzaması, iş
ve özel hayat arasındaki sınırla-
rın aşılması gibi dezavantajlara,

istihdamla ilgili çeşitli etik ve
yasal sorunlara neden olduğu
kaydedildi. Raporda, Koronavi-
rüs salgını nedeniyle evden ça-
lışmaların da önemli ölçüde
arttığı anımsatılarak, bu duru-
mun mevcut sorunları arttırdığı
ve kendine özgü yeni problemler
ortaya çıkardığı belirtildi.

Evden çalışma ile özel hayat
ve iş hayatı arasındaki sınırların
bulanıklaştığına dikkat çekilen
raporda, günümüzde işverenlerin
çalışanlarından her zaman erişi-
lebilir olmalarını beklediğine işa-
ret edildi. Raporda, bu durumun
işçi üzerinde bir baskı kurduğu,
evden çalışanların mesai bitme-
sinin ardından iletişim kanallarını
kapatamadıkları, uzun çalışma
saatlerinin ve çalışan üzerindeki
artan taleplerin kaygı, depres-
yon, tükenmişlik gibi çeşitli sağlık
sorunlarına yol açtığı vurgulandı.
Çalışanların hafta sonu, yıllık izin

ve mesai saatleri sonrası işleriyle
ilgili e-posta, mesaj ve aramalara
yanıt vermeme hakları olduğuna
işaret edilen raporda, bu konuda
hızla Avrupa Birliği (AB) çapında
bir yasal düzenleme gerektiği be-
lirtildi. Raporda,  özellikle dijital
araçlarla çalışanların iş saatleri
dışında bağlantılarını kesebilme-
lerine ve evden çalışanlara yöne-
lik iş koşullarına açıklık
kazandırılmasına yönelik yasal
düzenleme üzerinde çalışması
çağrısı yapıldı.

Ülkemizde de uzaktan çalışan
ya da evden çalışan sayısının
önemli ölçülerde arttığı dikkate
alındığında gündeme getirilen
sorundan çok sayıda çalışan et-
kilenmediğini kim söyleyebilir?
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Sendikamız ile Antalya Barosu Başkanlığı arasında Antalya Barosu Başkanlığı ve bağlı işyerlerini kapsamak üzere
"01.01.2021-31.12.2022" yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi 19 Şubat 2021 tarihinde imzalandı.

İmza törenine sendikamızı temsilen Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir, İdari Sekreteri Özgür Tingir ve işyeri sendika
temsilcileri Nevruz Saçıldı ve Murat Coşar katılırken; işvereni temsilen Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Başkan Yar-
dımcısı Av. Cenk Soyer ve Sayman Av. Evrim Ercan katıldı.

Makina Mühendisleri Odası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanarak 28 Ocak 2021 tarihinde Makina Mü-
hendisleri Odası Genel Merkezinde imzalandı.

1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 yürürlük süreli Makina Mühendisleri Odası Toplu İş Sözleşmesi imza törenine sendikamız adına
Ankara 1 No.lu Şube Başkanı Mustafa Kirman, işyeri sendika temsilcimiz Mahir Dilmen; Oda adına Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, Sekreter Üye Elif Öztürk, Sayman Üye Bedri Tekin, Oda Müdürü Evren Sağ katıldı.

Antalya Barosu

Makina Mühendisleri Odası



Bu yazımızda son yıllarda ülkemizde önemli bir tartışma gündemi oluşturan ki-
şisel sağlık verilerinin işlenmesi hakkında bilgilere yer vereceğiz. Kişisel sağlık
verilerimizin alınması, saklanması, paylaşılması ile ilgili sınırlara ve haklarımıza
geçmeden önce kişisel verilerin korunması ile ilgili kanuna yer vermek istiyoruz. 

Kişisel sağlık verileri ve 
bilinmesi gerekenler-1
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(Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Onursal Başkanı)
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Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Türkiye’de özel hayata saygı hakkı bağlamında

önemli bir gelişme de 2016 yılında 6698 sayılı Ki-
şisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (KVKK) yü-
rürlüğe girmesi ile olmuştur. KVKK’nın amacı,
kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgür-
lüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul
ve esasları düzenlemektir. Kanun’da kimliği belirli
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgi kişisel veri olarak tanımlanmıştır. 

KVKK’da kişisel verilerin işlenmesinden söz
edilmektedir. Acaba bu verilerin işlenmesi ne an-
lama gelir? 

Kanun’a göre kişisel verilerin işlenmesi; kişisel
verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesidir. Buna ek olarak kişisel
verilerin depolanması, muhafaza edilmesi, değiş-
tirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, ak-
tarılması, devralınması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi sağlık verileri üzerinde gerçek-
leştirilen her türlü işlem de Kanun’a göre kişisel
veri işlemektir.  

KVKK, genel olarak kişisel verilerimizin rızamız
olmadan işlenmesini yasaklamıştır. Yalnızca bu
Kanun’da belirlenen bazı hallerde kişisel verileri-
miz rızamız olmadan işlenebilecektir. 

KVKK’da açıkça ön görülmüşse kişisel verileri-
miz rızamız olmadan işlenebilir. Bunun için kişisel

verimizin iznimiz olmadan işlenebileceği kanunda
düzenlenmiş olmalıdır. 

KVKK’ya göre kişisel verilerimizin iznimiz
olmadan işlenebileceği haller şöyle sıralana-
bilir:

1. Fiilen rızasını açıklayacak durumda ol-
mayan veya rızasına hukuken geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlü-
ğünün korunması kişisel verilerin kayıt
edilmesi zorunlu açık rıza olmadan kişi-
sel veriler işlenebilir. 

2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel veri-
lerin işlenmesinin gerekli olduğu du-
rumlarda kişisel veriler kişinin açık
rızası olmadan işlenebilir.

3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülü-
ğünü yerine getirebilmesi için kişisel
verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu
durumlarda kişisel veriler kişinin açık rı-
zası olmadan işlenebilir.

4. Kişisel verilerin İlgili kişinin kendisi ta-
rafından alenileştirilmiş olduğu durum-
larda, kişisel veriler kişinin açık rızası
olmadan işlenebilir.

5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya ko-
runması için veri işlemenin zorunlu ol-
duğu durumlarda, kişisel veriler kişinin
açık rızası olmadan işlenebilir.

6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlu-
sunun meşru menfaatleri için veri işlen-
mesinin zorunlu olduğu durumlarda
kişisel veriler, açık rıza olmadan işlene-
bilir.

Kişisel verilerimizin işlenmesi konusunda özel
nitelikteki kişisel veriler konusuna ayrıca dikkat
çekmek gerekir. Kanun’da bazı veriler özel nitelikli
kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Örneğin kişile-
rin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağ-
lığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileri özel
nitelikli kişisel veridir. Bu verilerin işlenebilmesi
için açık rızamızın bulunması gerekmektedir. 
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Bu sayılı olan özel nitelikteki kişisel verilerden
sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler ka-
nunlarda yazılı hallerde açık rıza olmadan işlene-
bilir. Sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler ise
yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri-
nin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlan-
ması, yönetimi ve finansmanı amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya
yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza ol-
madan işlenebilecektir. 

KVKK, kişisel verilerimizin açık rızamız olma-
dan üçüncü kişilere aktarılmasını da yasaklamış-
tır. Ancak yukarıda saydığımız açık rızamız
olmadan kişisel verilerimin işlenebileceği aynı du-
rumlarda üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında 
Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı yetki alanlarındaki hizmetleri

sunarken elde ettiği kişisel sağlık verilerinin Kişi-
sel Veriler Kanunu’na uygun olarak alınması, sak-
lanması, işlenmesi ve aktarımını düzenlemek için
2019 yılında Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yö-
netmelik’i (KSVY) yayımlamıştır. Sağlık Bakanlı-
ğının Faaliyet alanları ile ilgili kişisel sağlık verisi
işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler bu yönetmelik
ile bağlıdır. 

Yönetmelik kişisel sağlık verisini kimliği belirli
ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal
sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan
sağlık hizmetiyle ilgili bilgiler olarak tanımlamıştır.
Bu Yönetmelik’te istisnai haller dışında kişisel ve-
rilerin kişinin onamı olmadan alınamayacağı,
kayıt edilemeyeceği ve paylaşılmayacağı genel
ilke olarak kabul edilmiştir. 

Bu yönetmeliğe göre herkesin sağlık durumu-
nun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin
daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi maksa-
dıyla, Sağlık Bakanlığı gerekli kayıt ve bildirim sis-
temlerini kurabilecektir. Bu sistem elektronik
ortamda da oluşturulabilecektir. 

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’te
kişisel verilerin kayıt edilmesi ile ilgili ilkelere yer
verilmiştir. Buna göre kişisel sağlık verilerin kayıt
edilmesi ile ilgili ilkeler söyle sıralanabilir: 

• Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve
diğer kanunlarda öngörülen usul ve

esaslara uygun olarak işlenebilir. 
• Kişisel sağlık verileri hukuka ve dürüst-

lük kurallarına uygun olarak işlenmelidir. 
• Kişisel sağlık verileri doğru ve gerekti-

ğinde güncel olmalıdır. 
• Kişisel Sağlık verileri belirli, açık ve

meşru amaçlar için işlenmelidir. 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve

ölçülü olmalıdır. 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendik-

leri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilmelidir.

• Hiç kimse sağlık hizmeti sunumu için
gerekli olan durumlar dışında geçmiş
sağlık verilerinin dökümünü sunmaya
veya göstermeye zorlanama

• Herkes, veri sorumlusuna başvurarak
kendisiyle ilgili olarak Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan hakları kullanabilir.

Kanunda yer alan bu ilkelerin yanında hiç kim-
senin, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan du-
rumlar dışında geçmiş sağlık verilerinin
dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlana-
mayacağı da belirtilmiştir.

Bir dahaki yazımızda kişisel sağlık verilerimiz
ile ilgili haklarımız, kişisel sağlık verilerimiz açı-
sından önemli bir uygulama olan e nabız uygula-
ması ve bilgilerimize kimlerin hangi sınırlarda
erişebileceği, bu bilgilerimizin kimlerle hangi sı-
nırlarda paylaşılabileceği konularında bilgilere yer
vereceğiz.
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerini kapsamak üzere 01.01.2021-31.12.2022 yürürlük süreli toplu
iş sözleşmesi 20 Nisan 2021 tarihinde imzalandı. Rektörlükte yapılan toplantıya Tez-Koop-İş Sendikası adına An-
talya Şube Başkanı Barış Özdemir, Şube İdari Sekreteri Özgür Tingir, Şube Eğitim Sekreteri Aykut Akın ve Sendika
İşyeri Temsilcisi Mavi Gözel katılırken üniversite yönetimini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan,
Genel Sekreter Ali Evren İmre, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin Duru, Personel Daire
Başkanı Dilek Ayas ve Personel Daire Başkanlığı İşçi Şube Müdürü Mehmet Durgut katıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanarak 28 Ocak 2021 ta-
rihinde imzalandı. 1 Kasım 2020-31 Ekim 2022 yürürlük süreli Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü İşyeri Toplu
İş Sözleşmesi imza törenine sendikamız adına Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Pekgöz ve üyelerimiz katıldı.
Toplantıda Üniversiteyi temsilen ise Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fehmi Ahmet Polat, Genel Se-
kreter Harun Demir ve Daire Başkanları yer aldı.

Muş Alpaslan Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi
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T.C. Helal Akreditasyon Kurumunda çalışan üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi 21 Nisan 2021 tarihinde im-
zalandı. Toplu iş sözleşmesi imza törenine sendikamızı temsilen Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Toplu İş Sözleş-
mesi Uzman Yardımcısı Hacı Üstündal,  T.C.Helal Akreditasyon Kurumu’nu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Soylu, Genel Sekreter V. Musa Malkoç, Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Özlem
Ertap, Şube Müdür V. Güler Şenol ve işyerinde çalışan üyelerimiz katıldı.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) toplu iş sözleşmesi 7 Nisan 2021 tarihinde
Birleşik Kamu-İş Genel Merkezi’nde imzalandı. 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2022 yürürlük süreli Birleşik Kamu İşgö-
renleri Sendikaları Konfederasyonu İşyeri Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine sendikamız adına Ankara 1 No’lu
Şube Başkanı Mustafa Kirman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Meliha Kaplan Seğmen, İşyeri Sendika Temsilcisi
Fidan Türker; Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel
Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Doğan Altun katıldı.

Helal Akreditasyon Kurumu

Birleşik Kamu-İş
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Sendikamız üyesi Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
çalışanları, 1 Nisan 2020’den 31 Aralık 2020’e kadar
ödenmeyen haklarını almak için 10 Şubat 2021 günü
tüm EMO şubelerinde ve çalışma birimlerinde eylem
gerçekleştirdi.

Sendikamız tarafından yapılan basın açıklamasında
EMO çalışanlarının haklarının ödenmesi çağrısında bu-
lunurken basına ve kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açık-
lamada eyleme neden olan gelişmeler açıkland.
Açıklamada özetle şu konular vurgulandı:

“Bir mücadele ve meslek örgütü  olarak, yarım
asrı geçen tarihinde daima emek ve emekçilerin ya-
nında olan Elektrik Mühendisleri Odası’nda (EMO)
son yıllarda ne yazık ki Odanın kurumsal kimliğine
yakışmayan olaylar yaşanmaktadır. Bu kapsamda,
EMO sendikalı çalışanları olarak bizlerin, yaşadığı-
mız hak kayıpları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme
zorunluluğu doğmuştur.

2019 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nden
kısa bir süre sonra, temsilcilik çalışanlarının kasa
tazminatlarının keyfi bir şekilde ödenmemesiyle
başlayan hak kayıpları, pandemi sürecinde doruk
noktasına çıkmıştır. Koronavirüs salgın süreciyle
birlikte EMO 46. Dönem Oda Yönetim Kurulu tara-
fından tüm çalışanların toplu sözleşmeden doğan
hakları tek taraflı ve hukuksuz bir şekilde gasp edil-
miştir. Bunun üzerine sendikamız ve EMO arasında
Nisan ayı sonunda başlayan görüşmeler ağustos
ayına kadar sürdürülmüş ancak sonuç alınamamış-
tır. Yasal haklarımız için yargıya başvurulması kararı
alınarak, öncesinde arabuluculuk kurumuna başvu-
rulmuştur. Arabuluculuk süreci devam ederken ya-
pılan merkez seçimlerinde yönetim kurulu
değişikliği olmuş, sendikamız tarafından EMO 47.
Dönem Yönetim Kurulu’na bir çağrı yapılarak gö-
rüşme talep edilmiştir. Son derece olumlu geçen gö-
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rüşmelerden sonra sorunun çözüldüğünü düşünsek
de öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştır. Bir
önceki toplantımızda ödemelerin en kısa sürede tak-
vime bağlanıp ödeneceğini söyleyen  EMO 47.
Dönem Yönetim Kurulu, bir sonraki toplantıda kimi
hakların ödenmesini kabul etse de toplu iş sözleş-
mesinde açık hüküm olarak yer alan kimi hakların
verilmeyeceğini bizlere iletmiştir. Ardından geçen
aylar boyunca toplantılara devam edilse de sonuç
alınamadığı gibi, herhangi bir ödeme de yapılma-
mıştır.  

Pandemi sürecinde kamuoyuna “sendikal hakla-
rın eksiksiz güvence altına alındığı bir toplumsal
düzen” çağrısı yapan EMO; kendi çalışanlarının tüm
sendikal haklarını tırpanlamayı kendine hak görebil-
miştir. Öyle ki en son aşamada çalışanların bir sen-
dikası yokmuş, sendikayla görüşmeler
yürütülmüyormuş gibi ibranameler hazırlanıp şube-

lere gönderilmiş, şube yönetimlerinden ibraname-
leri çalışanlarına imzalatmaları istenmiştir. Sendikal
örgütlüğümüzü tanımayan, örgütlü gücümüzü kır-
mayı amaçlayan ve hak gasplarını zorla kabul ettir-
meye dönük bu hamleden sonra ipler iyice
gerilmiştir. Fakat eylemlilik sürecini başlatmadan ve
mahkemeye başvurmadan önce yine çalışanlar ta-
rafından son bir kez konu görüşülmek istenmiş, 8
Şubat 2021 günü yapılan görüşmede de sonuç alın-
mayınca bizlere de fazla bir seçenek kalmamıştır.”

EMO çalışanlarının hakları konusunda gösterdiği bu
duyarlılık aynı günlerde gerçekleştirilen toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerine olumlu olarak yansıdı ve toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanarak 10
Mart 2021 tarihinde imzalandı. Sürecin olumlu biçimde
yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına katkı sağlayan tüm
üyelerimize ve  EMO yönetimine teşekkür ediyoruz. 



88

Pandemi döneminde istihdam kaybını ön-
lemek,işçi ve işverenlerin kaybını en aza in-
dirgemek amacıyla Nisan 2020'de başlatılan
kısa çalışma ödeneği  süresi ve işten çıkarma
yasağı iki ay için kanunla çıkarılmıştı. Uzatıl-
ması için Cumhurbaşkanı yetkilendirildi. Bir-
çok defa uzatıldı. 30 Haziran 2021 tarihinde
sonlandırıldı.

Kısa çalışma süresinin ve işten çıkarma ya-
sağının sona ermesiyle yeni sorular gün-
deme gelmeye başladı. İşte bunlardan
bazıları.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALIRKEN İŞTEN
ÇIKARILAN İŞÇİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN
YARARLANIR MI?
Kısa çalışma ödeneği alan ya da ücretsiz

izinde oldukları için nakdi ücret desteği alan
işçiler, kısa çalışma ödeneği almadan önceki
çalışmalarıyla 3 yıl içinde en az 600 gün prim
ödemişlerse işsizlik ödeneğinden yararlanır-
lar.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ İŞSİZLİK
MAAŞINDAN DÜŞER Mİ?
İşsizlik Sigortası Yasasına göre, kısa ça-

lışma ödeneği süreleri işsizlik maaşından dü-
şüyordu. Çünkü pandemi döneminden önce
kısa çalışma ödeneği süresi en fazla 3 aydı,
örnek vermek gerekirse; 3 yılda 1080 gün
primi olan işçinin işsizlik maaşı alma süresi
10 aydır. Bu kişi 3 ay kısa çalışma ödeneğin-
den faydalanmışsa 7 ay işsizlik maaşı alabili-
yordu. 30 Haziran 2020’de Resmî Gazete‘de
yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sistem
değişti. Artık kısa çalışma alınan süre işsizlik
maaşından düşülmeyecek örnekte olduğu
gibi 10 Ay işsizlik hak eden yine 10 ay işsizlik
maaşı alacak

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YA DA KISA ÇA-
LIŞMA DESTEĞİ ALAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARI-
LIRSA HANGİ GELİRİ ÜZERİNDEN İŞSİZLİK
MAAŞI ALACAK?
İşsizlik maaşı, son 120 günlük dönemdeki

Mustafa Balkız
(Sosyal Güvenlik Uzmanı)

mustafabalkiz@hotmail.com

KISA ÇALIŞMANIN
SONA ERMESİYLE

GÜNDEME GELEN SORULAR
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brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu ne-
denle pandemi başlamadan önceki 120 gün-
lük gelir dikkate alınarak işsizlik maaşı
bağlanmaktadır. İşsizlik maaşı işçinin almış
olduğu ücrete göre belirlenir. Ancak 2021 yılı
için asgari ücretin yüzde 40'ından az yüzde
80'ninden fazla olamaz. Asgari ücret 3577,50
TL   işsizlik maaşı da en az 1431 TL en fazla
2862 TL.

KISA ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİN PRİM ÖDENİ-
YOR MU?
İşveren sigortalının bu günlerde çalışmadı-

ğını beyan etmekte olup, kısa çalışma öde-
neği ödenen günler için uzun vadeli sigorta
kolları yani emekliliğinde esas alınacak prim-
ler ödenmiyor.

KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN EMEK-
LİLİĞİ ERTELER Mİ?
Kısa çalışma ve ücretsiz izin döneminde

emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta
kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primleri yatırılmağından hiz-
met süresi ve yaşı dolmuş ancak prim gün
sayısına ihtiyacı olan sigortalılar için emekli-
lik tarihi gecikebilir.

PRİM YATIRILMAYAN SÜRELER BORÇLA-
NILABİLİR Mİ?
Kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izne

ayrıldıkları için nakdi ücret desteği alan işçi-
ler genel sağlık sigortalısı sayılıyor ve genel
sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası
Fon'undan karşılanıyor. Ancak uzun vadeli si-

gorta kollarına ilişkin borçlanma ile ilgili dü-
zenleme yapılmadı. Bu süreler borçlanılamı-
yor. Ancak sonradan prim yatırılması için
işveren, kısa çalışma ödeneği alınan günler
için, aylık prim ve Hizmet belgesinde Muhta-
sar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “18 kısa
çalışma Ödeneği” koduyla eksik gün bildirimi
yapması ve kısa çalışmanın sona ermesiyle
İŞKUR’a da bildirimde bulunduğu taktirde
borçlanma olmaz ama emeklilik primlerin ya-
tırılması mümkün olmaktadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİLERİN
KIDEM TAZMİNATI HANGİ ÜCRET ÜZERİN-
DEN ÖDENECEKTİR?
İşveren işçinin çalıştığı her yıla karşılık 30

günlük brüt ücret üzerinden işçiye kıdem taz-
minatı ödemek zorundadır. Kısa çalışma dö-
neminde. İşçiyle işveren arasında imzalanan
iş sözleşmesi askıya alındı. Bu nedenle 2008
ekonomik krizinde Yargıtay kararında kriz dö-
nemlerinde işçiler kıdem tazminatını almalıdır
kararı verdi. Ancak bunun için her işçi ayrı
dava açmalı ya da hükümet bununla ilgili
yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu yapılmadığı
takdirde işçiler pandemi başlamadan önceki
son aldıkları maaş üzerinden kıdem tazminatı
alacaklardır. Burada 15 ay süren bir kayıpları
olmaktadır. Ancak kıdem tazminatı son alınan
maaş üzerinden alındığında kısa çalışma ve
nakdi ücret desteği aylıkları daha düşük ola-
cağından işçiler Pandemi başlamadan önceki
maaşlarına göre kıdem tazminatı alınmasını
tercih edeceklerdir.
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4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine
getirilmemesi durumuna ilişkin idari para ce-
zaları 2021 yılı rakamları belli oldu. İş Kanunu
hükümlerine aykırı davranan işverenler hak-
kında aşağıdaki para cezaları uygulanacak-
tır.

-İşyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle
ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt
işveren veya vekillerine ayrı ayrı olmak üzere
ceza tutarı (İş Yasası Madde-98): 34,809 TL

-İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan iş-
verene eşit davranmadığı her işçi için (İş Yasası
Madde-99/a):  292 TL.

-Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan
işverene aykırı davranılan her işçi için (İş Yasası
Madde-99/b): 488 TL.

-Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen iş-
verene belge verilmeyen her işçi için (İş Yasası
Madde-99/c): 292 TL.

-Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hüküm-
lere uymayan işverene, hükümlere uyulmayan
her işçi için (İş Yasası Madde-99/c): 292 TL.

-İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilme-
yen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi
yazılan her işçi için (İş Yasası Madde-99/d): 292
TL.

-Öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak
geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline
bu durumdaki her işçi için (İş Yasası Madde-
99/2.fıkra):  1.958 TL.

-Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davra-
narak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her
bir işçi için (İş Yasası Madde-100): 1.145 TL.

-İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü
olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve
çalıştırılmayan her ay için (İş Yasası Madde-
101): 4.345 TL.

-Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesin-
den ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kas-
ten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde
ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için (İş Ya-
sası Madde-102/a): 315 TL.

-Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan
ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki
her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel
olarak açılan banka hesabına yatırılmaması ha-
linde her işçi ve her ay için (İş Yasası Madde-

102/a): 315 TL.
-Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi (İş Ya-

sası Madde-102/b): 1.145 TL.
-Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası ve-

rilmesi (İş Yasası Madde-102/b): 1.145 TL.
-Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her

hesap pusulasının genel toplamını gösteren bel-
genin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi (İş
Yasası Madde-102/b): 1.145 TL.

-Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği
serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan,
onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
(İş Yasası Madde-102/c): 555 TL.

-Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen
her işçi için (İş Yasası Madde-103): 555 TL.

-Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya
eksik ödenen her işçi için (İş Yasası Madde-
103): 555 TL.

-İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanma-
dığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için (İş
Yasası Madde-103): 555 TL.

-İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandı-
rılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için (İş
Yasası Madde-103): 555 TL.

-Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetme-
lik hükümlerine uymamak (İş Yasası Madde-
104): 3.064 TL.

-Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine
uyulmadan çalıştırılan her işçi için (İş Yasası
Madde-104): 555 TL.

-Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre ve-
rilmemesi (İş Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak,
gece ve gündüz postalarını değiştirmemek (İş
Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
hükümlerine aykırı davranmak (İş Yasası
Madde-104): 3.064 TL.

-18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki
kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak (İş Ya-
sası Madde-104): 3.064 TL.

-Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalış-
tırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hü-
kümlerine aykırı davranmak (İş Yasası
Madde-104): 3.064 TL.

-Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları
çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek (İş Ya-



sası Madde-104): 3.064 TL.
-İşçi özlük dosyalarını düzenlememek (İş Ya-

sası Madde-104): 3.064 TL.
-Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hüküm-

lerine uymamak (İş Yasası Madde-104): 3.064
TL.

-İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faa-
liyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanma-
sında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun
20. maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)
(İş Yasası Madde-106): 27.848 TL.

-İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve
bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göster-
memek ve vermemek, müfettişlere gerekli ko-
laylığı göstermemek (İş Yasası Madde-107):
27.848 TL.

-İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine
başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri
gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk
etmek veya zorlamak (İş Yasası Madde-107):
27.848 TL.

-İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işve-
reni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya hak-
sız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları,
denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri,
kötü niyetli davranışlarda bulunmaları (İş Yasası
Madde-107): 27.848 TL.

-İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini
yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
(İş Yasası Madde-107/2): 27.848 TL.

Notlar: 
- Uygulanacak idari para cezası miktarları

her yıl yeniden değerleme oranında artırıl-
makta ve 1 (bir) Türk Lirası’nınn altındaki tu-
tarlar dikkate alınmamaktadır.

- 2020 yılı için yeniden değerleme oranı
%9.11 olarak belirlenmiştir.

- Yukarıda belirtilen idari para cezaları Ça-
lışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce uygula-
nır.

Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık
sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içeri-
sinde verilmemesi, yasal süre içinde veril-
mekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve
usule uygun verilmemesi, internet – elektro-
nik veya benzeri ortamda gönderilmesi zo-
runlu tutulduğu halde anılan ortamda
gönderilmemesi. (5510 Sayılı Kanun
Madde: 102-a/1) Her bir bildirge için aylık
asgari ücret tutarı’nda ceza:  3.577,50 TL.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği-
nin mahkeme kararından, denetim eleman-
larının tespitlerinden, bankalar, döner
sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile ka-
nunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alı-
nan bilgi ve belgelerden anlaşılması. (5510
Sayılı Kanun Madde: 102-a/2) Bildirgeyi
vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir
bildirge için asgari ücretin iki katı ceza:
7.155 TL.

İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe
giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yuka-
rıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yuka-
rıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle
tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması.
(5510 Sayılı Kanun Madde: 102-a/3) Bildir-
geyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu
defa her bir bildirge için asgari ücretin beş
katı:  17.887 TL.

92



93

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde çalışan üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Temmuz 2021 tarihinde im-
zalandı. İmza törenine sendikamız adına Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Mert
Özen, Şube İdari Sekreteri Turgut Bilgen, Şube Mali Sekreteri Murat Karayoluk; İzmir Demokrasi Üniversitesi
adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kocakulak, Genel Sekreter Dr. Dilek Karaman, Genel Sekreter Yardım-
cısı Vekili Doç. Dr. Özkan Bilgili, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı İbrahim Yıldız, Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Fatih Emen ve Fakülte Sekreteri Hasan Aslan katıldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi



94

SGK ve işten çıkartma kodları



2020’nın Mart ayında Türkiye’nin gündemine giren
küresel salgın koşulları, yaşanan ekonomik kriz or-
tamını yoksullaşma sürecini çok geniş bir düzeye

yaygınlaştırdı. 
İşsizliğin büyük bir tırmanışa geçtiği bu süreçte çalışan

milyonlar kuralsız, güvencesiz ortamlarda bırakıldı; kısıtlı
yasal haklar bile uygulanmazken ücret ödemeleri aksatıldı,
milyonlarca işçi zamanında yapılmayan ya da eksik yapı-
lan ücretlerle yetirmek zorunda kaldı. 

Salgın koşullarında yeterli önlemleri almayan, bu an-
lamda nüfusunun genel çoğunluğunu oluşturan işçilere, iş-
sizlere, çiftçilere ve esnafa gerektiği gibi doğrudan destek
sağlamayan siyasal iktidar, salgının ilk günlerinde işten çı-
karmalara ve ücretsiz izin uygulamalarına ilişkin yeni dü-
zenlemeler getirdi.

14 Nisan 2020 tarihinde 4857 sayılı İş Kanununa ekle-
nen Geçici 10. Madde ile işten çıkarmalar ile ücretsiz izine
ilişkin sorunlarda yeni düzenlemeler getirildi. Getirilen bu
yeni düzenlemeye göre Kanunun kapsamında olup olma-
dığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,
yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle İş
Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı
bendinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
hallerde, belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin bitiminde,
işyerinin kapatılmasında, işyerinin faaliyetlerinin sona er-
mesinde, hizmet alımı yoluyla yapılan işlerde işin sona er-
mesi halinde işveren işçi çıkartabilecektir. Tüm bu haller
işçi çıkartma yasağının kapsamı dışında tutulmuştur. İş-
veren bu hallerden birisi gerçekleşmeden, işçi çıkartma
yasağına uymaz ve işçi çıkartırsa, çıkarttığı her işçi için,
işten çıkarttığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret
tutarında idari para cezası ödeyecektir. 

4857 sayılı İş Kanununa eklenen Geçici 10. Madde
uyarınca yalnızca sınırlı işe son verme yasağı getirirken
aynı zamanda işverene işçiyi ücretsiz izne gönderme
hakkı da tanındı. Ücretsiz izne gönderilen işçiye, öden-
mesi gereken günlük ücret 39,24 TL olan belirlendi. Bu
ödeme için, prim günü ya da sigortalılık şartı aranmazken
ücretsiz izin desteğinden sadece emekli çalışanlar istisna
tutuldu. İş sözleşmesi askıda kalsa da emekli aylığını al-
maya devam eden emekli çalışanlar, bu süreçte işveren
tarafından ücretsiz izne gönderildi, fakat ücretsiz izin ücret
desteğinden yararlandırılmadı.

YASAĞINI DELME GİRİŞİMLERİ...
İşten çıkarma yasağınının sürdüğü koşullarda kimi iş-

veren yasanın açıklarından yararlanarak çok sayıda işçiyi
bir yandan tazminatsız biçimde işten çıkarmaya başladı,
diğer yandan ücretsiz izin uygulamalarına geçti. 

Bunun için İş Kanunun 25. Maddesinin birinci fıkrasının
(II) numaralı bendinde belirtilen gerekçeler harekete geçi-
rildi. Çünkü işveren ancak işten çıkarma yasağını işçilerin
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle dele-
biliyordu.

İşverenler bunun için Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili
madde uyarınca kullanılan Kod 29’u kullandı. 

Kod 29’a bağlı olarak çok sayıda işçinin işten çıkartıl-
masının kamuoyuna yansıması ve sendikaların tepkileri
ile SGK Kod 29’u kaldırdı ancak bunun yerine yasanın her
bir fıkrası için ayrı yeni kod belirlendi. Bir başka anlatımla
İş Kanunun 25. Maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı
bendini genel olarak “karşılayan” Kod 29 kaldırıldı bunun
yerine  42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 numaralı kodlar
geldi. 

SGK’nın belirlediği yeni kodlar ile bu kodrların içeriği
şöyle:

-Kod 42: İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleş-
menin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar
veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların
kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe
uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek isçinin
işvereni yanıltması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a)

-Kod 43: İşçinin, işveren yahut bunların aile üyele-
rinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler
sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işve-
ren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve
isnatlarda bulunması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-
b)

-Kod 44: İşçinin işverenin başka bir isçisine cinsel
tacizde bulunması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c)

-Kod 45: İşçinin işverene yahut onun ailesi üyele-
rinden birine yahut işverenin başka isçisine sataş-
ması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış
olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullan-
ması (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d)

-Kod 46: İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullan-
mak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını or-
taya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan
davranışlarda bulunması (4857 sayılı Kanun Madde
25-II-e)

-Kod 47: İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla ha-
pisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç iş-
lemesi (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f)

-Kod 48: İşçinin işverenden izin almaksızın veya
haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü
veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden
sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü isine devam
etmemesi (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g)

-Kod 49: İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görev-
leri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar et-
mesi (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h)

-Kod 50: İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzün-
den işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin
malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan ma-
kineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz
günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede ha-
sara ve kayba uğratması (4857 sayılı Kanun Madde 25-
II-ı)

SONUÇLAR NEDİR?
Dün Kod 29'la işten çıkartılan daha sonra Kod 29’un

kaldırılarak yerine getirilen  kodlar ile  işten çıkarılmanın
sonuçları küçümsenecek düzeyde değil. 

Birincisi, bu kodlarla işten çıkartılan işçi kıdem tazmi-
natı ve ihbar tazminatı alamıyor.

İkincisi, bu kodlarla işten çıkartılan bir işçiye İş-Kur ta-
rafından işsizlik ödeneği yapılmıyor. İş-Kur işsizlik ödemesi
için için başvuru yapan işssizin işten ayrılış bildirgesindeki
kod numarasına bakıyor ve burada ilgili kodlar var ise
ödeme yapmıyor.

Üçüncüsü, Kod 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 ile
işten çıkarılan bir kişi, yeni bir iş ararken “damgalanmış”
ya da “kara listeye” alınmış işlemi görüyor.

Yapılması gereken iş güvencesini güçlendirecek
önlemlerin yaşama geçirilmesi, damgalama ya da
kara liste uygulamalarına olanak tanıyan tüm dü-
zenlemelerin açık suç tanımı ile cezalandırıl-
ması ve özellikle pandemi koşullarında işten
çıkartmaların etkin biçimde denetim altına
alınması...
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KOD

1
Deneme süreli iş sözleş-
mesinin işverence feshi:
4857 sayılı İş Kanunu 15.
maddesine göre deneme
süresinde veya sonunda iş
sözleşmesinin işveren ta-
rafından sonlandırılması
durumunda kullanılan kod.

KOD

2
KOD

3
KOD

4
KOD

5
Deneme süreli iş sözleş-
mesinin işçi tarafından
feshi: 4857 sayılı İş Ka-
nunu 15. maddesine göre
deneme süresinde veya
sonunda iş sözleşmesinin
işçi tarafından sonlandırıl-
ması durumunda kullanı-
lan kod.

Belirsiz süreli iş sözleş-
mesinin işçi tarafından
feshi (istifa): Belirsiz sü-
reli iş sözleşmesinin işçi
tarafından herhangi bir
neden belirtilmeden son-
lanmasında kullanılan
kod.

Belirsiz süreli iş sözleş-
mesinin işveren tarafın-
dan haklı sebep
bildirilmeden feshi: Belir-
siz süreli iş sözleşmesinin
işveren tarafından her-
hangi bir neden belirtilme-
den sonlanmasında
kullanılan kod.

Belirli süreli iş sözleş-
mesinin sona ermesi:
Belirli süreli iş sözleşme-
sinde işin bitim tarihi itiba-
riyle işin kendiliğinden
sonlanmasında kullanılan
kod.

KOD

8
KOD

9
KOD

10
KOD

11
KOD

12
Emeklilik (yaşlılık) veya
toptan ödeme nedeniyle:
İşçinin emekliliğe hak et-
mesi veya kendisine top-
lam ödeme yapılacak
koşulların oluşması duru-
munda kullanılan kod.

Malulen emeklilik nede-
niyle: İşçinin malulen
emekli olabilecek şartları
taşıması sonucunda kulla-
nılan kod.

Ölüm: İşçinin iş kazası dı-
şında herhangi bir ne-
denle ölümü durumunda
kullanılan kod.

İş kazası nedeniyle
ölüm: İşçinin işyeri veya
eklentilerinde ölümü duru-
munda kullanılan kod. 

Askerlik: İşçinin zorunlu
askerlik görevi nedeniyle
işten çıkmasında kullanı-
lan kod.

KOD

13
KOD

14
KOD

15
KOD

16
KOD

17
Kadın işçinin evlen-
mesi: Kadın işçinin evlen-
dikten 1 yıl içerisinde
evlilik nedeniyle işten ay-
rılması durumunda kulla-
nılan kod.

Emeklilik için yaş dı-
şında diğer şartların ta-
mamlanması: İşçinin
emeklilik için kanunda be-
lirtilen yaş dışındaki prim
ve süre şartlarını sağla-
ması durumunda kullanı-
lan kod.

Toplu işten çıkarma: İş-
verenin 4857 sayılı İş Ka-
nunu 29. Maddesi
kapsamında işçileri toplu
olarak işten çıkarmasında
kullanılan kod.

Sözleşme sona erme-
den sigortalının aynı iş-
verene ait diğer işyerine
nakli: İşverenin birden
fazla olan işyerleri ara-
sında işçinin nakil edilme-
sinde kullanılan kod.

İşyerinin kapanması: İş-
yerinin kapatılması sonucu
kullanılan kod.

KOD

18
KOD

19
KOD

20
KOD

21
KOD

22
İşin sona ermesi: Belirli
bir amaca ulaşılarak işin
sonlandırıldığında kullanı-
lan kod.

Mevsim bitimi: Mevsimlik
çalışan işçilere mevsimin
sona ermesinde kullanılan
kod (İş sözleşmesinin as-
kıya alınması durumunda
kullanılır. İşçi tekrar işe
başlatılmayacaksa 4 nolu
kod kullanılır).

Kampanya bitimi: Kam-
panyalı üretim yapılan bir
işletmede kampanyanın
bitmesi ve gelecek dönem
de yeniden başlayacak ol-
masında kullanılan kod (İş
sözleşmesinin askıya alın-
ması durumunda kullanılır.
İşçi tekrar işe başlatılmaya-
caksa 4 nolu kod kullanılır).

Statü değişikliği: İşçinin
çalıştığı işyerine ortak ol-
masında hizmet sınıfının
değiştirilmesi nedeniyle
kullanılan kod.

Diğer nedenler: İşten ayrı-
lış gerekçesi bu listede bu-
lunmadığında kullanılan
kod.

KOD

23
KOD

24
KOD

25
KOD

26
KOD

27
İşçi tarafından zorunlu ne-
denle fesih: İş Kanunun 24.
Maddesine göre işçinin ça-
lıştığı işyerinde bir haftadan
fazla süre ile işin durmasını
gerektirecek zorlayıcı ne-
denlere bağlı olarak iş söz-
leşmesini sonlandırmasında
kullanılan kod.

İşçi tarafından sağlık ne-
deniyle fesih: 4857 sayılı
İş Kanunun 24. Maddesine
göre işçinin iş sözleşme-
sini sağlık sorunları nede-
niyle sona erdirilmesinde
kullanılan kod.

İşçi tarafından işverenin
ahlak ve iyi niyet kuralla-
rına aykırı davranışı ne-
deni ile fesih; İş Kanunu
24/II.’de belirtilen durumlar-
dan herhangi birinin olması
durumunda işçinin iş söz-
leşmesini sonlandırdığında
kullanılan kod.

Disiplin Kurulu kararı ile
fesih; İşyerinde disiplin
kurulu bulunması ve yasa-
nın aradığı koşullara bağlı
olarak işçinin iş sözleşme-
sinin disiplin kurulunca
sonlandırılmasın- da kul-
lanılan kod.

İşveren tarafından zo-
runlu neden veya tutuklu-
luk nedeniyle: İş Kanunun
25. Maddesinde belirtilen
koşullara bağlı olarak işçinin
gözaltına alınması  halinde
devamsızlığının 17. Mad-
deye göre bildirim sürelerini
aşılması durumunda kulla-
nılan kod.
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KOD

28
KOD

30
KOD

31
KOD

32
KOD

33
İşveren tarafından sağ-
lık nedeniyle fesih: 4857
sayılı İş Kanunun 25.
Maddesinde belirtilen iş
sözleşmesinin sağlık so-
runları nedeniyle işveren
tarafından sona erdirilme-
sine bağlı olarak kullanı-
lan kod.

Vize süresinin bitimi; İş
sözleşmesinin sonlandırıl-
ması üçüncü bir kurum ve
kuruluşun iznine bağlı ol-
ması durumunda kurumca
yeni bir vize verilmediğinde
kullanılan kod. (İş sözleşme-
sinin askıya alınması duru-
munda kullanılır. İşçi tekrar
işe başlatılmayacaksa 4
nolu kod kullanılır).

Borçlar Kanunu, Sendika-
lar ve TİS Kanunu kapsa-
mında kendi istek ve
kusuru dışında: İşçinin
kendi talebi olmadığı gibi
kendi kusurunun da bulun-
madığı, ancak kanunda be-
lirtilmiş nedenlerden dolayı
iş sözleşmesini sonlandırdı-
ğında kullanılan kod. 

4046 sayılı kanun kap-
samında özelleştirme:
4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında
Kanunun 21. Maddesine
göre özelleştirilen işyerle-
rince kullanılan kod.

Gazeteci tarafından söz-
leşmenin feshi: Gazeteci
işçinin Basın-İş Kanununa
göre iş sözleşmesinin
sonlandırılmasında kulla-
nılan kod.

KOD

34
KOD

35
KOD

36
KOD

37
KOD

38
İşyerinin devri, işin veya
işyerinin niteliğinin de-
ğişmesi: İş sözleşmesinin
sona erme gerekçesi işçi-
nin çalışmış olduğu işyeri-
nin başka bir işyerine
devredilmesi veyahut da
işin/işyerinin niteliğinin de-
ğişmesinde kullanılan kod.

6495 sayılı Kanun nede-
niyle devlet memurlu-
ğuna geçenler

KHK ile işyerinin kapatıl-
ması: OHAL nedeniyle ka-
patılan işyer- lerinde
çalışan işçinin işten çıkış
işleminde kullanılan kod.

KHK ile kamu görevin-
den çıkarma: Olağanüstü
hal kapsamında çıkarılmış
olan KHK kapsamında
kamu kurumunda çalışan
işçilerin kamu kurumundan
çıkarılmalarına KHK ile
karar verildiğine kullanılan
kod.

Doğum nedeniyle işten
ayrılma: Hamile kalan işçi-
nin doğum nedeniyle işten
ayrılmasında kullanılan
kod.

KOD

39
KOD

40
KOD

41
696 KHK ile kamu işçili-
ğine geçiş: Olağanüstü
hal kapsamında çıkarılmış
olan 696 sayılı KHK ile ta-
şeronda çalışan işçilerin
kamu kurumuna geçiril-
mesinde kullanılan kod.

Kampanya bitimi: Kam-
panyalı üretim yapılan bir
işletmede kampanyanın
bitmesi ve gelecek dönem
de yeniden başlayacak ol-
masında kullanılan kod (İş
sözleşmesinin askıya alın-
ması durumunda kullanılır.
İşçi tekrar işe başlatılma-
yacaksa 4 nolu kod kulla-
nılır).

696 KHK ile kamu işçili-
ğine geçilememe: Ola-
ğanüstü hal kapsamında
çıkarılmış olan 696 sayılı
KHK ile taşeronda çalışan
işçilerin kamu kurumuna
herhangi bir nedenle ge-
çememiş olmasında kulla-
nılan kod.

KOD

42
KOD

43
İş sözleşmesi yapıldığı sı-
rada bu sözleşmenin esaslı
noktalarından biri için gerekli
vasıflar veya şartlar kendi-
sinde bulunmadığı halde
bunların kendisinde bulundu-
ğunu ileri sürerek yahut ger-
çeğe uygun olmayan bilgiler
veya sözler söyleyerek isçi-
nin işvereni yanıltması (4857
sayılı Kanun Madde 25-II-a)

İşçinin, işveren yahut bunla-
rın aile üyelerinden birinin
şeref ve namusuna dokuna-
cak sözler sarf etmesi veya
davranışlarda bulunması
yahut işveren hakkında
şeref ve haysiyet kırıcı asıl-
sız ihbar ve isnatlarda bu-
lunması (4857 sayılı Kanun
Madde 25-II-b)

İşçinin işverenin başka bir
isçisine cinsel tacizde bu-
lunması (4857 sayılı
Kanun Madde 25-II-c)

İşçinin işverene yahut
onun ailesi üyelerinden bi-
rine yahut işverenin başka
isçisine sataşması, iş ye-
rine sarhoş yahut uyuştu-
rucu madde almış olarak
gelmesi ya da iş yerinde
bu maddeleri kullanması
(4857 sayılı Kanun Madde
25-II-d)

İşçinin, işverenin güvenini
kötüye kullanmak, hırsızlık
yapmak, işverenin meslek
sırlarını ortaya atmak gibi
doğruluk ve bağlılığa uy-
mayan davranışlarda bu-
lunması (4857 sayılı
Kanun Madde 25-II-e)

İşçinin, iş yerinde, yedi
günden fazla hapisle ceza-
landırılan ve cezası erte-
lenmeyen bir suç işlemesi
(4857 sayılı Kanun Madde
25-II-f)

İşçinin işverenden izin al-
maksızın veya haklı bir se-
bebe dayanmaksızın ardı
ardına iki iş günü veya bir
ay içinde iki defa herhangi
bir tatil gününden sonraki
iş günü yahut bir ayda üç
iş günü isine devam etme-
mesi (4857 sayılı Kanun
Madde 25-II-g)

KOD

44
KOD

45
KOD

46
KOD

47
KOD

48

İşçinin yapmakla ödevli
bulunduğu görevleri ken-
disine hatırlatıldığı halde
yapmamakta ısrar etmesi
(4857 sayılı Kanun
Madde 25-II-h)

İşçinin kendi isteği veya sav-saması yüzünden işin güven-liğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı ol-mayıp da eli altında bulunanmakineleri, tesisatı veyabaşka eşya ve maddeleriotuz günlük ücretinin tutarı ileödeyemeyecek derecede ha-sara ve kayba uğratması(4857 sayılı Kanun Madde25-II-ı)

KOD

49
KOD

50 Not: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından işten
ayrılık kodlarında çeşitli tarihlerde yapılan değişiklik-
ler nedeniyle yukarıda belirtilmeyen numaralar (Kod
6, Kod 7, Kod 29) artık kullanılmamaktadır.
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Not: Sendikamızın toplu iş sözleşmesi çalışmalarının aktarıldığı bu bölümdeki haberler,
1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yansıtılmış özet bilgilerdir. Toplu iş sözleşmesi konusun-
daki gelişmeler ve ayrıntılar sendikamızın internet sayfasından izlenebileceği gibi işyeri
temsilcilerinden, şube yetkililerinden ve Genel Merkez Toplu İş Sözleşmesi Bürosu’ndan
alınabilir. 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN...

İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT 
ÜNİVERSİTESİ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve bağlı işyer-

lerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 19
Ekim 2020 tarihli oturumunda  01.01.2020-31.12.2021
yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyer-

lerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 4
Kasım 2020 tarihli oturumunda  15.02.2020-14.01.2023
yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve

bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş söz-
leşmesi yapmak için işveren ile yapılan toplu görüşme-
lerinin 15 Aralık 2020 tarihli oturumunda
01.01.2020-31.12.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı

işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi
yapmak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 30
Ekim 2020 tarihli oturumunda  01.11.2020-30.10.2022
yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde

çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 9 Kasım 2020
tarihli oturumunda  01.07.2020-31.12.2022 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Cumhuriyet Halk Partisi ve bağlı işyerlerinde çalışan

üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için işve-
ren ile yapılan toplu görüşmelerinin 14 Eylül 2020 tarihli
oturumunda 01.09.2020-31.08.2023 yürürlük süreli
toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde

çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 9 Kasım 2020
tarihli oturumunda  01.01.2021-31.12.2022 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR  
ÜNİVERSİTESİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü işye-

rinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 5
Kasım 2020 tarihli oturumunda  01.10.2020-30.09.2023
yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde çalışan

üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için işve-
ren ile yapılan toplu görüşmelerinin 20 Ekim 2020 tarihli
oturumunda 01.07.2020-30.06.2022 yürürlük süreli
toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve

bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş söz-
leşmesi yapmak için işveren ile yapılan toplu görüşme-
lerinin 17 Kasım 2020 tarihli oturumunda
01.07.2020-30.06.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.
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TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Mer-

kezi ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu
iş sözleşmesi yapmak için işveren ile yapılan toplu gö-
rüşmelerinin 13 Kasım 2020 tarihli oturumunda
01.07.2020-30.06.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyer-

lerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 3 Aralık
2020 tarihli oturumunda  15.12.2020-14.12.2022 yürür-
lük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde ça-

lışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 31 Aralık 2020
tarihli oturumunda  01.11.2020-31.10.2022 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve bağlı işyer-

lerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 28
Ocak 2021 tarihli oturumunda  01.01.2021-31.12.2022
yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü ve

bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş söz-
leşmesi yapmak için işveren ile yapılan toplu görüşme-
lerinin 27 Ocak 2021 tarihli oturumunda
01.11.2020-31.10.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ 
SENDİKASI
Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve bağlı işyerlerinde

çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 29 Ocak 2021
tarihli oturumunda  01.01.2021-31.12.2022 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde ça-

lışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 28 Ocak 2021
tarihli oturumunda 01.11.2020-31.10.2022 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

BÜRO HİZMET KOLU KAMU 
ÇALIŞANLARI SENDİKASI
Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası işye-

rinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 12
Şubat 2021 tarihli oturumunda  01.01.2021-31.12.2022
yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde ça-

lışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
işverenin bağlı olduğu TÜHİS ile yapılan toplu görüşme-
lerin 18 Şubat 2021 tarihli otrumunda 01.08.2020-
31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca
imzalandı.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde çalışan

üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için işve-
renin bağlı olduğu TÜHİS ile yapılan toplu görüşmelerin
18 Şubat 2021 tarihli oturumunda 01.11.2020-
30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca
imzalandı.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü işye-

rinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işverenin bağlı olduğu TÜHİS ile yapılan toplu
görüşmelerin 18 Şubat 2021 tarihli oturumunda
01.02.2020-31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde çalışan

üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için işve-
renin bağlı olduğu TÜHİS ile yapılan toplu görüşmelerin
18 Şubat 2021 tarihli oturumunda 01.03.2020-
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28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca
imzalandı.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde çalı-

şan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için iş-
verenin bağlı olduğu TÜHİS ile yapılan toplu
görüşmelerin 22 Şubat 2021 tarihli oturumunda
01.08.2020-31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Antalya Barosu Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde çalı-

şan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için iş-
veren ile yapılan toplu görüşmelerinin 22 Şubat 2021
tarihli oturumunda 01.01.2021-31.12.2022 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

İZMİR BARO BAŞKANLIĞI
İzmir Baro Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan

üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için işve-
ren ile yapılan toplu görüşmelerinin 4 Şubat 2021 tarihli
oturumunda 01.01.2021-31.12.2021 yürürlük süreli
toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR 
ÜNİVERSİTESİ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör-

lüğü ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu
iş sözleşmesi yapmak için işverenin bağlı olduğu TÜHİS
ile yapılan toplu görüşmelerin 26 Şubat 2021 tarihli otu-
rumunda 01.02.2020-31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş
sözleşmesi taraflarca imzalandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı ve bağlı işyerle-

rinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 4 Ocak
2021 tarihli oturumunda  01.07.2020-30.06.2022 yürür-
lük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
(GAP İDARESİ) 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına
yapılan bu toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulu
Başkanlığı'nın 11.02.2021 gün ve
E.2020/369,K.2021/108 Sayılı Kararı ile taraflar ara-
sında imza altına alınan 21.01.2020 ve 05.02.2020 ta-
rihli tutanaklara göre düzenlendi ve hüküm altına alındı.

ISPARTA BAROSU BAŞKANLIĞI
Isparta Barosu Başkanlığı ve bağlı işyerlerinde çalı-

şan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için iş-
veren ile yapılan toplu görüşmelerinin 03 Mart 2021
tarihli oturumunda 01.01.2021-31.12.2023 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası ve bağlı işyer-

lerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 5 Mart
2021 tarihli oturumunda  01.01.2021-31.12.2023 yürür-
lük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü işye-

rinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işverenin bağlı olduğu TÜHİS ile yapılan toplu
görüşmelerin 9 Mart 2021 tarihli oturumunda
01.07.2020-31.12.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü işyerinde çalışan

üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için işve-
renin bağlı olduğu TÜHİS ile yapılan toplu görüşmeleri-
nin 29 Nisan 2021 tarihli oturumunda
01.10.2020-31.03.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ
T.C. Türkiye Adalet Akademisi işyerinde çalışan üye-

lerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için işverenin
bağlı olduğu TÜHİS ile yapılan toplu görüşmelerin 28
Nisan 2021 tarihli oturumunda 01.12.2020-31.05.2023
yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 
ÜNİVERSİTESİ
T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör-

lüğü ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu
iş sözleşmesi yapmak için işverenin bağlı olduğu TÜHİS
ile yapılan toplu görüşmelerin 28 Nisan 2021 tarihli otu-
rumunda 01.08.2020-31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş
sözleşmesi taraflarca imzalandı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde

çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 20 Nisan 2021
tarihli oturumunda 01.01.2021-31.12.2022 yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

HELAL AKREDİTASYON
T.C. Helal Akreditasyon ve bağlı işyerlerinde çalışan

üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için işve-
ren ile yapılan toplu görüşmelerinin 21 Nisan 2021 tarihli
oturumunda 15.01.2021-14.01.2023 yürürlük süreli
toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

BİRLEŞİK KAMU İŞGÖRENLERİ 
SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederas-

yonu işyerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleş-
mesi yapmak için işveren ile yapılan toplu
görüşmelerinin 7 Nisan 2021 tarihli oturumunda
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde 17 Haziran 2021 tarihinde anlaşma sağlandı. Toplantıya sendikamızı temsilen Genel Sekreter
Hakan Bozkurt, Ankara 4 No’lu Şube İdari Sekreteri Tayyip Cengiz ve temsilciler katılırken, Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğü’nü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan, Hukuk Müşaviri İsmail Tezer ve İnsan Kay-
nakları Daire Başkanı Fatih Kaya katıldı.

Toprak Mahsülleri Ofisi

Tekirdağ Baro Başkanlığı toplu iş sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde imzalandı. Tekirdağ Baro binasında ger-
çekleşen toplantıya Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral, Şube İdari Sekreteri Zafer Sezgin Geldi, Şube Mali Se-
kreteri Haydar Turan ve İşyeri Sendika Temsilcisi Volkan Günaydın; Tekirdağ Baro Başkanlığından ise Baro
Başkanı Av. Sedat Tekneci, Başkan Yardımcısı Av. Egemen Gürcün, Genel Sekreter Av. Ertuğ Görkem Varol ve
Sayman Av. Belgin Tunca katıldı.

Tekirdağ Barosu
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01.01.2021-31.12.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleş-
mesi taraflarca imzalandı.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Türk Patent ve Marka Kurumu ve bağlı işyerlerinde

çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 5 Nisan 2021
tarihli oturumunda  01.11.2020-31.10.2022” yürürlük sü-
reli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve bağlı işyerle-

rinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yap-
mak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 25 Mart
2021 tarihli oturumunda  01.01.2020-31.12.2022 yürür-
lük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi

ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş
sözleşmesi yapmak için işveren ile yapılan toplu görüş-
melerinin 10 Mart 2021 tarihli oturumunda 01.01.2020-
31.12.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca
imzalandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı iş-

yerlerinde çalışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi
yapmak için işveren ile yapılan toplu görüşmelerinin 5
Nisan 2021 tarihli oturumunda 01.07.2020-30.06.2022

yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı. 

YETKİ TESPİTİNE BAŞVURULAN 
İŞYERLERİ/İŞLETMELER
Diyarbakır Barosu, Türkiye Yardımsevenler Derneği,

Anket Ankara, Tarsus Üniversitesi, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı işyerlerinde/işletmelerinde çalışan üyelerimiz
adına toplu iş sözleşmesi yapmak için sendikamız tara-
fından bakanlığa başvurulmuştur.

YETKİ TESPİTİ GELEN 
İŞYERLERİ/İŞLETMELER
İstanbul Diş Hekimleri Odası, Bursa Serbest Muha-

sebeci Mali Müşavirler Odası, Arısoy Mağazacılık,
Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, RGN
İletişim A.Ş, işyerlerinde/işletmelerinde çalışan üyeleri-
miz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için sendikamız
tarafından yetki tespiti başvurusunda bulunulmasının ar-
dından bakanlık tarafından sendikamızın yetki şartlarına
sahip olduğu tespit edilmiştir. 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞME 
SÜRECİ DEVAM EDEN İŞYERİ/İŞLETMELER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Çanakkale On-

sekiz Mart Üniversitesi, TÜBİTAK, Nevşehir Barosu,
Adnan Menderes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kafkas Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
Sümer Holding,Ticaret Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdür-

Tübitak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumundan...
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lüğü, Kastamonu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
Galatasaray Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ahi Evran Üniversi-
tesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi, Kişisel Verileri Koruma Ku-
rumu (KVKK), Yükseköğretim Kalite Kurumu, TOTEM,
Atatürk Üniversitesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Barosu, An-
kara Barosu, Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma
Sandığı (ABAYS), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Dicle
Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,
ODTÜ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda
Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş., Tevfik Fikret Eğitim
ve Öğretim Hizmetleri A.Ş, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Uyuşmazlık Mahkemesi işyerlerinde/işletmelerinde ça-
lışan üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi yapmak için
sendikamız toplu görüşmelere devam etmektedir.

UYUŞMAZLIĞI TESPİT EDİLEN 
İŞYERLERİ/ İŞLETMELER
WKS İstanbul Tekstil Kalite Kontrol Hizmetleri LTD.

ŞTİ., Milli Piyango İdaresi, Rekabet Kurumu, Türkiye Bi-
limler Akademisi, Türkiye Yazma Eserler, Yüksek Seçim
Kurulu (YSK), Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı (DAP), Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK), Kırıkkale Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniver-
sitesi, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Ölçme Seçme
ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) işyerlerinde/işletmele-
rinde çalışan üyelerimiz adına akdedilecek olan toplu iş
sözleşmesi görüşmelerine başlanılmış; ancak, toplu iş

sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamamıştır.
Bu nedenle, toplu iş sözleşmesi süreci içerisinde anlaş-
maya varılamayan maddeler için sendikamız tarafından
uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek görevli makama gön-
derilmiştir.

ARABULUCU RAPORU GELEN
İŞYERLERİ/İŞLETMELER 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve bağlı işyerlerinde

çalışan üyelerimiz adına akdedilecek olan toplu iş söz-
leşmesi görüşmelerinde, toplu iş sözleşmesi süreci içe-
risinde anlaşmaya varılamamış; anlaşmaya
varılamayan maddeler için sendikamız tarafından uyuş-
mazlık tutanağı görevli makama gönderilmiş; arabulucu
raporu sendikamıza tebliğ edilmiştir. 

Adıyaman Üniversitesi ve bağlı işyerlerinde çalışan
üyelerimiz adına akdedilecek olan toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde, toplu iş sözleşmesi süreci içerisinde
anlaşmaya varılamamış; anlaşmaya varılamayan mad-
deler için sendikamız tarafından uyuşmazlık tutanağı
görevli makama gönderilmiş; arabulucu raporu sendika-
mıza tebliğ edilmiştir.

YÜKSEK HAKEM KURULUNA 
BAŞVURULAN İŞYERLERİ/İŞLETMELER
Mersin Üniversitesi işyerleri/işletmeleri için sendika-

mız tarafından Yüksek Hakem Kurulu’na başvurulmuş
olup karar beklenmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumundan...





TEZ-KOOP-İȘ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

TEZ-KOOP-İȘ SENDİKASI ȘUBELERİ

TEZ-KOOP-İȘ SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Mebusevleri, İller Sokak No: 7 06850 Tandoğan-Ankara Tel: 0312. 213 34 44 Faks: 0312. 213 34 30
İnternet: www.tezkoopis.org Elektronik posta: sendika@tezkoopis.org

Toplu İș Sözleșmesi Bürosu: tis@tezkoopis.org Örgütlenme Bürosu: orgutlenme@tezkoopis.org
Eğitim Bürosu: yayin@tezkoopis.org Muhasebe Bürosu: muhasebe@tezkoopis.org Hukuk Bürosu: hukuk@tezkoopis.org

ADANA 1 NO’LU ȘUBE
Șube Bașkanı Mustafa Oğuz
Kurtuluș Mah. Cumhuriyet Cad. 
MNS İș Merkezi No: 50 K: 6 No: 28
Seyhan / Adana
Tel: 0322. 363 34 63 Faks: 0322.363 34 83
http://adana1.tezkoopis.org
adana1@tezkoopis.org

ANKARA 1 NO’LU ȘUBE
Șube Bașkanı Mustafa Kirman
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/16
Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312. 231 74 95 Faks: 0312. 231 74 96
http://ankara1.tezkoopis.org
ankara1@tezkoopis.org 

ANKARA 2 NO’LU ȘUBE
Necatibey Cad. No: 84/4 Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312. 229 43 07 Faks: 0312. 229 18 47
http://ankara2 .tezkoopis.org
ankara2@tezkoopis.org

ANKARA 3 NO’LU ȘUBE
Müteșebbis Heyeti Bașkanı: Ömer Akçay
Necatibey Cad. No: 84/7 Sıhhiye/Ankara

ANKARA 4 NO’LU ȘUBE
Șube Bașkanı Levent Koç
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/18
Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312. 231 74 98 Faks: 0312. 231 74 97
http://ankara4.tezkoopis.org
ankara4@tezkoopis.org 

ANTALYA ȘUBESİ
Șube Bașkanı Barıș Özdemir
Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı
Yüce2 Apt. Kat: 2 D: 3 Antalya 
Tel: 0242. 242 91 05 Faks: 0242. 248 15 89
http://antalya.tezkoopis.org
antalya@tezkoopis.org 

BURSA ȘUBESİ
Șube Bașkanı Bülent Çetin
Kükürtlü Mah. 3. Kardelen Sok. No: 3 A Blok
D: 4 Osmangazi/Bursa 
Tel: 0224. 224 29 37  Faks: 0224. 224 29 37
http://bursa.tezkoopis.org
bursa@tezkoopis.org 

DİYARBAKIR ȘUBESİ
Șube Bașkanı Mehmet Pekgöz
Yașar Kemal Cad. Kristal Apt. No: 17/G  
Ofis / Diyarbakır
Tel: 0412. 228 59 68  Faks: 0412. 228 59 68
http://diyarbakir.tezkoopis.org
diyarbakir@tezkoopis.org 

EDİRNE ȘUBESİ
Șube Bașkanı Mehmet Meral
Mithat Pașa Mah. Londra Asfaltı Rasathane Yanı 
No: 2 Kat: 3 Edirne
Tel: 0284. 212 14 95 Faks: 0284.212 14 95
http://edirne.tezkoopis.org 
edirne@tezkoopis.org 

ERZURUM ȘUBESİ
Șube Bașkanı Hakan Kurt
Gez Mah. Karaveli Sok. Șimșek Apt. Kat: 2 
Erzurum 
Tel: 0442. 234 60 89 Faks: 0442. 233 88 02
http://erzurum.tezkoopis.org
erzurum@tezkoopis.org 

ESKİȘEHİR ȘUBESİ
Șube Bașkanı Hasan Hüseyin Yılmaz 
Cumhuriyet Mah. Dilem Sok. Çağlayan İș Merkezi 
No: 1/61 Kat: 7 Eskișehir
Tel: 0222. 221 45 26 Faks: 0222. 220 83 74
http://eskisehir.tezkoopis.org
eskisehir@tezkoopis.org 

GAZİANTEP ȘUBESİ
Șube Bașkanı Bilal Öztokmak
İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ayıntap İș Merkezi 
Kat: 2 No: 201 Gaziantep
Tel: 0342. 323 33 43 Faks: 0342. 323 33 43
http://gaziantep.tezkoopis.org
gaziantep@tezkoopis.org 

KOCAELİ ȘUBESİ
Șube Bașkanı Engin Șevket Șimșek
Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. 1205/1 Sok. 
No: 2 Kat: 6 D: 27-28 Gebze/Kocaeli  
Tel: 0262. 646 18 49 Faks: 0262. 646 67 64
http://kocaeli.tezkoopis.org
kocaeli@tezkoopis.org 

SAMSUN ȘUBESİ
Șube Bașkanı Tarık Sayın
Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi Ortaklar İșhanı 
No:1 Kat:6 D:35 İlkadım/Samsun
Tel: 0 362. 431 55 41 Faks: 0 362. 431 55 42
http://samsun.tezkoopis.org  
samsun@tezkoopis.org 

İSTANBUL 1 NO’LU ȘUBE
Șube Bașkanı Özcan Kopal
Osmanağa Mah. Kuș Dili Cad. Volkan İș Hanı 
No: 26 Kat 4
Tel: 0216. 450 14 02 Faks: 0 216. 338 92 64
http://istanbul1.tezkoopis.org
istanbul1@tezkoopis.org  

İSTANBUL 4 NO’LU ȘUBE
Șube Bașkanı Hasan Dere
Merkez Mah. Büyükdere Cad. Șimșek Apt. 
No: 3/6 Kat: 3 Șișli-İstanbul 
Tel: 0212. 232 39 47 - 0212.232 39 92 
Faks: 0212. 232 28 57
http://istanbul4.tezkoopis.org
istanbul4@tezkoopis.org 

İSTANBUL 5 NO’LU ȘUBE
Șube Bașkanı Selahattin Karakurt
Büyükdere Cad. No: 64/8 Kat: 3 
Mecidiyeköy-İstanbul
Tel: 0212. 347 40 77 Faks: 0212. 347 40 78
http://istanbul5.tezkoopis.org
istanbul5@tezkoopis.org 

İZMİR 1 NO’LU ȘUBE
Șube Bașkanı Mert Özen
Șair Eșref Blv. Emlak Kredi Apt. No: 100/601 
Alsancak-İzmir
Tel: 0232. 463 52 59 Faks: 0232. 463 54 72
http://izmir.tezkoopis.org
izmir@tezkoopis.org 

İZMİR 2 NO’LU ȘUBE
Șube Bașkanı Caner Fırat
İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Musullugiller İș Hanı 
No: 5/1 Kat: 1 D: 13 Çankaya-Konak-İzmir
Tel: 0232. 421 43 45 - 0232. 421 43 37
Faks: 0232. 421 43 92
http://izmir2.tezkoopis.org
izmir2@tezkoopis.org 

MUĞLA ȘUBESİ
Șube Bașkanı Hüseyin Yıldız
Emir Beyazıt Mah. Kurbanlar Sok. No: 12/1
Menteșe-Muğla
Tel: 0252. 213 19 55 Faks: 0252. 213 19 14
http://mugla.tezkoopis.org
mugla@tezkoopis.org 

ZONGULDAK ȘUBESİ
Șube Bașkanı Șerif Tașören
Mithatpașa Mah. Hayribey Sok. No: 3 Kat: 3 D: 5 
Zonguldak
Tel: 0372. 253 40 39 Faks: 0 372. 251 52 72
http://zonguldak.tezkoopis.org
zonguldak@tezkoopis.org 

KONYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Konya Bölge Temsilcisi: Hüsnü Yiğit
İhsaniye Mah. Derviș Hilmi Sok.
Ali Șapçıoğlu Apt. No: 13/1
Selçuklu - Konya

Genel Bașkan
Genel Sekreter

Genel Mali Sekreter
Genel Örgütlenme Sekreteri

Genel Eğitim Sekreteri
Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Hakan BOZKURT
İsmail AYDIN
Çağdaș DUYAR
Sebahattin ȘEN
Levent KOÇ
Mehmet PEKGÖZ






