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1) Yoklama ve Açılış, 
2) Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi, 
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
4) Şube Başkanının Konuşması, 
5) Konukların Konuşması, 
6) Zorunlu Organlara Aday Tespiti,
7) Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu ile Yeminli Mali     
Müşavir Raporlarının Görüşülmesi,   
8) Raporların Müzakeresi, 
9) Kurulların Aklanması, 
10) Seçimler,

a) Yönetim Kurulu,  
b) Denetleme Kurulu, 
c) Disiplin Kurulu,
d) Genel Merkez Delegeliği, 

11- Kapanış

BASIN-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

(7 NİSAN 2019)
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YÖNETİM KURULU 
 ŞUBE BAŞKANI : LEVENT DİNÇER 
 ŞUBE SEKRETERİ : ERDİ KALENDER
 ŞUBE MALİ SEKRETERİ : MAHMUT ATAOĞLU  
 ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİ : ÜLGER HALICI
 ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKR. : OKTAY TOPTAŞ   

DENETLEME KURULU 
 BAŞKAN : FATİH KAHRAMAN 
 RAPORTÖR : İSMAİL CİHAN 
 ÜYE : FATİH ÖNDER HAMZA 

DİSİPLİN KURULU 
 BAŞKAN : SAFFET GÜNAY  
 RAPOPTÖR : ERDAL KEKLİK
 ÜYE : OLGUN YILDIZ

BASIN-İŞ SENDİKASI 
İSTANBUL ŞUBE KURULLARI
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Sayın delege arkadaşlarımız,
Dünya genelinde ve ülkemizde emekçiler açısından zorluklarla geçen 

bir dört yılı daha geride bıraktık. Neo-liberal küreselleşmenin yol açtığı  
istikrarsızlık, piyasalaştırma, bölgesel dengesizlikler, çok uluslu şirketle-
re denetimsiz ve sınırsız güç olanakları gibi olumsuzluklar tüm dünyayı 
savaş ve çatışma, şiddet, gelir adaletsizliği, ekonomik ve toplumsal kriz, 
göç, kutuplaşma, otoriter ve şovenist siyaset sarmalına itti. 

Temel hak ve özgürlüklerde geriye gidiş devam ediyor; yoksullaşma 
artıyor; emekçiler, çiftçiler ve yoksul kesimler eğitim, sağlık, barınma 
gibi kamusal hizmetlerden dışlanıyor.  Vergi ve sosyal güvenlik sistemi, 
emekçilerin kazancının siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduranlara 
aktarılmasına hizmet eder hale getiriliyor. Enflasyonist ortam yediği-
mizden, içtiğimizden, çocularımızın nafakasından, eğitiminden çalıyor. 
Ölümlü iş kazaları, meslek hastalıkları artıyor.

Tüm bu yaşananların yanı sıra, teknolojik gelişmeler istihdam olanak-
larını, geleneksel meslek ve işlere talep ve gelir olanaklarını daraltıyor. 
Sürekli, denetimsiz büyüme ve rant ekonomileri tüm dünyada çevreyi 
tahrip ediyor, tarım alanlarını, içme suyu kaynaklarını vb yok ediyor. 

Boş vaatlere, şovenizme, hamasete, bilgi kirliliğine, bizi bize düşman 
edenlere karşı insanlığa, topluma, emekçilere, temsil ettiği üyelerine 
karşı sorumluluğunun bilincinde olan, ilerlemeden, adaletten, demok-
rasiden, temel hak ve özgürlüklerden yana Sendikalar olarak  bu ge-
lişmeler karşısında olanaklar elverdiğince mücadelemizi sürdürüyoruz. 
Daha adil ve yaşanabilir bir Türkiye ve dünya için yılmadan bu mücade-
leye devam etmeliyiz. Dayanışma içinde olmalıyız. 

Görevimiz süresince olanaklarımız ölçüsünde ve Genel Merkezimi-
zin desteği ile şubemizin toplu sözleşme, eğitim, örgütlenme ve sosyal 
ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Sendikal mücadeleye, grev ve eylemle-
re elimizden geldiğince katkı koymaya çalıştık. 

Bu vesileyle geçtiğimiz dönemde emekli olan arkadaşlarımıza başa-
rılar diliyor, aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, yeni üye 
olan arkadaşlara birlik, mücadele, dayanışma ve başarı dolu bir çalışma 
hayatı diliyoruz. Genel Kurulumuz, İstanbul Şubemize, Basın-İş’e, Türk-
İş’e ve Türkiye işçi sınıfına hayırlı olsun… 

Saygılarımızla, 
ŞUBE YÖNETİM KURULU 

SUNUŞ
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I. 2015-2019 TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
1) Genel Değerlendirme ve Çalışma Hayatına İlişkin Önemli 
     Düzenlemeler
2) Vergi Tarifesinde Oynanan Oyun ve Vergi Adaletsizliğinin 
     Ücretlilere Yansıması 2015-2019
3) Asgari Ücret Adil Ücret Olmaktan Çok Uzak...
4) İş Cinayetleri Hız Kesmiyor...
5) İşsizlik Tehdidi Büyüyor...
6) Avrupa Genelinde Yoksulluk Hızla Artıyor...
7) Çalışma Hayatına İlişkin Çeşitli Sayı ve İstatistikler

II. ŞUBE ÇALIŞMALARIMIz
1 ) Eylem ve Etkinliklerimiz
2 ) Eğitim, Seminer ve Toplantılarımız 
3 ) Toplu Sözleşmelerimiz
4 ) Örgütlenme Çalışmalarımız
5 ) Hukuk Çalışmalarımız

III. fOTOĞRAfLARLA 2015-2019

IV. RAPORLAR
1 ) Denetleme Kurulu Raporu
2 ) Disiplin Kurulu Raporu

V. KISA TARİhÇEMİz

İÇİNDEKİLER
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I. 2015-19 türkİye değerlendİrmesİ
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Bu sistemin zor dönemlerde devletin sermaye aktarım mekanizma-
sı olarak kullandığı geçmişteki deneyimlerden, örneğin  1961 Devlet 
Bonosu, 1986 - Konut Edindirme Yardım Fonu 1988 - Zorunlu Tasarruf 
Mevduatı gibi fonlardan bir farkı yoktur. Fark bu kez özel sektöre kay-
nak aktarılmaktadır. Bireysel olarak vadeli mevduat, döviz, borsa veya 
altın tasarrufları yapmak yerine bu konuda uzmanlaşmış özel şirketler 
elinde toplu tasarruf sistemi.

Kamuoyuna yansıyan araştırmalara göre sisteme alınan 8 milyon ci-
varında çalışanın %60’tan fazlası cayma hakkından yararlanmıştır. An-
cak cayma hakkını kullananların zorunlu dönüşü de ilgili yönetmeliğe 
bir “taciz” maddesi olarak eklenmişti.  2 yıl olan zorunlu dönüş süresi, 
2018 sonunda yapılan değişiklikle 3 yıla çıkarıldı. 2019 yılında cayanları 
bir daha caydırmamak üzere sisteme tekrar dahil eden sürprizler bek-
lenmektedir.

zorunlu BES İle İlgili Temel Bilgiler

Yaş Sınırı ve Kapsam 45 yaşın altındaki işçi ya da kamu görevlisi
Kesinti Tutarı: Prime Esas Kazancın % 3’ü (işçi artırabilir) 

Gelir Güvencesi: Yok (risk sistemi), yatırılan prim enflasyon kadar 
artmayabilir.

Getiri Güvencesi: Yok (risk sistemi), yatırılan prim enflasyonun üzerinde 
artmayabilir. 

Şirket Seçimi: İşveren
İşveren Katkısı: Yok 

Devlet Katkısı: Yüzde 25, 1.000 TL, yüzde 5 (koşullu), yatan tutar 
TÜFE kadar artar.

İş Değişikliği: İşçinin mevcut birikimi yeni hesaba aktarılır

İşçinin BES’i varsa: Yine de otomatik BES hesabı açılır, mevcut BES 
devredilemez 

Ara Verme: İşçi isterse 3 ay süre ile ara verebilir (bu hak yeniden 
kullanılabilir) 

Kesinti: İşçi sistemdeyken sadece fon işletim gider kesintisi 
yapılabilir (%0,85) 

Hak Kazanma: En az 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşı doldurma 

Geri Ödeme: a) Toplu Ödeme, b) Belli Süre Belli Miktar, c) Ölene 
Kadar Maaş 

Cayma Hakkı: İşçiye bilgilendirme yapıldıktan sonraki 2 ay içinde (6 
aya çıkarılıyor)

2015-2019 Dönemi çalışanlar açısından pek çok önemli gelişmenin 
yaşandığı bir dönem oldu. En önemli gündem maddeleri, taşeronlara 
kadro, zorunlu bireysel emeklilik sistemi, zorunlu arabulucuk sistemi, 
vergi adaletsizliği, insanca yaşanabilir asgari ücret, iş cinayetleri,  işsizlik 
vb en başta gelenler arasında idi. Raporumuzun ilerleyen bölümlerinde 
belli başlı konulara ilişkin hazırladığımız makalelere ve istatistiklere yer 
verdik. Bu bölümde ise kısaca çalışma hayatına ilişkin önemli düzenle-
melerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız.

TAŞERON SORUNU ÇÖzÜLDÜ MÜ?
Neo-liberal ekonomik modelin en önemli ayaklarından birini işgücü 

piyasalarının esnekleştirilmesi oluşturuyordu. Esnek istihdam biçimle-
rinin başında da taşeronluk geliyordu. 

2000’lerin başında Türkiye’de taşeron işçi sayısı 387 bindi. 2018’e 
gelindiğinde bu sayı 750 bini kamuda olmak üzere toplamda 2 milyona 
ulaştı. Bu güvencesiz istihdam biçimi ile işçiler iş güvencesinden, kıdem 
tazminatına, iş yasasındaki temel haklarına, sosyal güvenlik haklarına 
ve sendika ve toplu pazarlık haklarına kadar pek çok haklarını kullana-
maz hale getirildi. Buna karşın seçim malzemesi olmaktan da kurtu-
lamadılar. Taşerona kadro sözü her seçim döneminin olmazsa olmaz 
vaadi haline geldi. Sonunda Mart 2018’de çıkarılan bir KHK ile sorunun 
çözüldüğü ilan edildi. Peki sorun gerçekten çözüldü mü? Hemen belir-
telim hayır çözülmedi. 

 Kamuoyuna yansıyan haberlere göre sadece 420 bin taşeron kadro-
ya geçirilirken, yanı başlarında çalışan kadrolu ve sendikalı işçilere göre 
asgari standartlara mahkum edildiler. Kadroya geçiş şartını sağlayama-
yan binlerce taşeron da işinden oldu. Kadroya geçirilenlerden KHK ile 
ellerinden alınan yargıya intikal etmiş davalarından feragat etme zo-
runluluğu da ayrı bir sorun.

zORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK
Çalışan sayısına, kamu özel işyeri ayrımına göre 1 Ocak 2017’den iti-

baren 45 yaş altındaki çalışanların aylık gelirinin %3’ünü işvereni eliyle 
özel emeklilik fonlarına aktarmasını zorunlu tutan bu sistem, aslında 
özü itibariyle emeklilik sistemi değil bir tasarruf sistemidir. 

1) GENEL DEĞERLENDİRME VE ÇALIŞMA hAYATINA İLİŞKİN 
ÖNEMLİ DÜzENLEMELER
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zORUNLU ARABULUCULUK SİSTEMİ

25 Ekim 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlananarak yürürlüğe 
giren 7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu, “mahkeme kapıların-
da sürünmektense hızlı ve ucuz bir şekilde alacağına kavuşmanın bir 
yolu”mu? DEĞİL. Bu Kanunla işçiler; 

- ölümü gösterip sıtmaya razı edilecek, hak kayıplarına uğrayacak,  
- iş hukuku mevzuatının emredici kuralları hiçe sayılacak; 
- güçlüden, patronlardan yana bir hukukun tamamen önü açılacak. 
- aynı zamanda hak kavramı adım adım ortadan kaldırılacak, 
- biat kültürü yerleştirilmeye çalışılacak, 
- bireysel hakları bakımından da patronların insafına terk edilecek.

1) hANGİ KONULARDA?
- Kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, iş-

veren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulu-
cuya başvurulması dava şartı olarak aranacak. Yani;

- İşçi, kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; 
işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabu-
lucuya başvuracak.

- İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmek-
ten kaynaklanan ya da işçinin iş yerindeki işverene ait mal ve malze-
melere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava açılmadan 
önce arabulucuya götürülecek.

- İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi 
tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu (tazmin, geri ödeme) davalarında, 
arabuluculuk şartı aranmayacak.

2) BAŞVURMAK zORUNLU MU?
- Kanunda zorunlu arabuluculuk kavramı yok. Zorunlu demek iste-

memişler çünkü bu kurum serbest iradeye, gönüllülüğe dayanır. 
- Ancak Kanunun 3. Maddesi ile “dava şartı” getirildi. Dava şartı ne 

demek? 
- Mahkemeye başvurmadan önce tamamlanması gereken zorunlu 

işlemler.  Aksi takdirde işçilerin açılan davaları reddedilecek. 

3) ARABULUCU AŞAMASI NE KADAR SÜRER? 
- 2 aydan az sürmesi beklenmemeli (3 hafta+1 hafta uzatma + itiraz 

olursa mahkeme süresi)

BES’te Devlet Katkısı, Sistemden Erken Ayrılma ve Kesintiler

Devlet Katkısı Koşulu Koşulu Sağlamadan Ayrılanlar İçin Kesintiler
Primin Yüzde 
25’i Kadar 
Devlet Katkısı

Hepsini almak 
için:
10 Yıl-56 yaş

1) Devlet Katkısı ayrılma süresine göre farklı 
oranlarda geri alınır:

- 3 yıldan az:  % 100’ü geri alınır.
- 3-6 yıl arası: % 85’i geri alınır.
- 6-10 yıl arası: % 65’i geri alınır.
- 10 yıldan fazla: % 40’ı geri alınır. (56 
yaştan önce)

2) Getiriden stopaj kesintisi yapılır:
- 10 yıldan az kalanlarda % 15 stopaj
- 10 yılı olup, 56 yaştan önce ayrılana % 
10
- 10 yıl-56 yaş koşulunu sağlayana % 5

1.000 TL’lik İlk 
Giriş Katkısı

10 Yıl-56 yaş Yukarıdaki ayrılma sürelerine göre kesintiler 
yapılır 

Yüzde 5 İlave 
Katkı

10 Yıl-56 yaş En az 10 yıl süre ile sistemde kalıp, maaş 
olarak geri alanlara uygulanır. Toplu ödeme 
alanlar yararlanamaz.

İlk 5 Yılda Sistemden Ayrılma halinde Diğer Kesintiler 
Giriş Aidatı ve Yönetim Gideri 
- (ertelenmiş giriş aidatı adı 
altında)

Brüt Asgari Ücretin Yüzde 8,5’i (üst sınır): 
172,5 TL (2018)  Çıkışta her bir yıl için 
toplu olarak tahsil edilir. 

56 yaş, 10 yıl koşulunu sağlamadan sistemden erken ayrılanlar, 
bırakın gelir elde etmeyi ödedikleri primin bile altında bir geri ödeme 
alabiliyor. Bunun pek çok örneği yaşandı. 

Sistemde işçilerin birikimleri korunacak mı?
1. İşçilerin birikimlerine devlet garantisi yok
2. Getirinin enflasyonun altında kalmasına karşı bir güvence yok
3. Şirketlerin iflası durumunda kayıplar için bir garanti yok
4. BES’te sosyal sigortalarda olduğu gibi herhangi bir getiri ve 

gelir garantisi yoktur. Sadece getiri (nema) açısından değil, ana para 
açısından da bir garanti yok

5. Katılımcılar, emeklilik şirketi tarafından sunulan değişik risk ve 
getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonları arasından kendi kararları 
doğrultusunda yatırım yapabilmektedirler. 

Yapılan araştırmalar, BES fonlarının enflasyonun altında getiri ile 
reel olarak kayba neden olduğunu ortaya koymaktadır.
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linde 4-8 ay arası iş güvencesi tazminatı hakkı bulunuyor. İşçiler, saydı-
ğımız haklarının eksiksiz olarak ödenmesi halinde ne dava açar ne de 
arabulucuya başvurur.

Hal böyle olunca patronun, işçinin çıkartırken ödemediği tüm hakla-
rını ödemeyi arabulucu aşamasında kabul etmesi mümkün değil. Pat-
ron işçinin hakkı olandan çok daha azına razı olması halinde arabulucu-
da anlaşır, aksi takdirde dava sonucunu bekleyecektir.

6) İŞÇİ ARABULUCU AŞAMASINDA ANLAŞIRSA, AYNI hAKLARI İÇİN 
TEKRAR DAVA AÇABİLİR Mİ?...................hAYIR

Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişiklikle,“arabuluculuk faali-
yeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar 
hakkında taraflarca dava açılamaz” ibaresi getirilmiştir.

7) DİKKAT: zAMAN AŞIMI SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

DAVA TÜRÜ YASA 
ÖNCESİ

YASA 
SONRASI

SÜRENİN 
BAŞLANGICI

KIDEM TAZMİNATI 10 YIL  5 YIL Fesih tarihi

İHBAR TAZMİNATI / KÖTÜNİYET 
TAZMİNATI 10 YIL 5 YIL Fesih tarihi

YILLIK İZİN 10 YIL /5 YIL 5 YIL Fesih tarihi

İŞE BAŞLATMAMA 10 YIL aynen Dava tarihi

BOŞTA GEÇEN SÜRE ALACAĞI 5 YIL aynen Dava tarihi

SENDİKAL TAZMİNAT 10 YIL aynen
Fesih halinde fesih 
tarihi diğer hallerde  
dava tarihi

EŞİT DAVRANMA İLKESİNE 
AYKIRILIK NEDENİYLE TALEP 
EDİLEN TAZMİNAT

10 YIL 5 YIL
Fesih halinde fesih 
tarihi diğer hallerde  
dava tarihi

ÜCRET (İKRAMİYE-PRİM) 5 YIL aynen Dava tarihi

FAZLA MESAİ 5 YIL aynen Dava tarihi

ULUSAL BAYRAM VE GENEL 
TATİL ÜCRETİ 5 YIL aynen Dava tarihi

HAFTA TATİLİ 5 YIL aynen Dava tarihi

MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT 10 YIL aynen Fiilin gerçekleştiği 
tarih

- Uyuşmazlığın arabulucuda çözümlenememesi halinde, işçi, işe iade 
davaları için 15 gün içinde; diğer alacak ve tazminatlar için zamanaşımı 
süresi dolmadan dava açabilecek. 

- Bu durumda arabulucuda geçen süre, işçi için bir mağduriyet süresi 
olacak. Ayrıca Kanunun 3’üncü Maddesinde düzenlenen arabuluculuk 
bürosunun yetkisine itiraz vb yöntemlerle 3 haftalık süre uzayabilir. 
Yine arabulucunun taraflara tebligat yapmak için harcayacağı süre de 
dikkate alınmalı.

4) NEREYE BAŞVURULACAK, GÖREVLENDİRME NASIL YAPILACAK?
- Kanuna göre, işçi başvuruyu işverenin adresinin, taşeron/alt iş-

veren bulunması nedeniyle işverenin birden fazla olması halinde ise 
bunlardan birinin yerleşim yerinin veya fiilen çalıştığı işyeri adresindeki 
davaya bakmaya yetkili adliyede kurulmuş olan arabuluculuk bürosu-
na; arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen sulh 
hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapacak. 

- Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tara-
fından belirlenecek. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir ara-
bulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilecek. 

- Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması halinde karşı tarafa 
ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verecek. 

5) ARABULUCUDA hANGİ ŞARTLARDA ANLAŞMA YAPILABİLİR? İŞÇİ-
LERİN TÜM hAKLARINI ALMASI MÜMKÜN MÜ?

- Bu sistem mevcut yasal haklarımızı pazarlığa açıyor.
- Halihazırda mesai, ücret, tazminat vb için Mahkeme zorunluluğu 

nedeniyle işverenler kendini mecbur hissediyor. Peki şimdi? Daha azı 
için işçiyle pazarlık yapacak. Normalde ödeme yapanlar bile artık öde-
meyecek çünkü pazarlık şansı var.

- İşçilerin işten çıkartıldığında veya haklı bir nedenle işten ayrıldığın-
da ne tür haklara sahip olduğu yasalarla net bir şekilde tanımlanmıştır. 
Hatırlamak gerekirse; alacak ve tazminat olarak kıdem tazminatı, ih-
bar tazminatı, eğer kullanmadığı yıllık izni bulunuyorsa izin ücreti, eğer 
ödenmemişse ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili 
ücreti, ikramiyesi, sosyal hakları vb’dir. 

- Ayrıca işçinin ayrımcılık tazminatı, fesih sendikal nedene dayanı-
yorsa sendikal tazminat hakkı ve işe iade davası açması ve kazanması 
halinde 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti ile işe başlatılmaması ha-
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Vergi 
Oranı

1.1.2019 
ARTIŞ

1.1.2018 
ARTIŞ

1.1.2017 
ARTIŞ

1.1.2016 
ARTIŞ

1.1.2015 
ARTIŞ

1. Dilim Vergideki 
Artış oranları 15% 21,62% 13,85% 3% 5% 9%

2. Dilim Vergideki 
Artış oranları 20% 17,65% 13,33% 0% 3% 7%

3. Dilim Vergideki 
Artış oranları 27% 23,33% 9,09% 0% 4% 9%

Yıllık TÜfE Oranları 20,30% 11,92% 8,53% 8,81% 8,17%

Bu “vergi oyunu” sonucu bakın asgari ücretli bir çalışanın yıllık geli-
rinden ödediği sadece gelir vergisi tutarı ve ödediği bu gelir vergisinin 
yıllık toplam gelirine oranı ne kadar arttı:

12 AYLIK BRÜT 
ASGARİ ÜCRET

YILLIK  VERGİ 
TUTARI

VERGİNİN GELİRE 
ORANI

2015 YILI 14.850,00 TL 1.924,50 TL 12,96 %
2016 YILI 19.764,00 TL 2.729,88 TL 13,81 %
2017 YILI 21.330,00 TL 2.976,10 TL 13,95  %
2018 YILI 24.354,00  TL 3.400,18 TL 13,96 %
2019 YILI 30.700,80 TL 4.319,14 TL 14,07 %

Asgari ücretli bir işçi 2015 ve öncesinde %20 vergi dilimine yakalan-
mazken (Aralık’ta %17), 2016’dan itibaren yılın son 3 ayında %20, Eylül 
ayında ise % 17-%20 arasında vergi ödedi.

Ücreti, asgari ücrete göre yüksek olan işçilerin durumu bundan daha 
vahim.  Diyelim ki ortalama aylık geliri asgari ücretlinin 2 katı olan bir iş-
çisiniz ve aldığınız zamlarla 2015-2019 döneminde ücretiniz hep asgari 
ücretin 2 katı oldu. İşte sizin tablonuz:

12 AYLIK BRÜT 
ÜCRET

YILLIK  VERGİ 
TUTARI

VERGİNİN GELİRE 
ORANI

2015 YILI 29.700,00 TL 4.449,00 TL 14,98 %
2016 YILI 39.528,00 TL 6.341,68 TL 16,04 %
2017 YILI 42.660,00 TL 7.040,47 TL 16,50  %
2018 YILI 48.708,00  TL 8.058,49 TL 16,54 %
2019 YILI 61.401,60 TL 10.391,67 TL 16,92 %

Yukarıdaki tablolar bir diğer gerçeği daha ortaya koyuyor o da her 
işçi yılın 2 ayını devlete çalışıyor. Buna yediğimiz ve içtiğimizden verdi-
ğimiz KDV, ÖTV, SGK dahil değil. 

2) VERGİ TARİfESİNDE OYNANAN OYUN VE VERGİ 
ADALETSİzLİĞİNİN ÜCRETLİLERE YANSIMASI (2015-2019)

Bugün dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden biri ülkemizde bu-
lunmakta. Toplanan vergilerin %65’e yakını ÖTV, KDV, Damga Vergisi 
gibi dolaylı vergilerden oluşurken kurumlar vergisi ile gelir vergisinin 
payı %35 düzeyinde. Gelir vergisi içinde en büyük pay ücretlilerde. 

“Sayıları 5 milyona yaklaşan asgari ücretliler, Türkiye’nin en büyük 
90 dev firması kadar vergi öderken, 6 milyon 750 bin civarındaki tüm 
ücretlilerin ödediği vergi ise Türkiye’deki 652 bin şirketin ödediği vergi-
yi geçti” (ISMMMO 2018).

2010 öncesinde Gelir Vergisi Kanunu’nda ücret gelirleri için farklı bir 
tarife bulunurdu. 2010 yılında tüm gelirler için aynı tarife kullanılmaya 
başlandı ve “vergi oyunu”nda keser ücretliden yana kesmeye başladı.

Her yıl 1 Ocak itibariyle güncellenen yeni yıla ilişkin gelir vergisi 
tarifesinde, vergi dilimlerindeki artış genel olarak (özellikle 2017 ve 
2016’da) enflasyonun çok altında tutuldu ücretlinin daha fazla kazancı 
üst vergi dilimlerine sokuldu. Yani ücretli önceki dönemlere göre daha 
fazla süre gelirinden %20 ve %27 vergi ödedi. Bir başka deyişle 2015-
2019 döneminde ücretimizden her yıl bir önceki döneme göre daha 
fazla oranda vergi ödedik. 

Aşağıdaki tablo incelendiğinde görülecektir ki, özellikle de Asgari 
Ücretin yoğun baskılar karşısında yüksek belirlendiği 2016 yılı için % 
8,81 yıllık enflasyona rağmen %20 vergi diliminin tavanı %7 arttı. Biz o 
yıl daha fazla oranda %27 vergi diliminden vergi ödedik. 

2017 yılında durum daha vahim. % 8,53 yıllık enflasyona rağmen, 
%15 vergi diliminin tavanı, %3 arttı. % 20 ve % 27 vergi dilimlerinin 
tavanı ise hiç artırılmadı. Yani 2017 yılında aldığımız ücret artışlarının 
önemli bir kısmını hiç göremeden maliyeye aktardık.

Vergi 
Düzenlemeleri

Vergi 
Oranı

2019 
Tavan 

(TL)

2018 
Tavan 

(TL)

2017 
Tavan 

(TL)

2016 
Tavan 

(TL)

2015 
Tavan 

(TL)

2014 
Tavan 

(TL)
1.Dilim Tavanı ve 
Vergi Oranı 15% 18.000 14.800 13.000 12.600 12.000 11.000

2.Dilim Tavanı ve 
Vergi Oranı 20% 40.000 34.000 30.000 30.000 29.000 27.000

3.Dilim Tavanı ve 
Vergi Oranı 27% 148.000 120.000 110.000 110.000 106.000 97.000



(23)

basın-iş

(22)

2019 olağan genel kurulu

Ülkemizde 5 milyon civarında işçinin aylık ücreti asgari ücret seviye-
sinde. Bu yetmiyormuş gibi üzerine 2016 sonrasında özellikle yılın son 
üç ayında etkisini hissettiren ek vergi yükü geldi (ayrıntılar için bakınız 
vergi yazısı). Yetmedi, üzerine 2018 ile birlikte yeni bir ekonomik kriz ve 
buna bağlı olarak yüksek enflasyon ve pahalılık yükü geldi.  Oysa Ana-
yasamızda, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz 
önünde bulundurulacağı hükmü yer almaktadır. 

NET ASGARİ ÜCRETİN hESABI - 2019
ASGARİ ÜCRET 2.558,40 ₺

SSK PRİMİ % 14 358,18 ₺
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 25,58 ₺
GELİR VERGİSİ %15 326,20 ₺
DAMGA VERGİSİ  % 0,759 19,42 ₺
KESİNTİLER TOPLAMI 729,38 ₺

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) 1.829,02 ₺

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) DAhİL NET ASGARİ ÜCRET hESABI 

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN İŞÇİ İÇİN ASGARİ GEÇİM 
İNDİRİMİ (AGİ)

AGİ DAHİL NET 
ASGARİ ÜCRET

Evli ve çocuksuz 230,26 ₺ 2.059,28 ₺
Evli ve 1 çocuklu 259,04 ₺ 2.088,06 ₺
Evli ve 2 çocuklu 287,82 ₺ 2.116,84 ₺
Evli ve 3 çocuklu 326,20 ₺ 2.155,22 ₺
Evli ve 4 çocuklu 326,20 ₺ 2.155,22 ₺

  

BEKAR VEYA EŞİ ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN ASGARİ GEÇİM 
İNDİRİMİ (AGİ)

AGİ DAHİL NET 
ASGARİ ÜCRET

Bekar veya eşi çalışan - çocuksuz 191,88 ₺ 2.020,90 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 1 çocuklu 220,66 ₺ 2.049,68 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 2 çocuklu 249,44 ₺ 2.078,46 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 3 çocuklu 287,82 ₺ 2.116,84 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 4 çocuklu 307,01 ₺ 2.136,03 ₺
Bekar veya eşi çalışan, 5 çocuklu 326,20 ₺ 2.155,22 ₺

İŞVERENE  MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 2.558,40 ₺
SGK PRİMİ % 15.5 (İşv.Payı)* 396,55 ₺
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 51,17 ₺

İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 3.006,12 ₺

*Normalde %20,5 olan SGK payında %5’lik devlet desteği nedeniyle %15,5 ödenmektedir.

Asgari Ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve 
işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçla-
rını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret 
olarak tanımlanmıştır.  

Buna karşın, yıllardır açlık sınırını karşılamaktan, adil bir ücret ol-
maktan uzak. Bırakın Türk-İş ve diğer konfederasyonların açıkladığı 
yoksulluk ve açlık sınırlarını, TÜİK tarafından açıklanan aylık mutfak 
harcamasının dahi altında kalıyor. Bu yönüyle işçilerin en temel talep-
lerinden biri olmaya devam ediyor.  

2015-19 ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
4 YILLIK ARTIŞ ORANI = 112,93%

BRÜT ASGARİ 
ÜCRET

NET ASGARİ 
ÜCRET

ARTIŞ

1.01.2015 1201,50 TL 858,96 TL
1.07.2015 1273,50 TL 910,43 TL 5,99 %
1.01.2016 1647,00 TL 1177,46 TL 29,33 %
1.07.2016 1647,00 TL 1177,46 TL 0,00 %
1.01.2017 1777,50 TL 1270,75 TL 7,92 %
1.07.2017 1777,50 TL 1270,75 TL 0,00 %
1.01.2018 2029,50 TL 1450,91 TL 14,18 %
1.07.2018 2029,50 TL 1450,91 TL 0,00 %
1.01.2019 2558,40 TL 1829,02 TL 26,06 %

2015-19 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRLARI
4 YILLIK ARTIŞ ORANI = 59,82%

AÇLIK 
SINIRI

YOKSULLUK 
SINIRI

ARTIŞ

2015 OCAK 1256,80 TL 4093,80 TL
2015 TEMMUZ 1328,92 TL 4328,92 TL 5,74 %
2016 OCAK 1447,20 TL 4714,00 TL 8,90 %
2016 TEMMUZ 1369,76 TL 4461,76 TL -5,35 %
2017 OCAK 1479,18 TL 4818,16 TL 7,99 %
2017 TEMMUZ 1497,66 TL 4878,38 TL 1,25 %
2018 OCAK 1615,49 TL 5262,18 TL 7,87 %
2018 TEMMUZ 1738,37 TL 5662,46 TL 7,61 %
2019 OCAK 2.008,66 TL 6.542,88 TL 15,55 %

3) ASGARİ ÜCRET ADİL ÜCRET OLMAKTAN ÇOK UzAK...
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işkolunda 28 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 21 işçi; Ağaç, Kâğıt 
işkolunda 17 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 16 işçi; İletişim 
işkolunda 6 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 3 işçi; Basın, Gazete-
cilik işkolunda 4 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirle-
yemediğimiz 50 işçi yaşamını yitirdi…

İş kazaları ve meslek hastalıkları her yıl dünya genelinde binlerce 
emekçinin hayatını alıyor. Pek çoğu kapitalist sistemin daha fazla kâr 
ve rant hırsıyla ihmal edilen, taşlaşmış vicdanlarla  gözardı edilen ama 
önlenebilir nedenlerle yaşamını yitiriyor. Düzen, hesap sormak yerine 
üzerini örtmeyi tercih ediyor. 

Bu nedenle “iş kazası” değil, bu göz göre göre gelen, bile bile ön-
lenmeyen kazalar olsa olsa “cinayettir”. İSİG Meclisinin verilerine göre, 
2015 yılında 1730, 2016 yılında 1970 ve 2017 yılında 2006 işçiden sonra 
2018 yılında 1923 işçi kardeşimiz daha iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Bu alandaki en önemli sorunlardan birisi de “iş cinayetleri”nin ka-
muoyundan kaçırılması, rapor ve haberlere olabildiğince az yansıtılma-
sıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), kurulduğu 2011 
yılından beri bu açığı kapattı. Hazırladığı raporlarla farkındalığı artırdı. 
Meclisin hazırladığı 2018 Yılı Raporundan bazı bölümler ile diğer rapor-
lardan örnekleri bilginize sunuyoruz:

4) İŞ CİNAYETLERİ hIz KESMİYOR...

2018 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı ise şöyle: 
Tarım, Orman işkolunda 457 emekçi (268 çiftçi ve 189 işçi); İnşaat, 

Yol işkolunda 438 işçi; Taşımacılık işkolunda 233 işçi; Ticaret, Büro, Eği-
tim, Sinema işkolunda 118 emekçi; Metal işkolunda 114 işçi; Belediye, 
Genel İşler işkolunda 88 işçi; Madencilik işkolunda 66 işçi; Enerji işko-
lunda 63 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 47 işçi; Gıda, Şeker işko-
lunda 44 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 42 işçi; Petro-Kimya, Lastik 
işkolunda 36 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 29 işçi; Tekstil, Deri 
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ölüm Bursa’da; 68 ölüm Antalya’da; 66 ölüm İzmir’de; 56’şar ölüm An-
kara ve Aydın’da; 50 ölüm Gaziantep’te; 48 ölüm Adana’da; 45 ölüm 
Denizli’de.

İSİG Meclisi, raporun talepler bölümünde işçilerin ve sendi-
kaların taleplerine tercüman olmuş:

2016 yılında 1970 işçi, 2017 yılında 2006 işçi, 2018 yılında 1923 işçi… 
Sermayenin ve iktidarın örtemediği bir gerçek, yana yakıla devam edi-
yor. İş cinayetleri ve meslek hastalıkları had safhada, işsizlik ve borçlar 
büyüyor, işçilerin örgütsüzlüğü sürüyor. İşçiler ya umudunu kaybediyor 
ve yaşamlarına son veriyor ya da direnişin yeni biçimlerini bulmaya ça-
lışıyor...

İşte ‘Yaşamak İçin Diren İşçi’ sloganımız tam da burada anlam buluyor. 
İşçi sınıfı tam da bu noktada örgütlenmeli, birlik ve dayanışma içinde ol-
malı ve yine işçi sınıfının evrensel değerleri olan eşitlik, özgürlük, kardeşlik 
ve barış için örgütlenmeli. Yaşamak ve yaşatmak için ÖRGÜTLENMELİ...

Bu noktada acil taleplerimiz:
1- Ölen işçilerin yüzde 98’i sendika üyesi değildir. Yani sendikasız ça-

lışmak ölüm demektir. İş cinayetlerinin önlenmesinin, sağlıklı ve güvenli 
çalışmanın ön koşulu işçi katılımıdır. İşçiler ancak sendikalaşarak bunu 
sağlayabilir. Ülkemizde sendikaya üye olan işçiler işten atılıyor, sermaye 
işyerlerinde sendika istemiyor ya da istediği sendikayı getiriyor. Devlet 
daha ileri giderek sendikaların yapacağı basın açıklamalarını, toplantıları 
ve grevleri yani toplu pazarlık hakkını yasaklıyor. Bu noktada işyeri İSİG 
kurulları, çalışan temsilciliği ve genel olarak sendikal örgütlenme üzerin-
deki baskılar sona erdirilmelidir. Grev yasaklarına son verilmelidir...

2- İşyerlerinde işçilere keyfi bir biçimde iş tanımı dışında işler yaptı-
rılıyor. Çalışma saatleri günde 10-12 saate ulaşıyor. Mesai ücretleri, izin 
hakları vb. verilmiyor. Özellikle taşeron işçiler bu koşullarda çalışırken 
şimdi taşerona rahmet okutacak kiralık işçilik gibi kölelik uygulamaları 
getiriliyor. Özelde veya kamuda tüm taşeronlaştırma ve kiralık işçilik uy-
gulamalarına son verilmelidir...

3- İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yar-
gılanmıyor. Yargılananlar ise çoğunlukla günah keçisi haline getirilen iş 
güvenliği uzmanlarıdır. Yine mahkemeler iş cinayetlerini cezalandırmı-
yor, failleri ‘24 taksitli para cezası vererek serbest bırakıyor’. İş cinayet-
lerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmalıdır...

4- ILO ve WHO verilerine göre 1 ‘iş kazası sonucu ölüm’ karşılığında 
yaklaşık 6 ‘meslek hastalığı sonucu ölüm’ olmaktadır. Ancak SGK veri-

2018 / İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2018 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:
14 yaş ve altı 23 çocuk işçi,
15-17 yaş arası 44 çocuk/genç işçi,
18-27 yaş arası 285 işçi,
28-50 yaş arası 944 işçi,
51-64 yaş arası 371 işçi,
65 yaş ve üstü 98 işçi,
Ayrıca yaşamını yitiren 158 işçinin yaşı bilinmiyor.

2018 yılında 110 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi:
Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 48 işçi Suriyeli; 28 işçi Afga-

nistanlı; 5 işçi Azerbaycanlı; 4’er işçi Iraklı, Pakistanlı ve Türkmenistanlı; 
3 işçi Gürcistanlı; 2’şer işçi İranlı, Rusyalı ve Ukraynalı; 1’er işçi ise Hin-
distanlı, Kırgızistanlı, Macaristanlı, Nijeryalı, Özbekistanlı, Romanyalı, 
Tacikistanlı ve Zimbabveli...

2018 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin 48’i (yüzde 2,49) sendika-
lı işçi, 1875’i ise (yüzde 97,51) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, 
madencilik, kimya, tekstil, metal, enerji, taşımacılık, güvenlik ve beledi-
ye işkollarında çalışıyordu.

2018 yılında en fazla iş cinayetinin yaşandığı 10 şehir arasında An-
kara’da var:

226 ölüm İstanbul’da; 81 ölüm Kocaeli’nde; 70 ölüm Manisa’da; 69 
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GİzLİ TEhLİKE: MESLEK hASTALIĞI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvuruya veri-

len yanıt ibretlik. Yanıta göre, Türkiye’de 2017 yılında SGK Rehberlik ve Tef-
tiş Başkanlığı tarafından denetim yapılan 487 iş yerinin 391’inde meslek 
hastalığı tespit edilirken, bu durum denetim yapılan her 5 işyerinin 4’ünde 
meslek hastalığı olduğunu ortaya koydu. Yanıtta, denetimler neticesinde 
398 işverenin kusurlu olduğunun belirlendiği ve 421 bin 910 lira idari para 
cezası uygulandığı ifade edildi. 

lerine göre her yıl ortalama 500 civarı işçi meslek hastalığına yakalan-
makta ve neredeyse hiçbir işçi de ölmemektedir. Meslek hastalıklarının 
gizlenmesinden vazgeçilmeli ve bu noktada sağlık örgütlerimizin yürü-
tücülüğünde tespit eden/önleyen bir yaklaşım hayata geçirilmelidir...

5- Çalışma yaşamının denetiminde görev yapan iş müfettişlerinin si-
yasi iktidara olan bağımlılığının önüne geçilerek, ‘İş Teftiş Kurulu’nun 
yönetiminde emek örgütlerinin ağırlığı olacak şekilde sosyal taraflar-
dan oluşan bağımsız bir üst kurul haline gelmesi sağlanmalıdır...

6- Emeğin korunmasının temellerinden ikisini iş güvencesi ve insanca 
yaşayacak bir ücret oluşturur. Asgari ücret insanca yaşanabilir bir sevi-
yeye yükseltilmeli, işten atmalara son verilmeli ve işsizlik önlenmelidir...

7- İşçilerin sağlıklı yaşamak ve can güvenliklerini sağlamak için ula-
şım, barınma ve beslenme hakları vazgeçilmezdir. İşçi servisleri uygun 
araçlardan oluşmalı, işçilere kalacak lojman sağlanmalı ve gıda zehir-
lenmeleri önlenmelidir. Yine toplu taşıma, konut ve gıda fiyatları konu-
sunda adımlar atılmalıdır...

8- Her yıl 60-70 çocuk çalışırken yaşamını yitirmektedir. 2018 yılı ‘ço-
cuk işçilikle mücadele yılı’ ilan edilmesine rağmen 67 çocuk işçi can ver-
miştir. Bu noktada özellikle sanayinin ucuz emek gücü ihtiyacını karşılayan 
4+4+4 eğitim sistemine son verilmeli ve çocuk işçilik yasaklanmalıdır...

9- Ülkemizde küçük yaşlarda çalışma hayatı başlamakta ve neredey-
se ömür boyu sürmektedir. Emekçilerin belli bir çalışma yılından sonra 
emekli olma hakları vardır ve bu da çalıştıkları mesleğe ve cinsiyetleri-
ne göre belirlenmelidir. Emekliliğin yaşa takılmasına ve kademeli olarak 
65 yaş olarak belirlenmesine yani mezarda emekliliğe son verilmelidir...

10- Kadın emeği; tarımda, sanayide, hizmet sektöründe ve evde gö-
rünmez hale getirildi. Oysa her yıl 120-130 kadın çalışırken yaşamını 
yitiriyor. Kadını temel alan bir işçi sağlığı anlayışı tanımlanmalıdır...

11- Ülkemizde milyonlarca mülteci/göçmen işçi bulunmaktadır. Te-
mel düzenlemelerden mahrum bırakılan mülteci/göçmen işçilerin ça-
lışma, sağlık, barınma, ücret vb. güvenceleri sağlanmalıdır. Türkiyeli 
işçilerle mülteci/göçmen işçileri karşı karşıya getiren ücret ve çalışma 
politikalarından vazgeçilmelidir. Yine bu noktada bölge ülkelerini sava-
şın içine sürükleyen politikalardan uzak durulmalıdır...

İşçi sağlığı ve güvenliği mücadelesi, işçi sınıfının kendi eseri 
olacaktır...
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2018 yılında ülkeyi etkisi altına alan kriz nedeniyle emekçiler, bir 
yanda pahalılık ve yoksullaşma ile mücadele ederken diğer tarafta iş-
sizlik tehdidi artıyor.

İşsiz sayısını gizleyen, olduğundan düşük gösteren dar tanımlı işsizlik 
rakamları yerine işsizlik istatistiklerinde geniş tanımlı işsizlik istatistikle-
rine bakmak gerekiyor. 

Dar tanımlı (standart) işsizlikte, istihdam halinde olmayan kişilerden 
iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az biri-
ni kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve 
daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir. Geniş tanımlı işsizlik 
hesaplaması ise bunlara ek olarak, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, 
iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana 
bağlı eksik çalışanları da kapsayan işsizlik tanımıdır.

İşte geniş tanımlı işsizliği de dikkate alan ve TÜİK, SGK ve İŞKUR ve-
rilerine dayanarak hazırlanan DİSK Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR),  iş-
sizlik raporu, tehdidin boyutarını gözler önüne seriyor:

- TÜİK’e göre Ekim 2017 döneminde yüzde 10,3 olan dar tanımlı 
standart işsizlik 1,3 puan artarak Ekim 2018’de yüzde 11,6’ya yükseldi. 
Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 
788 bine yükseldi.

- TÜİK verilerine dayanarak hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz sayısı ise 6 
milyon 351 bine yükseldi ve oranı yüzde 18,3 olarak hesaplandı. Geçen 
yılın aynı dönemine göre geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 517 bin arttı.

- Tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan 
artarak yüzde 11,6’ya yükseldi.

5) İŞSİzLİK TEhDİDİ BÜYÜYOR...
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bedenlere yapılan ödeme 4,5 milyar TL olurken, 2017’de 4,9 milyar TL, 
2018 yılında ise 5,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Buna göre son 
üç yılda fondan işini kaybedenlere yapılan ödemelerin toplamı 15,3 
milyar TL olarak gerçekleşti.

Fondan işverenlere yapılan ödemeler ise 2016’da, 7,4 milyar TL, 
2017 yılında 8,2 milyar TL olurken bu ödeme 2018’de iki kattan daha 
fazla artarak 17,5 milyar TL’ye çıktı. Buna göre son üç yılda işverenlere 
işsizlik sigorta fonundan aktarılan toplam tutar 33,1 milyar TL oldu.

- İşsizlik sigortasında rekor başvuru Aralık 2018’de yaşandı. Başvuru 
sayısı 211 bine yükseldi.

- Genç işsizliği geçen yıla göre 3 puan artarak yüzde 22,3’e yükseldi.
- Kadın işsizliği yüzde 14,7, genç̧ kadın işsizlik oranı ise yüzde 27,9 

olarak gerçekleşti. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 18,8’e yükseldi.  
Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 32,9 oldu.

- Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,7.
- Sanayi üretimi daralmaya devam ediyor. Kasım 2018 itibariyle yüz-

de 6,5 oranında küçüldü. Ekonomide küçülme, yüksek enflasyon ve iş-
sizliğin bir arada yaşandığı ağır bir kriz tablosu yaşanıyor.

İŞSİzLİK fONU KİME hİzMET EDİYOR?
Diğer taraftan İŞKUR bültenlerine göre, işsizlik sigortasına başvuru-

lar da hızla arttı.  2017 yılında işsizlik sigortasına başvuranların toplam 
sayısı 1 milyon 318 bin iken, 2018 yılında bu sayı 290 bin artışla 1 mil-
yon 630 bine yükseldi. Son altı aylık dönemde işsizlik sigortasına 1,2 
milyon işçi başvurdu ancak, 610 bini ödenek almaya hak kazandı.   

İşsizlik sigortası fonunun işveren teşvikleri için kullanılmasına devam 
edildi. Fon büyüklüğü 127 milyar TL’ye  ulaşmasına rağmen, işçilerin 
fondan aldıkları ödenek oldukça sınırlı kaldı. 2016’da fondan işini kay-



(35)

basın-iş

(34)

2019 olağan genel kurulu

Avrupa Yoksullukla Mücadele 
Ağı’nın 2019 yılına girerken yayın-
ladığı araştırmaya göre AB vatan-
daşlarının yüzde 22,5’i yoksulluk 
sınırında bulunuyor. 

Rapora göre, Avrupa’da işsiz ve 
evsiz insanların sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Birçok işçi veya çalışan da 
yüksek yaşam maliyetleri ve güven-
cesiz çalışma koşulları nedeniyle 
yoksulluk sınırında bulunuyor. Ra-
pora göre, yoksulluk sınırında bu-
lunan çalışanların oranı yüzde 9,6 
yani 32 milyon kişi.

Rapora göre, AB ülkelerinde de 
ülkemizde olduğu gibi yoksullaşma-
nın kaynağı, düşen ücretler, güven-
cesiz çalışma koşulları, kira, enerji, 
gıda ve sağlık fiyatlarının artması.

Diğer taraftan Eurostat’ın açık-
ladığı verilere göre Avrupa’da yok-
sulluğun en fazla olduğu ülke yüzde 
25,5 ile Sırbistan, AB’ye üye ülkeler 
arasında yoksulluk oranının en yük-
sek olduğu ülke ise yüzde 25,3 ile 
Romanya. 

Türkiye yüzde 22,5 ile Avrupa’da 
yoksulluğun en fazla olduğu dör-
düncü ülke. Yoksulluğun en az ol-
duğu ülke ise yüzde 8.8 ile İrlanda.

Dünya Bankası ve pek çok kay-
nağın açıkladığı verilere göre gelir 
dağılımı adaletsizliği katlanarak de-
vam ediyor.

Yoksulluk Sınırının Altındakilerin 
Oranı (%)

AB-28 Üye 17,3
Euro Bölgesi - 19 17,4

Romanya 25,3
Bulgaristan 22,9
İspanya 22,3
Litvanya 21,9
Letonya 21,8
Estonya 21,7
Yunanistan 21,2
İtalya 20,6
Hırvatistan 19,5
Portekiz 19,0
Polonya 17,3
İrlanda 16,6
Almanya 16,5
Luksemburg 16,5
Malta 16,5
İsveç 16,2
Kıbrıs 16,1
Birleşik Krallık 15,9
Belçika 15,5
Macaristan 14,5
Avusturya 14,1
Slovenya 13,9
Fransa 13,6
Hollanda 12,7
Slovakya 12,7
Danimarka 11,9
Finlandiya 11,6
Çek Cumhuriyeti 9,7

İsviçre 14,7
Norveç 12,2
Izlanda (²) 8,8

Sırbistan 25,5
Türkiye (2015) 22,5
Makedonya 21,9

Kaynak: Eurostat

6) AVRUPA GENELİNDE YOKSULLUK hIzLA ARTIYOR...
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KIDEM TAzMİNATI TAVAN TUTARLARI 2015-19

KIDEM TAzMİNATI 
TAVANI ARTIŞ

2015 OCAK 3.541,37 TL

2015 TEMMUZ 3.709,98 TL 4,76 %

2016 OCAK 4.092,53 TL 10,31 %

2016 TEMMUZ 4.297,21 TL 5,00 %

2017 OCAK 4.426,16 TL 3,00 %

2017 TEMMUZ 4.732,48 TL 6,92 %

2018 OCAK 5.001,75 TL 5,69 %

2018 TEMMUZ 5.434,42 TL 8,65 %

2019 OCAK 6.017,60 TL 10,73 %

SGK BORÇLANMA TUTARLARI 2015-2019

Hesap Detayı Borçlanma 
Tutarı

2015 1.6AY (18 ay): 40,05 TL X %32 X 540 gün 6.920,64 TL

2015 2. 6AY (18 ay): 42,45 TL X %32 X 540 gün 7.335,36 TL

2016 YILI (18 ay): 54,90 TL X %32 X 540 gün 9.486,72 TL 

2017 YILI (18 ay): 59,25 TL X %32 X 540 gün 10.238,40 TL 

2018 YILI (18 ay): 67,65 TL X %32 X 540 gün 11.689,92 TL

2019 YILI (18 ay): 85,28 TL X %32 X 540 gün 14.736,38 TL
5510 sayılı SSGSS Kanunu/Md:41 hükümleri çerçevesinde güncel SGK prim alt sınırları 
üzerinden hesaplanmıştır) Hesaplama= (SGK primine esas kazancın günlük alt sınırı) X %32 X 
borçlanılacak gün sayısı (en geç 1 ay içinde yapılmak zorunda). Diğer borçlanmalarda da (grev, 
doğum, doktora vb) aynı yöntem uygulanmaktadır.

6 AYLIK VE YILLIK ENfLASYON (TÜfE) ORANLARI 
2015-2019

4 YILLIK ARTIŞ ORANI = 59,00%

6 AYLIK TÜfE 12 AYLIK TÜfE

2014 ARALIK 2,33 % 8,17 %

2015 hAzİRAN 4,76 % 7,20 %

2015 ARALIK 3,86 % 8,81 %

2016 hAzİRAN 3,63 % 7,64 %

2016 ARALIK 4,73 % 8,53 %

2017 hAzİRAN 5,89 % 10,90 %

2017 ARALIK 5,69 % 11,92 %

2018 hAzİRAN 9,17 % 15,39 %

2018 ARALIK 10,19 % 20,30 %

İŞSİzLİK ÖDENEĞİ MİKTARLARI 2015-2019

(AYLIK)

Maximum (Aylık) Minimum (Aylık)

2015 1.6AY 953,90 TL 476,95 TL

2015 2.6AY 1.011,07 TL 505,53 TL

2016 YILI 1.307,60 TL 653,80 TL

2017 YILI 1.411,21 TL 705,60 TL

2018 YILI 1.611,28 TL 805,64 TL

2019 YILI 2.031,19 TL 1.015,59 TL

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre hesaplanmıştır.

7) ÇALIŞMA hAYATINA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ İSTATİSTİKLER
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İSTEĞE BAĞLI 
SİGORTA PRİM 
ORANLARI

Malûllük, Yaşlılık 
ve Ölüm Sigortaları 

Primi (%)

GSS Primi 
(%)

Toplam 
Prim (%)

20 12 32
Kaynak: 5510 sayılı Kanun 81. Maddesi

SGK AYLIK KAzANÇ SINIRLARI

Yürürlük Tarihi Üst Sınır (Aylık) Alt Sınır (Aylık)

2015 1. 6 AY 7.809,75 TL  1.201,50 TL  

2015 2. 6 AY 8.277,75 TL  1.273,50  TL

2016 YILI 10.705,50 TL  1.647,00  TL

2017 YILI 11.553,75  TL 1.777,50  TL

2018 YILI 15.221,25 TL 2.029,50 TL

2019 YILI 19.188,00 TL 2.558,40 TL

PRİM hESABINA DAhİL EDİLMEYECEK KAzANÇ 
TUTARLARI

Dönem
Yemek Parası 

Ödemelerinde 
(GÜNLÜK)

Çocuk Yardımı 
Ödemelerinde* 

(AYLIK)

Aile Yardımı 
Ödemelerinde 

(AYLIK)

2015 1.6AY 2,40 TL   24,03 TL 120,15 TL   

2015 2.6AY 2,55 TL   25,47 TL 127,35 TL   

2016 YILI 3,29 TL   32,94 TL 164,70 TL   

2017 YILI 3,56 TL 35,55 TL 177,75  TL

2018 YILI 4,06 TL 40,59 TL 202,95 TL

2019 YILI 5,12 TL 51,17 TL 255,84 TL
* Tablodaki Çocuk Yardımı Tutarı Bir çocuk içindir.

SGK PRİM ORANLARI (5510-MD4/A KAPSAMINDAKİ 
SİGORTALILAR İÇİN)

Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı 
(%)

Toplam 
(%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortası 9 11 20

Kısa Vadeli (İş Kazası ve 
Meslek Hastalıkları, Hastalık, 
Analık Sigortası)

- 2 2

Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5

İşsizlik Sigortası (+1% Devlet 
Katkısı) 1 2 3

TOPLAM 15 22,5 37,5
 

Sosyal Güvenlik Destek 
Primi Oranı 7,5 22,5 + 2 32

Kaynak: 5510 sayılı Kanun 81. Maddesi
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II. ŞUBe ÇAlIŞmAlArImIZ
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EYLEM VE ETKİNLİKLERİMİz
İstanbul Şubemiz, geride bıraktığımız dört yıllık dönemde, çalışma 

yaşamına ilişkin eylem ve etkinliklerde aktif olarak yer aldı. Katıldığımız 
tüm eylem, etkinlik ve basın açıklamalarını burada ele almak elbette 
mümkün değil; ancak öne çıkan başlıklarda yapılan eylemler aşağıda 
yer almaktadır:

1 MAYIS 

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü olan 1 
Mayıs Planlandığı gibi Türk-İş’in düzenlediği organizasyonlar ile birlikte 
katılım sağlandı.

8 MART 

Sendikamızın, kurulan kadın komitesi aracılığıyla, kadın çalışanları-
mızla olanaklar ölçüsünde bir araya gelinmesine çalışıldı. Bu kapsamda 
tüm işyerlerinde kadın üyelerimizle toplantılar yapıldı, ortak çalışmalar 
planlandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günlerinde, kadın üyelerimiz-
le birlikte üye işyerlerimizde toplanarak, etkinlik gerçekleştirildi. 

DAMGA MATBAASINDA VOLEYBOL TURNUVASI - 10 ŞUBAT 2016

Sendikamızın örgütlü olduğu Damga Matbaası (Cevizli) işyerinde dü-
zenlenen Voleybol Turnuvasında, birinci gelen “Bakım-Onarım” Bölü-
münü kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

DAMGA MATBAASINDA İŞVERENE TEPKİ EYLEMİ - 12 ŞUBAT 2016

Sendikamızın örgütlü olduğu Damga Matbaası (Cevizli) işyerinde İş-
verenin; İşyerinden bir arkadaşımıza veya herhangi birinin yakınına acil 
kan lazım olduğunda kan vermeye giden arkadaşlarımıza yevmiye kes-
me cezası ve çeşitli yaptırımlar uygulayarak cezalandırmaya çalışması, 
üyelerimiz ve sendikamız tarafından tepki ile karşılanmıştır.

İnsan hayatının söz konusu olduğu, yeri geldiğinde saniyelerle yarı-
şıldığı bir durumda, daha duyarlı olunması konusunda arkadaşlarımız 
tepkilerini dile getirmiştir.
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Başkanımız Sayın Levent DİNÇER ve Yönetim Kurulu ile tüm Darphane 
ve Damga Matbaası çalışanları, tefrişleri ile bizleri onurlandırmıştır.

İftar programında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun her 
daim güçlü olması vurgulandı.

AMCOR fLExİBLES İSTANBUL A.Ş. ÇALIŞANLARI İLE İfTAR PROG-
RAMI - 3 hAzİRAN 2018

Amcor Flexibles İstanbul A.Ş. çalışanları ile Darphane ve Damga 
Matbaası temsilcilerinin de katılım sağladığı iftar programı düzenlendi.

hASTA zİYARETİ DAMGA MATBAASI - 25 MART 2016
Damga Matbaası’ndan arkadaşlarımız Abdurrahman Işık, Fıtık Ame-

liyatı ve İlhan Kelahmetoğlu Kulak Ameliyatı olmuşlardır. İşyeri temsilci-
lerimizin ziyaret ettiği arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

KURUMSAL ANLAŞMALARIMIz İMzALANDI...
Özel İbn-i Sina hastanesi (Kartal), Özel Medlife Sağlık Grubu (Bağ-

cılar, Beylikdüzü, Çapa), Özel Bölge Hastanesi (Maltepe, Pendik, San-
caktepe), Özel Vera Hastanesi (Kartal), Özel Konak Hastanesi (Gebze), 
Aydın Ünv. Dent Aydın Diş Hastanesi (Bahçelievler, Büyükçekmece, 
Florya), Okan Ünv. Diş Hastanesi (Tuzla, Acıbadem, Mecidiyeköy), Me-
dicalpark (Pendik)

DAYANIŞMA EYLEM VE ETKİNLİKLERİ
Şubemiz, olanakları ölçüsünde, her nerede olursa olsun örgütlen-

me çalışması yürüten, hakkını arayan emekçilerin yanında yer almaya 
çalıştı. Tüm bu mücadelelerin ortak kazanımımız ya da ortak kaybımız 
olacağının bilinciyle, Şube Yönetici ve üyelerimizle birlikte grev ve ey-
lem süreçlerinde aktif destek sağladık.

PETROL-İŞ’E BAĞLI MUTLU AKÜ GREVİ - 12 hAzİRAN 2017
Gebze’de Kurulu Mutlu Akü fabrikasında çalışan işçiler Petrol-İş ile 

patron arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde an-
laşma sağlamaması üzerine 12 Haziran da greve çıktı. Patronun düşük 
ücret ve hafta tatilini belirsiz hale getiren 4’lü vardiya sistemi dayatması 
nedeniyle greve çıkan işçiler, mücadelelerini sürdürmekte kararlı. İşçiler 
sabah Tuzla’da bulunan fabrika önünde toplanarak grev pankartını astı. 

DAMGA MATBAASINDA MASA TENİSİ TURNUVASI - 18 MART 2016

Darphane ve Damga Matbaası da masa tenisi turnuvası yapıldı. Tur-
nuva sonucu 1. Vedat Çelik, 2. Mutlu Güney ve 3. Savaş Bozkurt olmuş-
tur. Turnuva sonrası ödül töreni ve tatlı ikramı yapıldı.

KOMŞUMUz TARIM-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBESİ AÇILIŞINA 
KATILIM - 24 MAYIS 2016

Türk-İş’e bağlı kardeş sendikamız Tarım-İş İstanbul Şubesinin Açılışına 
davet edildik. Yeni şubelerinin hayırlı olması dileğiyle davete icabet edildi.

TÜRK-İŞ 1. BÖLGE TEMSİLCİMİz ADNAN UYAR’IN DARPhANE 
İŞYERİNİ zİYARETİ - 5 MAYIS 2016

Türk-İş 1. Bölge Temsilcimiz Adnan Uyar ve Şube Başkanımız Levent 
Dinçer’in örgütlü olduğumuz Darphane İşyerini ziyaretleri.

ŞUBE YÖNETİMİ İLE İfTAR PROGRAMI - 10 hAzİRAN 2017
Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları ile Genel Merkez yöne-

ticisi ve avukatlarımız ile birlikte iftar yemeği.

DARPhANE VE DAMGA MATBAASI ÇALIŞANLARI İLE İfTAR 
PROGRAMI - 17 hAzİRAN 2016

Sendika Genel Başkanımız Savaş Nigar, Genel Sekreterimiz Ahmet 
Özbakır ile Darphane ve Damga Matbaası çalışanlarımız sendikamız ta-
rafından düzenlenen iftar programına katılım sağlamışlardır.

TEKNİKKART  ÇALIŞANLARI İLE İfTAR PROGRAMI -                         
24 hAzİRAN 2016

Basın-İş Sendikamızın düzenlemiş olduğu iftar programına yeni ör-
gütlü olduğumuz Teknikkart işyerinden katılım sağlandı.

DARPhANE VE DAMGA MATBAASI ÇALIŞANLARI İLE İfTAR 
PROGRAMI - 25 MAYIS 2018

Basın-İş Sendikamız, 25 Mayıs 2018 günü; Onbir ayın sultanı müba-
rek Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde iftar programı düzenledi. Prog-
rama, TÜRK-İŞ Genel Başkanımız sayın Ergün ATALAY, Genel Başkanımız 
Sayın Savaş NİGAR ve Yönetim Kurulu, TÜRK-İŞ İstanbul 1.Bölge Temsil-
cimiz Sayın Adnan UYAR, TÜRK-İŞ’e bağlı Sendikaların Sayın Genel Baş-
kanları ile İstanbul Şube Başkanları ve Yönetim Kurulları, İstanbul Şube 
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Genel Sekreter Ahmet Özbakır, Genel Eğitim Sekreteri Abdulkadir Ergin, 
İstanbul Şube Başkanı Levent Dinçer ve Şube Yöneticileri, Genel Koor-
dinatör Fatih Aydemir ve Al Jazeera işyerimizden Evren Gürkan katıldı.

 Darphane ve Damga Matbaası’nda çalışan üyelerimizin sorunları-
nın, beklenti ve taleplerinin tartışıldığı toplantıda; 2013 yılında uygu-
lanan grev süreci ve son 10 yılda imzalanan toplu sözleşmelerle alınan 
haklara yönelik bir sunum yapıldı ve Basın-İş Sendikası’nın 1963’den 
günümüze uzanan sendikal mücadelesi anlatıldı.

Toplantıda gerçekleştirilen konuşmalarda; Darphane ve Damga 
Matbaası’nın Basın-İş Sendikası içerisindeki yeri vurgulanarak, birlik ve 
beraberlik mesajları verildi.

ŞUBE YÖNETİM, DENETLEME, DİSİPLİN KURULLARI VE TEMSİLCİ 
EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 12 OCAK 2016

Basın-İş Sendikası İstanbul Şubemizde düzenlenen “Eğitim ve De-
ğerlendirme toplantısı”na Sendika Uzmanımız Fatih Aydemir, Genel 
Sekreterimiz Ahmet Özbakır, Genel Eğitim Sekreterimiz Abdulkadir Er-
gin, Şube Başkanımız Levent Dinçer, İstanbul Şube Yönetim, Denetim, 
Disiplin Kurulları ve Temsilci arkadaşlar katılmışlardır...

8. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONfERANSI    
PROGRAMI - 8 MAYIS 2016

Haliç Kongre Merkezindeki 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı’nın açılışına, Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay’ın yanı 
sıra, İstanbul Şube Başkanımız ve İşyeri temsilcisi arkadaşlarımız katılım 
sağlamıştır.

BASIN-İŞ YÖNETİCİ & TEMSİLCİ EĞİTİM SEMİNERİ 10-13 KASIM 
2016 TARİhLERİ ARASINDA ANKARA BÜYÜK  ANADOLU 
ThERMAL hOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Savaş Nigar açılış konuşmasını yaparak, günde-
me ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın-İş Sendikası olarak tek 
temennilerinin her türlü baskı ve şiddetten uzak demokratik bir ülkede 
dayanışma içerisinde yaşamak olduğunu vurguladı.

Sendikal çalışmalar hakkında bilgi veren Nigar, yönetici ve temsilcile-
rin yaptıkları işleri daha iyi ve huzurlu yapabilmeleri için donanımlı ol-
maları gerektiğini belirterek eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekti.

TÜRK-İŞ hEYETİ İLE BERABER MANİSA SOMA zİYARETİ -              
13 EYLÜL 2017

3 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen maden faciası son-
rasında Soma’ya okul yaptırma sözü verdiklerini hatırlatan Genel Baş-
kan Ergün ATALAY, TÜRK-İŞ Madenciler ilkokulunu Soma’da meydana 
gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin anısına 
Somalı çocukların eğitimine katkı sağlaması için yaptırdıklarını belirtti. 
ATALAY, uyum sürecinde olan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek kır-
tasiye malzemesi hediye etti.

Okul ziyareti sonrasında Soma Maden Şehitliğini ziyaret eden ATA-
LAY ve beraberindeki heyet, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak 
dua etti.

Ayrıca Manisa Soma da yapımı devam eden Türk-İş Madenciler İlko-
kulun’da heyet incelemelerde bulundu.

ÖzELLEŞTİRME EYLEMİ - 19 OCAK 2019

Harb-İş Sendikasının Sakarya’da bulunan 1. Bakım (Tank Palet) Fab-
rikası’nın özelleştirme kapsamına alınmasına karşı miting düzenlendi. 
Şubemizin de katılım sağladığı mitingde, Migros Kavşağında saat 13.00 
sıralarında toplanan işçiler, ellerindeki pankart, döviz ve bayraklarla 
1 saat boyunca slogan attı. İşçiler daha sonra Demokrasi Meydanı’na 
doğru yürüyüşe geçti. 

Gar Meydanında toplanan on binlerce kişi  Tank Palet Fabrikası’nın 
özelleştirilmesine karşı çıktı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay bura-
da onbinlerce kişiye hitap etti.

EĞİTİM, SEMİNER VE TOPLANTILARIMIz

DARPhANE VE DAMGA MATBAASI ÜYE BİLGİLENDİRME VE       
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - 9 OCAK 2016

9 Ocak 2016 Cumartesi günü Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü işletmesinde çalışan üyelerimiz ile birlikte üye bilgilendir-
me ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

SGK Üsküdar Misafirhanesi’nde gerçekleştirilen toplantıya; Basın-İş 
Sendikası eski Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Türk-
İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Genel Başkan Savaş Nigar,     
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KONfEDERASYONUMUz TÜRK-İŞ’İN AfYONKARAhİSAR’DA 
DÜzENLEDİĞİ “ÇALIŞMA hAYATINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER” 
BAŞLIKLI EĞİTİM SEMİNERİ - 18 EKİM 2018 

Şube Başkanı ve Şube Sekreterimizin, 18-19 Ekim 2018 tarihleri ara-
sında Konfederasyonumuz Türk-İş’in Afyonkarahisar Akrones Hotel de 
düzenlediği “Çalışma Hayatındaki Güncel Gelişmeler” başlıklı Eğitim 
Seminerine katılım sağlamıştır. Yöneticilerimizin seminerdeki notları ve 
aldığı bilgiler ışığında, işyeri temsilciliklerinde diğer üyelerimiz ile bilgi 
paylaşımı gerçekleşmiştir.

İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Geride bıraktığımız dönemde, Şube Yönetim Kurulumuz periyodik 
düzenli toplantılarının yanı sıra, katılım sağlayacağımız veya düzenle-
diğimiz eylem, etkinlik, eğitim, seminer gibi faaliyetler öncesinde top-
lanarak bu faaliyetlere ilişkin hazırlıkları ve organizasyonu tartışmak ve 
karara varmak üzere de toplandı.

TÜRK-İŞ ŞUBE YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

İstanbul Şube Sendikaların sorunları ve örgütlenme çalışmaları hak-
kında görüş alışverişi yapıldı. Çalışma Hayatındaki sıkıntılar ve Kıdem 
Tazminatı ile ilgili gelişmeler ele alındı.

TOPLU SÖzLEŞME ÇALIŞMALARIMIz
Sendikamızın ve şubemizin toplu sözleşme sürecine yaklaşımı: 
- Üretime katkımızın ve emeğimizin karşılığında işçilik haklarımız ve 

çalışma koşullarımız üzerinde söz sahibi olmak ve işveren nezdinde ör-
gütlü temsiliyetimizi sağlamak, 

- İşyeri toplu sözleşme komitesi ve temsilciliğimiz aracılığıyla ve sü-
reç boyunca yapılan bilgilendirme toplantıları üzerinden üyelerimizin 
sürece olabildiğince katkı koymasını sağlamak, 

- Ücrette adaletin sağlanması, enflasyondan kaynaklı kayıplarımızın 
giderilmesi, çalışma koşullarımızın, ücret ve sosyal haklarımızın,  izin, 
tatil, sağlık ve güvenlik koşullarımızın iyileştirilmesini sağlamak, 

- İşyerinde işçi işveren ilişkilerinde barış ve huzuru tesis etmek ve 
günümüz rekabet koşullarında işyerimizin yaşayıp büyümesi şeklinde 
özetlenebilir. 

“Sosyal Güvenlik ve Sağlık Uygulamaları”, “Sendikal Çalışmalarda 
İletişim ve Organizasyon Becerileri”, “İşyerinde Yaşanan Sorunlar”, 
“Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Görünümü” ve “Sendikal Çalışmada 
Yöntem ve Strateji” konu başlıkları altında gerçekleştirilen Seminer 
Programında: Yol-İş Sendikası Sosyal Güvenlik Danışmanı Celal Tozan, 
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Müge Ersoy Kart, Doç. 
Dr. Metin Pişkin, Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erol Akı, Sendikamız Avukatları; Haluk Ömerbaş, Yusuf İsmail Ertan, 
Murat Akı, TBMM’den Dr. Oğuz Topak ve Sendikamız Genel Koordina-
törü Fatih Aydemir sunumlarıyla bizlere eşlik etti.

KONfEDERASYONUMUz TÜRK-İŞ’İN BALIKESİR’DE DÜzENLEDİĞİ 
EĞİTİM SEMİNERİ - 12-14 EYLÜL 2017

Şube Başkanımız, 12-14 Eylül 2017 tarihleri arasında Konfederasyo-
numuz Türk-İş’in Balıkesir Adriana Termal Hotel de düzenlediği “Çalış-
ma Hayatındaki Güncel Gelişmeler” başlıklı Eğitim Seminerine katılım 
sağlamıştır. Yöneticilerimizin seminerdeki notları ve aldığı bilgiler ışı-
ğında, işyeri temsilciliklerinde diğer üyelerimiz ile bilgi paylaşımı ger-
çekleşmiştir.

BASIN-İŞ YÖNETİCİ & TEMSİLCİ EĞİTİM SEMİNERİ - 12-13 MAYIS 
2018’DE GRAND hABER hOTEL KEMER / ANTALYA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılışta katılımcılara seslenen Genel Başkanımız Savaş Nigar, sen-
dikal çalışmalar ve işyerleri hakkında bilgi vererek, sendikal eğitimle-
rin önemine dikkat çekti. Konuşmasının devamında çalışma hayatının 
güncel sorunları başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Nigar, gelecekten beklentisinin, hak ve özgürlüklerin 
teminat altına alındığı, yasal düzenlemelerin tekrar emekçilerin lehine 
döndüğü, barış içinde yaşanacak bir ülke olduğunu vurguladı.

Açılışın ardından seminere eğitim sunumları ile devam edildi. Eğitim 
Seminerimizde bizlere; Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında Akdeniz 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden hocamız Dr. Öğretim Üyesi Aydın 
Çivilidağ; İşyerinde Yaşanan Sorunlar ve İş Hukuku konu başlığında Sen-
dika Avukatlarımız Av. Haluk Ömerbaş, Av. Yusuf İsmail Ertan, Av. Murat 
Akı ve Çalışma Hayatını İlgilendiren Güncel Gelişmelerde ise hocamız 
Dr. Oğuz Topak bizlere eşlik etti.



Kamu işyerlerimizde toplu sözleşme çalışmaları, Özel sektörde ise, 
Amcor (Rotopak) işyerimiz için iki toplu sözleşme imzalandı.  Darpha-
ne ve Damga Matbaası Müdürlüğü ve Bağlı işyerlerinde 23.05.2017 
tarihinde grev ilanı asılmış, ilerleyen süreçte toplu sözleşme anlaşma 
sağlanarak imzalanmıştır. Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü ve 
Amcor’da toplu sözleşmenin önemli kazanımlarla imzalanmasında, işçi 
arkadaşlarımızın işyerlerindeki örgütlülüğünün ve şubemizle ortak yü-
rüttükleri çalışmaların büyük katkısı olmuştur.

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIz
Ülkemizde, örgütlenme, çalışma yaşamına ilişkin en kritik başlıklar-

dan biri olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki dönem, yeni hak kayıplarının 
gündeme geleceği, özellikle kıdem tazminatımıza ve işçi kiralama siste-
mine ilişkin çeşitli saldırı başlıklarının açılacağı bir dönem. Dolayısıyla 
gerek iç örgütlülük, gerekse yeni fabrikaların örgütlenmesi büyük önem 
taşıyor. Öte yandan, gerek mevzuattaki kısıtlamalar, gerekse örgütlen-
me çalışmalarının başladığı fabrikalarda yaşanan baskı süreçleri ve iş-
ten çıkartmalar, örgütlenmeyi gün geçtikçe daha çetin bir hale getiriyor. 

2015-2019 döneminde İstanbul Şubemiz pek çok fabrikada örgüt-
lenme çalışmaları başlatmış, örgütlenmede birincil önemde olan işyer-
leri tespit edilip, buralara yönelik örgütlenme hedefleri ve planlaması 
çıkartılmıştır. Bu kapsamda, ilişkiler üzerinden belirli fabrikalarda gö-
rüşmeler devam etmektedir. 

TENİKKART

İstanbul’da kurulu bulunan Teknikkart Kart Sistemleri Reklamcılık ve 
Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. işyerinde 1,5 yıldır devam eden 
sendikalaşma sürecinde hukuki engeller aşılarak toplu sözleşme aşa-
masına gelindi. 

Teknikkart’ta 2015 Aralık ayında başlayan sendikalaşma çabalarımız, 
2016 Şubat ayında alınan ilk üyeliklerle meyvesini verdi ve kısa sürede 
çoğunluk sayısına ulaştık. Toplu sözleşme sürecini başlatmak amacıyla 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığımız yetki başvurusu 
ise, Bakanlığın işyerinde toplu sözleşme imzalamak için gereken şartları 
sağladığımız yönündeki 26.02.2016 tarihli yazısı ile olumlu sonuçlanmıştı.

Ancak işverenin yetki belgemize yaptığı itiraz sonucunda başlayan 
hukuki uyuşmazlık nedeniyle toplu sözleşme sürecimiz duraksamıştı. 

Kasım 2016’da lehimize sonuçlanan davada İstinaf Mahkemesi’nin ar-
dından Yargıtay da nihai kararını verdi ve yerel mahkeme kararını onay-
ladı. Dolayısıyla, 25.05.2017 tarihli bu Yargıtay Kararı ile “Türk-İş Ba-
sın-İş, Teknikkart’ta toplu sözleşme için Kanunun aradığı şartları yerine 
getirmiştir.” 

İlerleyen günlerde TİS görüşmeleri başlamış fakat süreç içinde bazı 
maddeler yüzünden anlaşma sağlanmadığından işyerinde grev oyla-
ması yapıldı. Yapılan grev oylamasında çalışanların tamamının greve 
hayır oyu vermesi ile konu Yüksek Hakem Kuruluna intikal etmiş ve 
15.08.2017-14.08.2019 tarihleri arasını kapsayan iki yıllık ilk toplu iş 
sözleşmesini yapmıştır.

Örgütlenme mücadelemize başından sonuna emek veren Genel 
Merkez Yöneticilerimize, İstanbul Şube Yönetimine, Sendikamız çalı-
şanlarına ve örgütlü bir çalışma yaşamı için mücadeleden biran olsun 
kopmayan Teknikkart emekçilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

 

hUKUK ÇALIŞMALARIMIz
Geçtiğimiz dönemde, örgütlenme çalışmalarının başladığı çeşitli 

işyerleri için açılan işkolu davaları, örgütlenme sürecinde işten atılan 
üyelerimize ilişkin işe iade davaları ve itibari hizmete ilişkin açmış ol-
duğumuz davalar şubemizin temel hukuk çalışmalarını oluşturdu. Ör-
gütlenme çalışmaları esnasında, iş hukukuna ilişkin temel bilgilerin de 
verildiği toplantılar yapıldı. 

Sendikalı olmayan, ancak işkolumuz kapsamındaki çeşitli fabrikalar-
da işten çıkartmalar ya da ücretlerin ödenmemesi gibi sıkıntılar ortaya 
çıktığında, sendikamıza başvuran işçi arkadaşlara hukuki yardım sağ-
landı, bilgilendirme toplantıları yapıldı ve avukata yönlendirildi.  
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İSTANBUL ŞUBE MALİ RAPORLARI
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ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası - Basın-İş olarak değiştirildi.

Basın-İş, tarihi boyunca Türkiye sendikal hareketine ciddi katkılar 
sundu. 1960-70’li yıllarda Akşam ve Gündem isimli iki günlük ve 
ulusal gazete ile sendikal hareketin tanınıp yaygınlaşmasına büyük 
katkı sağladı. 12 Eylül Darbesi ve yaygın hak kayıplarına karşı 
yükselen ve 89 Bahar Eylemleri ile doruğa çıkan işçi eylemlerine uzun 
soluklu 1987 Devlet Malzeme Ofisi ve 1988 Darphane ve Damga 
Matbaası grevleri ile öncülük eden sendikalardandı. Verdiği hukuk 
mücadelesi ile matbaa-baskı sanayinde çalışan işçiler 2098 sayılı 
Kanun ile 1977’de kısmen, 1987’de istisnasız 2008’de kaldırılana 
kadar yıpranma hakkından yararlandı. 

Kuruluşundan bu güne sendikamıza emeği geçen tüm 
arkadaşlarımızı minnetle anıyoruz.

BASIN-İŞ Sendikası’nın tarihi 11 Temmuz 1945’de kurulan Ankara 
Matbuat Teknisyenleri Derneği’ne kadar uzanır. Dernek, 5018 Sayılı 
Sendikalar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 1947’den itibaren 
Ankara Matbuat Teknisyenleri Sendikası (1956 sonrası Ankara Basın 
Teknisyenleri Sendikası) olarak yoluna devam etti. 1961’de Türk-İş’e 
üye oldu. 

1963’te Ankara Günlük Gazete Teknisyenleri Sendikası ve 
Ankara Gazeteciler Sendikası, Ankara Basın Teknisyenleri Sendikası 
ile birleşti. Birleşme Genel Kurulunda, Türkiye genelinde faaliyet 
göstermesine karar verilen Sendikanın adı Türkiye Gazeteciler ve 
Basın Sanayii İşçileri Sendikası olarak değiştirildi. 24 Kasım 1963, 
Basın-İş’in resmi kuruluş tarihi olarak kabul edildi. 

12 Eylül Darbesi sonrasında 1983 Olağanüstü Genel Kurulunda, 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun katı işkolu düzenlemesi nedeniyle 
10 nolu basın-yayın işkolu benimsendi ve gazetecilik işkolu faaliyet 
alanından çıktı. Meteksan-Tekn. Basım ve Yayın İşçileri Sendikası, 
1983 Genel Kurulda Basın-İş’e katıldı.

Sendikamız, 1989’da Uluslararası Grafik Federasyonu (IGF)’ye 
ve Avrupa Örgütü EGF’ye üye oldu. IGF, 3 küresel federasyonla 
birlikte 2000 yılında Uluslararası Sendika Ağı UNI Global Union’u 
ve UNI Avrupa’yı kurdu. Basın-İş, UNI’nin kuruluşuna katkı veren 
sendikalardan biriydi.

Özelleştirme, sendikasızlaştırma gibi neo-liberal politikalar 
kamu matbaalarını  da vurdu. İnternet ve mobil teknolojilerin 
gelişmesiyle klasik matbaacılık büyük darbe aldı. Basın-İş özel 
sektör örgütlenmelerine ağırlık vererek bu sürece karşı koydu. 
Toplu sözleşme kapsamındaki üye sayısını korudu, ancak üye yapısı 
değişti. Üyeler arasında özel sektör ağırlığı %20’den %80’e çıkarken, 
kamunun ağırlığı %20’ye geriledi. 

2012’de 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesi ile basın-yayın ve gazetecilik işkolları birleşti. 
Sendikanın adı Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı 
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iş  ekmek  özgürlük adalet barış  
adil ücret adil yaşam  eşitlik  iş 
güvencesi basın-iş iş sağlığı sosyal 
refah sigorta  toplu sözleşme  
sendika  birlik  dayanışma   
mücadele iş  ekmek  özgürlük ada-
let barış  adil ücret adil yaşam  
eşitlik  iş güvencesi iş sağlığı sosyal 
refah sigorta  toplu sözleşme sendika 
birlik  dayanışma  mücadele 
 emek  alınteri demokrasi  
saygı  söz hakkı  emek  alınteri 
demokrasi  saygı  söz hakkı iş  
ekmek  özgürlük basın-iş adalet barış 
 adil ücret adil yaşam  basın-iş 
eşitlik  iş güvencesi iş sağlığı sosyal 
refah sigorta  toplu sözleşme  
sendika birlik  dayanışma  mü-
cadele  emek  alınteri demok-
rasi  saygı  söz hakkı iş  ekmek  
özgürlük adalet basın-iş barış  
adil ücret adil yaşam  eşitlik  iş 
güvencesi iş sağlığı sosyal refah sigor-
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