
BİRLİK SENDİKASI BÜLTENİ

Birlik Sendikası adına üyelerimiz başta olmak üzere, emeğiyle geçinenleri, çok zor koşullar altına yaşam 
mücadelesi veren işçi ve emekçileri; öncelikle de doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının kahramanca 
çalışmalarını selamlıyoruz. 

Salgın hastalık, büyük bir kriz içinde dünyayı yakalamış ve salgın hastalıkla kriz daha da derinleşmiştir. Salgın 
hastalık, işçi ve emekçilerin haklarına büyük bir saldırıya eşlik etmektedir. Kriz ve salgın hastalık arasında kalan 
emekçiler, canları pahasına çalışmayı tercih etmiş, milyonlar işsiz, geçinebilecekleri gelirden mahrum kalmış, 
yoksullaşma hızlanmıştır. 

Salgın hastalık yeni bir çalışma rejimini de beraberinde getirdi. Kısa çalışma adı altında ücretsiz çalışma yasalaştı. 
Çalışma süreleri uzadı. Uzaktan çalışma adı altında mesailer belirsizleşti. Tüm bunlar sermayenin kârını güvence 
altına almak için yapıldı. Emekçiler değil, sermayenin gereksinimleri öncelendi. 

Sağlığı ticarileştiren uygulamalar pandemi koşullarında aşı ve ilaçlar üzerinden yürütülen ticaret savaşları 
ve şirket stratejilerine teslim olan ülkeler yanında Küba, tüm dünyaya örnek oldu. Küba’nın salgın hastalıkla 
mücadelesi, insanlığın tıbba ve sağlığa egemen olan metalaşmaya karşı bir kez daha başarı kazanması anlamına 
geldi. 

Yeni bir yıla çok ağır koşullarda giriyoruz. Geride bıraktığımız yıl alacağımız derslerle dolu. Haklarına el koyulan 
emekçiler, kapitalist sömürüye karşı birlikte mücadele etmediği sürece işyerinde elindekinin daha fazlasını 
verecek. İşyerinde, evde çalışma ve yaşam koşullarımızı belirlemenin, 2021’i kazanmanın yolu örgütlenmekten 
ve sermayeye karşı birlik olmaktan geçiyor. 

İşçi düşmanı politikalara karşı koyacak, 

İş ve gelir güvencesi elde edecek,

Ücretsiz sağlık hakkına kavuşacak olanlar “Gücümüz Birliğimizdir” diyen emekçiler olacaktır. 

2021 yılının mücadelemizin büyüyeceği, patronların saldırılarına karşı işçilerin birliğinin ve dayanışmasının öne 
çıkacağı bir yıl olması dileğimizle yeni yılınız kutlu olsun. 

Birlik Sendikası Genel Yönetim Kurulu

2021 EMEKÇİLERİN KAZANACAĞI YIL OLACAK
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SENDİKAMIZDAN HABERLER

SENDİKAMIZIN ARAŞTIRMALARINDAN

SENDİKAMIZDA ÜYE TOPLANTILARI VE EĞİTİMLER

1. Olağan Genel Kurul toplantımız 1 Mart 2021 sonrasına ertelendi

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu, 14 Ocak 2021 tarihinde çoğunluklu, 21 Ocak 2021 tarihinde 
çoğunluksuz olarak toplanacak 1. Olağan Genel Kurul’un toplanması kararını almış, Kartal İlçe Seçim 
Kurulu’na başvurusunu yapmış, internet sitesinde de 1. Olağan Genel Kurul toplantısının yer, tarih ve 
gündemi ile ilgili bilgiyi üyeleri ile paylaşmıştır. 

Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 18.12.2020 tarih ve 2020/6 No’lu kararı ile sendikamıza 
yapılan bildirime göre, Sendikamız 1. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

5 MADDEDE İŞSİZLİK GÖSTERGELERİ

1) Türkiye’de salgın döneminde, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamaları nedeniyle 
milyonlarca işçi fiilen işsiz kalmış olsa da işsiz sayılmadı. Ayrıca yine salgın kısıtlamaları ve ekonomik 
krizin derinleşmesi nedeniyle iş bulma olanakları ortadan kalktığından iş aramayı bırakanların sayısı 
patladı. Bu koşullarda TÜİK’in açıkladığı işsizlik oranı ve göstergelerinin hiçbir açıklayıcılığı kalmadı. 
İşsizi işsizden saymadılar, böylece işsizlik oranlarını düşürdüler.

2) TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki yıla göre düşüşle Eylül ayında yüzde 12,7 oldu. İşsiz 
sayısı resmi rakamlarda 4 milyon 16 bin kişi olarak açıklandı. İşgücüne katılım oranı 3 puanlık azalışla 
yüzde 50,5 ve istihdam oranı ise 2 puanlık düşüşle yüzde 44,1’e geriledi. TÜİK, istihdamın bir yılda 733 
bin kişi azaldığı bir dönemde işsizlik oranını da düşürmeyi başardı!

3) Eylül ayında TÜİK’in işsizden saymadığı, iş bulmaktan ümidini yitirenler dahil iş aramayıp çalışmaya 
hazır olan nüfus 4 milyon 136 kişiye yükseldi. Son bir yılda bu kesimler yaklaşık 2 milyonluk bir artış 
gösterdi. Yani ülkemizde, aslında işsiz olan sayıları 4 milyonunun üzerinde olan bu kişiler işsizlik oranı 
hesaplamasına dahil edilmiyorlar. İşsizden sayılmayan bu nüfusun yarısından fazlası, 2,4 milyonu 
kadınlardan oluşuyor.

4) Birlik Sendikası, TÜİK’in işsizlere dahil etmediği kesimleri de göz önüne alarak gerçek (geniş tanımlı) 
işsizlik oranını hesapladı. İşsizlerin gerçekte sayısı 9 milyon 470 bine ulaştı. Gerçek işsizlik oranı ise son 
bir yılda 6 puan artışla yüzde 26,4’e yükseldi. Yani gerçekte işsizlik oranı, TÜİK’in açıkladığı oranın en az 
iki katı! İşsizlerin sayısı ise resmi rakamların 5,5 milyon kişi üzerinde... İşsizlik ülkemizde bu kadar yakıcı 
bir soruna dönüşmüşken, şanslı olup iş bulabilenlere ise asgari ücreti sefalet düzeyinde açıkladılar. 
Çalışanları da, işsizler gibi açlığa ve sefalete mahkum ediyorlar.

5) 10 Nolu işkolunda çalışanların büyük kısmını oluşturan kadın ve gençler için işsizlik çok daha büyük 
bir tehdit durumunda. Sendikamızın hesaplamalarına göre, kadınlarda gerçek işsizlik oranı yüzde 34,8 
gibi yüksek bir orana çıkıyor. Ülkemizde her 3 kadından biri işsiz. Ayrıca, yaklaşık yarısı ev kadını olmak 
üzere 21 milyonun üzerinde kadın işgücünün dışında bırakılıyor. Genç nüfusta (15-24 yaş) resmi işsizlik 
oranı, genel işsizlik oranının iki katı dolayında, yüzde 24,3 düzeyinde bulunuyor. Genç kadınlarda yine 
resmi rakamlara göre işsizlik oranı yüzde 31,4’e ulaşıyor. (Kaynak: TÜİK, Birlik Sendikası)

Sendikamız üyeleri ile Ocak ayında çevrimiçi toplantılar yapmaya başlayacaktır. Üyelerimizle yapılacak 
bu görüşmelerde üye eğitimlerinin ilki gerçekleştirilecektir. 

Eğitimler için il bazında planlamalar yapılacak ve siz üyelerimizle görüşmelerin ayrıntıları ilerleyen 
günlerde paylaşılacaktır. 

İŞSİZLİĞE VE YOKSULLUĞA MAHKUM DEĞİLİZ! BU TABLOYU ÖRGÜTLENEREK VE 
MÜCADELE EDEREK DEĞİŞTİREBİLİRİZ.



ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ PATRONLARIN İSTEDİĞİ GİBİ SONUÇLANDI

Bugün açıklanan asgari ücretin, emekçilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan düzeyin 
çok altında olduğunu herkes biliyor. Amaç işçileri korumak ve yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ücret 
belirlenmesi değildi. Amaç patronları üzmeyecek bir rakamın belirlenmesiydi. Patronlar amaçlarına 
ulaştı, patronlar için sürdürülebilir asgari ücret açıklandı.

Açıklamamızın tamamına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://birliksendikasi.org/index.php/2020/12/28/asgari-ucret-gorusmeleri-patronlarin-istedigi-gibi-sonuclandi

SENDİKAMIZIN AÇIKLAMALARINDAN

16.12.2020 tarihinde “Asgari değil insanca yaşanabilecek bir ücret için mücadele edeceğiz” başlığı ile 
bir açıklama yayınlanmıştır.

ASGARİ DEĞİL İNSANCA YAŞANABİLECEK BİR ÜCRET İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ!

Bugün ülkemizde işçilerin yaşamlarını, mevcut ücretlerle sürdüremediği açıktır. İşçi hastalığı niteliği 
kazanmaya başlayan salgın hastalık, işçiler açısından çok daha vahim sonuçlar doğurmuştur. Salgın 
hastalıkla yüz yüze bırakılan milyonlarca işçi yoksulluk, açlık ve borçlarla yaşamlarını sürdürme 
gayretindedir. İşçiler bu dönemde ücretsiz izin, kısa çalışma, esnek çalışma düzeni gibi uygulamalarla 
yaşamaya, çalışmaya mecbur bırakılmıştır. 

Asgari ücret, normal bir çalışma günü karşılığında ödenen işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi 
zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmaktadır.

Çoğunluğunu hükümet ve patron temsilcilerinin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından belirlenmektedir. 

Aralık ayının sonunda belirlenecek ve önümüzdeki bir yıl geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri 
başlamış ve milyonlarca emekçiyi ilgilendirecek ücret bu ay içinde açıklanacaktır. Açıklanacak ücretin 
işçilerin yaşamlarını sürdürmeye yetmeyeceği ortadadır. Açıklamamızın tamamına aşağıdaki adresten 
ulaşabilirsiniz.

https://birliksendikasi.org/index.php/2020/12/16/asgari-degil-insanca-yasanabilecek-bir-ucret-icin-mucadele-edecegiz

28.12.2020 tarihinde “Asgari ücret görüşmeleri patronların istediği gibi sonuçlandı” başlığı ile 
bir açıklama yapmıştır.



Sendikamız kendisini anlattığı broşür 
hazırlamıştır. Broşürün tamamına aşağıdaki 
adresten ulaşabilirsiniz:

https://birliksendikasi.org/index.
php/2020/12/05/birlik-sendikasi-kendini-
anlatiyor

Ayrıca örgütlenme çalışmalarında kullanmak 
üzere matbaada bastırdığımız broşürümüzden 
talep edenler, sendikamıza iletişimlerini 
bırakırlarsa kendilerine broşürün basılı halini 
gönderebiliriz. 

SENDİKAMIZIN YAYINLARINDAN

Sendikamız tüzüğüne göre; “Sendika üyeleri, her ay aidat vermek ile yükümlüdür. Üyelik aidatı işçiye ait 
günlük çıplak ücretin %75’inden (yüzde yetmiş beşinden) fazla olamaz“ maddesi uyarınca üyelerimiz 
aidatlarını sendikamıza ödemelidir.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, en az aidat miktarının 20 TL olmasını ve isteyen üyelerimizin 
aidatlarını yıllık olarak ödeyebileceklerini karar altına almıştır. Bu miktarın, en az miktar olduğunu, 
dileyen üyelerimizin daha fazla miktarda aidat ödeyebileceğini hatırlatmak isteriz. Aidat ve bağışlar, 
sendikamızın aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalı, hangi ay/ayların aidatı olduğunu açıklama 
bölümünde belirtilmelidir. 

Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası banka hesap bilgileri;

ÜYELERİMİZE HATIRLATMA

ZİRAAAT BANKASI

Hesap No: 95390231-5001

755 BAHARİYE/İSTANBUL ŞUBESİ

IBAN: TR22 0001 0007 5595 3902 3150 01



@BirlikSendikasi iletisim@birliksendikasi.org

www.birliksendikasi.org@birliksendikasi

@birliksendikasi

0 (530) 662 52 36

Soğanlık Yeni Mahalle Baltacı Mehmet Sk. No: 4 AC Moment A Blok Kat: 9 D: 104  Kartal / İstanbul

YENİ YIL YENİ DÜZEN

Bu sene, önceki yıllara göre, yeni yılın gelmesini bütün dünya halkları olarak daha 
çok bekliyoruz. Önceki yıllardan farklı olarak, başımızda olan dert yalnızca geçim 
sıkıntısı, kadına şiddet, sırtımızdaki vergi yükleri, yapılan kesintiler, zamlar gibi uzun 
süredir süregelen ve fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu bozuk düzen 
değil. Ülkemizde mart ayında çıkan ilk vaka ile birlikte tahmin edildiğinden daha zor 
bir sürece girdik hep beraber. Sanki az önce belirttiğim şeyler yetmiyormuşçasına, 
dünya olarak, pandemi sürecine girdik, emekçinin hesabına gelirin azaldığı 
yetmiyormuş gibi bir de maske, dezenfektan, kolonya gibi giderler eklenmiş oldu. 
Bizi kıskanan (!) devletler, halkına, esnafına, çalışanına hibe değerinde destek 
paketleri açıklarken “bu”, yandaşına kazandıran bozuk düzeni, marifetmişçesine, 
yine halkının geleceğinden kısarak dağıttığı düşük faizli kredilerle övdü. Çalışan 
nüfusun %50’sinden fazlası asgari ücrete tabi olan, çoğu hizmet sektöründe 
emek veren işçiler söz konusu olunca, kontak kapatıp evde kalmak imkansızlaştı. 
Tamamen tüketim toplumuna dönüştüğümüzden bu şekilde alınan en ufak bir 
önlemde bile ekonomi altüst oluyor, en temel gıda ürünleri bile ithal olarak geldiği 
için ateş pahası oluyordu. Salgının en başından beri yetkililerin sloganı haline gelen 
“Hayat Eve Sığar” sözü bir laftan ibaret! İşçinin, emekçinin, bizlerin hayatları eve 
sığmıyor! Sosyal mesafe kuralları yok sayılarak her sahada görev alıyoruz. Bundan 
şikayet ediyoruz, haklı bir isyanın parçasıyız. Hepimiz, baktığımız, destek olduğumuz 
ailelerimize karşı sorumluyuz. Dalga geçer gibi, bu virüs ile savaşta en ön cephede 
mücadele eden sağlık çalışanlarına hak ettikleri verilmiyor, virüse yakalanmak ve bu 
sebepten vefat etmek meslek hastalığı sayılmıyor. 

Ben, bir AVM çalışanı olarak, yazın havalandırmasız maskenin baskısıyla Taksim 
gibi mozaik bir yerde sağlığım endişesiyle çalışmak zorunda kaldım, tıpkı diğer 
AVM çalışanları, sektör çalışanları arkadaşlarım gibi. Yalnızca sağlığımızın yerinde 
olduğuna şükreder olduk. Sıkıntılar say say bitmez. Gelelim çözüme, bir olmaktan, 
biz olmaktan bahsedelim. Çalışan kesimin içinde çoğunluğu oluşturan bizler, daha 
sıkı kenetlenip taleplerimizi daha net dile getirirsek alamayacağımız bir geri dönüş 
yok. Bizler, çoğalarak yeni işyerlerinde, yeni AVM’lerde çalışanlara ulaşarak, daha 
da büyüyüp herkesin hakkını savunan bir aile olacağız. Ben, bütün sıfatlarımdan 
sıyrılarak, bu zor senede çalışan, evine ekmek götüren, arkadaşının, sevdiğinin, 
çocuğunun yüzünü güldüren sizlere bir teşekkürü borç bilirim. 2021 yılı önce sağlık, 
sonra da fazlasını değil, emeklerimizin karşılığını bizlere getirsin. Mutlu yıllar dilerim.

CAHİT KARA – DEMİRÖREN AVM ÇALIŞANI

ÜYELERİMİZDEN


