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Özet

2021

yılında basına yansıyan 1.480 tekil işçi ve
memur eylemi tespit edilmiştir. Bir diğer
deyişle, Türkiye işçi sınıfı 2021’de her gün ortalama 4 eylem gerçekleştirmiştir.
Aynı mesele için art arda yapılan tekil eylemleri, örneğin bir iş yerinde belli bir sorunla alakalı art arda yapılan
eylemleri, tek bir vaka altında topladığımızda 1.480 tekil
eylem 827 eylem vakası altında toplanmaktadır. Bunlar
içinde iş yeri temelli, genel ve dayanışma eylemi vakaları
yer almaktadır. İş yeri temelli eylem vaka sayısı 468, genel eylem vaka sayısı 347, dayanışma eylemi vaka sayısı
ise 12’dir.
2020’de 706 olan toplam vaka sayası 2021’de önemli
bir artışla 827’ye çıkmıştır. Artışın en belirgin sebebi iş
yeri temelli eylemlerdeki artıştır: İş yeri temelli eylem
vakası sayısı 389’dan 468’e, genel eylem vakası sayısı
ise 304’ten 347’ye çıkmıştır. Eylemci sayılarındaki artış
daha da çarpıcıdır. 2020’den 2021’e iş yeri temelli eylem
vakalarına katılan eylemci sayısı yaklaşık olarak 46 binden 83 bine çıkmıştır. Aynı dönemde genel ve dayanışma
vakalarına katılan eylemci sayısı da yaklaşık olarak 20
binden 40 bine çıkmıştır. İşçi sınıfı 2021’de hak arayışını
güçlendirmiş, Korona salgını sürecinde kaybettiği mevzileri geri kazanmak için bir adım öne çıkmıştır. Bu yükseliş
2022’nin ilk iki ayında yaşadığımız ciddi grev dalgasının
da habercisidir.1
En azından ilk yarısında daha demokratik bir ortamın
söz konusu olduğu 2015 yılında 628 olan iş yeri temelli
eylem vakası sayısı, sürekli derinleşen bir otoriterleşme
sürecinin hüküm sürdüğü 2016-2019 yıllarında 420-438
bandına düşmüş, 2020’de de hükümetin salgında patronları kollayan uygulamaları ile 389’a kadar inmişti.2 Ancak
bu sayı 2021’de 468’e, yani 2016’dan bu yana en yüksek
düzeye yükselmiş oldu. 2021’de iş yeri temelli eylemlere

katılan sayısı 83 bindir ve bu sayı da 2016’dan bu yana
en yüksek sayıdır. Öte yandan 2021’de iş yeri temelli eylem vakalarının %65’i hak geliştirme niteliğine sahiptir.
2020’de %26 olan hak geliştirme oranında dramatik bir
artış yaşanmıştır. Tüm bu veriler 2021 yılında işçi sınıfı
mücadelesinde önemli bir yükseliş yaşandığına işaret etmektedir.
2021’in iş yeri eylem nedenlerindeki en belirgin özgünlük toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri ve sendikalaşma nedeniyle yapılan eylemlerin oranındaki yüksekliktir. Bu oranlardaki artış değerlendirilirken 2021’de iş
yeri temelli eylem sayısının da 2016’dan beri en yüksek
sayısına ulaştığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 20162020 yılları arasında eylemlerin her yıl ortalama %20’si
TİS nedeniyle yapılmışken bu oran 2021’de %32’ye çıkmıştır. Bu bağlamda metal sektörünü anmak gerekir. Metal sektöründe Eylül 2021-Ağustos 2023 arasında geçerli
olacak Grup Toplu İş Sözleşme görüşmeleri sürecinde
2021’in Aralık ayında gerçekleşen 52 iş yeri temelli eylem
vakası tespit edilmiştir. Bunların 27’si Birleşik Metal-İş,
25’i ise Türk Metal tarafından örgütlenmiştir.
TİS nedeniyle yapılan eylemlerdekine benzer bir
artış sendikalaşma nedeniyle yapılan eylemlerde de
yaşanmıştır. 2016-2020 yılları arasında sendikalaşma
nedeninin ortalaması %13 iken bu oran 2021’de %18’e
çıkmıştır. 2020’de sendikalaşma sebebiyle 54 iş yeri temelli eylem vakası yaşanmışken bu sayı 2021’de 86’ya
ulaşmıştır. İşçi sınıfı arasında bu artan sendikalaşma
gayretine karşı işverenler rekor sayıda işten atmalarla
yanıt vermiştir. Araştırmada 2021 yılında en az 1.634
işçinin sendikalaştığı için işten atıldığı tespit edilmiştir. Bu sayı 2015’ten beri tespit edilen en yüksek sayıdır.
2021, sınıf mücadelesinin yakın geçmişe göre keskinleştiği bir yıl olmuştur.

1) 2022 Ocak ve Şubat ayında yaşanan grev dalgası üzerine Evrensel Gazetesi ile birlikte yayınladığımız rapor için
bkz. https://emekcalisma.files.wordpress.com/2022/03/eccca7t_2022-grev.pdf
2) 2015-2019 dönemi eylem verilerini gözden geçirip yeniledik. Bunun için bkz. Birelma, A., Işıklı, E. ve Sert, D.
(2022), “2010’ların İkinci Yarısında Türkiye’de İşçi Sınıfı Protesto Eylemleri”, Çalışma ve Toplum, C.3, S.74. s.
1861-1900.
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468 iş yeri temelli
eylem vakasında dikkat çekenler

83 BIN

%65

%47 ÖZEL KADROLU/DÜZENLI

İş yeri temelli eylem vakalarının %65’i hak geliştirme niteliğine sahiptir.
Kalanı ise savunma niteliğindedir. 2020’de %26 olan hak geliştirme
oranının bu dramatik yükselişi, Türkiye işçi sınıfının 2021’de bir adım ileri
çıkmış olmasının bir diğer önemli göstergesidir.

İş yeri temelli eylem vakalarına katılan yaklaşık işçi sayısı

İş yeri temelli vakaların %47’si özel sektörde kadrolu/düzenli çalışanlar
(taşeron ya da düzensiz işçi olmayan özel sektör çalışanları) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Vakaların %24’ü memurlar, %11’i ise kamu taşeronu
ve/veya belediye iktisadi teşebbüsleri (BİT) çalışanları tarafından
gerçekleştirilmiştir.

%63BASIN AÇIKLAMASI

İş yeri temelli eylem vakalarının %63’ünde basın açıklaması yapılmıştır.
Vakaların %18’inde fiili grev, %15’inde kalıcı direniş, %15’inde ise iş yerinde
basit eylem gerçekleştirilmiştir.

%32 TOPLU IŞ SÖZLEŞMESI

İş yeri temelli eylem vakalarının %32’sini toplu iş sözleşmesi sürecindeki
sendikalı işçilerin süreci kendi lehlerine çevirmek için gerçekleştirdiği
eylemler oluşturmuş. Vakaların %26’sında işten atma, %18’inde ise
sendikalaşma nedenleri rol oynamıştır.

15 GÜN

468 iş yeri temelli eylem vakasının ortalama eylem süresi 15 gündür. Bir
başka deyişle işçiler/memurlar bir vakada ortalama 15 gün eylem yapmıştır.
Öte yandan vakaların 278’i (%59’u) bir gün içerisinde gerçekleşip sonlanan
eylemlerdir.

%29 ÜRETIM AKSADI

İş yeri temelli eylem vakalarının %29’unda üretimi durduran ya da
yavaşlatan bir eylem gerçekleşmiştir. Bu oran 2020’de de %26 idi.

HAK GELIŞTIRME

%22 METAL IŞKOLU

İş yeri temelli eylem vakalarının %22’si metal işkolunda, %13’ü sağlık ve
sosyal hizmet kolunda, %10’u genel işler işkolunda gerçekleşmiştir.

1.736

IŞÇI HAKKINI ARADIĞI IÇIN IŞTEN ATILDI

Basına yansıyan bir protesto eylemi gerçekleştirilen iş yeri
mücadelelerinde, hakkını aradığı için en az 1.736 işçinin işten atıldığı tespit
edilmiştir. Bunlardan 1.634’si iş yerinde sendikalaşmaya çalışırken işten
atılmıştır. Bu sayı 2015’ten beri tespit edilen en yüksek sayıdır. Türkiye
işçi sınıfı hakkını aramak için 2021’de artan bir şekilde sendikalaşmaya
yönelmiş, patronlar da buna rekor sayıda işten atmalarla yanıt vermiştir.

%57IŞÇI SENDIKASI

İş yeri temelli eylem vakalarının %57’si bir işçi sendikası, %21’i bir memur
sendikası tarafından yapılırken, eylemlerin %15’i herhangi bir kurumun
dahiliyeti olmadan sadece işçiler tarafından gerçekleşmiştir.

SAĞLIK VE SOSYAL HIZMET EMEKÇILERI
SENDIKASI (SES)

En çok eylem vakası örgütleyen sendikalara baktığımızda birinci sırada 51
vakayla KESK’e bağlı SES, ikinci sırada 49 vakayla Birleşik Metal-İş, üçüncü
sırada ise 43 vakayla Türk Metal gelmektedir.

347 genel eylem vakasında dikkat çekenler

40 BIN

%46

%71 DİSK

Genel eylem vakalarının %46’sı 1 Mayıs eylemleridir. Hükümet
2021’de salgınla mücadeleye yönelik tam kapanma uygulamak için
1 Mayıs dönemini tercih etmiş, bu sebeple kitlesel 1 Mayıs mitingleri
gerçekleştirilememiştir. Ancak işçiler başka biçimlerde örneğin işyerlerinde
basın açıklamaları düzenleyerek 1 Mayıs eylemleri örgütlemiştir. Genel
eylem vakalarının %20’si ise süren ekonomik kriz ve enflasyona karşı
“geçinemiyoruz” şiarıyla yapılan eylemlerdir.

Genel eylem vakalarına katılan kişi sayısı 40 binin biraz üzerindedir.

Sendikaların örgütlediği genel eylem vakalarının %71’i DİSK’e bağlı
sendikalar, %28’i KESK’e bağlı sendikalar, %18’i ise TÜRK-İŞ’e bağlı
sendikalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kimi eylemlerde birden fazla
sendika yer almaktadır.

%79 BASIN AÇIKLAMASI

Genel eylem vakalarının %79’unda basın açıklaması yapılmıştır. Vakaların
%17’sinde ise iş yerinde basit eylem gerçekleştirilmiştir.

1 MAYIS EYLEMLERI
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Giriş

E

mek Çalışmaları Topluluğu (EÇT), 2014 yılı
Eylül ayında bir grup akademisyen, araştırmacı ve sendika uzmanının koordineli
çalışma imkanları üzerine gerçekleştirdiği bir dizi
buluşma sonucu doğdu.
EÇT işçi mücadelelerinin görünürlüğünü arttırmayı ve emek hareketinin veri temelli politika yapma kapasitesini geliştirmeyi amaçlar. Emek hareketinin tüm öznelerine eşit mesafede durmaya çalışır.
Emek hareketine destek vermek isteyen araştırmacıların birlikte nitelikli üretim yapabileceği bir zeminin kurumsallaşmasını hedefler. EÇT bu çerçevede gayret göstermek isteyen herkesin katılımına
açıktır.
Bu rapor 2021’de gerçekleştirilmiş ve basına
yansımış işçi sınıfı eylemleri üzerinedir. 2015 İşçi
Sınıfı Eylemleri Raporu ile başladığımız raporların
yedincisidir. Önceki raporlar gibi, verileri haber taraması yoluyla elde ettik. Bunun için emek haberleri
üzerine uzmanlaşmış üç haber sitesini (Evrensel gazetesi, Kızıl Bayrak, Sendika.org) ve bir medya takip
ajansı aracılığıyla tüm yerel ve ulusal yazılı basını
taradık. Pek çok vakada haberlerde bulamadığımız
kimi ayrıntılara ulaşmak için ayrıca internet taraması yaptık, ilgili sosyal medya hesaplarından faydalandık ve ilgili sendikalar ile iletişime geçtik.
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Raporun
Temel
Kavramları

İŞÇİ SINIFI
Bu raporda ücretli çalışanlar işçi sınıfı olarak tanımlanmıştır. Bu tanım (beyaz/mavi yakalı, güvenceli/güvencesiz) tüm işçileri/ücretlileri kapsar. Kamu görevlileri (memurlar) de bu tanıma dahildir.
YASAL ve FİİLİ GREV
Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması sonucunda
ilgili kanuna uygun olarak yapılan grevler yasal grev olarak isimlendirilmiş, bunun dışında yapılan tüm grevlere
ise fiili grev denmiştir. Fiili grevler çoğunlukla kısa sürer.
Nadir görülse de iş yeri işgaline evrilen fiili grevler için iş
yeri işgali eylem türü kullanılmıştır.
EYLEM VAKASI, TEKİL EYLEM ve EYLEM VAKASI TİPLERİ
Raporda üç eylem vakası tipi tanımlanmıştır.
1. İş yeri temelli eylem vakası
Bir iş yerindeki sorunlar ya da talepler için o iş yerindeki
emekçiler tarafından yapılan eylemleri iş yeri temelli eylem vakası olarak adlandırdık. Bu kavramı İrfan Kaygısız’ın
yapmış olduğu 2013 ve 2014 yılı araştırmalarından ilham
alarak kullandık. Bir iş yeri temelli vaka birkaç saat ya da
aylarca sürebilir. Sadece bir iş yerinde değil aynı firmanın
birden fazla iş yerinde birden cereyan edebilir. Fiziksel olarak iş yerinin dışındaki mekanlarda gerçekleşebilir. Bir iş
yerinde aynı sene içinde farklı bir nedenle ikinci bir eylem
yapıldığında bunu ayrı bir vaka olarak değerlendirdik.
Öte yandan aynı işverene yönelik, aynı nedenle eş zamanlı olarak farklı iş yerlerinde yapılan eylemleri tek bir iş
yeri temelli eylem vakası olarak kabul ettik. Bunun en tipik örneği bir bakanlığın memurlarının o bakanlığın farklı illerdeki binaları önünde aynı gün yaptığı basın açıklamalarıdır.

Bir örnek vermek gerekirse, bir iş yerindeki bir problemle ilgili işçiler üst üste dört Cumartesi günü basın açıklaması düzenlemişse bunu bir iş yeri temelli eylem vakası
olarak tanımladık. Bu vakada dört tekil eylem yapılmış
olduğunu kaydettik.
Raporda “tekil eylem” ve “vaka” kavramlarını kullanıyoruz. Yukarıda anılan iki örnekte görüldüğü üzere bir vaka
kapsamında birden fazla tekil eylem yapılabilir. Tekil eylem, gündelik dilde kullandığımız tek bir eyleme/protestoya işaret eder.
2. Genel eylem vakası
İşçilerin çalışma hayatına ilişkin genel taleplerini ya da
çalışma hayatının ötesindeki politik taleplerini dile getiren, siyasal iradeye ya da kamuoyuna hitap eden işçi sınıfı
eylemlerini genel eylem vakası olarak adlandırdık.
İş yeri temelli eylem vakalarına benzer şekilde genel eylem vakaları da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen birden
fazla tekil eylem içerebilir. Örneğin bir sendikanın devlete
yönelik genel bir talebini birkaç gün boyunca birden fazla
ilde gerçekleştirdiği basın açıklamaları ile seslendirmesini tek bir genel eylem vakası olarak kodladık. Benzer şekilde, bir sendikanın kıdem tazminatı için bir meydanda
beş gün boyunca imza standı kurması ve o beş gün içinde o
meydanda iki kitlesel basın açıklaması yapmasını tek bir
genel eylem vakası olarak saydık. Farklı illerde yapılan 1
Mayıs eylemlerini ise her ildeki öznelerin çoğulluğuna ve
farklılığına dayanarak ayrı birer genel eylem vakası olarak kabul ettik.
3. Dayanışma eylemi vakası
Bir grup emekçinin başka bir iş yerindeki işçilerin mücadelesiyle dayanışmak için gerçekleştirdiği eylemleri dayanışma eylemi vakası olarak tanımladık.

2021
Genel
Görünüm

1
+4257S
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DAYANIŞMA

%1

VAKA SAYISI 12

Genel görünüm

Toplam 827 vakanın %57’sini iş yeri temelli eylemler oluşturmaktadır. 2020’de de bu oran %55’ti. 2020’de salgın
sebepli kapanmalar sebebiyle iş yeri temelli eylem sayısı
düşerken, hükümetin kıdem tazminatını zedeleyecek yasa
tasarıları gündeme getirmesi sebebiyle genel eylem vakalarında bir artış gözlenmişti. 2021’de iş yeri temelli eylemlerin sayısının arttığı gibi genel eylemlerin sayısı da artmış,
bu sebeple oranlar 2020’ye paralel seyretmiştir. 2021’de işçilerin yaptığı “Geçinemiyoruz” eylemleri, genel eylem oranının yüksek seyretmeye devam etmesine sebep olmuştur.

GENEL

%42

VAKA SAYISI 347

İŞ YERİ TEMELLİ

%57

VAKA SAYISI 468
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İşçi Sınıfı Eylemleri
2015-20213

YIL

İŞ YERI
TEMELLI
VAKA SAYISI

GENEL VE
DAYANIŞMA
VAKALARI
SAYISI

2015

628

126

754

2016

420

188

608

2017

430

177

607

2018

429

213

642

2019

423

194

617

2020

389

317

706

2021

468

359

827

2021’de toplam 827 eylem vakası gözlenmiştir. 2015’te 749 eylem vakası kaydedilmiş, 2016-2019 yıllarında ise bu sayı düşerek yatay (608-633) seyretmiştir. Darbe
girişimi ile başlayıp OHAL ile devam eden
olağanüstü siyasal koşulların ve otoriterleşmenin yaşandığı bu dört yılda iş yeri
temelli eylem sayısı ise 420-438 bandında
seyretmiştir. 2020’de iş yeri temelli eylem
vakası sayısının daha da düşerek 389’a
inmiştir. Salgın sebebiyle yaşanan kapanmalar, eylem yasakları ve Nisan ayında
uygulamaya konan “ücretsiz izin” uygulaması iş yeri temelli eylem yapmayı zorlaştırmıştır. Öte yandan kıdem tazminatını
zedeleyecek iki farklı kanun tasarısının
gündeme gelmesi sebebiyle ülkede ciddi
bir eylem dalgası yaşanmıştı ve bu durum
2020 yılında toplam eylem vakası sayısının artışına sebep olmuştu.
2021’de ise iş yeri temelli eylem vakası
sayısı 389’dan 468’e, genel eylem vaka sayısı ise 317’den 359’a çıkmıştır. Toplam eylem
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TOPLAM

vakası 2015’ten beri en yüksek sayıya ulaşmıştır. İş yeri temelli eylem vakası sayısı ise
2016’dan bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştır. 2021’de iş yeri temelli eylemlere katılan sayısı 83 bindir ve bu sayı da 2016’dan
bu yana en yüksek sayıdır. Bu veriler
2021’de işçi sınıfının hak arama ve bunun
için protesto yapma eğiliminde önemli bir
yükseliş yaşandığına işaret etmektedir. İş
yeri temelli eylemlerdeki yükselişin önemli
iki veçhesi ise sendikalaşma vakalarının ve
hak geliştirme amaçlı yapılan eylemlerin
oranındaki artıştır. Bu veçheler aşağıda
incelenecektir. Genel eylemlerde 2015’ten
günümüze gözlenen yukarı yönlü trend ise
ülkedeki ekonominin kötüleşmesiyle ve bunun müsebbibi olan hükümet politikalarına
yönelik artan işçi sınıfı tepkisiyle açıklanabilir görünmektedir.
2021’de tekil eylem sayısı ise 1.480 olmuştur. Bir başka deyişle Türkiye işçi sınıfı 2021’de günde ortalama 4 protesto eylemi gerçekleştirmiştir.

3) 2015-2019 dönemi eylem verilerini gözden geçirip yeniledik. Bunun
için bkz. Birelma, A., Işıklı, E. ve Sert, D. (2022), “2010’ların İkinci
Yarısında Türkiye’de İşçi Sınıfı Protesto Eylemleri”, Çalışma ve Toplum,
C.3, S.74. s. 1861-1900.
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Aylara Göre Eylem
Vakası Sayıları

Grafikte o ay içinde gerçekleşen toplam
eylem vakası sayıları görülmektedir. Uzun
süren eylem vakaları, gerçekleştikleri her
ayda tekrar sayıldığı için ayların toplamı
yıllık toplamdan fazladır. 2021’de aylık ortalama vaka sayısı 91’dir. 2020’de bu sayı
73 idi.
Aralık ayındaki yükseklik metal işkolundaki toplu sözleşme süreci ile alakalıdır.

Nisan ayında 1 Mayıs eylemleri sebebiyle
genel eylemler zirveyi görmüştür. 2020’de
olduğu gibi 2021’de de 1 Mayıs mitinglerinin yapılması hükümetçe yasaklansa da 1
Mayıs öncesinde farklı biçimlerde eylemler
yapılmıştır. Kasım’daki genel eylem vakalarındaki yükseklik ise özellikle DİSK’e bağlı
sendikalarca o ay yapılan ‘Geçinemiyoruz’
eylemleri ile alakalıdır.

1

200

150
İş yeri Temelli
Genel
Dayanışma

27

100

3
3
31
30
144

5
50

5

0

2

1
5

1

7

15

61

28

70

45

65

56

44

60

53

50

52

54

53

121

OCAK
TOPLAM
76

ŞUBAT
TOPLAM
55

MART
TOPLAM
96

NİSAN
TOPLAM
201

MAYIS
TOPLAM
72

HAZİRAN
TOPLAM
90

TEMMUZ
TOPLAM
59

AĞUSTOS
TOPLAM
51

EYLÜL
TOPLAM
61

EKİM
TOPLAM
69

KASIM
TOPLAM
114

ARALIK
TOPLAM
148

İş Yeri Temelli
Eylem Vakalarının
Analizi
Raporun bu bölümünde iş yeri temelli eylem vakalarını detaylı olarak inceleyeceğiz.
2021’de 468 iş yeri temelli vakada 1057 tekil eylem gerçekleştirilmiştir.
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Aylara Göre İş Yeri
Temelli Eylem Vakası
ve Eylemci Sayısı

Grafiğin en sağ sütununda görülen “o ay başlayan vaka”
sayısı, ilgili ay içerisinde başlayan vakaların sayısını göstermektedir. Önceki aydan devreden vakalarla birlikte o
ay gerçekleşen toplam vaka sayısı yükselmektedir.

121

60.000
KİŞİ

120
VAKA
SAYISI

50.000

97

100

EYLEMCİ
SAYISI
40.000

80

O AY GERÇEKLEŞEN
VAKA
O AY BAŞLAYAN
VAKA

70

30.000

60

54

1.573

2.983

3.595

5.735

2.756

6.660

4.825

57.187

0

3.432

20

3.723

10.000

3.793

40

5.769

20.000

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A
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51-100 İŞÇİ

26-50 İŞÇİ

%18.2

6-25 İŞÇİ

%19.9

VAKA SAYISI 85

15

%30.3

VAKA SAYISI 93

VAKA SAYISI 142

İş Yeri Temelli Eylem
Vakalarında Eylemci
İşçi Sayıları
2018, 2019 ve 2020’de olduğu gibi 2021’de de iş yeri temelli eylem vakalarında en sık görülen katılımcı sayısı aralığı 6-25 ve
26-50’dir. 2020’de bu iki aralıktaki toplam vaka oranı %63 iken,
2021’de %50’ye inmiştir.
2021’de iş yeri temelli eylem vakalarına katılan toplam işçi ve
memur sayısı yaklaşık 83 bindir. Bu sayı 2019’da 65 bin, 2020’de
46 bin idi.

2501-5000 İŞÇİ

%1.1

VAKA SAYISI 5

101-250 İŞÇİ

%12.4

VAKA SAYISI 58

5001 ve ÜSTÜ İŞÇİ

%0.2

VAKA SAYISI 1

1-5 İŞÇİ

251-500 İŞÇİ

1001-2500 İŞÇİ

501-1000 İŞÇİ

VAKA SAYIS 36

VAKA SAYISI 29

VAKA SAYISI 11

VAKA SAYISI 8

%7.7

%6.2

%2.4

%1.7
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İş Yeri Temelli
Eylem Vakalarında
Eylemcilerin İstihdam
Durumu (%)

Özel kadrolu

%47

Memur

%24

Kamu taşeronu & BİT

%11

Kamu işçisi

%8

Özel taşeronu

%7

Düzensiz, parçabaşı işçi

%3

Eylemlerde yer alan işçilerin istihdam
türlerine baktığımızda özel kadrolu işçilerin eylemcilerin %47’sini oluşturduğunu
görmekteyiz. Özel kadrolu ifadesiyle kastedilen özel sektörde çalışan, taşeron işçi
olmayan ve düzensiz çalışmayan işçilerdir.
2021’deki istihdam durumu dağılımı 20152020 dönemi yıllık ortalamalara paraleldir.
2020, kamu sağlık emekçilerinin yoğunlaşan eylemlerine şahitlik etmiş, bu sebeple
memur oranı %33’e kadar yükselmiş, bu
oran 2021’de 2015-2020 dönemi yıllık ortalamasına (%22) yeniden yakınsamıştır.

Kamu taşeronu işçilerin büyük bölümünün 2018 yılında kamu işçisi haline gelmesi ile kamu işçilerinde gözlenen eylemlilik artışı 2020 yılında %13’e varmış, 2021
yılında ise %8’e düşmüştür. Büyük oranda
inşaat sektöründe çalışan işçilerin oluşturduğu özel taşeron işçilerinin eylemlerinde 2016 yılından beri süren oransal
düşüş 2021 yılında son bulmuş, bu oran
%5’ten %7’ye çıkmıştır. Bu düşüşün sebebinin inşaat sektöründe 2018 yılından
itibaren gözlenen kriz olduğunu söylemek
mümkündür.
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SADECE KADIN

KADIN AĞIRLIKLI

%1

%4

VAKA SAYISI 6

VAKA SAYISI 18

SADECE ERKEK

%23

VAKA SAYISI 107

İş Yeri Temelli
Eylem Vakalardaki
Eylemcilerin Cinsiyeti
İş yeri temelli eylemlerde kadınların sayısının erkeklere
eşit ya da erkeklerden fazla olduğu vakaların oranı 201719 arasında %26 ile 29 arasında seyrederken 2020’de
hafif bir yükseliş ile %33’e çıkmış, 2021’de ise %28 bandına geri dönmüştür. Eylemlerdeki erkek ağırlığı, öncelikle
istihdamda erkek oranının kadın oranından çok fazla
olmasıyla alakalıdır. Bunun yanında eylem sayısının
özellikle yüksek olduğu metal, genel işler ve inşaat işkolları erkek yoğunluklu sektörlerdir.

ERKEK AĞIRLIKLI

%49

VAKA SAYISI 229

KADIN ERKEK EŞİT

%23

VAKA SAYISI 108

17
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İş Yeri Temelli Eylem
Vakalarında Gözlenen
Eylem Türleri

EYLEM
TÜRÜ

VAKA
SAYISI

%

Basın açıklaması

295

63

Fiili grev

82

18

Kalıcı direniş

71

15

İş yerinde basit eylem

71

15

Yürüyüş

23

5

Yasal grev

14

3

Oturma eylemi

13

3

Miting

9

2

İş yavaşlatma

5

1

Vince-Çatıya Çıkma

5

1

Bildiri dağıtma, ajitasyon

4

1

İş yerini terk etmeme, işgal

4

1

Mesaiye geç başlama

3

1

Diğer

19

4

Bu grafikte 468 iş yeri temelli eylem vakasının yüzde kaçında farklı eylem türlerinin gerçekleştirildiği gösterilmektedir.
Bir vakada birden fazla tekil eylem ve birden fazla eylem türü gerçekleştirilebildiği
unutulmamalıdır. Yüzdelerin toplamının
yüzden fazla çıkması bu yüzdendir.
2020’de gerçekleşen 468 iş yeri temelli
eylem vakasının %63’ünde en az bir adet basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Bu eylem türü anlaşılır sebeplerle 2015’ten beri
en baskın eylem türüdür. İkinci sırada gelen
fiili grevin oranı %18’tir. Üçüncü sırada %15
ile kalıcı direniş eylem türü gelmektedir. Bu
eylem türü çoğunlukla sendikalaşma sonucu işten atılan işçilerin iş yeri önünde çadır

kurarak yaptıkları kalıcı ve genelde uzun
süren eylemleri ifade eder. Dördüncü sırada ise yine %15 ile, iş yeri içinde yapılan ve
üretimi yavaşlatmayan ya da durdurmayan
eylemler için kullandığımız iş yerinde basit
eylem gelmektedir. İş yeri içindeki yürüyüşler, alkışlı protestolar bu kategori içerisindedir. Beşinci sırada %5 ile iş yeri dışında yapılan yürüyüşler için kullandığımız
yürüyüş eylem türü gelir. Yasal grev ise %3
ile altıncı sırada onu takip eder.
2020 ile 2021 arasında eylem türleri
açısından en belirgin farklar basın açıklaması oranındaki 10 puanlık ve fiili grevdeki 6 puanlık düşüştür. Kalıcı direnişteki 3
puanlık yükseliş de anılmaya değerdir.
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İş yeri Temelli Eylem
Vakalarında İstihdam
Türlerine Göre Eylem
Türleri (%)
TAŞERON
ÖZEL KADROLU
MEMUR

86

Bu grafikte bir istihdam türü içindeki kişilerin, örneğin memurların gerçekleştirdiği iş yeri temelli eylem vakaları içinde bir eylem türünün ne kadar
oranda görüldüğü ortaya konmuştur.
Grafikte kamu taşeronu işçileri, belediye iktisadi teşebbüsü (BİT) işçileri
ve özel sektör firması taşeronu işçileri taşeron işçi olarak kodlanmıştır.
Memur eylemlerinin %86’sinda basin aciklamasi tespit edilmistir. Basın
açıklaması türüne memur eylem vakalarının büyük çoğunluğunda başvurulurken, oran diğer gruplarda azalmaktadır. Fiili grev ve kalıcı direnişe ise en
sık taşeron işçiler tarafından başvurulmuştur.

52

34

34
27
23

22

9
4
BASIN AÇIKLAMASI

%63

FİİLİ GREV

%18

KALICI DİRENİŞ

%15
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SAYI

%

SAYI
Ek gösterge

23

%
5

TİS

149

32

İşten atma

122

26

Yıldırma, keyfi ceza

23

5

İşçi sağlığı, iş cinayeti

20

4

KHK ile isten atma

19

4

Ücretsiz izin

19

4

Korona virüs salgını

18

4

Ek ödeme

15

3

Sendikalaşma

86

18

İşteyken ücret gaspı

35

8

İşten çıkarma sonrası ücret, tazminat
gaspı

25

5

Düşük ücret

23

5

Yukarıdaki grafikte iş yeri temelli eylem vakalarının en az %3’ünde görülen eylem nedenleri gösterilmiştir.

İş Yeri
Temelli
Eylem Vakası
Nedenleri

Vakaların büyük bölümünde birden
fazla eylem nedeni olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, sendikalaştığı için
işten atılan ve iş yeri önünde kalıcı direniş yapan işçilerin eyleminde neden
olarak sendikalaşma ve işten atma birlikte kodlanmıştır. Örneğin, işten atılıp
tazminatları gasp edilen işçilerin buna
karşı yaptığı eylemde neden olarak hem
işten atılma hem de işten çıkarma sonrası ücret, tazminat gaspı kodlanmıştır.
Toplam 468 iş yeri temelli eylem vakasında 693 eylem nedeni işlenmiştir.
2017’den beri iş yeri temelli eylem
nedenlerinin ilk üç sırasında, sıraları
değişmekle beraber, toplu iş sözleşmesi
(TİS) görüşmeleri, işteyken ücret gaspı
ve işten atma gelmektedir. 2020’de bu
durum değişmiş, korona virüs salgını
ile irtibatlı tüm eylemlerin toplam oranı %22 ile birinci sıraya yükselmişti.
2021’de ise toplu iş sözleşmesi görüşmeleri açık ara birinci sıraya yerleşmiş,
işten atma ikinci sırada onu takip etmiş,
sendikalaşma ise (2016 yılından sonra)
ilk kez ilk üçe girmiştir. 2020’de %22 ile
birinci sırada gelen korona virüs salgını
ile irtibatlı eylemlerin oranı, 2021’de ‘ek
gösterge’ meselesiyle ilgili kamu emekçisi sağlıkçıların eylemleri de eklendiğinde %9’a inmiştir.
2021’in iş yeri eylem nedenlerindeki
en belirgin özgünlük toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri ve sendikalaşma oranındaki yüksekliktir. Bu oranlardaki artış

değerlendirilirken 2021’de iş yeri temelli eylem sayısının da 2016’dan beri en
yüksek sayısına ulaştığı da göz önünde
bulundurulmalıdır. 2016-2020 yılları
arasında her yıl ortalama 418 iş yeri temelli eylem yaşanmışken, 2021’de 468
adet yaşanmıştır. Bunun üzerine 20162020 yılları arasında eylemlerin her
yıl ortalama %20’si TİS nedeniyle yapılmışken bu oran 2021’de %32’ye çıkmıştır. Benzer bir artış sendikalaşma
nedeninde de yaşanmıştır. 2016-2020
yılları arasında sendikalaşma nedeninin ortalaması %13 iken bu oran 2021’de
%18’e çıkmıştır. 2020’de sendikalaşma
sebebiyle 54 iş yeri temelli eylem vakası yaşanmışken bu sayı 2021’de 86’ya
çıkmıştır. 2021’de sendikalaşma vakalarıyla ilgili çıkan pek çok haberde ilgili
iş yerindeki işçilerin çoğunluğunun birkaç ay gibi kısa bir süre içinde sendikaya
üye olduğu vurgusu mevcuttur. Pek çok
vakada gözlemlenen bu süratli sendikalaşma olgusu da 2021 yılında işçilerde
artan sendikalaşma arzusuna yönelik
bir başka göstergedir.
Eylem nedenlerine yönelik bahsi toparlamak gerekirse, 2021 yılında iş yeri
temelli eylemlerin yarısını (%32+%18),
sendikalı işçilerin toplu sözleşmelerini
iyileştirmek için veya sendikasız işçilerin sendikalaşmak için yaptığı eylemler
oluşturmuştur. Bunların tümünün hak
geliştirme nitelikli olduğu vurgulanmalıdır.
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İş Yeri Temelli Eylem
Vakalarında Eylem
Süreleri
GÜN
SAYISI

VAKA
SAYISI

0-1

278

2-7

21

İş Yeri Temelli
Vakalarda Fiili ve
Resmi Grev Süreleri
%

GÜN
SAYISI

FIILI
GREV
SAYISI

YASAL
GREV
SAYISI

TOPLAM

59

0-1

68

-

68

124

26

2-7

14

1

15

8-14

13

3

8-14

-

1

1

15-30

13

3

15-30

-

4

4

31-60

14

3

31-45

-

-

-

61 +

26

6

46+

-

8

8

Toplam

82

13

95

Eylem süreleri hesaplanırken 2021’den önce başlayan
ve/veya 2022’ye devreden vakaların 2021 yılı dışındaki bölümü analize dahil edilmemiştir. Tabloda görüldüğü üzere bir gün içerisinde olup biten eylem vakaları toplam vakaların %59’unu oluşturmaktadır. Bu oran
2020’ye göre (%67) bir miktar azalmıştır.
2021’de vaka başına düşen ortalama eylem süresi
14,9 gündür. Bu sayı 2020’de de 16 gün idi.

2021’de iş yeri temelli eylem vakalarının %21’inde en
az bir (resmi ya da fiili) grev gerçekleşmiştir. Bu oran
2019 ve 2020’nin bir puan altındadır.
2020’de 87 olan fiili grev sayısı 82’ye inerken fiili
grevlerde gözlenen süre örüntüsü 2020’ye çok paraleldir. 2021’de yapılan fiili grevlerin ortalama süresi 1,4
gündür. Yasal grev sayısı ise 8’den 13’e çıkmıştır. Yasal grevlerin ortalama süresi 79 güne çıkarak 2020’ye
göre son derece yükselmiştir. 2021’de gerçekleştirilmiş olan toplam 95 (fiili + yasal) grevin ortalama süresi ise 12 gündür.
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İş Yeri Temelli
Vakalarda Üretime
Yönelik Olma

TOPLAM
VAKA
SAYISI

ÜRETIME YÖNELIK
EYLEM IÇEREN
VAKA SAYISI

Özel taşeronu

31

11

35

Özel kadrolu

218

63

29

Kamu taşeronu & Belediye AŞ

52

7

13

Kamu işçisi

38

5

13

Memur

114

10

9

Toplam

468

98

21

Bir eylemin gücünü belirleyen faktörlerden bir üretimi yavaşlatma ya da durdurma içerip içermediğidir. Bu nitelikteki
eylemleri üretim yönelik eylemler olarak
isimlendirdik. Fiili ya da yasal grev, iş yavaşlatma, iş yerini terk etmeme gibi eylemler üretime yönelik eylemlerdir. 2021’de
468 vakanın 98’inde üretime yönelik eylem türü gözlenmiştir. Oran 2020’ye göre

İş Yeri Temelli
Vakalarda Hak
Geliştirme Maksatlı
Olma

ÜRETIME YÖNELIK
EYLEM IÇEREN
VAKA ORANI %

TOPLAM
VAKA
SAYISI

(%26) bir miktar düşmüştür.
Geçen yıllarda olduğu gibi özel sektör
taşeronu işçilerinde üretime yönelik eylem oranı en yüksektir. Bunun en belirgin sebebi bu kategorideki inşaat işçisi
yoğunluğu ve bu sektördeki yaygın ücret
gasplarına karşı işçilerin sıkça iş durdurma (fiili grev) eylemlerine başvurmasıdır.
HAK GELIŞTIRME
NITELIĞINDEKI
VAKA SAYISI

HAK GELIŞTIRME
NITELIĞINDEKI
VAKA ORANI %

Özel kadrolu

218

162

74

Kamu işçisi

38

25

66

Memur

114

74

65

Kamu taşeronu ve BİT

52

33

63

Özel taşeronu

31

7

23

Diğer

26

10

13

Toplam

468

302

65

Araştırmada eylemlerin hak geliştirme
mi yoksa hak savunma mı niteliğinde olduğu kodlanmaktadır. Hak geliştirme,
mevcut çalışma koşullarının daha iyiye
doğru geliştirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Hak savunma ise mevcut
haklara yönelik bir saldırıya karşı mevcut hakları savunma anlamında kullanılmaktadır. Sendikalaşma, zam talebi, kadro talebi hak geliştirme özelliği taşıyan
eylemlere örnek olarak gösterilebilir. Hak
geliştirme/savunma niteliğini eylemin
nedeni belirler.
2017 ve 2018’de %50 civarında seyreden hak geliştirme nitelikli eylem oranı
2019’da %29’a 2020’de de %26’ya inmiştir.
Hak geliştirme niteliğine sahip vakalar-

daki dalgalanmayı kısmen ekonomik büyüme ile açıklamak mümkün görünmektedir. Dünya Bankası’nın TÜİK’ten daha
güvenilir olabilecek verilerine göre Türkiye 2017’de %7.5, 2018’de %3, 2019’da %1,
2020’de ise %1.7 büyümüştür. Ekonomik
büyümenin daha yüksek olduğu dönemlerde hak geliştirme niteliğindeki eylemlerin artma eğilimine girdiği düşünülebilir.
2021’de hak geliştirme oranı %65 gibi rekor
bir seviyeye çıkmıştır. Dünya Bankası’na
göre 2021’de Türkiye ekonomisi %11 büyümüştür. Gerek salgın döneminde çekilen
sıkıntılar, gerekse büyüyen ekonomiden
pay alma arayışı hak geliştirme niteliğindeki eylemlerin sayısının artmasına vesile
olmuş görünmektedir.
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Hak Aradığı İçin İşten
Atılan İşçiler

HAK ARADIĞI IÇIN
IŞTEN ATILAN
TOPLAM IŞÇI SAYISI

23

SENDIKALAŞMA
NEDENIYLE IŞTEN
ATILAN IŞÇI SAYISI

İŞTEN ATILMANIN
TESPIT EDILDIĞI
VAKA SAYISI

TOPLAM VAKA
SAYISI

2015

4.362

888

133

628

2016

2.645

1.359

89

420

2017

1.231

663

49

430

2018

2.656

1.026

57

429

2019

1.348

749

40

423

2020

817

597

42

389

2021

1.736

1.634

82

468

2021 yılında en az 1.736 işçinin hakkını
arayıp mücadele ettiği için işten atıldığı
tespit edilmiştir. Bunların 1.634’ü iş yerinde sendikalaşma mücadelesi verdiği
için işinden atılmıştır. Bu sayılar değerlendirilirken şu unutulmamalıdır: Bu raporun veri kaynağı, basına yansıyan işçi
sınıfı eylemleridir. Yani basına yansıyan
bir eylem gerçekleştirmeyen, ancak başka biçimlerde hakkını aradığı için işinden
atılan kişiler bu raporun kapsamına girememekte, burada verilen sayılara dahil
olamamaktadır. Örneğin bazı durumlarda
sendikalaştığı için işçiler işten atılmakta,
ancak ilgili sendika bu duruma karşı bir
eylem yapmayabilmektedir. Örneğin bir
işçi iş yerini çalışma bakanlığına şikayet
edebilir, bu şekilde bir hak aramaya girişe-

bilir, ancak bu durumu öğrenen patronca
işten atılabilir. Bu süreçlerde basına yansıyabilecek nitelikte herhangi bir protesto eylemi gerçekleşmediği için bu tip hak
arama sonucu işten atılmalar, bu raporun
kapsamının dışındadır.
Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere
2021’deki en çarpıcı olgu sendikalaşma sebebiyle işten atılan işçi sayısının 2015’ten
beri en yüksek seviyeye ulaşmış olmasıdır.
2021’de sendikalaşma sebebiyle yapılan iş
yeri temelli eylem oranı da 2015’ten beri en
yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2021 senesi,
Türkiye işçi sınıfının 2015’ten bu yana en
kitlesel şekilde sendikalaşmaya yöneldiği,
bunun karşısında da işverenlerin en kitlesel işten atma saldırısıyla karşılık verdiği
bir yıl olmuş gibi görünmektedir.

24

İŞÇİ SINIFI EYLEMLERİ RAPORU 2021

İş Yeri Temelli Eylem
Vakalarının İllere
Göre Dağılımı

TEKİRDAĞ

%3

2021’de bir önceki yıla göre en çok vaka görülen ilk dört şehir değişmemiştir. İş yeri
temelli vakaların yaklaşık üçte biri yine İstanbul’da gerçekleşmiş, onun ardından
(2020’ye göre 3 puanlık düşük yaşasa da) İzmir gelmiştir. Haritada %2’nin altında kalan şehirlere yer verilmemiştir.

İSTANBUL

KOCAELİ

BURSA

VAKA SAYISI 151

VAKA SAYISI 57

VAKA SAYISI 33

%32

VAKA SAYISI 14

%12

BALIKESİR

%2

%7

ANKARA

VAKA SAYISI 10

ESKİŞEHİR

%3

MANİSA

%5

%13

VAKA SAYISI 61
KAYSERİ

%2

VAKA SAYISI 14

VAKA SAYISI 22

DİYARBAKIR

%4

VAKA SAYISI 10

İZMİR

DENİZLİ

ANTALYA

MERSİN

VAKA SAYISI 83

VAKA SAYISI 10

VAKA SAYISI 11

VAKA SAYISI 15

%18

%2

%2

%3

ADANA

%5

VAKA SAYISI 18

GAZİANTEP

%3

VAKA SAYISI 23 VAKA SAYISI 12

İş Yeri Temelli Vakaların Bölgelere Göre Dağılımı
2021’de vakaların bölgesel dağılımı önceki yıllardaki yatay seyri takip etmiştir.
İş yeri temelli vakaların yarısı yine Marmara Bölgesi’nde gerçekleşmiştir.
MARMARA

KARADENIZ

%50

%3
İÇ ANADOLU

%12

EGE

%21
AKDENİZ

%7

DOĞU
ANADOLU
GÜNEYDOĞU
ANADOLU

%5

%1
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İş Yeri Temelli Eylem Vakalarının İş / Hizmet Kolları (%)
Metal

22

Memur - Sağlık ve Sosyal Hizmetler

13

Genel işler

11

Dokuma, hazır giyim ve deri

6

İnşaat

5

Memur - Eğitim, Öğretim ve Bilim
Hizmetleri

4

Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç

4

Taşımacılık

4

Madencilik ve taş ocakları

3

Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar

3

Gıda sanayi

2

Enerji

2

Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı,
ardiye ve antrepoculuk

2

Konaklama ve eğlence işleri

2

%57

İŞÇI 
SENDIKASI

Bu grafikte iş yeri temelli eylem vakalarının gerçekleştiği iş kolları ve hizmet kolları gösterilmiştir. Bilindiği üzere kamu görevlileri
(memurlar) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Gerek
kamu kurumlarında gerekse özel sektörde çalışan tüm ücretliler ise
4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir. Bu sebeple memurların iş kolları işçilerin iş kollarından farklıdır ve hizmet kolu ifadesini taşımaktadır.
Dolayısıyla yandaki veride memurlar için faaliyet gösterdikleri hizmet kolları belirtilmiştir. %2’nin altındaki iş/hizmet kolları grafikte
gösterilmemiştir.
2019’da %17, 2020’de %16 olan metal işkolunun oranı 2021’de
%22’ye çıkarak bu işkolunu bir kez daha birinciliğe oturtmuştur.
2019’da sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunun oranı %7 iken
2020’de bu oran %19’a çıkarak bu hizmet kolunu birinciliğe taşımıştı.
Bu artışın ana sebebi Korona virüs salgını sebebiyle bu hizmet kolundaki kamu emekçilerinin çektikleri sıkıntılar ve düzenledikleri artan
sayıdaki eylemdi. 2021’de ise bu hizmet kolunun oranı %13’e inerek
ikinciliğe yerleşmiştir. Üçüncü sırada gelen genel işler işkolundaki eylemlerin hemen hepsi belediye işçilerinin eylemlerinden kaynaklanmaktadır. 2020’de %8 olan bu işkolunun oranı, 2021’de %11’e
çıkmıştır. Dördüncü sıradaki dokuma, hazır giyim işkolunun oranı
2020’de %7 idi. İnşaat sektörü ise 2018’de %14 oranında iken, bu yıldan itibaren düzenli olarak azalmış ve 2021’de %5 ile beşinci sıraya
yerleşmiştir.

%21

%5

MEMUR
SENDIKASI

SENDİKA
DIŞI KURUM

%15

KURUMSUZ

İş yeri Temelli Eylem
Vakasını Örgütleyen
Kurum

Vakaların %57’si bir işçi sendikası, %21’i
ise bir memur sendikası tarafından örgütlenmiştir. Vakaların %15’inde hiçbir kurumun dahli olmamıştır. 2015’te %43 olan işçi
sendikalarının oranı 2019’a kadar düzenli
olarak artarak %56’ya gelmiş, 2020’de ise
%47’ye gerilemiş, çünkü sağlık çalışanlarının artan sayıdaki eyleminden kaynaklı
olarak memur sendikası oranında iki misli
artış yaşanmıştı. 2021’de ise işçi sendikası
oranı yeniden yükselerek 2015’ten beri zirve noktasına çıkmıştır. 2015-2019 yılların-

%3

ORTAKLAŞA

da kurumsuz eylemlerin ortalaması %30
iken, pandemi yılları olan 2020 ve 2021’de
%15’e inmesi dikkat çekicidir. Salgın sebebiyle eylem yapmanın belli açılardan
zorlaştığını, bu durumdan en çok etkilenenlerin potansiyel kurumsuz eylemciler
olduğunu düşünmek mümkündür.
Bazı vakaların birden fazla kurum tarafından örgütlendiği unutulmamalıdır.
Analizde ortaklaşa örgütlenen vakalarda
memur sendikası ve işçi sendikası eylemi
beraber örgütlemiş demektir.
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SAYI

%

SAYI

%

SES (KESK)

51

14

DEV YAPI-İŞ (DİSK)

9

2

BMİS (DİSK)

49

13

PETROL-İŞ (TÜRK-İŞ)

9

2

TÜRK METAL (TÜRK-İŞ)

43

12

TEKSTİL (DİSK)

8

2

GENEL-İŞ (DİSK)

28

8

İNŞAAT-İŞ

8

2

KESK

23

6

BES (KESK)

8

2

EĞİTİM-SEN (KESK)

15

4

TÜM-BEL-SEN (KESK)

8

2

SAĞLIK-İŞ (TÜRK-İŞ)

13

4

BELEDİYE-İŞ (TÜRK-İŞ)

8

2

LASTİK-İŞ (DİSK)

10

3

BAĞIMSIZ MADEN İŞ

6

2

NAKLİYAT-İŞ (DİSK)

10

3

DEV-SAĞLIK-İŞ (DİSK)

6

2

HABER-SEN (KESK)

10

3

G. MADEN-İŞ (TÜRK-İŞ)

6

2

Sendikaların
Örgütlediği Vakalarda
Sendikalar

Sendikanın
Örgütlediği Vakalarda
Konfederasyonlar

Bu grafikte hangi sendikanın kaç iş yeri
temelli eylem vakası örgütlediği ve bu sayının sendikalar tarafından örgütlenen
toplam 366 iş yeri temelli eylem vakası
içindeki oranı gösterilmektedir. Oranı
%2’den aşağıda olan sendikalara tabloda
yer verilmemiştir.
Sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda 2020’de Korona virüs salgınından
kaynaklı gözlenen yükselişin ana motoru
SES idi. 2020’de olduğu gibi 2021’de de
SES en çok iş yeri temelli eylem vakası örgütleyen sendika olmuştur.
2015’ten beri hep ilk üç sırada yer alan,
SAYI

%

DİSK

136

37

TÜRK-İŞ

103

28

KESK

97

27

BAĞIMSIZ

22

6

HAK-İŞ

16

4

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

6

2

TÜRKİYE KAMU-SEN

6

2

MEMURSEN

2

1

Yukarıdaki grafikte bir önceki grafikte
bir bölümünü gördüğümüz sendikalar,
konfederasyonlarına göre dağıtılmıştır.
2020’de gerçekleştirilen iş yeri temelli
eylem vakalarının %37’si DİSK’e, %28’i
TÜRK-İŞ’e, %27’si ise KESK’e bağlı sen-

2015 ve 2017 yıllarında birinci sıraya yerleşen Birleşik Metal-İş 2021’de %13 oranıyla ikinci sıradadır. Üçüncü sırada Türk
Metal gelmektedir. İki metal sendikasının
özellikle Aralık 2021’de MESS ile yapılan
yeni toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden
kaynaklı pek çok eyleme imza attıklarını
belirtmiştik.
2020’da üçüncü sırada gelen Genel-İş
2021’de de dördüncü sıraya yerleşmiştir.
Beşinci sırada gelen KESK’in konfederasyon ismini ön plana çıkartan 23 iş yeri
temelli eylemi tespit edilmiş, bu sebeple
konfederasyon ismiyle yer almıştır.

dikalar tarafından gerçekleştirilmiştir. 2020’ye göre işçi sendikalarında bir
miktar yükseliş yaşandığını belirtmiştik, bu durum konfederasyon düzeyinde
KESK’in birincilikten üçüncülüğe inmesine sebep olmuştur.
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Sendikaların
Sendikalaşmak İçin
Yaptıkları Eylem
Vakası Sayıları

SAYI

27

%

TÜRK METAL (TÜRK-İŞ)

17

20

BMİS (DİSK)

9

11

NAKLİYAT-İŞ (DİSK)

7

8

LASTİK-İŞ (DİSK)

6

7

TEKSTİL (DİSK)

6

7

TEK-GIDA-İŞ (TÜRK-İŞ)

5

6

ÖZ İPLİK-İŞ (HAK-İŞ)

3

4

PTT-SEN

3

4

DEV TEKSTİL

2

2

DGD-SEN

2

2

DEV YAPI-İŞ (DİSK)

2

2

LİMTER-İŞ (DİSK)

2

2

ÇELİK-İŞ (HAK-İŞ)

2

2

ÖZ GIDA-İŞ (HAK-İŞ)

2

2

2021’in sendikalaşma nedeniyle yapılan
eylemlerin belirgin bir artış gösterdiği
bir yıl olduğunu vurgulamıştık. Bu grafikte işçi sendikalarının sendikalaşmak
için gerçekleştirmek zorunda kaldıkları iş
yeri temelli eylem vakası sayıları gösterilmektedir. Grafikte en az iki eylem vakası
gerçekleştirmiş olan sendikalara yer verilmiştir. İş yeri temelli eylem vakalarının
83’ünde sendikalaşma eylem sebepleri
arasındadır. Grafikte vaka sayısının toplam sendikalaşma eylemi vakaları içindeki
oranı da verilmiştir. Genelde sendikalaş-

maya, işten atma nedeni de eşlik etmektedir. Sendikalar iş yerini örgütlerken üyeleri işten atılmakta ve bu saldırıya karşı
eylem yapmak zorunda kalmaktadır.
2020’de bu listede 5 vakayla ikinci sırada olan Türk Metal’in 2021’de ciddi bir örgütlenme atağına geçtiği anlaşılmaktadır.
2020’de bu listede 6 vakayla birinci sırada
olan Birleşik Metal İş 2021’de sendikalaşma sebebiyle 9 vaka örgütlemiş ve ikinci
sıraya yerleşmiştir. İlk iki sıranın ardından 7 ila 6’şar sendikalaşma vakasına imza
atan üç DİSK sendikası gelmektedir.
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Eylemlere Müdahale

%87 %7
409

MÜDAHALE
YOK

38

%5
24

%2
7

KOLLUK
KOLLUK
İŞVEREN VE GÜVENLIĞI
KUVVETLERININ
KUVVETLERININ ŞIDDET
TARAFINDAN
SINIRLANDIRICI HAFIF IÇEREN ENGELLEYICI
MÜDAHALE
MÜDAHALESI
MÜDAHALESI

%1

100

VALILIK
KARARIYLA
EYLEM
IPTALI

TOPLAM

2

2021’de eylemlere yönelik engelleyici devlet/işveren müdahalesi 2020 ile neredeyse tamamen aynı oranda seyretmiştir. Kolluk kuvvetlerinin sınırlandırıcı hafif müdahalesi %7’den %8’e çıkarken, kolluk kuvvetlerinin şiddet
içeren engelleyici müdahalesi oranı %5’te ve işveren ve
güvenliği tarafından müdahale %2’de sabit kalmıştır.

468
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Eylemlerde
Kazanım Durumu

SAYI

29

%

Tam kazanım

57

12

Kısmi kazanım

101

22

Kazanım yok

109

23

Bilinmiyor

201

43

Toplam

468

100

2021 yılı veri girişinde ilk kez eylemlerin
kazanım durumuna dair veri toplamaya
çalıştık. Kazanım durumunun belirlenmesi oldukça zor bir konudur ve çok fazla
emek gerektirmektedir. Bazı vakalarda
ise imkansızdır. Nitekim iş yeri temelli
vakaların %43’ünde kazanım durumuna
dair bilgiye ulaşılamamıştır. Bunların
küçük bir bölümü 2022’ye devreden, bu
sebeple sürmekte olan vakalardır.
Kazanım durumu verilerini eylem vakalarının diğer özellikleriyle çapraz incelediğimizde ortaya çıkan en belirgin sonuç, eylemin üretime yönelik olmasının
kazanım elde etme ihtimalini ciddi şekilde arttırdığıdır. Tam ya da kısmi kazanım
olan eylem vakalarının %39’unda üretimi

yavaşlatan ya da durduran bir eylem yapılmıştır. Kazanım elde edilmeyen ya da
kazanım durumu bilinmeyen eylemler
içinde üretime yönelik olma oranı %12’ye
düşer. Bir diğer deyişle, üretime yönelik olan iş yeri temelli eylem vakalarının
%63’ünde bir kazanım elde edilirken, üretime yönelik olmayan eylemlerde bu oran
%26’ya iner. Bunlar istatistiksel olarak
yüksek denebilecek farklardır.
Eylem vakasının bir sendika tarafından örgütlenmesi de (bir sendikanın dahli olmadan işçiler tarafından örgütlenmesine göre) kazanım durumunu olumlu
yönde etkilemektedir. Ancak aradaki fark
istatistiki olarak oldukça küçüktür.

Genel Eylem
Vakalarının Analizi
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2021 yılında 347 genel eylem vakası gerçekleşmiştir.
347 vakanın 159’u 1 Mayıs mitingleri ve iş yerlerinde 1 Mayıs kutlamaları için örgütlenen eylemlerdir.
2020’de olduğu gibi 2021 yılında da hükümet 1 Mayıs
döneminde tam kapanma ilan etmiştir. 2021’de 1 Mayıs’ın yaklaştığı günlerde kent merkezlerinde sınırlı
sayıda, nispeten düşük katılımlı çağrı eylemleri ve
kutlamalar yapılmıştır. Tam kapanma nedeniyle 2020
ve 2021 yıllarında kamusal alanlarda, kitlesel katılımlı mitinglerin yerini işyerlerinde gerçekleştirilen basit
eylemler ve basın açıklamaları almıştır. Getirilen kısıtlamalarına rağmen Covid-19 pandemisindeki akut
durumun önceki yıla göre gevşemesi işçilerin bir araya
gelmesini kolaylaştırmış ve 2020 yılında 1 Mayıs dolayısıyla tespit edilen 68 genel eylem vaka sayısı 2021
yılında ciddi bir artışla 159’a yükselmiştir.
2021 yılındaki genel eylem vakalarının merkezi
gündemi pandemi sonrası dönemde etkisi derinleşen
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ekonomik kriz olmuştur. Artan enflasyon, düşük büyüme oranı ve TL’deki değer kaybının hızlanması ücretlerde hızlı bir erimeye yol açmıştır. Bu ekonomik
saldırının önünü alabilmek için işçiler ve sendikalar
farklı illerde kamusal alanlarda ve işyerlerinde 159 genel eylem vakası örgütlemişlerdir.
2021 yılında gerçekleşen genel eylem vakalarına
yaklaşık olarak 40 bin katılımcının katıldığı tespit
edilmiştir. 2020 yılına kıyasla işçi sayısı neredeyse iki
katına çıkmıştır. 2021’de kamusal yaşamın eski normaline kısmen geri dönüşü, mekânsal kısıtların ve yasakların kaldırılması, ekonomik gidişatın emekçilere
verdiği ağır tahribatla birleşince vaka sayısını ve işçi
katılımını bir önceki seneye göre olumlu yönde etkilemiştir. 2020 yılına kıyasla 43 vaka artışıyla 347’e çıkan genel vaka sayısı, 2021 yılındaki vaka toplamının
%42’ini oluşturmaktadır.
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Genel Eylem Vakalarında
Eylem Türleri

Genel Eylem Vakalarında
Eylem Nedeni
SAYI

%

SAYI

%

Basın açıklaması

275

79

1 Mayıs eylemi

159

46

İş yerinde basit eylem

59

17

Geçinemiyoruz

70

20

Yürüyüş

8

2

Adil vergilendirme

47

14

Miting

8

2

Toplumsal cinsiyete ilişkin

31

9

15-16 Haziran anması

24

7

Halk için bütçe

19

6

Asgari ücret

16

5

Diğer

15

4

İşçi sağlığı, iş cinayeti

15

4

Zamlar, enflasyon

7

2

Önceki yıllarda olduğu gibi genel eylem vakalarında basın açıklaması en sık görülen eylem türüdür. İş yerinde
gerçekleştirilen basit eylemlerin önemli bir bölümü,
Birleşik Metal-İş’in yetkili olduğu iş yerlerinde 8 Mart,
25 Kasım gibi kadın mücadelesi açısından sembolik tarihlerde ve İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki göstermek için kadın işçiler tarafından örgütlenen,
toplumsal cinsiyete ilişkin adaletsizliklere karşı uyarı
eylemlerinden oluşmaktadır. İş yerinde basit eylemlerin bir diğer kısmı yine BMİS’e üye iş yerlerinde yıl
sonunda ücretlerdeki enflasyonist baskıya karşı ücret
artışı talebiyle örgütlenen eylemlerdir. 2021’de farklı illerde gerçekleşen 8 miting ise KESK, TMOBB ve
DİSK’in öncülüğünde emekçilerin geçinme sorununu
gündeme taşıyan kitlesel tepkilerdir.

Genel Eylem Vakalarında
Eylem Mekanı
SAYI

%

Kent merkezi, meydanı, parkı

144

42

İş yeri içi

126

36

İş yeri önü

53

15

Sendika önü

7

2

Adliye önü

6

2

Genel eylemler beklenebileceği üzere en sık oranda
kent merkezi ve meydanlarında gözlenmiştir. Genel eylem vakalarında sendikaların örgütlü olduğu işyerleri
de işçiler açısından bir eylem mekânı olmaya devam etmiştir. 2021 yılında genel eylem vakalarında mekânsal
dağılımın bir önceki seneye ufak değişimlere rağmen
benzerlik göstermektedir.

2015 yılından beri 1 Mayıs eylemleri en sık gözlenen genel eylem nedeni olarak yine birinci sırada yer almıştır.
2021 yılında ülke gündeminin öncelikli konusu olan
ekonomik gidişat tahmin edileceği üzere çalışma yaşamının ve işçi sınıfı eylemlerinin de asli unsuru olmuştur. Dağılımdaki “geçinemiyoruz”, “ücret için adil vergilendirme”, “halk için bütçe”, “asgari ücret” ve “zamlar,
enflasyon” genel eylem nedenleri ekonomik gidişata
karşı işçilerin verdiği kitlesel tepkileri içermektedir. Bir
başka deyişle, 2021 yılında tespit edilen 347 genel eylem
vakasının 159’u (%45’i) işçilerin deneyimledikleri ekonomik güçlüğe karşı örgütlediği eylemleri bize göstermektedir.
Toplumsal cinsiyete ilişkin 31 genel eylem yapılmıştır. Bu eylemler daha ziyade iş yerlerinde gerçekleştirilmiştir. 26’sı DİSK tarafından, üye kadın işçilerce
örgütlenmiştir. Çalışma hayatındaki toplumsal cinsiyet
temelli eşitsizliklerin yanı sıra İstanbul Sözleşmesinin
fesih kararı da emekçilerin gündeminde olmuştur.
İşçi sağlığı, iş cinayeti sebebiyle 14 eylem gerçekleşmiştir. İş yeri temelli eylemlerde olduğu üzere genel eylem vakalarında da işçi sağlığı, çalışma hayatının yakıcı
ve süreğen sorunlarından birisidir.

NOT: Tablolarda %2 ve üzerindeki eylem türlerine yer verilmiştir.
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Genel Eylem Vakalarında
İllere Göre Dağılım

Genel Eylem Vakalarını
Örgütleyen Kurum

İzmir

SAYI
84

%
24

Bursa

SAYI
14

%4

İstanbul

67

19

Eskişehir

14

4

Kocaeli

49

14

Adana

11

3

Ankara

20

6

Manisa

11

3

Şimdiye dek sanayi havzaları ve sermayenin yoğunlaştığı büyük şehirler eylemlerin daha sık gerçekleştiği
alanlar olmuştur. Bu anlamda, 2021 yılı il dağılımında
ciddi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. İzmir, Ankara,
İstanbul, Kocaeli ve Ankara merkezi yerini korumuştur.
İzmir ve ilçelerinde 1 Mayıs ve ekonomik temelli eylemler daha sık örgütlenmiş, bu sayede İzmir 2020’e kıyasla İstanbul’u geçip, birinci sıraya yerleşmiştir. 2020’ye
göre 2021’de Adana’da gerçekleşen eylem sayısı bir
hayli azalmış (35 eylemden 11’e inmiş) ve 13 eylemden
4’e inen Diyarbakır dağılımda %3’ün altında kaldığı için
grafikte yer almamıştır.

NOT: Tablolarda %3’ün altındaki iller gösterilmemiştir.
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SAYI

%

DİSK BMİS

92

27

DİSK

60

17

DİSK GENEL-İŞ

57

16

KESK

44

13

KESK EĞİTİM-SEN

27

8

TMMOB

26

8

TÜRK-İŞ PETROL-İŞ

18

5

TTB

17

5

KESK SES

14

4

KESK TÜM-BEL-SEN

14

4

TÜRK-İŞ TÜMTİS

14

4

DİSK EMEKLİ-SEN

12

4

Genel eylemleri örgütleyen kurumlarda konfederasyon isminin ön planda olduğu genel eylemler o konfederasyonun hanesine yazılırken, konfederasyona bağlı
bir sendikanın yaptığı genel eylemler o sendikanın hanesine yazılmıştır. Genel eylemlerde Birleşik Metal-İş,
Genel-İş ve Eğitim-Sen en sık eylem örgütleyen sendikalar olmuştur.
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Genel Eylem Vakalarını
Örgütleyen Sendika - Konfederasyona Göre

DİSK

%71

VAKA SAYISI
225

KESK

%28

VAKA SAYISI
89

TÜRK-İŞ

%18

VAKA SAYISI
57

Genel eylemlerin birçoğunda farklı
sendikalar birlikte eylem yaptıkları
için konfederasyonların vaka sayılarının toplamı genel eylem vakası
toplamından fazladır.
Genel eylemleri örgütleyen sendikalar bağlı bulundukları konfederasyona göre tasnif edildiğinde HAK-İŞ
dışındakiler eylem sayılarını önceki
yıla göre artırmışlardır. DİSK’in genel nitelikli eylem örgütleme kapasitesini bir önceki yıla göre koruduğu
gözlemlenmektedir. Türk-İş 57 vakayla üçüncü sırada gelmiştir.

BAĞIMSIZ

%4

VAKA SAYISI
11

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

%3

VAKA SAYISI
8

2021 yılında kamu emekçilerinin konfederasyonları genel eylem
vakalarında daha görünürdür. 2020
yılına göre KESK eylem sayısını
53’ten 89’a çıkartmış ve sıralamadaki yerini korumuştur. 2020 yılı dağılımında yer bulamayan BİRLEŞİK
KAMU-İŞ, 8 eylem vakası örgütleyerek dördüncü sıraya yerleşmiştir.
HAK-İŞ’in eylem performansı bir
önceki yıla göre daha âtıl kalmıştır.
2020 yılında 15 genel eylem sayısına
sahip konfederasyon, 2021’de sadece
2 genel eylem örgütlemiştir.

HAKİŞ

%1

VAKA SAYISI
2

Yakın Plan:
2021’nin Öne Çıkan
Eylemleri
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Cargill
Tekgıda-İş

1280 gündür Cargill’de Tek Gıda İş’in sürdürdüğü sendikalaşma direnişi zaferle
sonlandı. Direniş 17 Nisan 2018’de sendikal örgütlenme yapan işçilerin işten
atılmasıyla başlamıştı. İşten atılan sekiz
işçi direnişi 3,5 yıl boyunca sürdürmüştü.
Bursa’daki fabrikanın önünde ya da başka
yer ve şehirlerde pek çok eylemler düzen-

lemişlerdi. 18 Ekim 2021’de bakanlığın
çoğunluk tespiti vermesi ve işverenin
yetki itirazı yapmayacağı yönündeki işareti sonucu eylem sonlandırıldı. Kasım
2021’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
başladı ve sendika 2022 Nisan ayında
toplu iş sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.
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CarrefourSA
DGD-SEN

CarrefourSA’nın Esenyurt deposunda çalışan yaklaşık 300 işçinin yaklaşık 50’si
CarrefourSA kadrosunda çalışıyor ve TezKoop-İş sendikasına üye olabiliyordu.
Kalan işçiler ise iki farklı taşeron şirkette
çalışıyordu. Depoda kadrolu ve taşeron
olarak bölünmüş işçilerin haklarını savunmaya çalışan, bir dönem Tez-Koop-İş
CarrefourSA depo iş yeri temsilcisi de olan
Murat Polat 18 Ağustos’ta işten çıkarıldı.
Murat Polat, işten atıldıktan sonra depo
önünde DGD-SEN ile direnişe başladı. 32
gün süren direniş sürecinde Polat işe dö-

nemese de depodaki taşeron işçiler arasında örgütlü davranma refleksi gelişti ve çeşitli kazanımlar elde edildi. Bu durumdan
rahatsızlık duyan işveren gelişen örgütlülüğü kırmak için 8 Kasım’da dört öncü işçiyi işten attı. Bu gelişme karşısında depo
işçileri yaklaşık bir saat iş durdurdu ve atılan arkadaşlarını işe geri aldırarak büyük
bir başarıya imza attı. CarrefourSA’daki bu
olumlu deneyim, Migros depo işçilerinin
2022 başındaki başarılı grevine örnek teşkil edecekti.
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China Tool
Birleşik Metal-İş

İşçilerin sendikalaşmak
için yaptıkları eylemlerle
2020 raporuna giren China Tool’da Birleşik Metal-İş yetkiyi aldı ve Şubat
2021’de toplu iş sözleşmesi
imzaladı.
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Enerji-Sa Elektrik
Dağıtım İşçileri
TİS Tepki Eylemleri

Başkent Elektrik, Ayedaş ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi satın
alan Enerji-SA’ya bağlı elektrik dağıtım şirketlerinin 2021 yılı itibariyle mavi ve beyaz yaka toplam yaklaşık 2.500 çalışanı bulunuyor. İşçiler
TÜRK-İŞ’e bağlı TES-İŞ sendikasında örgütlüler. Patron işçilere %6’lık
bir ücret artışı teklif ediyor. İşçiler
bu öneriyi kabul etmiyorlar. 2021 Nisan sonunda patronun ücret teklifini
güncellememesi üzerine TİS süreci
Yüksek Hakem Kurumu’na taşınıyor.
Ankara’daki öfkeli enerji işçileri
ilk fiili grev eylemi sendikanın gönülsüzlüğü ve patronun tehditlerine
rağmen 30 Nisan’da örgütlüyorlar ve
yaklaşık bir hafta sürüyor. Bu eylemlilik döneminde TES-İŞ’ten işçi istifaları yaşanmaya başlıyor.
2021 Haziran’da patron teklifini
yılın ikinci yarısında resmi enflasyona ek %5’lik ücret artışı yapacağını söyleyerek güncelliyor. İşçiler bu
güncel teklifi de kabul etmiyorlar.
İşçiler, iki yıllık sözleşme, ücretlere

ilave %5 zam, ikramiye ödemesinin
sözleşmenin ilk yılı için 50, ikinci
yılı için ise 60 iş günü üzerinden hesaplanmasını, ücretlere enflasyon
oranının yüzde 4+4 olacak şekilde
zam yapılması, iş yerinde taban ücreti uygulaması ve işçi rızası alınmadan sözleşmenin imzalanmamasını talep ediyorlar.
Temmuz ayının ilk haftasında
sendika ve patron sürece işçileri dahil etmeden, ilk 6 ay için %9, takip
eden 6 ayda %7, sonraki yıl için ise
%4+4’lük bir ücret artışını içeren
sözleşmeyi imzalıyorlar. Dört ilde
sürecek kitlesel eylemlerin işaret fişeği Adana’da Toroslar Elektrik Dağıtım’daki işçilerce yakılıyor. İşçiler
kitlesel bir şekilde iş bırakarak, sendika başkanı ve patronu görüşmeye
çağırıyorlar. Adana’daki işçilerin
mücadele çağrısına Toros Elektrik
Dağıtım’ın Zonguldak şubesinden
de destek geliyor ve Zonguldaklı
işçiler de iki gün sürecek fiili grev
başlatıyorlar. İş yerlerinde başlayan
kitlesel tepki sendika binaları önü-

ne de taşındı. İstanbul’daki Ayedaş
işçileri de eylem dalgasına katıldılar.
Enerji-Sa’nın genel merkezi önünde toplanan işçiler, iş bıraktılar ve
sendika ve işverenden hesap sordular. İşçiler sendikacıları istifaya çağırdılar. 5 gün süren ikinci fiili grev
dalgasından sonra işbaşı yapılıyor ve
fakat işçilerin öfkesi, huzursuzluğu
dinmiyor. Sendikadan istifalar hız
kazanıyor.
2021’nin Nisan ayı sonundan
Temmuz ayı ortasına kadar devam
eden yaklaşık iki buçuk aylık dönemde dört ilde toplu iş sözleşmesi müzakerelerine tepki olarak işçiler toplamda 13 gün süren, kesintili bir fiili
grev örgütlüyorlar. Ağustos ayından
itibaren işçiler DİSK’e bağlı Enerji-Sen’e kitlesel olarak geçiş yapmaya karar veriyorlar. 2022 yılının ilk
aylarından itibaren patron saldırıya
geçecek ve Enerji-Sen öncülüğünde
başlayacak yeni eylem dalgası, Enerji-Sa’nın genel merkezi önünde kalıcı
direnişle, kent merkezlerinde yapılan eylemlerle devam edecek.
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MESS
Birleşik Metal-İş
ve Türk Metal

Bilindiği üzere bir süredir MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile metal sektöründeki üç büyük sendika (Türk
Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş) arasında ikişer yılı kapsayan Grup Toplu İş
Sözleşmeleri imzalanmaktadır. Eylül
2021-Ağustos 2023 arasında geçerli olacak olan ve yaklaşık 130 bin metal işçisini
kapsayan yeni TİS’in görüşmeleri 2021’in
Ekim ayında başladı. Hükümetin ilan
edilecek olası bir grevi ulusal güvenlik
bahanesiyle yasaklayacağını öngörmek
mümkündü. Bu bağlamda toplu görüşme
sürecini işçi lehine etkilemek için 2021
Aralık ayında Birleşik Metal-İş ve Türk
Metal sendikaları çeşitli eylemler düzenledi. Araştırmada bu kapsamda hepsi
Aralık ayında gerçekleşen 52 iş yeri temelli eylem vakası tespit edildi. Bunların 27’si Birleşik Metal-İş, 25’i ise Türk

Metal tarafından örgütlendi. Birleşik
Metal-İş’in eylemlerinde, bazı vakalarda
birden fazla kere olmak üzere yarımşar
saatlik fiili grevler gerçekleştirilmiştir.
Türk Metal’in sadece bir vakasında basına yansıyan yarım saatlik fiili grev tespit
edilmiştir. Türk Metal asıl olarak pek çok
ilde miting benzeri kitlesel basın açıklamaları yapmıştır. Nihayetinde 11 Ocak
2022 günü üç sendika ortaklaşa bir şekilde MESS ile aynı Grup Toplu İş Sözleşmesine imza atmıştır. Eylül 2021-Eylül 2023
arasında iki yılı kapsayan sözleşmenin
birinci altı ayında ortalama %27, ikinci
altı ayda %30 (enflasyonun %30’dan yüksek gerçekleşmesi durumunda enflasyon
oranı), üçüncü ve dördüncü aylarda ise
enflasyon oranında zam elde edilmiştir.
Sosyal haklarda da birtakım artışlar sağlanmıştır.
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Mitsuba
Birleşik Metal-İş

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
ve otomotiv sektöründe faaliyet yürüten,
Japon menşeli Mitsuba fabrikasında DİSK
Birleşik Metal-İş Sendikası 2021 başında örgütlendi. Şubat ayında çoğunluğu sağlayan
sendika yetki için bakanlığa başvurdu. Mart
ayında bakanlık yetkiyi onayladı, Mitsuba
yönetimi ise süreci uzatmak adına Mart
ayında yetkisiz bir mahkemeye itiraz dilekçesi vererek dava sürecini başlattı.
28 Eylül günü 4 işçi ekonomik daralma
gerekçe gösterilerek işten atıldı. Birleşik
Metal-İş Sendikası süreci işçilerin sendika hakkına saldırı ve işçileri baskı altına
alma olarak değerlendirerek direniş baş-

lattı. İşten atılan 4 işçi fabrika önünde eyleme geçerken, fabrika içerisindeki işçiler
üretimi yavaşlattı. Bu süreçte 185 kişilik
fabrikada yaklaşık 120 işçi sendikaya üye
olmuştu.
11 Ekim’de 5 sendikalı işçi daha işten
atılınca fabrikadaki yaklaşık 120 sendikalı işçi fiili grev ve işgal başlattı. Buna
karşı işveren geri adım attı ve 12 Ekim’de
sendikayla masayla oturdu. Görüşmelerde
işveren enflasyon oranından fazla zammı
kabul etmeyip, yetki itirazı davasını da
çekmeyince davanın sonucunu bekleme
kararı alındı. İşçilerin kararlılığı ve sendikal örgütlülük sürüyor.
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Xiaomi
Türk Metal

Çin menşeili teknoloji devi Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’da bulunan
fabrikasında 800 işçi çalışıyor. Uzun
mesai saatleri, düşük ücret politikasından yılan işçiler, iş yerindeki çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla
Türk Metal sendikasında örgütlenmeye başlıyorlar. 2021 Ağustos ayı
sonunda patron sendikaya örgütlenen 25 öncü işçiyi işten atıyor. İşçiler
bu saldırı karşısında şalter indiriyor
ve üretimi durduruyorlar. Ağustos sonunda Xiaomi’de işçilerin başlattığı,
beklenmedik kitlesel mücadele karşısında patron çare olarak fabrikayı beş
günlüğüne kapatmaya karar veriyor.
2 Eylül’de fabrika açılıyor fakat bir
kısım kararlı işçi, direnişi iş yeri bahçesinde devam ettiriyorlar. Patron
üretimi düşük yoğunlukta sürdürmeye çalışırken bir yandan işten atma
saldırısı hız kazanıyor. Atılan işçiler
fabrikayı terk etmiyorlar ve fiili grev
devam ediyor.
Direnişteki işçiler “8 saatlik mesai 12 saate çıktı, işçi alacağız dediler
almadılar. Gün geçtikçe iş yükümüz
arttı. Eyleme çıkmaya bir arkadaşlarının işten atılmasıyla karar verdik.
Bardağı taşıran son damla bu oldu”
diyorlar. Eylül ayının ilk haftası bittiğinde sendika iş yerinde çoğunluğu

sağladı. Patron ise fiili grevi zayıflatmak ve mücadelenin önünü almak
için gece yarısı işçilere mesaj gönderdi. Son duruma göre işçilerin ücret
dışı sosyal haklarında belli şartlara
bağlı olarak yaklaşık 3500 TL artış
yapacağını ilan etti. İşçiler bu teklifi
kabul etmiyor, sendikanın tanınması
ve haklarının resmen güvence altına
alınmasını talep ediyorlar.
Direnişin ikinci haftasında mücadele devam ediyor. Pazartesi günü sabah vardiyasına gelen işçiler de greve
katılıyorlar. Patron gece vardiyasını
bitiren işçilerin direnişe katılacakları korkusuyla iş yerinden çıkmasına
izin vermedi, fabrikanın kapılarını
üzerlerine kilitledi. Farklı vardiyalarda çalışan ve işten atılan işçiler mesaiye geldiklerinde iş yerine alınmıyorlar. Fabrika kapısı önünde ve iş yeri
bahçesinde mücadeleye devam ediyorlar. Xiaomi patronu “sendikadan
istifa edin, işbaşı yapın” diye işçileri
tehdit etmeye devam ediyor. Fabrika
önüne polis yığıyor. Bir yandan işçi
kıyımı sürüyor. Akşam vardiyasına
gelen işçiler işten atıldıklarını öğrendiler. Atılan işçi sayısı 180’e yükseldi.
Öfkeli işçiler fabrika kapısını zorlayıp ve güvenlik engelini aşarak fabrika bahçesinde devam eden mücadele-

ye katıldılar.
18 Eylül’de Türk Metal sendikası
ile Xiaomi patronu arasında görüşmelere başlandı, 21 Eylül’de mutabakat sağlandığı duyuruldu. Patron
mahkemeye yaptığı sendika itirazını
geri çekiyor. Atılan işçilerin geri alındığı ilan edildi. İşçiler iş yeri önünde
azimle sergiledikleri mücadele sonrasında elde ettikleri kayda değer kazanımı yaptıkları coşkulu bir eylemle
kutladılar. İş yerinde üretim başladı.
Sendika 1 Ekim’de TİS görüşmelerinin başlayacağını duyuruyor. Toplu
İş Sözleşmesi müzakere sürecinin
detayları, işçilerin talepleri kamuoyu
ile paylaşılmıyor. İşçilerin dirayetli mücadelesi sonucunda iş yerinde
sendikanın yetki kazanması 2021’nin
umut verici gelişmelerinden birisi,
fakat 2022 yılının ilk aylarında sendika işveren yanında saf tutmaya
başlıyor. 2022 Mart ayında Xiaomi
patronu daralma gerekçesiyle 110 işçiyi işten atıyor, sendika sessiz kalıyor. İşçilerin ifadesine göre atılacak
110 işçinin belirlenmesinde sendika
patronla iş birliği yaparak liste hazırlıyor. Atılan işçiler fabrika önünde
direnişe geçerek sendikanın ikircikli
tavrını ve patronu protesto etmeye
devam ediyorlar.

İş Yeri Temelli
Eylemlerin Gerçekleştiği
İş Yerleri Listesi
Aşağıdaki listede yer alan bazı iş yeri isimlerine yönelik çok sayıda iş yeri temelli
eylem yapılmıştır. Örneğin Kamu İdaresi ibaresi, kamu görevlilerinin genelini
kapsayan 6. dönem toplu sözleşmesine ilişkin yapılan eylemler için kullanılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi iş yerleri için de aynı şey geçerlidir. Tek
ya da belirgin bir iş yerine yönelik olmayan, bir grup iş yerine yönelik olan eylem
vakalarında eylem düzenleyen kurumun ismi kullanılmıştır.
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1.

3M

41. Atlas Denim

2.

A Plas Genel Otomotiv Mamülleri A.Ş

42. Avcılar Belediyesi

3.

A101 Marketleri

43. Aydın Kuşadası Belediyesi

4.

Abalıoğlu Lezita

44. Ayedaş

5.

ABB Elektrik

45. Aygaz

6.

ABB Power Grids

46. Bakırköy Belediyesi

7.

Accuride Wheels Bilecik Jant Sanayi A.Ş.

47. Bakırköy Belediyesi’nin bir şirketi

8.

AD Demirel

48. BAKPER AŞ. (Bakırköy Belediyesi taşeronu)

9.

Adalet Bakanlığı, Karşıyaka Adliyesi

49. Baldur

10. Adin Oto Donanım

50. Balta Orient

11.

51. Bamesa

Ak Nişasta

12. Aka Otomotiv

52. Başkent Elektrik Dağıtım

13. Akınalbella

53. Başkent Enerji

14. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı

54. Başöz Enerji

15. AKM inşaatı

55. BAYPAŞ (Bayrampaşa Belediyesi Taşeronu)

16. Aksoylar

56. Bayraklı Aş. (Bayraklı Belediyesi Taşeronu)

17.

57. BEDAŞ

Alba Plastik

18. Aliağa Belediyesi

58. Bel Karper

19. Alperdem İnşaat (Bayraklı şehir hastanesi taşeron
firması)

59. Belka Kauçuk

20. Altın Çini

61. Bilginay Temizlik (Beşiktaş Belediyesi Taşeronu)

21. Amana Foods
22. Anadolu Döküm
23. Anadolu Üniversitesi
24. Angel Halı
25. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
26. Ankara İbn Sina Hastanesi
27. Ankara/Yapracık TOKİ 4. Etap
28. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
29. Antalya Belediyesi -İnsan Kaynakları AŞ
30. Arçelik (Eskişehir fabrikası)
31. Arçelik Bulaşık Makinesi Fabrikası
32. Arfesan
33. Arıtaş Kriyojenik
34. Arpek (Gebze)
35. Arsan Kauçuk
36. Artım İnşaat
37. ASD Laminant
38. Ataşehir Belediyesi
39. Atatürk İlkokulu
40. Atılım Tekstil

60. Beşiktaş Belediyesi
62. Bimeks
63. Bornova Belediyesi
64. Bosal Metal İşleme Sanayi
65. Bosch
66. Bozzetto Kimya
67. Brisa
68. Buca Belediyesi
69. Caba Group
70. Candy-Hoover
71. Çankaya Belediyesi- Çanpaş Aş
72. Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi
73. Cargill
74. CarrefourSA
75. Çayırova Boru
76. Çelik Halat
77. Cem Bialetti
78. Çemen Tekstil
79. Cengiz Makina
80. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
81. Çiftay Aş: Erzincan
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82. Çiftay Aş: Kayseri

123. Eti Maden İşletmeleri

83. Çiftçiler Ayakkabı

124. Europower Enerji

84. Çiğli Belediyesi Restaurant İştiraki

125. Eyüp Devlet Hastanesi

85. Çimsetaş

126. Finans Şehir Merkezi İnşaatı

86. CMS Jant

127. Flomak

87. CPS Otomotiv Tekstil

128. Fontana Kalıp

88. Crakers Pizza

129. Ford Otosan Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları

89. Çukurova Havalimanı inşaatı

130. Fubba

90. Cumhuriyet Gazetesi

131. Galataport İnşaat

91. Dega Demir

132. Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve
Yatırımları A.Ş.

92. Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.
93. Destek Otomotiv
94. DGC lojistik
95. Digi Mask
96. Diyarbakır Belediyesi
97. Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi
98. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
99. Doğanay Gıda
100. Döhler Gıda
101. Donghee
102. Dostel
103. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
104. DRC
105. Dynamo Denim
106. Eastchem
107. Eco Cold
108. Ege Linyit
109. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
110. Egger Dekor
111. Ejot Tezmak
112. Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş
113. Eneray Yapı (TOKİ Antalya taşeronu)
114. Enka Saç
115. ENMED Global Tekstil
116. Enplast Plastik
117. Ersan Elektrik
118. ESE Kablo (Evora Denizli şantiyesi)
119. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
120. Eskişehir Şehir Hastanesi
121. ETF Tekstil
122. Eti Bor

133. GAMAK Motor
134. Gates
135. Gaziantep Spor Kulübü
136. GEMAK (Tuzla Gemi Tersanesi)
137. Georg Fischer Hakan Plastik (Çerkezköy)
138. Georg Fischer Hakan Plastik (Urfa)
139. Getir
140. Giresun Belediyesi
141. Gizem Makine
142. GKN Sinter Metal
143. Grid
144. Gürgentepe Belediyesi
145. Güven Boya
146. Habaş Demir Çelik
147. Habertürk
148. Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi
149. Hacettepe Üniversitesi
150. Hatay Devlet Hastanesi
151. Hayat Park Gayrimenkul
152. Hebo Yapı
153. Hidromek
154. Hitachi Power
155. Hopa belediyesi
156. HT Solar
157. Hürriyet Lokantası
158. Hyundai Assan Otomotiv
159. Hyundai Howon
160. İmbat Madencilik
161. İndomie Adkotürk
162. İnönü Üniversitesi Tıp Merkezi
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163. İpek İş Tekstil

202. Kleidco

164. İSİG Meclisi (İstanbul)

203. Kömürcüoğlu Group

165. ISIT AŞ (Galataport şantiyesi taşeron firma)

204. Kroman Çelik

166. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

205. KTÜ Farabi Hastanesi

167. İstanbul Finans Merkezi şantiyesi

206. Kuzey Star Tersanesi

168. İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği

207. Lila Kağıt

169. İstanbul Tıp Fakültesi

208. Lindsay Sulama San. Tic. A.Ş.

170. Isuzu (Anadolu Isuzu)

209. Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ

171. İTÜ Temizlik İşçileri

210. Mahle Motor

172. İzdeniz

211. Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

173. İzelman

212. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

174. İzenerji

213. Maksem Yapı

175. İzmir Buca Belediyesi

214. Maltepe Belediyesi

176. İzmir Büyükşehir Belediyesi

215. Maltepe Devlet Hastanesi: Ek ödeme eylemi

177. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi

216. Mamabüs Yemek

178. İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş.

217. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan
Hastanesi

179. İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
180. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

218. Mas-Daf

181. İzmir Metro A.Ş.

220. Mavi Kalem Derneği

182. İzmirli müzisyenler, kafe bar çalışanları

221. MENAŞ (Menemen Belediyesi taşeronu)

183. İZSU taşeronu

222. Merbel Aş. (Konak Belediyesi taşeronu)

184. İztek A.Ş. (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

223. Mersin Büyükşehir Belediyesi

185. Kafe Bar Çalışanları (Ankara)

224. Mersin Tabib Odası

186. Kamu İdaresi

225. Mersin Toptancı Hali

187. Kar-Deniz Maden

226. Meslek Fabrikası (İzmir Büyükşehir taşeronu)

188. Karaburun Belediyesi

227. MESS

189. Kartal Belediyesi

228. META-SU (Menemen Belediyesi taşeronu)

190. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi

229. Metalsan Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. A.ş

191. Kasdaş Aş. (Kadıköy Belediyesi Taşeronu)

231. Milli Eğitim Bakanlığı

192. Katı atık işçileri - Ümraniye
193. Katı atık işçileri - Yenibosna
194. Kayı İnşaat
195. Kaynak İplik
196. Kayseri Belediyesi
197. Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi
198. Kentpar Otomotiv
199. Keskin Gemi
200. KHK’lı Kamu Emekçileri (İstanbul)
201. Kırpart

219. Mastaş

230. Migros
232. Mitsuba
233. Modül Çelik
234. Mopak
235. Mscenglend Gemi
236. Murat Beyaz İlkokulu inşaat işçileri
237. NAK Kargo
238. Narbel Aş. (Narlıdere Belediyesi taşeronu)
239. Nedex Kimya
240. Nelteks
241. Neo Trend Tekstil
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242. Nursel Tanrıverdi - Selvi Polat - KHK

283. Sarıyer Toplum Sağlığı Merkezi

243. Oba Makarna

284. Sarkuysan

244. ODTÜ

285. Sayacılar (Adana)

245. Onat Alüminyum

286. Schneider Elektrik (Manisa)

246. Onur Air

287. SCM

247. Oppo

288. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi

248. Ototrim

289. Şenkaya Çelik Döküm

249. Özak Tekstil

290. Sinbo

250. Özkılıç Grup

291. Sio Otomotiv

251. Özsen Tekstil

292. Şişecam (Balıkesir)

252. Öztreyler

293. Şişecam (Bursa)

253. Park Konak

294. Şişli Belediyesi

254. Pegasus

295. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi

255. Penta
256. Petkim
257. Pimsa Otomotiv
258. Pirelli
259. Polat Madencilik
260. Poly Metal
261. Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik
262. Port Royal inşaatı taşeron firması
263. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi
264. Prysmian
265. PTT
266. PTT Bilgi Teknolojileri AŞ.
267. PTT Diyarbakır
268. PTT Taşeronu (İstanbul)
269. PTT Taşeronu (İzmir)
270. Rapro (Gates)
271. Recticel
272. Renault
273. Renta
274. Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları
275. Rönesans İnşaat
276. Saf ve Avrasya Adi Ortaklığı (PTT taşeronu)
277. Sağlık Bakanlığı
278. Sakarya’da bir inşaat şirketi
279. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
280. Sanat Meclisi
281. Sarıgözoğlu Bursa
282. Sarıkaya Pano

296. Skyland İstanbul (Eroğlu Yapı Aş.)
297. SML Etiket
298. Stow Depo ve Ekipman AŞ
299. Systemair HSK
300. Tanzim Market
301. Tay Tekstil
302. Tayaş
303. TCDD
304. TCE Ege Konteyner Liman İşletmeleri
305. Tecno Mobile
306. TEHİS: Motokuryeler ölmesin
307. Teknik İplik
308. Tekpol Teknik Poliüretan
309. Termokar
310. The Elysium Otel
311. Tofaş
312. Torbalı Belediyesi
313. Toroslar Elektrik Dağıtım İşçileri
314. Totomak
315. TPI Composite
316. Trelleborg
317. Trendyol
318. Trendyol Go
319. TRT
320. Tunceli Belediyesi
321. Tunceli Devlet Hastanesi
322. Tur Assist (Mapfre Sigorta)
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323. Turan Plastik
324. Turizm İşçileri Dayanışması Antalya eylemi
325. Türkerler Holding taşeronu
326. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
327. Türkiye Taşkömürü Kurumu
328. Tüvtürk Bolu
329. Tüvtürk Eskişehir
330. Tüvtürk Kastamonu
331. Tüvtürk Muğla
332. Tüvtürk Urfa
333. Uğur Tekstil
334. Us Group
335. Uyar Madencilik
336. Valeo
337. Vero Madencilik
338. Vestel
339. Vigo
340. Westmode Tekstil
341. Xiaomi Salcomp
342. Yalova Belediyesi
343. Yasin Kaplan Carpet
344. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi
345. Yemek Sepeti
346. Yılmazlar Ayakkabı
347. YPS otomotiv
348. Yücel Boru
349. Yüksel Direnişi
350. ZF Sachs
351. Zonguldak Belediyesi

İ Ş Ç İ S I N I F I
E Y L E M L E R İ
R A P O R U
2 0 2 1
Emek Çalışmaları Topluluğu (EÇT), 2014 yılı Eylül ayında bir grup akademisyen, araştırmacı ve sendika uzmanının koordineli çalışma imkanları üzerine
gerçekleştirdiği bir dizi buluşma sonucu doğdu. 2015 senesinden beri düzenli
olarak yıllık İşçi Sınıfı Eylemleri Raporları yayınladı. Emek meselesi üzerine
çalışan akademisyen ve araştırmacıların katıldığı çeşitli toplantılar ve atölyeler düzenledi. 2018 ve 2019 yıllarında iki sendika okulu programı örgütledi.
Emek çalışmaları kaynakçaları hazırladı.

