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SUNUŞ

  Türkiye, 1980 yılında 24 Ocak kararları ile
neoliberalizme geçmiş, 12 Eylül askeri darbesi
neoliberal politikaların tank paletleri ile uygulanmasına
yol açmıştır. 80’li yıllarda kurumsallaşmaya çalışan
neoliberalizm, 90’lı yıllar boyunca Türkiye halklarını
açlık, işsizlik ve sefalete sürükleyen ardışık krizler ortaya
çıkarmıştır.

   2002 yılında iktidara gelen AKP, neoliberal politikaları
derinleştirmiştir. Neoliberalizmin Türkiye’de
yerleşmesinde diğer tüm iktidarlardan daha iştahlı
hareket eden AKP, tüketime ve borca dayalı,
özelleştirme ve güvencesizliği esas alan, emek
sömürüsünü arttıran ve yabancı sermayeye bağımlı bir
ekonomi modeli yerleştirmiştir. Üretimden düşürülen
işçi sınıfı işsizliğe terk edilmiş, mevcut emek gücü
sendikasızlaştırılmış, güvencesizlik yaygınlaştırılarak işçi
düşmanlığı yapılmıştır. Mülksüzleştirilmiş, geleceksizlik
bırakılmış ve belirsizliğe terk edilmiş milyonlarca insan
Türkiye’nin gerçeği haline gelmiştir. Özelleştirmeler ile
sermaye ihya edilirken milyonlar yoksullaştırılmıştır.
Devletin yeniden ölçeklenmesi iddiası ve OHAL KHK’leri
ile kamu personel rejimi dönüştürülmüş ve totaliter
rejimin görüntüsü olacak şekilde mülakatla kamu
kurumları doldurulmuştur. Otoriter popülist siyaset
Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada yayılırken, bu
siyasetlere karşı direniş ilmek ilmek örülmüş ve
yayılmıştır.

          Hem dünyada hem Türkiye’de neoliberal ekonomi
modelinin sürdürülemeyeceği her gün biraz daha açığa
çıkmış, Covid-19 pandemisinden önce sınıf temelli
toplumsal itirazlar Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya
kadar hemen her yere yayılmıştır. Türkiye’de de AKP
iktidarının yürüttüğü neoliberal politikalar gerek
ekonomik gerekse de siyasal ve toplumsal çoklu krizleri
getirmiştir.  Açlık, yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntıları,
keyfi işten çıkarmalar gibi hukukun ve insan onurunun
zedelenmesine sebep olan uygulamaların maddi ve
maddi olmayan tüm maliyetleri bütünüyle topluma
yüklenmiştir.
     Bu politikalar neticesinde, iktidar rıza üretme
kapasitesini yitirmiş; emek güçleri her geçen gün 
 seslerini biraz daha yükseltmektedir. Keyfilik ve
zorbalık düzenine karşı ezilenlerin ortak gelecek
farkındalığı büyümektedir. Bu tarihsel öneme sahip
süreçte, Biz’ler HDP olarak 2021 yılında iktidar
tarafından yaratılan tahribatlara karşı, 2022 yılında
birlikte mücadele iradesini büyütme gerekliliğinin altını
bir kez daha çiziyoruz. 
            Bugün, her zamankinden fazla alın terine, adil bir
dünyaya, demokratik bir yaşama ihtiyacın hissedildiği
bir dönemdeyiz. Bu itibarla, Halkların Demokratik
Partisi olarak fabrikada, tarlada, inşaatlarda, her yerde
emeğin yanında olmaya, birlikte mücadele etmeye ve
birlikte kazanmaya hazırız!

Kıymetli Dostlar,
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İşçiler tarafından  14 kez
grev kararı alındı.

En az 11 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto vb.
eylemler kolluk güçleri tarafından 
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 
19 işçi gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre 
205 işçi, iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 
9 intihar girişimi sonucunda 5 yurttaş
hayatını kaybetti. 

İhmaller sonucunda en az 
114 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
104 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek
şeklide ortalama 

17 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az
334 eylem ve etkinlik

gerçekleştirildi.

OCAK 2021
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Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Birliği: 
35 bin kişi işsiz kaldı. Diyarbakır’da son 
1 yıl içinde sadece kendilerine üye olan
850 esnafın kepenk kapattığını söyleyen
DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, 
pandemi tedbirleri kapsamında kentte 
35 bin kişinin işsiz kaldığını belirtti.

DİSK-Ar: Patronlara teşvik verilmeseydi,
işçilere 3 kat ödeme yapılacaktı. 
DİSK-Ar'ın salgında işsizlik fonunun
kullanımına ilişkin hazırladığı raporda,
ücretsiz izne çıkarılan 2,3 milyon işçiye 
6,5 milyar ödeme yapılırken, işverenlere 
18 milyar TL destek verildiği belirtildi.

Son 3 yılda yurttaşın elektrik faturası
yüzde 80 zamlandı. Son 3 yılda yurttaşın
elektrik faturası yüzde 70-80 artarken,
2019'da 4 milyon kişinin elektriği borçları
yüzünden kesildi. 2020’de elektriğe
yaklaşık yüzde 40 daha fazla ödeyen
yurttaş, 2021’e yüzde 6’lık zamla girdi.

Mart 2020’den beri siparişleri
yetiştirmeye çalışırken 160 motokurye
hayatını kaybetti.

·Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesi verilerine göre 2020 yılında
her gün ortalama en az 273 esnaf
iflas ederken, İstanbul’da 9 bin 587,
İzmir’de ise 6 bin 537 esnafın kepenk
kapattığı öğrenildi. 

Son 8 yılda Tersane/Gem�
sektöründe en az 226 �şç� hayatını
kaybett�.

Sayıştay’ın açıkladığı Türkiye
Taşkömürü Kurumu’nu denetim
raporunda; 1992-2019 yılları arasında
rödovanslı sahalarda 148, kaçak
maden ocaklarında ise 133 işçinin
hayatını kaybettiği vurgulandı.

OCAK 2021
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1 OCAK
Diyarbakır
Büyükşehir
Belediyesi Eş
Başkanı Adnan
Selçuk Mızraklı’nın
görevden alınıp
tutuklanması
sonrası yerine
atanan kayyım,
pandemi
nedeniyle yasak
olmasına rağmen
84 işçiyi işten
çıkardı.

6 OCAK

Gebze'de
Hepsiburada
müşteri hizmetleri
departmanında
150 işçi ücretsiz
izne çıkartıldı.
Kalan işçiler ise
'Çok çalışın yoksa
sizi de çıkartırız'
denilerek tehdit
edildi.

Direnişlerinin 1000. gününde Tarım Bakanlığı önüne gitmek isteyen
Cargill işçileri, Tek Gıda-İş Sendikası'ndan çıkmalarına izin verilmeyerek
polis tarafından gözaltına aldı. Geceyi bina önünde geçirmekte ısrarlı
olan 8 Cargill işçisi ile destek için alanda bulunan iki kişi ısınmak için
“Soba kurdukları” gerekçesiyle gözaltına alındı. Polislerin kurulan
sobanın “yaşam alanı” sayılması gerekçesiyle müdahale ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan toplam 8 işçi akşamüzeri serbest bırakıldı.

11
OCAK

İsminin Günay K. olduğu
belirtilen bir esnaf, Ankara Kalesi
surlarından atlayarak intihar etti.
İntihar eden kişi, itfaiye ve sağlık
ekipleri tarafından Ankara
Hastanesi acil bölümüne
kaldırıldı. 

13
OCAK

OCAK 2021
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Kayı Holding'in
Cezayir'deki
inşaatlarında çalışan
ve 2 yıldır maaşlarını
alamayan 250'ye
yakın işçi bugün
şirketin İstanbul
Levent'teki merkezi
önünde 3. gününde
de bir ara gelerek
eylem yaptı.

14
OCAK

13 OCAK

İSİG'in 2020 Yılı
İş Cinayetleri
Raporuna göre,
en az 
2 bin 427 işçi
yaşamını
yitirirken, en
fazla ölüm 
741 işçiyle
Covid-19
hastalığından
yaşandı.

15
OCAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçinemeyen milyonlarca insanı ve işsizliği
görmeyerek şirketlerin pandemide ne kadar büyüdüğünü “Sıkıntılar getirse
de salgın iş dünyamızın önünde yeni fırsatlar açtı” diyerek anlattı.

Kanuni Sultan Süleyman
Hastanesi, 65 yemekhane işçisini
işten çıkardı. Pandemi’de işten
atılmalar yasak olmasına rağmen
işten atılan İstanbul Kanuni Sultan
Süleyman Hastanesi yemekhane
işçileri "Pandemide can pahasına
çalıştık. Biz sadece çocuklarımıza
ekmek götürmek istiyoruz!"
diyerek eylem yaptı.

15
OCAK

17
OCAK

Bir elektrik sayacına "Elektriği kesmeyin, evde hasta cihazı takılı" notu bırakıldı.
İstanbul'da bir yurttaş, elektrik sayacına evde hasta birinin olduğunu ve cihaza
bağlı yaşadığını belirterek "Elektriği kesmeyin" yazılı not bıraktı.

İstanbul’da geçinemeyen
vatandaşlar, bir sokakta
ücretsiz dağıtılan yemeği
alabilmek için yemek
tezgahının önünde soğuk
havaya rağmen metrelerce
uzunlukta kuyruklar oluşturdu.

1 OCAK18 OCAK

OCAK 2021
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Sinbo fabrikasında TOMİS'e üye oldukları için ücretsiz izne çıkartılan ve direnişleri
üzerine işe dönen işçilerden Dilbent Türker yeniden işten atıldı. TOMİS, pazartesi
günü fabrika önünde direnişe başlayacaklarını duyurdu.

Finans Şehir
Merkezi’nde
çalışan inşaat
işçileri, yetkililere
defalarca
yemeklerinden
böcek çıktığını
söylemelerine
rağmen tekrar
yemeklerinde
aynı manzarayla
karşılaştıkları için
yemekhaneyi
işgal etti.

19
OCAK

Sakarya Çark Caddesi Papatya Sokak üzerinde pandemi sebebiyle çok
zor günler geçiren esnaf, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı dile getirebilmek
için kardan mezar yaptı. Mezarın üzerine ise “Esnaf Öldü” yazıldı.

Halkların Demokratik Partisi  
“İş ve Aş Buluşmaları”nın
startını Diyarbakır’da verdi.
HDP Diyarbakır İl Binasında
konuşan Eş Genel Başkan
Yardımcısı Garo Paylan,
buluşmaların devam
edeceğini belirterek, “Her
yerde yurttaşlarımızı
dinleyerek dertlerini
Ankara’ya taşıyacağız” dedi. 

21
OCAK

23
OCAK

27 OCAK

Kişi başına düşen milli gelir dağılımında
en düşük pay Kürt illerinde oldu. 

TÜİK verilerine göre, 18 bin 708 TL ile Van,
17 bin 465 TL ile Urfa ve 16 bin 727 TL ile
Ağrı son üç sırada.

OCAK 2021



ŞUBAT 2021



HDP EMEK KOMİSYONU  11ALMANAK 2021

İşçiler tarafından 9 kez grev
kararı alındı. 
Alınan 9 grevin 4'ü gerçekleşti.

En az 5 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto vb.
eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında
16 işçi gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre 
142 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 
14 intihar girişimi sonucunda 12 yurttaş
hayatını kaybetti. 

İhmaller sonucunda en az
146 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
107 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şekilde
ortalama 20 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
522 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.

ŞUBAT 2021



ŞUBAT 2021

İstanbul İstatistik Ofisi, pandemi öncesi döneme göre
bakkallardan veresiye alışveriş yapan kişi sayısının
yüzde 32, bakkalların veresiye defterinde yazan toplam
borç tutarının ise yüzde 55 arttığını açıkladı. İstanbul
İstatistik Ofisi'nin araştırmasına göre, veresiye talebinin
en yüksek olduğu ilk iki ürün; ekmek ve yumurta
olurken bu iki ürünü sırasıyla; peynir, yağ, çay, bakliyat,
süt, şeker ve yoğurt takip etti.
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Soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği bilgiye göre; 
2020 yılının ilk 10 ayında 53 bin 840 elektrik abonesi
ve 123 bin 657 doğalgaz abonesinin faturalarını
ödeyemediği için haklarında yasal işlem başlatıldı. 
Aynı dönemde 2 milyon 530 bin elektrik faturası, 
579 bin 642 doğalgaz faturası ödenmediği için 
bu abonelere geçici olarak kesinti uygulandı.

İŞKUR'un açıkladığı 'Ocak 2021 Aylık
Bülteni'ndeki verilere göre 2020 yılında
'İşten çıkarma yasağı'na rağmen 1 milyon
510 bin 856 vatandaş işsizlik ödeneği
alabilmek için Türkiye İş Kurumu'na
başvuruda bulundu.

Türk-İş'in verilerine göre, açlık sınırı  
 Şubat ayı için 2 bin 719 lira olarak
belirlenirken yoksulluk sınırı ise 8 bin 856
lira oldu. Yaşama maliyeti ise 3 bin 297 lira
olarak hesaplandı.

DİSK-AR, koronavirüse ilişkin rapor
yayınlayarak, Türkiye’nin sosyal ve
ekonomik yardımlar açısından yaptığı
harcamada diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında listenin sonunda 
 yer aldığını belirtti.

Uluslararası F�nans Enst�tüsü’nün (IIF)
raporuna göre Türk�ye, 2020’de �flas
sayısı artışında dünyada b�r�nc�, gel�şen
ülkeler arasında borç oranı artışında
�k�nc� sırada yer aldı. 
Pandem� sürec�nde �şten çıkarmalar
yasak olmasına rağmen Ocak ayında
833 b�n �şç� ücrets�z �zne çıkartılırken,
N�san ayından ber� ücrets�z �zne
çıkartılan �şç� sayısı 2 m�lyon 471 b�n
k�ş�ye yükseld�.
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Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye meclisinde yetki alamadığı için
Menaş ve Meta-Su şirketlerinde çalışan toplam 661 işçiyi işten çıkardı. AKP’li Pehlivan,
kendisini, “Bu dakika itibariyle Meta-Su ve Menaş şirketlerinin personeli ile olan bağlarımızı
koparıyoruz. Bu arkadaşlarımız belediyenin bina ve eklentilerine giremeyecekler” dedi.

Kayseri’nin
Develi ilçesinde
bulunan Oksüt
Altın madeninde
çalışan yaklaşık
400 madenci,
haklarını
alamadıkları ve
kötü çalışma
koşullarına
maruz
bırakıldıkları için
bugün iş bıraktı.

Uşak’ta CHP heyetinin, esnafın sorunlarını dinlemek için gittiği esnaf
ziyareti sırasında bir anahtarcı ekonomik sorunlar nedeniyle hayatına
son verdi.

'İş ve Aş Buluşmaları'
kapsamında İzmir
programını açıklayan
HDP, 3 gün boyunca
işçilerin, emekçilerin,
kadınların sorunlarını
ve taleplerini dinledi.

3
ŞUBAT

5 ŞUBAT

İstanbul ve İzmir’de işten atıldıkları için
eylem yapan PTT-SEN işçileri, taleplerini
Ankara PTT Genel Müdürlüğü önünde
duyurmaya çalıştıkları sırada, polis
tarafından saldırıya uğradı, 14 işçi gözaltına
alındı. Emekçilere Kabahatler Kanunu’ndan
toplam 5 bin 600 TL para cezası kesildi.

2
ŞUBAT

3
ŞUBAT

3
ŞUBAT
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8 ŞUBAT
İzmir Işıkkent'te bulunan NAK Kargo'da
5 işçi, "Pandemi ve mevsimsel geçiş
süreçlerine bağlı olarak işlerin azalması"
gerekçesiyle 15 Ocak günü ücretsiz izne
çıkartıldı. İşten atılan NAK Kargo işçileri
direnişi sonucu, çalışan işçilere yüzde
25-30 oranında zam yapıldı. En düşük
işçi ücreti 3.100 TL oldu. Tek vardiya
çalışma sistemi ile işçileri gecenin geç
saatlerine kadar tutan NAK Kargo'da
işçilere çift vardiya sözü verildi.

Antep OSB'de faaliyet gösteren
Yasin Kaplan Halı’da 16 işçi 
Kod 29 ile tazminatsız şekilde işten
atıldı. DİSK/Tekstil sendikasında bir
araya gelen işçiler bu hukuksuzluğa
karşı mücadele edeceklerini söyledi.
İşçiler, üretimi yavaşlattıkları
gerekçesiyle işten çıkarıldığı
belirtirken, işyerinin verdiği zammı
yeterli bulmayan işçiler, geçtiğimiz
hafta zamma tepki göstermiş ve
fabrika yönetimi ile toplantı
yapmıştı. Ardından yönetim, işçileri
tek tek çağırarak savunma istediği
öğrenildi.

Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK) 54 yaşında. 
DİSK, kuruluşunun 54’ncü yıldönümünü
grevdeki Baldur işçileriyle kutladı.

Traktörüne haciz gelen
çiftçi kalp krizi geçirerek
hayatını kaybetti. Yozgat'ın
Küçük Nefes Köyü'nde
yaşayan ve bir süre önce
hayatını kaybeden Osman
Yılmaz'ın, traktörüne haciz
gelmesine dayanamayarak
ertesi gün kalp krizi
geçirdiği ortaya çıktı

15
ŞUBAT

12
ŞUBAT

13 ŞUBAT
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16 ŞUBAT
Kadıköy
Belediyesi'nde
toplu iş sözleşmesi
sürecinin tıkanması
üzerine Genel-İş 1
No'lu Şube, 
16 Şubat'ta greve
başlayacaklarını
duyurmuştu. 
Saat 00:01 itibariyle
Kadıköy
Belediyesi'nde
2300’e yakın işçi
tarafından grev
başlatıldı.

16
ŞUBAT

Urfa Haliliye’de fırında yevmiyeli
işçilikle geçimini sağlayan ve işsiz kalan
28 yaşındaki iki çocuk babası Hasan
Kılıç, kolon kanseri ameliyatına gerekli
parayı bulamadığı için beyaz eşyalarını
satacağını duyurdu.

19
ŞUBAT

İzmir'de
perküsyon
çalarak
geçimini
sağlayan ve bir
yıldır işsiz olan
müzisyen
Mehmet Mert
El, bugün
geçinemediği
için intihar etti.

22
ŞUBAT

Maltepe Belediyesi
yönetimi ile Genel-İş
Sendikası arasında
süren toplu iş
sözleşmesi
görüşmelerinin
tıkanması üzerine, 
"Ya sözleşme masası,
ya grev halayı" 
diyerek 00.01 itibariyle
1500 işçi greve
başladı. 

22 ŞUBAT

Halkların
Demokratik Partisi
(HDP), "Herkes için
Adalet" kampanyası
kapsamında
düzenlediği "İş ve Aş
Buluşmaları"nın
3'üncü startını
Van'da verdi. 

26 ŞUBAT

İstanbul'da yaşayan Sevinç Nur İngin
bebeğe, 3.5 aylıkken SMA Tip 1 tanısı
konuldu. Yaklaşık 5 aydır çocuklarının
tedavisi için mücadele eden İngin ailesi,
çocuklarının eşyalarını bile satmaya başladı.
Valilik tarafından da yardım kampanyasına
izin verilmeyen aile, son çare olarak
böbreklerini satılığa çıkardığını duyurdu.
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27
ŞUBAT

Greve çıkan Maltepe Belediyesi
işçilerine, Küçükyalı’da 100 kişilik
kalabalık bir grup tarafından saldırı
gerçekleşti. Grevdeki Maltepe
Belediyesi'nin Küçükyalı Mahallesi'nde
işçiler, belediyenin yönlendirdiği grev
kırıcılara müdahale ederken
bir işçi Ayhan Atik öncülüğündeki 
grup tarafından darp edildi.

27
ŞUBAT

Polis maskesi çenesinde olan gence
ceza yazdı, yurttaşlar AKP kongrelerini
hatırlattı. İstanbul Üsküdar'da polisin
açık alanda maskesi çenesinde olan
bir gence ceza yazarak gözaltına
alması üzerine, yurttaşlar kalabalık
AKP kongrelerini hatırlatarak duruma
tepki gösterdi.

28
ŞUBAT

Aylarca kapalı kalan esnaf, dükkanına pankart
astı: ‘Namuslu bir şekilde battık’ Trabzon’da
dükkânını “Devletimizin kurallarına uyduk,
namuslu bir şekilde battık” diye satışa çıkaran
esnaf İbrahim Odabaşı, AKP kongrelerini
kastederek “Lebaleb batırdınız bizi” dedi.
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En az 9 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto
vb. eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi.
Bu müdahaleler sırasında 
59 işçi gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
144 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 
19 intihar girişimi sonucunda 13 yurttaş
hayatını kaybetti.

İhmaller sonucunda en az
162 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
198 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şekilde
ortalama 23 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
862 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.

İşçiler tarafından 2 kez grev kararı alındı. 
Alınan 2 grevin 1'i gerçekleşti.
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DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), Covid-19
pandemisinin kadın işgücü üzerindeki etkilerine
ilişkin raporda, kadın işgücünün son bir yılda
yüzde 8.2 azaldığını ortaya koydu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) 
"Salgının 1. Yılı" raporunda Covid-19 nedeniyle ölenlerin

yüzde 95’inin emekçilerden oluştuğu vurgulandı.
Pandemide en az 861 işçi Covid-19 nedeniyle yaşamını

yitirdi. Raporda devletin Covid-19 nedeniyle ölen işçi
verilerini paylaşmadığı da hatırlatılarak "Neredeyse

bildiğimiz göçmen işçi ölümü yok. Oysa çalışan
nüfusun neredeyse yüzde 10’una yakını göçmen. Yine
bildiğimiz hiç çiftçi ölümü yok" ifadelerine yer verildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) verilerine
göre son bir yıllık dönemde Kod 29 ile işten
atılan işçilerin sayısının yüzde 70 arttığı
açıklandı. Yine son bir yıl içinde açılan işe
iade davalarının yüzde 80'inin de Kod 29'la
ilgili olduğunu duyuruldu.

Ev İşçileri Dayanışma
Sendikası’nın araştırmasına göre
ev işçilerinin, -% 84,4’ü salgın
döneminde herhangi bir
yardımdan faydalanamadı, %
83,1’i kredi borcunu ödeyemedi,
% 56,7’si ise Covid-19 döneminde
borçları nedeniyle icralık oldu.
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Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
İpek Hattat, evine gelen kuryeyi önce eve
kilitledi, sonrasında telefonunu kırdı. Sevgilisi
ve şoförüyle birlikte kuryeyi köpek dışkısına
oturtan Hattat, polisin gelmesiyle kuryeyi
bıraktı. Hattat Holding'in sahibi 
İpek Hattat'ın eve kilitleyerek darp ettiği
kurye, "Dolandırıcı bunlar" denilerek
alıkonulduğunu, telefonunun parçalandığını
ve hakarete uğradığını anlattı.

Çorlu’da bulunan
Belkarper
Fabrikası'nda
çalışan TEKGIDA-İŞ
Sendikası iş yeri
temsilcisi işçi işten
atılırken, sendika
üyesi işçiler ücretsiz
izne çıkartıldı.
Belkaper işçilerinin
fabrika önünde
başlattıkları direniş,
3. gününde.

Pandemide işsiz kalan otel çalışanı,
marketten aldığı ekmeğin parasını
ödemediği için market çalışanları
tarafından yakalanarak yere yatırıldı. Yere
yatırılan işsiz genç Kerim Ç., “Devletten
yardım gelmedi. Şimdi de iş bulamadım.
Aç kaldım, mecbur kaldım” diyerek isyan
etti.

Afyonkarahisar'da 
16 yaşındaki çocuk
işçi Şükrü Can K., 
bir süre yanlarında
çalışıp ayrıldığı
işveren A.A. ve
A.S.'den 200 lira
alacağını isteyince,
önce pazarda
çalıştırılıp ardından 
5 saat işkence gördü.

3 MART

4 MART

4
MART

9
MART
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Halkların
Demokratik
Partisi’nin (HDP) 
21 Ocak’ta
Diyarbakır’da start
verdiği “İş ve Aş
Buluşmaları”, İzmir
ve Van’ın ardından
Mersin’de devam
ediyor. Kentte 3 gün
sürecek temaslar
öncesi HDP heyeti,
Mersin İl Örgütü
binasında basın
toplantısı düzenledi. 15

MART

Kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle ceza
kesilen vatandaş gözaltına alındı: “Ben iki
ay buna mı çalışayım” Polis, 3469 TL ceza
yazdığı vatandaşı "Haram zıkkım olsun.
Böyle devletin de..." dediği için yaka paça
tartakladı ve 'Küfür ettiği' iddiasıyla
tutanak tutmakla tehdit etti.

18
MART

Konya’da dükkanları
kapalı olan esnaf,
“Vali nerede, kapı
kapı dolaşıp oy
istemeyi biliyorlar.
Gelin hepimizi alın,
daraldık. Artık
dayanacak gücümüz
kalmadı” diyerek
sokakta masa ve
sandalye yaktı.

19
MART

İstanbul’da yaşayan
29 yaşında evli ve
bir çocuk babası
olan turist rehberi
Emre Salsan,
pandemi nedeniyle
bir yıldır işsiz ve
sosyal güvencesiz
olduğu için yaşadığı
geçim sıkıntısı
nedeniyle yaşamına
son verdi. 

Manisa Soma’da faaliyet gösteren 
Polyak maden işletmesinde 750 işçi
ücretsiz izne çıkarıldı. Maden patronu
pandeminin ilk aylarında işçileri kesintisiz
çalıştırmak için konteyner kamp kurmuştu.

3 MART

14
MART

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle
bir araya gelen sağlık
çalışanları, salgının başından
beri 387 sağlık emekçisinin
yaşamını yitirdiğini
vurgulayarak, meslektaşları
için birçok hastanede siyah
balon uçurdu.

20 MART

https://twitter.com/hashtag/14MartT%C4%B1pBayram%C4%B1?src=hashtag_click
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İzmir
Karabağlar'da
pandemi
nedeniyle iş yeri
kapandığı için
ekonomik
sıkıntılar çeken
Nuri Çengeloğlu,
yaptığı Facebook
paylaşımında
"Artık dayanacak
gücüm kalmadı"
diyerek hayatına
son verdi.

HDP'nin “İş ve Aş
Buluşmaları” kapsamında
Hopa'da ziyaret ettiği
meslek odaları temsilcileri
ve eğitimciler,
geçinememekten dert
yanarak, hükümetin
pandemi yardımlarına
tepki gösterdi. 

25
MART

DGDSEN üyesi Migros depo
işçileri, direnişlerinin 84.
gününde Migros Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Özilhan'ın villasının önünde
eylem yapmak isteyince polisin
saldırısına uğradı. Polisin saldırısı
sonucu işçiler ve sendika
yöneticileri olmak üzere 22 kişi
patron Özilhan'ın villası önünde
darp edilerek gözaltına alındı.

29 MART

Resmi enflasyonun altında
ücret zammına karşı 
19 gündür grevde olan
Birleşik Metal-İş üyesi 
Cem Bialetti işçileri, 
yüzde 18'lik zam taleplerinin
kabul edilmesi üzerine grevi
sonlandırdı.

28 MART
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İşçiler tarafından 5 kez grev
kararı alındı. 
Alınan 5 grevin 1'i gerçekleşti.

En az 16 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto vb.
eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 164 işçi
gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
258 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 13
intihar girişimi sonucunda 9 yurttaş
hayatını kaybetti. 

İhmaller sonucunda en az
78 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
203 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şeklide
ortalama 21 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
589 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.

24
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18 yıllık AKP döneminde çiftçinin
borcu 72 kat arttı, 2003’te 2.5 milyar
TL olan çiftçi borcu, 180 milyar TL’yi
buldu

Uluslararası Para Fonu (IMF), koronav�rüs salgının
etk�ler� ve ülkeler�n halka ne oranda mal� destek
verd�ğ�n� karşılaştıran pandem� raporunu yayınladı.
Raporda, ülkeler�n Gayr� Saf� Yurt�ç� Hasılalarının (GSYH)
pandem� harcamalarına da�r oranlar paylaşıldı. GSYH
pandem� harcaması oranına, Türk�ye yüzde 2,5 ve altı �le
halka en az destek veren ülkeler grubunda yer aldı.

Salgının başladığı günden bu yana geçen
12 ayda ülke genelinde 124 bin 910 esnafın

iflas ettiği belirlendi. Esnaf ve sanatkarların
99 bin 588'i geçen yıl iflas ederken 19 bin

727'si de bu yılın ilk iki ayında faaliyetlerine
son vermek zorunda kaldı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez tarafından yapılan açıklamaya

göre 2020 yılında 3 milyon 768 bin kişinin
elektriği, borcundan dolayı kesildİ.

SGK verilerine göre 2020 yılında 
176 bin 662, 1 Ocak-15 Şubat 2021 arasında

12.985 işçi kod 29'la işten çıkartıldı. 
Her gün ise ortalama 289 emekçinin 

Kod 29'la işine son verildi.

İşsizlik Sigortası Fonu bültenine göre,
pandemi döneminde patronlara yapılan
teşvik ve destekler, işçilere yapılan nakdi

ücret desteğinin iki katına çıktı. 
Patronlara 18,3 milyar TL teşvik ve destek
verilirken, 2,5 milyon işçiye ise 10,2 milyar

nakdi ücret desteği verildi.



NİSAN 2021

HDP EMEK KOMİSYONU  
ALMANAK 2021 26

2
NİSAN

İzmir'de takı satarak geçimini sağlayan,
akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi
görmek için 25 gün boyunca
hastanelerde yatak bulamayan Aslı
Özkısırlar bu sabah yaşamını yitirdi.

3
NİSAN

Çorum’da faaliyet gösteren Ekmekçioğulları metal
fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlendikleri
için Kod 29 ile işten çıkarılan 90 işçi, işsiz geçirdikleri 4 ay
boyunca borçlanarak yaşamını devam ettirdi. 
Ekonomik olarak çöktüklerini belirten işçilerden
Abdürrahim Birin “Birçok hukuksuzlukla karşılaştık. 
Önce Kod 29 ile işten atıldık. 2 ay işsizlik maaşından dahi
yararlanamadan yaşadık. Borca batarak yaşıyoruz" dedi.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nde
çalışan 3 kadın, 8 Mart yürüyüşüne
katıldıkları için Kod 29'la işten çıkarıldı.
Kadınlar, yaşanan adaletsizliğe karşı
mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

6
NİSAN

Konya’da MHP’li Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Oprukçu, 300’e yakın
taşeron işçisiyle yaptığı toplantıda
işçilere “Yarın işe gelmeyin” diyerek
asgari ücretle çalışan işçileri Ramazan
ayı öncesi zorla ücretsiz izne çıkardı.

6
NİSAN

https://twitter.com/hashtag/Asl%C4%B1%C3%96zk%C4%B1s%C4%B1rlar?src=hashtag_click
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13
NİSAN

Kadın Meclisimiz, “Kadın yoksulluğuna hayır”
buluşmalarının ilkini Ege’de gerçekleştirdi. Buluşmalar
kapsamında kadın heyetinin ilk günkü durağı İzmir oldu.
İzmir’de pandemi sürecinde mağdur olan kadın
müzisyenleri, tekstil işçisi kadınlar ile Roman kadınları
ziyaret eden heyet, kadınların yaşadıkları sorunları dinledi. 

15
 N

İS
A

N

Kadın Meclisimiz, “Kadın yoksulluğuna
hayır” buluşmaları kapsamında
Aydın'daydı. Heyet, Aydın’da çilek
tarlasında çalışan kadınları ve kamıştan
hasır sepet ürünleri yapan kadınları
ziyaret etti. Kadınlar, heyete özellikle
pandemi sürecinde derinleşen yoksulluk
koşullarını anlattı.
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Kocaeli’nde Covid-19
tedavisi gören
öğretmen 
Alaaddin Erkal (50)
hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili açıklama
yapan İSİG Meclisi,
pandemide Covid-19
nedeniyle hayatını
kaybeden öğretmen
sayısının en az 84
olduğunu söyledi.

Ankara Kızılay'da
Somalilerin yaşadığı
mahallede bulunan
Somali lokantasının
camları, bir grup ırkçı
tarafından kırılarak,
lokantanın sahipleri
ve çalışanları darp
edilmeye çalışıldı.

SGK İstanbul İl Müdürlüğü
önünde Kod-29’a karşı
direnen PTT-Sen üyesi 
6 işçi, polis tarafından
gözaltına alındı. 
İşçiler, ‘Kod-29’a, sendikal
baskılara ve işten
atılmalara karşı
direnmeye devam
edeceğiz’ dedi.

14 NİSAN

19
NİSAN

Yasa değişikliğiyle işçiye verilen geçici iş
göremezlik ödeneği azaltıldı. Asgari ücretli
için bugüne kadar 80 TL olan ödenek 69 TL’ye
düştü. 47,7 TL olan nakit desteğine ise günlük
2 lira 30 kuruş zam yapıldı.

20 NİSAN

Akademisyen Doç. Dr. Mustafa Camaş, 
Munzur Üniversitesi’nde KHK ile işinden atılmış ve
inşaatta çalışmaya başladıktan sonra vinç altında
kalarak iş cinayetinde hayatını kaybetmişti. 
Camaş, iş cinayetinde hayatını kaybetmesinin
üzerinden bir ay geçtikten sonra 
görevine iade edildi.

23
NİSAN
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
29 Nisan ile 17 Mayıs
tarihleri arasında tam
kapanma olacağını
belirtirken; işsiz kalan
çalışanlar ve mekanlarını
kapatmak zorunda kalan
işyeri sahipleri için
herhangi bir destek
paketi açıklamadı.

Ağrı’dan İstanbul’a çalışmak için
gelen Kürt işçilerin yaşadığı 11
gecekondu hiçbir ihtar yapılmadan
ve süre verilmeden yıkıldı.
Eşyalarını dahi alamayan 28 Kürt
işçi, 4 gündür sokakta yaşıyor. 
Yarın başlayacak sokağa çıkma
yasağında ise ne yapacaklarını
bilmediklerini söyleyen işçiler,
Kaymakamlık yetkilileriyle
yaptıkları görüşmede kendilerine
kişi başı sadece bin 500’er lira
ödeme yapılacağı bilgisinin
verildiğini belirtti. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanları, 
TİS imzalanması talebiyle 8 gündür eylemde. 

29 NİSAN

27 NİSAN

29
NİSAN

Pandemi döneminde iş cinayetlerinde
hayatını kaybeden işçiler için Üsküdar
Mihrimah Sultan Camii’nde gıyabi
cenaze namazı kılınması için çağrı
yapan Emek ve Adelet üyelerine namaz
esnasında polis saldırdı. Saldırıda 12 Kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
daha sonra serbest bırakıldı.

29
NİSAN
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8 yılda 502 işçi intihara
sürüklendi. 

İSİG Meclisi'nin raporuna
göre son 8 yılda en az 502
işçinin iş yeri şartları
nedeniyle intihara
sürüklendiği belirtildi.
Raporda yıllara göre
güvencesizliğin
derinleşmesine paralel
olarak işyeri intiharlarında
bir artış olduğu vurgulandı.
Raporda intihar
nedenleriyle ilgili, 
“127 işçi borçları nedeniyle,
68 işçi işsizlik nedeniyle, 
53 işçi mobbing nedeniyle
intihar ederek hayatına son
verdi. 254 işçinin neden
intihar ettiğini ise yeterli
bilgi olmadığı için
bilmiyoruz” bilgisi paylaşıldı.
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İşçiler tarafından 8 kez grev
kararı alındı. 
Alınan 8 grevin 4'ü gerçekleşti.

En az 29 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto vb.
eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 532 işçi
gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
240 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 16
intihar girişimi sonucunda 14 yurttaş
hayatını kaybetti. 

İhmaller sonucunda en az
106 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
201 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şekilde
ortalama 15 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
362 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası'nın
(Sağlık-Sen) Nisan ayı sağlıkta şiddet
raporuna göre 15 şiddet olayında,      
 27 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı.
Sendikanın araştırmasına göre her
dört sağlık çalışanından üçü şiddete
maruz kaldı.

Türk�ye’de yaklaşık 17 m�lyon k�ş� devlet
yardımıyla ayakta durab�l�yorken, pandem�yle
geçen b�r yılda 85 b�n 958 k�ş� daha m�lyoner
oldu. Koronav�rüs sürec�nde dar gel�rl�n�n
ayakta kalması daha da zor hale gel�rken, 
 m�lyoner sayısı �se koronav�rüs �le geçen son
b�r yılda yüzde 35 artışla 332 b�n 94 k�ş�ye çıktı.

UYAP üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1
Ocak- 14 Mayıs günleri arasında icra ve iflas

dairelerine toplam 2 milyon 754 bin 926
yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı

geçen yılın aynı dönemine göre 
766 bin 482 adet arttı.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
(TOHAD) 2020 Yılı İzleme Raporu sonuçları

açıklandı. Rapora göre 2019’da 126 bin
670’e varan engelli işçi çalışan sayısı, 

2020 yılında yaşanan pandemi ve
ekonomik kriz sebebiyle 

102 bin 523’e düştü.

Türk-İş’in araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin
sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken

aylık gıda harcaması tutarı, Mayıs’ta aylık bazda yüzde
2.28 artışla 2,830,17 liraya çıktı. Verilerine göre, mutfak

enflasyonundaki değişim, yılın ilk beş ayında yüzde
9.28, yıllık bazda yüzde 16.07 ve yıllık ortalama artış

oranı da yüzde 18.07 olarak hesaplandı.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre Türkiye’de çiftçi
sayısı son 12 yılda yüzde 48 azaldı, 4 milyon çiftçiden

2 milyona yakını çiftçilikten uzaklaştı. Çiftçilerin
borçları ise 137 milyar TL'ye ulaştı. Konuyla ilgili

açıklama yapan Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel
Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Çiftçi örgütsüz ve

pazarlama gücünden yoksun, o nedenle çiftçinin
elinden çıkan ürün market raflarına geldiğinde

yüzde 300'e varan farklarla satılıyor." dedi.
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Bornova'da temizlik
işçileri taleplerini çöp
kamyonlarıyla
sokaklara taşıdı:
"Sermayeye değil,
emekçiye bütçe"
İzmir Bornova
Belediyesi'nde çalışan
temizlik işçileri, çöp
kamyonlarına
taleplerini içeren
pankartlar asıp,
sokaklarda konvoy
halinde dolaşarak 
1 Mayıs'ı kutladı.

1
MAYIS

1
MAYIS

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri, Taksim Anıtı önünde 1 Mayıs'ı kutladı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Yılın bir gününü işçi ve emekçilerin buluşmasına
tahammül edemeyenler Taksim'i barikatlarla çevirdiler" dedi. 
1 Mayıs’ı İstanbul’da Taksim Anıtı önünde kutlayan Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve 
1 Mayıs Bileşenleri, tarihe “Kanlı 1 Mayıs” olarak geçen 1977 yılı 1 Mayıs kutlamalarında
yaşamını yitirenleri andı. Taksim Anıtı önündeki etkinliğe DİSK Genel Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Halkların Demokratik Partisi
(HDP) milletvekilleri Serpil Kemalbay, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Türkiye İşçi Partisi (TİP)
milletvekilleri Barış Atay ve Ahmet Şık ve sendika temsilcileri katıldı. 

Ekonomik kriz ve yoksulluk
nedeniyle bir günde ikisi
esnaf  toplam 4 kişi intihara
etti. AKP'li Battalgazi
Belediye Meclis üyesi Leyla
Keleş ise iktidarın ekonomi
politikalarını eleştirenlere
ve ‘intiharların sorumlusu
yöneticilerdir’ diyenlere
‘havlıyorlar’ dedi.

1
MAYIS
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Antep'te Angel Halı'da 60
işçi Kod 46 ile işten atıldı.
Telefonlarının toplanmasına
karşı çıkan Angel Halı işçileri
Kod 29'un bölünmesi
sonrasında ortaya çıkan yeni
kodlardan Kod 46 ile işten
çıkarıldı.

Ankara Kahveciler ve
Esnaf Odası Başkanı
İsa Güven,
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın "Sıkıntıya
düşen insanlarımız,
esnafımız, çalışanımız
olduysa hepsinden
helallik istiyoruz"
sözlerine yanıt verdi.
Güven, "14 ay bizi
idare edemediniz,
haklarımızı helal
etmiyoruz" dedi.

2 MAYIS

Muğla’nın 
Milas ilçesinde
50 yaşındaki
çiftçi F.A'nın
"Çok fazla
borcum var. 
Tek isteğim,
traktörüm
satılarak
borçlarımın
ödenmesi" 
notu bırakarak
yaşamına 
son verdiği
öğrenildi.

5
MAYIS

3
MAYIS

Çay kazanını fırlatan 21 yıllık kahveci:
"Artık devletten hiçbir şey
istemiyorum.  21 yıldır kahvecilik
yapan esnaf çay kazanını fırlatarak,
"Devletten de yardım istemiyorum.
Bana devletten tek yardım gelmiyor.
Bana 'aç mısın, susuz musun' diye
soran yok.” diyerek tepki gösterdi.

14 MAYIS

6
MAYIS

İstanbul Sultangazi'de
bulunan özel bir
rehabilitasyon
merkezine fizyoterapist
olarak iş başvurusu
yapan trans birey Sarp
Öztaş'ın, cinsiyet
kimliğinden dolayı
başvurusu reddedildi.



MAYIS 2021

HDP EMEK KOMİSYONU  
ALMANAK 2021 36

Kadın Meclisimiz,
“Kadın yoksulluğuna
hayır” buluşmalarının
ikincisini İç Anadolu
Bölgesi’nde
gerçekleştirdi.
Buluşmalar
kapsamında kadın
heyetinin ikinci 
 durağı Konya oldu.

Kadın Meclisimiz, “Kadın yoksulluğuna hayır”
buluşmaları kapsamında Urfa’daydı. Heyet,
Urfa’nın Göktepe mahallesinde domates,
salatalık, biber ve patlıcan tarlasında çalışan
mevsimlik tarım işçisi kadınları ziyaret ederek
kadınların yaşam ve çalışma koşullarına dair
taleplerini dinledi

20 MAYIS

31
MAYIS

Kadın Meclisimiz, “Kadın
yoksulluğuna hayır” buluşmalarının
ikincisini İç Anadolu Bölgesi’nde
gerçekleştirdi. Buluşmalar
kapsamında kadın heyetinin ilk
günkü durağı Ankara oldu. Heyet,
Ankara’nın Bala ilçesine bağlı
Kesikköprü mahallesinde soğan,
pancar ve patates üreticisi kadınlarla
bir araya geldi. Kadınlar, heyete
yaşadıkları sorunları anlattı ve
taleplerini dile getirdi.

21 MAYIS
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17
MAYIS

Tekgıda-İş sendikası öncülüğünde
120 gündür direnen Döhler işçileri
bugün sabah saat 08.00 itibariyle
greve çıktı. Karaman'da Döhler
işçilerinin 5 Mayıs'ta başlatacakları
grev Karaman Valiliği tarafından 
17 Mayıs'a ertelenmişti. Bu sabah
başlayacak grev de işçi
servislerinin polis zoruyla fabrikaya
sokulmasıyla engellendi.

Pandemi döneminde ağır koşullarda çalışan, mobbinge,
tacize, baskıya maruz bırakılan CarrefourSA mağazalarındaki
işçiler, örgütlü oldukları Tez-Koop-İş Sendikası’nın patron
tarafının dayattığı kölelik sözleşmesini tüm itirazlarına
rağmen imzalayarak kendilerini sattığını belirtti.

23
MAYIS

24
MAYIS

A Haber, İstanbul Arnavutköy'de geçinemedikleri
için kağıt toplamak zorunda olan 5 çocuk işçinin
görüntülerini, "İç ısıtan anlar" ve "El arabası
eğlence aracı oldu" cümleleriyle servis etti.

24
MAYIS

Antalya'da, iş bulmak için defalarca
AKP'ye gittiği öğrenilen 24 yaşındaki
İhsan B. isimli genç, Instagram
hesabından "İki elim yakanızda AKP
Hükümeti ve RTE" notu bırakarak
intihar etti.
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) yönelik operasyon başlatıldı.
Sabahın erken saatlerinde SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in de aralarında bulunduğu
çok sayıda SES üye ve yöneticisi gözaltına alındı. SES'in sosyal medya hesabından yapılan
açıklamada, gözaltılara ilişkin şu bilgi verildi: "Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, bir
önceki dönem Eş Başkanımız Gönül Erden ve bir önceki dönem MYK Üyemiz 
Fikret Çalağan, eski genel başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK Üyemiz Belkıs
Yurtsever, Ankara Şube eski yöneticilerimizden Rona Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş
bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar. Sendikal hak ve özgürlükler
mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler."

31
MAYIS

Denizli’de çiftçiler, tarım için gereken
suyun elektrik santrallerine verilmesi ile
ürünlerinin susuzluktan yetişmediğini
söyledi. Çiftçiler bir araya gelip ‘Vali buraya’
diyerek Hükümet Binası’na yürüdü.Oyak Renault

fabrikasında
işçilerden tuvalete
gitmek için
şeflerinden izin
alma zorunluğu
getirildi. Verilen
karara tepki
gösteren işçiler,
"Bütün işçiler
şikayetçi. Bu
koşulları kabul
etmiyoruz." dedi.

Van'ın Gürpınar
İlçesi'nin Yurtbaşı
köyüne yapılmak
istenen mermer
ocağına karşı çıkan
köylülere,
 askerler ve korucular
tarafından ateş açıldı.
Mermer ocağının
açılacağı alanda
bulunan yurttaşlara
ait 40 ahır yıktırıldı. 

Konya’da çiftçilerden su isyanı:
Çiftçiler traktörlerle yolu trafiğe
kapattı. Konya'da kendilerine 
su verilmediği için ekinleri kuruyan
çiftçiler, kepçe ve traktörler 
Konya–Adana karayolunu 
çift yönlü trafiğe kapattı.

25 MAYIS

26
MAYIS 27

MAYIS 31 MAYIS
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İSİG Meclisi
verilerine göre 
11 Mart 2020-
10 Mart 2021
tarihleri arasında
en az 861 işçi
Covid-19
nedeniyle
yaşamını yitirdi.
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İşçiler tarafından 5 kez grev
kararı alındı. 
Alınan 5 grevin 3'ü gerçekleşti.

En az 5 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto vb.
eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. Bu
müdahaleler sırasında 9 işçi gözaltına
alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre 
180 işçi iş cinayetlerinde
hayatlarını kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 
12 intihar girişimi sonucunda 9 yurttaş
hayatını kaybetti.

İhmaller sonucunda en az
228 işçi yaralandı.

1 Haziran-30 Haziran 2021 tarihleri
arasında emekçilere dönük en az

169 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şeklide
ortalama 18 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
603 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.

ALMANAK 2021
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi'nin hazırladığı
rapora göre TÜİK verileri ve SGK istatistikleri dikkate alındığında,

Türkiye'deki ev işçilerinin en iyi ihtimalle 2019 yılında yüzde
80'den, 2020 yılında ise yüzde 70'ten fazlası sosyal güvenlik

haklarına ulaşamıyor. Ev işçilerini örgütleyen sendikaların
verdikleri tahmini sayılar dikkate alındığında ise ev işçilerinin

yüzde 90'dan fazlasının yeterli sosyal güvenceden yoksun
olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre 10 günden fazla çalışan

sigortalıların toplam sayısı 2021 yılı Şubat ayında 65 bin 159
olurken, bunun yüzde 93.7'sini ise kadın çalışanlar oluşturdu.

HDP EMEK KOMİSYONU  42ALMANAK 2021

TBMM’de yapılan sunumda, eğitime
erişemediği kabul edilen işçi çocuk

sayısının, 440 binden fazla olduğu
kaydedildi. Sunumda, Türkiye'de yaklaşık

720 bin işçi çocuk olduğu bunun %20'sinin
mevsimlik tarım işçisi olduğunu belirtildi.

Ulusal Yargı Ağı (UYAP)’dan alınan verilere göre bu yıl 
1 Ocak- 18 Haziran günleri arasında icra ve iflas dairelerine

toplam 3 milyon 407 bin yeni dosya geldi. Dosya sayısı
geçen yılın aynı dönemine göre 937 bin adet arttı.
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1-16
HAZİRAN

Kadın Meclisimiz, “Kadın yoksulluğuna hayır” buluşmaları kapsamında, 1-16
Haziran tarihleri arasında Adıyaman, Dersim, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Adana ve
Antakya'da kadın emekçilerle buluştu.
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Ankara’da AKP’li Mamak Belediyesi
Meclis Üyesi Esra Yılmaz, yayınladığı
video ile “Belediyede yolsuzluk tespit
ettim. Dava açtım.” diyerek 9 yıldır üyesi
olduğu AKP’den istifa ettiğini açıkladı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse’ye
seslenerek, “Sayın Köse ben sizi
tercihlerinizle baş başa bırakıyorum.
Mamak Belediyesi’ndeki akraba çetenizle,
maşalarınızla, teşkilattan üstün iş
adamlarınızla baş başa bırakıyorum” dedi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde
bulunan Patara Özel Çevre
Koruma Bölgesi’nden çalınan
2 bin 168 kamyon kumu
araştıran muhafaza memuru,
"Cumhurbaşkanı da gelse
tutanak tutacağım" dediği
için önce lojmandan atıldı
sonra Cumhurbaşkanı'na
hakaretle suçlanarak
görevden alındı.

Sınır kenti Uludere'de
devam eden yasak ve
askeri operasyonlar
arılara yaşam alanı
bırakmazken,
hayvancılık ise bitme
noktasına geldi.

3
HAZİRAN

3 HAZİRAN

7 HAZİRAN

Erdoğan'ın 15 yıl önce "Ananı da al git"
dediği çiftçi Öncel: “Devlet, Mafya, AKP
işbirliği ile kaçırıldım, özür dilettirildim.
Başıma gelmeyen kalmadı, ekmeğimle
oynadılar, deli raporları verildi,
tımarhanelere atıldım. AKP'liler
yüzünden hayatım mahvoldu" dedi.

7
HAZİRAN
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Halkların Demokratik
Partisi (HDP) Ekonomi-
Politik Komisyonları
tarafından başlatılan
“İş ve Aş Buluşmaları”
yeni durağı Antalya
oldu. Komisyon üyeleri
Ocak ayında
Diyarbakır’dan startı
verdikleri çalışma
kapsamında şimdiye
kadar Van, İzmir,
Mersin ve Artvin'e
gidip temaslarda
bulundu. 

Halkların Demokratik Partisi
(HDP) Kadın Meclisi, "Kadın
Yoksulluğuna Hayır" buluşmaları
kapsamında Adana'da ceviz kıran
kadınları ziyaret etti. Ziyarete,
HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe
Acar Başaran, milletvekilleri Tülay
Hatimoğulları, Fatma Kurtulan ve
HDP Ekoloji Komisyonu
Eşsözcüsü Menekşe Kızıldere ile
çok sayıda kadın siyasetçi katıldı.
HDP’liler, Adana’nın Seyhan
ilçesine bağlı Şakirpaşa
Mahallesi'nde evlerinin önünde
ceviz kıran kadınlarla bir araya
gelerek sorunlarını dinledi. 

DİSK Gıda-İş Genel
Başkanı Seyit Aslan,
Dardanel’de çalışırken
zehirlenen 60 işçinin
hastane yerine eve
gönderildiğini açıkladı.

10
HAZİRAN

270 milyon €’ya mal olan Saray’da
yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan;
“Neymiş millet açmış! Aç olanları
siz doyurun. Biz bütün
imkanlarınızı seferber ederek
elimizden geleni yaptık ama
nankörlük biliyorsunuz parayla
değil. Herkesi geçtik, solladık” dedi.
Türkiye’de açlık sınırı 2 bin 716
lirayken, yoksulluk sınırı ise 9 bin
395 lira olarak hesaplandı. Asgari
ücret ise 2.825,90 TL. 

8 HAZİRAN

9
HAZİRAN

14 HAZİRAN

https://twitter.com/hashtag/A%C3%A7Olanlar%C4%B1SizDoyurun?src=hashtag_click
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Soma davasında patrona 20 yıl hapis cezası verildi:
İşçi aileleri salonu terk etmedi. 301 işçinin yaşamını
yitirdiği Soma Katliamı davasında Patron Can
Gürkan'a "taksirle öldürme" suçundan 20 yıl hapis
cezası verilmesine tepki gösteren aileler, salonu terk
etmedi. Aileler, patron Can Gürkan'ın 20 yıl,
mühendisler Efkan Kurt ve Adem Osmanoğlu'nun 
12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Evinç'in ise beraat ettiği kararı okunurken,
kürsüye ayakkabı fırlatarak tepki gösterdi.

Gebze'deki Birleşik Metal-İş üyesi
Baldur işçileri işten atılan
işçilerin işe geri alınması ve 
TİS haklarının tanınması için
grevlerini sürdürürken, grev
kırıcılığı yapan Baldur patronu
ise iş ilanı açtı. İlanın açılmasıyla
İŞKUR’da 50'ye yakın işsiz
başvuru için toplandı. Grevdeki
Baldur işçileri gelenlere açıklama
yaptı. İşçiler de iş başvurusundan
vazgeçti.

İstanbul'da Beyoğlu'nda yürürken kendi
aralarında İzmir'de öldürülen Deniz
Poyraz katliamı hakkında konuşan iki
işçi, 'Üzerimize su fırlattınız' bahanesiyle
polis tarafından gözaltına alınıp darp
edildi. Erdoğan Turgut ve Baran Kırgın
isimli işçiler, darp eden polislerin,
"Devletin gücünü size göstereceğiz,
devletin gücünü görüyorsun değil mi?"
gibi cümleler sarf ettiğini söyledi.16

HAZİRAN

16 HAZİRAN

19 HAZİRAN

21
HAZİRAN

Pandemide yüzlerce müzisyen “Geçinemiyoruz” diyerek intihar etti.
Erdoğan, pandemi tedbirleri kapsamında müzisyenlere "kusura
bakmasınlar" diyerek 00.00'dan sonra müzik yasağı kararını
duyurdu. Birçok müzisyen sosyal medyadan “#kusurabakıyoruz”
diyerek karara tepki gösterdi.

https://twitter.com/hashtag/kusurabak%C4%B1yoruz?src=hashtag_click
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İşçiler tarafından 3 kez grev kararı alındı. 
Alınan 3 grevin 2'si gerçekleşti.

En az 6 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto
vb. eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 71 işçi
gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
155 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 4
intihar girişimi sonucunda 2 yurttaş
hayatını kaybetti.

İhmaller sonucunda en az
184 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
164 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şekilde
ortalama 20 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
658 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.

ALMANAK 2021
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Salgın döneminde borcunu ödeyemeyen 105
bin 600 elektrik ve 60 bin 237 

doğalgaz abonesi için yasal takip başlatıldı.

OECD' nin raporlarına göre Türkiye'de
tarıma verilen desteğin GSYH içindeki payı

son 3 yılda yüzde 4’ten yüzde 1.4’e düştü.
Tarıma yapılan yatırımlar ise son 3 yılda 17

milyardan 9 milyar dolara düştü.

Son 5 yıl içinde 59 ay aç kalındı. Her ay açıklanan
açlık-yoksulluk sınırları ve asgari ücret

karşılaştırmasına bakıldığında, son beş yılda 
67 aydan sadece 8 ay açlık sınırının üstüne çıktı.
2016-2017 ve 2018 yıllarında tek bir ay dahi açlık

sınırının üstüne çıkmadı.

Türk-İş sendikası tarafından yapılan Temmuz
ayı araştırması sonuçlarına göre, dört kişilik
bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık
sınırı) 2.903,41 TL'ye çıktı. Yoksulluk sınırı ise
9.457,36 TL olarak belirlendi. Haziran ayında

açlık sınırı 2.864,82 TL; yoksulluk sınırı ise
9.331,67 TL olarak açıklanmıştı.
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Malatya Doğanşehir’de tütün
üreticileri, 1 Temmuz’da
yürürlüğe giren tütün yasasını
protesto etti. Adana-Malatya
karayolunu traktörlerle trafiğe
kapatan üreticiler acilen
yasanın geri çekilmesini talep
ediyor. Tütün üreticisi Mehmet
Efe Dindar, yeni tütün
yasasının garibanlara
uygulanacağını belirterek, 
“1 Temmuz tarihinde kıyılmış
tütüne 1 yıl ila 6 yıl arası hapis
cezası öngörüyor. Sessiz
gariban doğduğu yerde ölen
işçileriz. Sesimizi kimse
duymuyor” dedi.

HDP'li milletvekilleri
ve Ankara İl
Eşbaşkanları, kent
girişinde bekletilen
maden işçilerini
ziyaret etti. Milletvekili
Kemal Peköz ve
Züleyha Gülüm,
işçilerin yanında
olduklarını belirterek,
dayanışma mesajını
paylaştı.

Çelikhan'da tütün
üreticileri "yetki belgesi"
şartına karşı başlattıkları
eylemde geri adım
atmıyor. Adıyaman-
Çelikhan ile Çelikhan-
Malatya karayolu 7
saattir trafiğe kapalı.

2
TEMMUZ

Yürüyüşleri engellenen madencilerden baret kırma eylemi.
Meclis’e yürümeleri engellenen maden işçileri Ankara
girişinde baret kırma eylemi gerçekleştirdi. Bir madenci, 
“Ben hakkımı istiyorum. İsterseniz bizi burada vurun öldürün”
diyerek tepki gösterdi.

8
TEMMUZ

2 TEMMUZ

2
TEMMUZ

7 TEMMUZ

Kadın Meclisimiz, “Kadın yoksulluğuna
hayır” buluşmaları kapsamında Bursa'da
kadın emekçilerle buluştu.
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Uyar madencilikten kıdem, ihbar
ve ücret tazminatlarını almak
için Ankara'ya yürüyen maden
işçileri dönüş yolunda trafik
kazası geçirdi. 2 kişi hayatını
kaybetti. Madenciler Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı
yetkilileri ile görüşme yaptı.
Görüşmeden olumlu yanıt
alınamayınca dönüş kararı alındı.
Dönüş yolunda geçirdikleri trafik
kazasında Bağımsız Maden
İşçileri Sendikası Genel Başkanı
Tahir Çetin ile Ali Faik İlter
hayatını kaybetti.

9
TEMMUZ

Adıyaman'da tütüne getirilen "yetki
belgesi" şartına karşı protesto eylemlerine
katıldıkları gerekçesiyle 50’ye yakın kişi 
bu sabah jandarma ve polislerce evleri
basılarak gözaltına alındı. 400’e yakın
kişiye ise trafik cezası kesildi.

Bursa Destek
Amortisör
fabrikasında Türk
Metal Sendikasına üye
oldukları için işten
çıkarılan 100 işçinin
direnişine polis
saldırdı. Saldırı sonucu
7 işçi hastaneye
kaldırıldı, 1 işçinin
kaburgaları kırıldı.

12
TEMMUZ

Pegasus'ta
sendikalaşma süreci
içinde yer alan 40
işçi işten çıkarıldı.
Direnişe geçen ve
bugün genel
müdürlük binasına
giren işçiler ile
Nakliyat-İş Genel
Başkanı polis
tarafından dışarı
çıkarıldı. 

26 Gün süren Nedex Kimya Grevi
bitti. Bugün işverenle yapılan
görüşme sonucu anlaşma
sağlanarak, toplu iş sözleşmesi
imzalandı. Toplu İş Sözleşmesi 2
yıllık imzalandı. İşverenin
önerdiği yüzde 27 ücret artışına
karşılık sendika yüzde 42 artış
istedi. Her iki taraf yüzde 37 ücret
artışında anlaştı. İşçilerin alacağı
ikramiye sayısı da 4 oldu. 

9 TEMMUZ

10
TEMMUZ

13 TEMMUZ

İstanbul’da Neo Trend Tekstil’de çalışan
104 işçi, kıdem ve ihbar tazminatları
verilmeden işten çıkarıldı. İşçilerin işe
gelmediği sürede Neo Trend patronu
Kazım Akbulut fabrikayı boşalttı.

15 TEMMUZ

https://twitter.com/hashtag/NedexKimyaGrevi?src=hashtag_click
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Çaykara ilçesine bağlı Karaçam
beldesinde tek geçim kaynakları
hayvancılık olan kadınlar, Trabzon
Belediyesi’nin dağdan akan ve
köylülerin kendi imkanlarıyla eve
bağlayıp hayvanlara içirdiği suyu da
fatura kesmesine isyan etti. Ayrıca su
sayacı takmak istemedikleri için her
eve bin 750 lira ceza kesildiğini
belirten kadınlar, “10 inek ayda 9 ton
su içiyor. Ürettiğimiz tereyağı suyun
fiyatını karşılamıyor” diyerek
tepkilerini dile getirdi.

Çiğli Belediyesi’nin sosyal
tesislerinde çalışan 74 işçi Kod 46
ile işten çıkarılmıştı. Belediye
önünde greve başlayan işçilerin
grevi kazanımla sonuçlandı. 
İşten çıkarılan işçiler işe geri alındı. 

Ankara’ya yürümek isteyen Sinbo
işçileri gözaltına alındı. 188 gündür
Kod-29'a karşı Sinbo önünde
direnen Dilbent Türker'in Ankara
yürüyüşü Kaymakamlık tarafından
keyfi olarak yasaklandı. Yürüyüşü
engellemek için polis işçileri
saldırarak 8 kişiyi gözaltına aldı.

19
TEMMUZ

18 TEMMUZ

20
TEMMUZ

Afyon'da Sultandağı
Dereçine’de mevsimlik
tarım işçisi olarak çalışmaya
giden Kürt işçiler, önce
kürtçe konuştukları için
berberde sıraları gelmesine
rağmen içeri alınmadı
sonrasında ise ‘teröristler’
denilerek saldırıya uğradı. 

31 TEMMUZ



Koronav�rüs salgınıyla beraber N�san 2020'de başlayan �şten çıkarma yasağı, kısa çalışma
ödeneğ� ve nakd� ücret desteğ� uygulamaları 1 Temmuz 2021 �t�barıyla sona erd�. Temmuz

ayı �le beraber �şten çıkarmalar hız kazandı. Buna göre;

Ankara'da yapımı devam eden ABD Büyükelç�l�ğ�'n�n ABD'l� BL Harbert f�rması tarafından üstlen�len
�nşaatında, 100'den fazla �şç� habers�z b�r şek�lde �şten çıkartıldı.

Bosch’un satış ve pazarlama b�r�m�nde çalışan farklı şeh�rlerde yaşayan 100 kadar �şç� bugün telefonla
aranarak �şten çıkarıldığının haber�n� aldı.
THY'de pandem� sürec�nde maaşları bel�rs�z b�r süre �ç�n düşürülen ve ücrets�z �zne çıkartılan yaklaşık
2 b�n 500 �şç�, ağır şartların yer aldığı ger� dönüş protokülünü kabul etmed�kler� �ç�n �şten çıkartıldı. 
B�let�x'de g�şe elemanı olarak çalışan 60 k�ş�, ücrets�z �z�n yasağının b�tmes� �le b�rl�kte �şten atıldı.

Türk Telekom'da 70'den fazla �şç� �şten çıkarıldı.

Soma Ç�mento'da 14 �şç� �şten çıkarıldı.
Düzce'de bulunan ve 390 �şç�n�n çalıştığı ASD Lam�nant fabr�kasında Türk-İş'e bağlı Ağaç-İş
send�kasına üye oldukları �ç�n 52 �şç� �şten atıldı. 
Bursa Destek Amort�sör fabr�kasında Türk Metal Send�kasına üye oldukları �ç�n 100 �şç� �şten çıkarıldı.
Pegasus'ta send�kalaşma sürec� �ç�nde yer alan 40 �şç� �şten çıkarıldı. 

Neo Trend’de 104 �şç� tazm�natsız �şten atıldı.

Avrasya Tünel�'nde mobb�ng ve hak gaspı: B�rçok �şç� tazm�natsız �şten çıkartıldı. 
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İşçiler tarafından 6 kez grev kararı alındı. 
Alınan 6 grevin 1'i gerçekleşti.

En az 14 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto
vb. eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 153 işçi
gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
178 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 
4 intihar girişimi sonucunda 3 yurttaş
hayatını kaybetti.

İhmaller sonucunda en az
138 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
208 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şeklide ortalama
17 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
596 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.

ALMANAK 2021
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İş sözleşmesi fesih yasağının kalkmasıyla
birlikte işten atılan sayısının artması, İŞKUR’a

başvurularda ciddi artışa sebep oldu.
Temmuzda 232 bin 493 yeni başvuru olurken,

işsizlik ödeneği alan sayısı 248 bin 168 oldu.
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Türk-İş’in araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin
sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken

aylık gıda harcaması tutarı, Mayıs’ta aylık bazda yüzde
2.28 artışla 2,830,17 liraya çıktı. Verilerine göre, mutfak

enflasyonundaki değişim, yılın ilk beş ayında yüzde
9.28, yıllık bazda yüzde 16.07 ve yıllık ortalama artış

oranı da yüzde 18.07 olarak hesaplandı.

Urfa’da Siverek ve Hilvan’da yaşanan elektrik
kesintileri sebebiyle DEDAŞ’ı protesto eden
çiftçiler Hilvan Diyarbakır kara yolunu
traktörleri ve özel araçları ile trafiğe kapattı.
Çiftçilere müdahale eden polis yolu tekrar
trafiğe açtı. DEDAŞ yetkililerinin kendileriyle
görüşmediğini aktaran çiftçiler Hilvan
Emniyet Müdür Yardımcısı ve Hilvan Ziraat
Odası Başkanı’nın ikna çabaları sonrası
dağıldı. Sorun çözülmezse eylemlerine devam
edeceklerini aktaran çiftçiler DEDAŞ’ta
muhatap bulamadıklarını söylediler.

İstanbul'da çoğunluğu
mülteci olan geri
dönüşüm işçileri
gözaltına alındı. 
İstanbul Bahçelievler’de
katı atık tesislerinde
kayıt dışı çalışan 196’sı
mülteci olmak üzere, 
241 geri dönüşüm işçisi
gözaltına alınırken;
mülteciler, sınır dışı
edilmek üzere 
Tuzla GGM'ye gönderildi.

Ankara’da A101'de çalışan 20
yaşındaki üniversite öğrencisi, 3 şişe su
içip 1 tane kek yediği için hırsızlıkla
suçlandı ve “Kod-29'la işten atarız”
tehdidiyle istifaya zorlandı. 2 bin 500
lira alacağı olan işçiye 300 lira ödendi.

6-7-8
AĞUSTOS

2 AĞUSTOS

7 AĞUSTOS

8
AĞUSTOS

Kadın Meclisimiz, “Kadın
yoksulluğuna hayır”
buluşmaları kapsamında, 
6-8 Haziran tarihleri arasında
Malatya ve Mardin'de kadın
emekçilerle buluştu.
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Yaklaşık 4,2 milyon kamu
emekçisi, 2,2 milyon
emeklisinin aylıklarına 2022
ve 2023’te yapılacak zam
oranlarının belirleneceği 6’ncı
Dönem TİS görüşmeleri için
KESK, görüşmelerin sürdüğü
Ankara’ya iki koldan yürüme
kararı aldı. KESK Eş Genel
Başkanı Mehmet Bozgeyik,
“Kazanabilmemiz için
örgütlülüğümüzü,
mücadelemizi yükseltmemiz
gerekiyor” dedi.

TOMİS'e üye olduğu
için kod 29'la işten
atılan ve Ankara'ya
yürüyüş başlatan
Sinbo direnişçilerinin
Ankara Sakarya
Caddesi'nde
gerçekleştireceği
eyleme polis saldırdı.
Saldırı sonucunda 15
kişi gözaltına alındı.

13
AĞUSTOS

Bitlis'te Cumhurbaşkanlığı'nın "riskli alan"
kararı gerekçesiyle yerlerinden edilmek
istenen esnafa yönelik polis saldırısında,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut
Tezcan'ın aralarında bulunduğu 70 kişi
gözaltına alındı. Bitlis'te yaklaşık 700
yapı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle
2020 yılının Nisan ayında "riskli alan" ilan
edildi. Karara karşı yapılan başvuruda
mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı
verdi. Karara rağmen esnafın 30
Temmuz'a kadar işyerlerini boşaltması
istendi. İşyerlerini terk etmek istemeyen
esnafa, dün gece polis plastik mermi ve
biber gazıyla saldırdı. En az 70 kişiyi
gözaltına aldı.

Aile sağlığı çalışanları
temmuzda yürürlüğe giren 'Aile
Hekimliği Sözleşme ve Ödeme
Yönetmeliği’ne' karşı bugün iş
bıraktı. Türkiye genelinde basın
toplantıları düzenlendi. Sağlık
çalışanları mücadeleye devam
edeceklerini vurguladı.

14
AĞUSTOS

13 AĞUSTOS

14
AĞUSTOS

18 AĞUSTOS
Urfa Ceylanpınar’da internet
bağlama işinde çalışan 
Mustafa Bektaş, yanlışlıkla 
polis memuru F. Ç.’nin 
ziline bastığı için “Ben polisim
kafana sıkarım” denilerek saldırıya
uğradı, Bektaş'ın bacağı kırıldı.
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Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde iktidarın sunduğu teklife karşı kendi talepleri için 
Edirne ve Batman’dan Ankara’ya doğru iki koldan yürüyüş başlatan Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara'ya ulaştı. Ulus Meydan'da coşkuyla karşılanan
kitle, "İnsanca bir yaşam demokratik görevli toplu sözleşme için mücadeleyi birlikte
büyütüyoruz" pankartı açtı. Kitle sık sık, "Toplu sözleşme hakkımız, grev silahımız" ve
"Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları attı. Basın açıklamasına Halkların
Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Tülay Hatimoğulları ve
birçok sivil toplum örgüt temsilcisi katıldı.

İmbat madencilikte
tek vardiyadaki 1500
madenci, baskıya,
mobbinge ve
yövmiye cezalarına
karşı maden içinde
bekleyerek sorunların
çözülmesi için
maden yönetimini
madene bekledi.

TRT, Haber-Sen
yöneticilerinden olan
ve 22 yıldır çalışan şef
montajcı Deniz
Salmanlı'yı sosyal
medya paylaşımını
gerekçe göstererek
milli güvenliğine karşı
faaliyetten
tazminatsız işten attı.

Adkotürk işçileri greve çıktı:
Grev alanına çok sayıda
polis getirildi. Tekirdağ’da
bulunan Adkotürk makarna
fabrikasında sendikalı
oldukları için Kod-29 ile işten
çıkarılan ve nisan ayından bu
yana fabrika önünde direnen
işçiler bugün greve çıktı.
İşçiler, engellemelere
rağmen halaylarla greve
devam etti.

19
AĞUSTOS

İzmir’de A-101’de Mağaza Sorumlusu
olarak çalışan Büşra Nur, mobbing ve
tehditlere karşı itiraz ettiği için Bölge
Sorumlusu Levent Sönmez tarafından
saldırıya uğradı. Nur, A-101
yetkililerinin olayı örtbas etmek
istediğini söyledi.

20
AĞUSTOS

20 AĞUSTOS

23
AĞUSTOS

23 AĞUSTOS
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Çin sermayeli Xiaomi ve iş ortağı
Salcomp’un İstanbul Avcılar’da
kurduğu fabrikasında sendikalaşan
işçilerin işten atılması üzerine
işçiler bugün iş bıraktı. 800
civarında işçinin bulunduğu
Salcomp’ta asgari ücret
seviyesinde ücret aldıklarını ve
kötü koşullarda çalıştıklarını
söyleyen işçiler bir süre önce Türk
Metal’de örgütlenmeye başladı.
Sendikalaşma faaliyeti üzerine
gruplar halinde 25 kadar işçi işten
atıldı. İşten atmaların devam
etmesi üzerine işçilerin yarısı bu
sabah işbaşı yapmadı. 

Mağaza Market-Sen,
Tanzim Market zincirinde
çalışan işçilerin
alacaklarının
verilmediğini açıkladı. 
23 Tanzim Market işçisinin
100 bin lirayı aşkın 
alacağı için Tanzim
Market patronlarının
işçileri oyaladığı 
ifade edildi.

İktidarın sarı sendika Memur Sen’le imzaladığı
sefalet sözleşmesine karşı KESK’e bağlı
sendikalar grev yaptı. On binlerce emekçi iş
bıraktı. Emekçiler sözleşmenin kabul
edilemeyeceğini belirterek yüzde 45 zam istedi.

Keçiören Belediye Başkanı pazarcıya hakaret etti,
A Takımı’na linç ettirdi. Ankara Keçiören Etlik
Semt Pazarı’nda şeftali satan bir esnafa hakaret
ederek tezgahını kapattıran Belediye Başkanı
Turgut Altınok, yanında gezdirdiği A Takımı adlı
ırkçı çeteye esnafı linç ettirdi. 

27
AĞUSTOS

28
AĞUSTOS

30 AĞUSTOS

30 AĞUSTOS
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi'nin raporuna göre
son 8 yılda en az 513
çocuk, iş cinayetlerinde
hayatlarını kaybetti.
Özellikle pandemi
döneminde okulların
kapanmasıyla çocuk işçi
sayısı artış gösterdi.
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İşçiler tarafından 3 kez grev kararı alındı. 
Alınan 3 grevin 1'i gerçekleşti.

En az 4 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto
vb. eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 87 işçi
gözaltına alındı.

1 Eylül-30 Eylül 2021 tarihleri arasında
İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
189 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 
10 intihar girişimi sonucunda 6 yurttaş
hayatını kaybetti. 

İhmaller sonucunda en az
213 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
251 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şekilde
ortalama 18 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
659 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.



EYLÜL 2021

HDP EMEK KOMİSYONU  
ALMANAK 2021 64

Tüketici kredisi borcu yüzünden
takibe alınanların sayısı geçen yılın
aynı dönemine göre 350 bin 530 kişi,
kredi kartı borcu yüzünden takibe
alınanların sayısı da 31 bin 470 kişi
arttı. 3 milyon 644 bin 615 vatandaş
icra takibinde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 
2020 yılında borcunu ödeyemeyen 

185 bin elektrik, 617 bin doğal gaz
abonesinden abonelik işlemlerinde 

alınan güvence bedelinin, ödenmeyen
faturalar için mahsup edildiğini söyledi.

ILO’nun rapora göre, dünya genelinde 
4 milyarı aşkın insanın hiçbir koruması yok.

Yalnız dört çocuktan biri sosyal koruma
yardımı alıyor. Kadın ve erkekler arasında

büyük eşitsizlikler var. Ağır engelli üç
kişiden yalnız biri engellilik ödeneği alıyor.

TBB Risk Merkezi’nin Temmuz ayıyla ilgili verilerine göre, geçen
yılın Temmuz ayında 51 bin 172 kişi olan “bireysel kredi borcunu

ödememiş gerçek kişi sayısı” bu yılın aynı ayında 
141 bin 999 kişiye çıktı. “Bireysel kredi kartı borcunu ödememiş
gerçek kişi” sayısı da 42 bin 752’den 50 bin 615 kişiye yükseldi.

“Bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişi”
sayısı da 83 bin 320’den 179 bin 537 kişiye ulaştı.

ILO’nun sosyal güvenlik raporuna göre, emeklisi
en fakir birkaç ülkeden biri Türkiye. Örneğin,

Uganda’da ortalama emekli maaşı ülkenin
yoksulluk sınırının yüzde 43.5’ine karşılık

gelirken, Mozambik’te bu oran yüzde 32.7.
Türkiye’de ise 21.7
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Bel Karper'de grev 108 gündür
devam ederken grevi kırmak
için fabrikaya dışarıdan kayıt
dışı çalıştırılmak üzere işçi
getirmekte olan servislerin
önü, grevdeki işçiler
tarafından kesildi. Jandarma
olaya müdahale etti. Kayıt dışı
çalıştırılmak istenen işçiler
ifade vermek üzere karakola
götürüldü. Grev kırıcılığını
engelleyen, grevdeki işçilere
Kaymakamlık, 12.804 TL para
cezası kesti.

Bodrum'daki halk plajını
özel plajı yapmak isteyen
Eczacıbaşı Yönetim Kurulu
Bşk. Bülent Eczacıbaşı,
silahlı korumalarıyla işçileri
tehdit etti. 

3
EYLÜL

İstanbul Valiliği, geçen hafta
Ümraniye ve Bakırköy’de 100’e yakın
atık toplama deposuna baskın
düzenledi. Baskınlarda, 240 kağıt
toplayıcısına cezai işlem uygulandı.
Baskınlara ve kesilen cezalara
İstanbul’daki kağıt toplayıcıları tepki
gösterdi. Seslerini duyurmak isteyen
yüzlerce kağıt toplayıcısı,
Ümraniye’deki bir kağıt toplama
deposunda bir araya geldi. Ellerinde
"Çekçekçiler sürdürülebilir yaşamın
temel taşıdır”, “Yoksullarla değil
yoksullukla savaşın, ekmeğimiz ve
onurumuzdan vazgeçmiyoruz” gibi
dövizler olan kağıt toplayıcıları,
İstanbul Valiliği’ne seslendi. 
Kağıt toplayıcılarının yaptığı
açıklamada, “On binlerce insanı
mağdur eden uygulamalar
yetmezmiş gibi, kâğıt toplayıcılar 
bir de mesnetsiz iddialarla
kamuoyuna potansiyel suçlu gibi
yansıtılmaktadır” denildi.

Kocaeli Darıca’da motokuryelik yapan 
17 yaşındaki genç işçi Muhammet Talha Karabacak,
açık rögar kapağına takılarak karşı şeritten gelen
aracın altında kaldı. Yapılan müdahaleye rağmen
Karabacak, hayatını kaybetti.

1 EYLÜL

3
EYLÜL

5
EYLÜL
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İnşaat-İş: “Direnişimiz kazanımla sonuçlandı” Rönesans Holding’e bağlı taşeron firmada
çalışırken işten atılan ve 7 aydır ücretlerini alamadıkları için Rönesans Holding'e ait
Piazza AVM önünde eylem yapan İnşaat-İş üyesi işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı.
İnşaat İşçileri Sendikası, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz kazanacağız
dedik, biz kazandık! Rönesans Holding’in gasp ettiği haklarımıza karşı başlattığımız
direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Tezkoop-İş ve
patron elbirliği ile
işten atılan eski
işçi temsilcisi
Murat Polat
bugün itibari ile
işyeri Esenyurt
Carrefour depo
önünde direnişe
geçti.

Xiaomi Salcomp’un
İstanbul Avcılar’daki
fabrikasında
sendikalı olan işçilere
yapılan baskı ve hak
gasplarına karşı dün
sabah iş bırakma
eylemi gerçekleştiren
170 işçi işten çıkarıldı.
İşçiler, fabrikaya
alınmadı.

Konya’da Kentpar Otomotiv işçileri,
Birleşik Metal-İş’e üye olarak sendikal
haklarını kazandı. Bunun üzerine şirket,
sendikalı 140 işçiyi Kod-46’tan işten
çıkarttı. İşten atılan işçiler fabrikada
direnişe geçti.

Doktor Larin Kayataş, bir yıldır
sistematik mobbing ve baskının,
disiplin soruşturmalarının
ardından memuriyetten men
edildiğini ve hekimlik görevine
son verildiğini açıkladı. 

8 EYLÜL

8
EYLÜL

10
EYLÜL

13 EYLÜL

14
EYLÜL
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Rize Pazar’da Mesut
Yılmaz İlköğretim
Okulu eğitim haftası
çalışmaları
kapsamında
öğrencilerin 
İstiklal Marşı’nı
okudukları sırada
inşaatta çalışmaya
devam eden 19
yaşındaki işçi 
Yılmaz Şahin
gözaltına alındı.

Tek Gıda İş'te örgütlendikleri için
işten atılan ve direnişte olan
çoğunluğu kadın AdkoTurk işçileri
ve 130 gündür grevde olan Bel
Karper işçileri Tekirdağ Valisi ile
görüşmek için Tekirdağ Valiliği
önüne gitti. Vali ile görüşemeyen
işçiler oturma eylemine başladı.
Polisin müdahale ettiği işçilerden
58'i gözaltına alındı.

CHP Şişli Belediyesi İşçileri'nin
belediye binası önünden
başlatmak istedikleri Ankara
yürüyüşüne polis saldırdı.
İşçiler ve eyleme destek veren
yurttaşlardan toplam 9 kişi
gözaltına alındı.

Getir kuryesinin isyanı; 
"Günde 14 saat çalışıyorum.
Yaşamaya dair bir gayem yok.
Hayata sadece çalışmak için mi
geldim? Sosyalleşeyim desem
para yok, para kazanayım desem
sosyal hayat yok." 

15
EYLÜL

15 EYLÜL

15
EYLÜL

23 EYLÜL

28
EYLÜL

Kadın Meclisimiz, “Kadın yoksulluğuna
hayır” buluşmaları kapsamında Antep'te
kadın emekçilerle buluştu.



EKİM 2021



EKİM 2021

HDP EMEK KOMİSYONU  
ALMANAK 2021 69

İşçiler tarafından 5 kez grev kararı alındı. 
Alınan 5 grevin 1'i gerçekleşti.

En az 5 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto vb.
eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 348 işçi
gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
167 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 3
intihar girişimi sonucunda 3 yurttaş
hayatını kaybetti. 

İhmaller sonucunda en az
67 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
194 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şekilde
ortalama 17 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
619 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanlığının kamuoyuna açıkladığı 2022 yıllık
programı, döviz kurunun hızla arttığı, pandeminin ortaya çıktığı
2019 ila 2020 yılları arasında ülke genelindeki yardıma muhtaç
yoksul aile sayısının ikiye katlandığını ortaya koydu. Yıllık
programda yer alan resmi verilere göre, 2019 ila 2020 yılları
arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal
yardımlarından faydalanmak zorunda kalan yoksul hane sayısı   
 3 milyon 283 binden 6 milyon 630 bine fırladı. Böylece 1 yıl içinde
devletten yardım alan yoksul aile sayısına 3 milyon 347 bin     
 yeni yoksul ailenin eklendiği resmen ilan edilmiş oldu.

Muhalefet partilerinin sorularını yanıtlayan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 

1 Mart 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri
arasında 152 bin 48 esnafın kepenk

kapattığını söyledi.

İŞKUR verilerine göre son üç ayda kayıtlı işsiz
sayısı yüzde 11’den fazla arttı. Kayıtlı işsizler 

3,4 milyonu aşarken bunların 634 bin 117’si bir
yıldan uzun süredir iş arıyor. İşten çıkarma

yasaklarının sona erdiği temmuz ayında 
2 milyon 995 bin olan kayıtlı işsiz sayısı eylül

ayına kadar 354 bin 888 kişi arttı.

Açlık sınırı 3 bin 49, yoksulluk sınırı 9 bin 931 TL iken 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi maaşına 12 bin 750 TL

zam yaparak yeni maaşını 100 bin 750 TL yaptı. TBMM’ye sunulan
bütçe teklif kabul edilirse, 2021 bütçesinde 88 bin TL olan

Cumhurbaşkanı maaşı 100 bin TL olacak. Erdoğan’ın maaşına yapacağı
yüzde 14,4 oranındaki zam aylık 4,5 asgari ücrete denk geliyor.

Eylül istatistiklerine göre, işten çıkarma
yasağı kalktıktan sonraki 3 ayda 518 bin kişi

işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. 
Ocak-Eylül döneminde toplam 

1 milyon 65 bin işsiz yurttaş 
işsizlik ödeneği için başvuru yaptı, 
yalnızca 445 binine aylık bağlandı.

TTB verilerine göre yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın
beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşandı. 18 ayda
8 binin üzerinde hekim istifa etti. Her ay yaklaşık         
 80 hekim ise yurtdışında doktorluk yapmayı tercih
ediyor. Yapılan açıklamada, sağlıkçıların %72’si çalışma
ortamının pandemi koşullarına uygun olmadığını
düşünürken, % 90’ı performansa dayalı ek ödeme
sisteminin adaletsiz olduğunu söylüyor.
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1
EKİM

Baldur'da işten atılan
işçilerin başlattığı direniş
335. gününde, TİS hakkı için
başlatılan grev 281. günde
sona erdi. İşçiler “Haklarımızı
aldığımız için mutluyuz,
sendikalı olarak işe
giremediğimiz için içimiz
buruk” dedi. 

TTB İnsan Hakları Kolu üyesi Dr. Benan Koyuncu
meslekten men edildi. Koyuncu Çankırı Devlet
Hastanesi’ndeki görevinden ihraç edilen Dr. Benan
Koyuncu, 301 madencinin katledilmesinin ardından
madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'e sahte "iş göremez"
raporu hazırlayanları açığa çıkarmıştı.

4
EKİM

İstanbul Esenkent'te polis ve zabıta ekipleri 
katı atık depolarına baskın yaptı.
Baskında bir atık kağıt deposunun yakıldığı
öğrenilirken, en az 10 kağıt işçisinin gözaltına
alındığı bildirildi. 

5
EKİM

DİSK Tekstil sendikasının Uğur Tekstil'de
yetki almasının ardından işçiler üzerinde

tehdit ve baskılar arttı. Patron Hayri Uğur,
‘fabrikayı kapattık’ diyerek 300 işçiyi Kod-
18 ile işten çıkardı. İşçiler, fabrika önünde

direnişe geçti. 

1
EKİM
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Türkiye’de gıda fiyatları
tartışılmaya devam
edilirken Ankara’nın
Ayrancı semtinde TBMM
kapısına yakın bir market,
çürük meyve ve sebzeleri
% 50 indirimle satmaya
başladı. Ürünlere talebin
yüksek olduğunu belirten
market çalışanları, artan
gıda fiyatları nedeniyle
böyle bir uygulamaya
geçtiklerini söyledi. 

İstanbul Ataşehir'de 49 ayrı adreste
gece yapılan baskınla atık kağıt ve
plastik toplayarak geçimini
sağlamaya çalışan yaklaşık 200
mülteci işçi "ülkeye kaçak yollarla
girdikleri" gerekçesiyle 
gözaltına alındı.

7
EKİM

Halkların Demokratik Partisi (HDP),
“Bütçe Buluşmaları”nın startını Ağrı’da
verdi.  Açıklamaya, partinin Ekonomi
Komisyonundan Sorumlu Eş Genel
Başkan Yardımcısı Garo Paylan, 
Emek Komisyonundan Sorumlu Eş
Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse,
İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay,
Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve
Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir
katıldı. Bütçe buluşmaları kapsamında
Ağrı’da konuşan HDP Ekonomi
Komisyonundan Sorumlu Eş Genel
Başkan Yardımcısı Garo Paylan,
bütçenin saray, savaş ve rantiyeciler
için hazırlandığı belirterek, buna karşı
halkın bütçesini yapacaklarını söyledi. 

Son bir ay içinde %50 zamlanan
ayçiçek yağı ve son 2 yılda %100
zamlanan zeytinyağı market
raflarında alarm kilitleri ile satıldı.

7 EKİM 8
EKİM

10
EKİM
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Gebze'de bulunan
Mitsuba Otomotiv'de
çalışan metal işçileri, işten
atmalara karşı ve sendikal
haklarının tanınması için
fabrikaya kapanarak
direniş başlattı. Gebze
Mitsuba işçileri işten
atılmalara karşı fabrika
içinden çıkmama kararı
aldıktan sonra Kocaeli
Valiliği ve fabrika
patronları kapıya polis
yığdı. İşçiler ise içeride
“Grev, işgal, direniş” dedi.

İzmir’de haklarında “örgüt üyeliği”
iddiasıyla verilen cezaların AYM
tarafından bozulmasının ardından
yeniden yapılan yargılamada 30
KESK yöneticisi ve üyesi beraat etti

HDP, “Bütçe Buluşmaları”
kapsamında İstanbul’da
gençler ve ailelerle
buluştu. Buluşmalarda
halkın bütçesi için
mücadele verileceğinin
altı çizildi.

Urfa’da iki yıl önce açılan Yılmazlar
Ayakkabı patronları, yüzlerce işçinin
içerdeki 3-4 aylık ücretleri ve
tazminatlarını ödemeden fabrikayı kapatıp
kaçtı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 
geri dönüşüm işçilerinin
evlerine ve depolarına sabah
saatlerinde operasyon yapıldı.
Operasyonda 112 işçi gözaltına
alınırken, arabalarına ve
malzemelerine en konuldu.

11
EKİM

11 EKİM
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İstanbul’da geçimlerini
çöplerden topladıkları katı
atıklarla sağlayan kişiler
son dönemlerde polis ve
belediye zabıtalarının
hedefinde. Depoları
mühürlenerek işsizlikle
karşı karşıya bırakılan ve
kimi zaman gözaltına
alınan işçiler, aynı
zamanda fiziki şiddete de
maruz kalıyor. En son
kağıt toplama işinde
çalıştırılan 17 yaşındaki
Dursun Güllü zabıtalar
tarafından darp edildi. 

Ümraniye'de atık kağıt
işçilerinin yaşadığı ve
çalıştığı depolar Valilik ve
Ümraniye Belediyesi’nin
emriyle polis tarafından
basılıp talan edildi. 
13 gündür sokakta kalan
işçiler sesleniyor: "Bizim
onurumuz, alın terimizle
kazandığımız emeğimiz
gasp edildi"

Bakırköy meydanda
kurulan grev çadırında 
3 yıldır yapılmayan toplu
sözleşme hakları için 
56 gündür hak arayışını
sürdüren DİSK üyesi
çalışanların ardından,
Bakırköy Belediyesinde
yetkili Belediye-İş
Sendikası da greve
çıkma kararı aldı.

Halkların Demokratik
Partisi’nin (HDP) “Bütçe
Buluşmaları” kapsamında
milletvekilleri Rıdvan Turan,
Garo Paylan ve Necdet
İpekyüz’ün aralarında
olduğu heyet, Mardin’de
temaslarda bulundu.
Mardin’in Derik ilçesinde
çiftçiler ile başlayan
buluşma kapsamında heyet,
Kızıltepe Çiftçiler Dernek
Başkanı Mikail Erbey ve HDP
yöneticileri ile birlikte
Menteşê (Menteş)
Mahallesi’ne doğru yola çıktı.
HDP’nin Mardin’deki
temaslarında elektrik
borçlarına dikkat çeken
çiftçiler, sundukları belgeler
ile durumlarının vahim
olduğunu söyledi. 

Bursa’da Cargill fabrikasında
sendikal hakları için mücadele eden
işçiler direnişlerinin 1280. günde
düzenledikleri basın açıklamasıyla
sendikal yetki belgesini aldıklarını
ilan ederek fabrika önüne kurdukları
çadırı kaldırdı.

15 EKİM

15
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17
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İstanbul’da işleri ve hakları için direnen Sinbo, Carrefour, SML Etiket, Bayrampaşa ve Bakırköy
belediyeleri, Tur Assist ile Alba Plastik işçilerinin çağrısıyla bir araya gelen 41 siyasi parti, 
sivil toplum örgütü ve işçi sendikası, Kartal Meydanı’nda “İşçi Emekçi Mitingi” düzenledi. 
Çok sayıda siyasi parti, STÖ ve işçi sendikası üyesi, Savarona Caddesi’nde bir araya gelerek
kortejler halinde miting alanına yürüdü. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen yüzlerce işçi,
“Emeğimiz ve özgürlüğümüz için birlik olalım mücadele edelim”, “Sermaye düzenini tarihin
çöplüğüne süpüreceğiz” ve “Biz bu oyunu bozarız” pankartları taşıdı. İşçiler, sık sık “Yaşasın sınıf
dayanışması”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Serpil Kemalbay, Musa Piroğlu ve Ömer
Faruk Gergerlioğlu da mitinge katıldı. 

Kocaeli Çayırova’daki Alba
direnişçileri, Alba Plastik
fabrikasında yaşanan taciz
ve mobbinge karşı 70
gündür süren direnişlerini
sonlandırdığını açıkladı.
Petrol-iş üyesi Alba
direnişçileri, mücadeleleri
boyunca sendikanın
yanlarında olmadığını
belirterek direnişi
noktaladıklarını duyurdu. 

Ankara'da 36 saatlik nöbetin ardından
otomobiliyle park halindeki kamyona
çarpması sonucu yaşamını yitiren doktor
Rümeysa Berin Şen, Zonguldak'ın Alaplı
ilçesinde toprağa verildi. Şen'in cenazesi,
Çengelli köyüne getirildi. 
Güçlükle ayakta duran Şen'in yakınları
uzun süre gözyaşı döktü.28

EKİM

31
EKİM

100 bin 750 TL maaş alan Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi’nden
sonra yaptığı basın açıklamasında, “Hepimiz sahip olduklarımızı
sorgulamak, yoksullarla empati kurmak zorundayız.” dedi.

24 EKİM

24 EKİM
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İşçiler tarafından 3 kez grev kararı alındı. 
Alınan 3 grevin 1'i gerçekleşti.

En az 7 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto vb.
eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 42 işçi 
gözaltına alındı.

1 Kasım-30 Kasım 2021 tarihleri arasında
İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
177 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 
7 intihar girişimi sonucunda 4 yurttaş
hayatını kaybetti. 

İhmaller sonucunda en az
167 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
286 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şekilde
ortalama 18 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
741 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.
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KOD 29 ile işten atılan
TOMİS üyesi Dilbent
Türker’in direnişinin
283. gününde,
sendikalaştıkları için
ücretsiz izne çıkarılan
işçilerin açtıkları dava
kazanımla sonuçlandı,
yönetim sendikal
tazminata mahkum
edildi.

Geçen sene törenle
resmi açılışı yapılan
Yılmazlar Terlik ve
Ayakkabı Fabrikasında
çalışan 400 işçi,
işyerinin kapandığı
bahanesiyle maaş ve
tazminat almadan
‘Kod-17’ ile işten
çıkarıldı.

3
KASIM

Adkoturk’te iş cinayeti: 31 yaşındaki işçi
iş yerinde doktor olmadığı için hayatını
kaybetti. Adkoturk İndomie Türkiye’de
İSİG önlemleri alınmadığı ve doktor
olmadığı için 31 yaşındaki Hayri Burak
Gül, iş yerinde geçirdiği kalp krizi
nedeniyle hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da riskli gebelik
geçirdiği için nöbet tutamaz
raporu verilen hemşireye zorla
nöbet tutturulunca bebeğini
kaybetti. 

3 KASIM

4
KASIM

4
KASIM

5 KASIM İzmir Konak’ta, Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK) üyesi bir grup işçi,
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'nun yanlarından geçişi
sırasında sırtlarını dönerek
protesto gösterisi yaptı.
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CarrefourSa Esenyurt
deposunda 4 işçinin
sendikaya üye oldukları
için atılmak istenmesi
üzerine işbaşı yapmayı
reddeden işçiler,
yönetimin özür
dilemesini ve atılacak 
4 işçinin işbaşı
yapmasını sağladı.

83 puanla atanamayan 23 yaşındaki
Beden Eğitimi öğretmeni 
Fedai Altun, inşaatta çalışırken elektrik
akımına kapılarak hayatını kaybetti.

TTB Merkez Konsey
üyesi Halis Yerlikaya,
17 Mart 2020’de ilk
sağlık çalışanı
ölümünden sonra en
az 497 sağlık çalışanı
ve 461 aktif sağlık
çalışanının Covid-19
nedeniyle hayatını
kaybettiğini söyledi. 

Direnen Soma Uyar Maden İşçileri haklarını kazandı.
Uyar Madencilik’e ait ocaklarda yıllar boyunca
çalışan ve 15 yıldır tazminatlarını alamayan işçiler
kazandı. 952 işçinin ölüm veya iş kazasından
kaynaklı tazminatlarının ve kıdem tazminatlarının
yatırılacağı belirtildi.

DİSK Türkiye'nin dört bir yanında “Gelirde Adalet,
Vergide Adalet” eylemi gerçekleştirdi. 
Eylemde konuşan DİSK Bölge Temsilcileri “Faturalar
şahlanıyor” diyerek geçinemediklerini söyledi.

9
KASIM

10 KASIM

10
KASIM

11 KASIM

11
KASIM
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Bir kamu bankasında
26 yıldır görev yapan
Hakan Dağlı, 'La Kasa
Da Para Yok'
görseliyle yaptığı
paylaşım nedeniyle
'Türkiye Cumhuriyeti
ekonomisi,
yönetimini küçük
düşürme' iddiasıyla
işten çıkarıldı.

İki kadın işçiyi
makam odasında
hakaret ederek
sendikadan istifaya
zorlayan AKP'li
Gürgentepe Belediye
Başkanı Yaşar
Şahin'in, aynı günün
sabahında kalabalık
bir işçi grubuna istifa
baskısı yaptığı ve bir
kasın işçiyi odasında
kovduğu görüntüler
ortaya çıktı.

Mersin'de yapımı devam
eden Akkuyu Nükleer
Santrali’nde, ücretlerini
alamadıkları için iş
bırakan işçilere yeşil
yelekli özel güvenlikler
saldırıda bulundu. 
Yere düşürülen işçiler
tekmelendi.

İzmir’de Disk’e bağlı sendikalar
ve işçiler iş bırakıp sokağa
indiler. Cumhuriyet
meydanında toplanan işcilerin
eylemine "Genel grev genel
direniş, hükûmet istifa, inadına
Disk" sloganları damgasını
vurdu. İzdeniz işçileri de 
"Bu devran böyle sürmez"
pankartIyla meydanda 
yerini aldı.

İstanbul Bahçelievler'de
atık kağıt toplayıcılığı
yapan 13 yaşındaki
çocuğun çekçeğine
zabıtalar tarafından el
konuldu. Çekçeğine el
konulan çocuk işçi,
"Ekmeğimizi alıyorlar,
zulüm yapıyorlar." dedi.

13 KASIM

13
KASIM

18
KASIM

13
KASIM

22 KASIM
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Temel gıda ürünlerine gelen
yüksek zamlar ve doların
yükselmesiyle yoksullukla
boğuşan halk, Çankaya Esat’ta
sokağa çıkarak "AKP istifa"
sloganlarıyla yürüyüş başlattı. 
Polis ekipleri vatandaşları
engellemeye çalıştı.

Tekirdağ’ın Malkara
ilçesinde çalışan
Vero maden işçileri,
6 aylık birikmiş
maaş ve
tazminatlarını
alamadıkları
gerekçesiyle Vero
Madencilik önünde
eylem yaptı. 

Doların artması, faturalara
ve gıda ürünlerine zamların
yapılmasıyla birlikte
İstanbul Kurtuluş'ta da
#hükümetistifa diyerek
sokağa çıkan mahalleliye
polis müdahale etti.

Mersin’de paketleme işi yapan
300 kadın işçi aldıkları yevmiye
ücretinin azlığına, iş güvenliği
önlemi alınmadan
çalıştırılmalarına ve bu sırada
arkadaşlarını kaybetmelerine
isyan etti. Kadın işçiler Mersin
Toptancı ve Sebze Meyve Hal
Kompleksi önünde eylem yaptı. 

23
KASIM

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı
Savcı Sayan'ın, şantiyede
çalışan iki işçiyi darp ettiği
öğrenildi. 
Darp edilen işçilerden biri,
hastanedeki tedavisi sırasında
Sayan'ın korumalarıyla birlikte
kendisine saldırdığını söyledi.
Saldırıya uğrayan işçi 
"Ben şantiyede çalışan bir
işçiyim. Belediye başkanı
buraya geldi. 
Bir şeyler sordu, ben de insan
gibi cevap verdim. Ondan
sonra yanındaki korumaları
bana saldırdı. Belediye başkanı
da bizim formenimize saldırdı,
birer tokat vurdu.” dedi.

23 KASIM

24
KASIM

26
KASIM

24
KASIM

28 KASIM

29
KASIM

Birçok ilde etkisini gösteren fırtına
kaza ve yaralanmalara yol açtı.
Sosyal medyada, motor üzerinde
çalışmak zorunda olan motokurye
işçilerinin zor anlar yaşadığı
görüldü.

https://twitter.com/hashtag/h%C3%BCk%C3%BCmetistifa?src=hashtag_click
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İşçiler tarafından 16 kez grev kararı alındı. 
Alınan 16 grevin 2'si gerçekleşti.

En az 13 kez emekçiler tarafından
düzenlenen basın açıklaması, protesto vb.
eylemler kolluk güçleri tarafından
müdahale edilerek izin verilmedi. 
Bu müdahaleler sırasında 55 işçi 
gözaltına alındı.

İSİG tarafından hazırlanan rapora göre
135 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını
kaybetti.

Ekonomik nedenlerden ötürü en az 
11 intihar girişimi sonucunda 5 yurttaş
hayatını kaybetti. 

İhmaller sonucunda en az
94 işçi yaralandı.

Emekçilere dönük en az 
334 hak ihlali yaşandı.

Uzun süre devam edecek şekilde
ortalama 13 işçi eylemi gerçekleşti.

Emekçiler tarafından en az 
591 eylem ve etkinlik gerçekleştirildi.
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Yaklaşık olarak 700 bin öğretmenin
atama beklediğini söyleyen ataması

yapılmayan öğretmenler, son 3 senede 94
öğretmenin bu durumdan kaynaklı

intihar ettiğini belirtti.

2020 Ocak-Temmuz ayında kredi
borçlarını ödeyemeyen kişi sayısı 347. 726
iken bu yılın aynı döneminde yüzde 127.2

artarak 788.861 kişiye çıktı. Kredi kartını,
kredisini ödeyemeyen 3.6 milyon kişi 

yasal takipte.

Gübre fiyatları arazi fiyatını geçti: Bir yılda 17 kat arttı.
Döviz kurunun artması ile gübre fiyatları çiftçilerin

karşılayamayacağı seviyelere yükseldi. Gübrenin tonu
2020 Haziran'da 1800₺ iken, Kasım 2021'de 17000₺’ye

ulaştı. Çiftçiler, gübre fiyatlarında düşüş talep ediyor.

20 yılda çiftçilerin bankalara borcu 
yüzde 7000 arttı. 2002 yılında çiftçilerin 

2,2 milyar olan banka borcu 
bugün 156 milyar lirayı geçti. 
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Yüzde “0” zamma karşı
greve çıkan Bakırköy
Belediyesi işçileri,
grevlerinin 39. gününde
belediye başkanını
protesto ettikleri sırada
polis engeliyle karşılaştı. 
1 işçi gözaltına alındı.

İSİG Meclisi, 4 Aralık
Dünya Madenciler
Günü nedeniyle
yayımladığı raporda
AKP’nin iktidar olduğu
günden bugüne
madenlerde yaşanan 
iş cinayetlerinde en az
1890 maden işçisinin
hayatını kaybettiğini
açıkladı.

HDP İzmir İl Örgütü ile
HDK İzmir İl Meclisi,
devam eden asgari ücret
görüşmelerine dair Çiğli
ilçesi Ata Sanayi Sitesi
önünde basın açıklaması
düzenledi. “Asgari ücret
değil, insanca yaşam
ücreti” pankartı açılan
açıklamada sık sık, 
“Kölelik ücreti değil,
insanca yaşam” 
sloganı atıldı.

Tevfik Yıldırım engelli
kadrosunda çalışmakta
olduğu EY Türkiye’den
yalancı şahitlikle, iftira
atılarak işten atılmıştı.
Senelerdir hakkını arayan
Tevfik Yıldırım bugün
dünya engelliler gününde
de direnişine devam etti
ve özel güvenliklerin
taciziyle karşılaştı.

Sağlık emekçileri, hekimlere
yönelik maaş artışının ve yıllardır
sözü verilen ek göstergenin ayrım
gözetilmeksizin tüm sağlık
emekçilerine uygulanması
talebiyle birçok ilde iş bıraktı.

2 ARALIK

3
ARALIK

3
ARALIK

6 ARALIK

3
ARALIK Tekirdağ Çorlu’da faaliyet gösteren Lila Kâğıt

fabrikasında, Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş
Sendikası’nda örgütlü olan 22 işçi,
“performans düşüklüğü” ve “şirket kararı”
denilerek işten çıkarıldı. 

6
ARALIK
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2 ARALIK
Esenyurt’ta Migros
depo işçilerinin kötü
çalışma koşullarına,
ücretlerin düşük ve
gecikmeli ödenmesine
karşı başlattıkları
eylemi engellemek için
alana polis ve TOMA
getirildi. Haklarını alana
kadar mücadele
edeceklerini söyleyen
işçiler “Biz kimseden bir
şey istemiyoruz. Biz
hakkımızı istiyoruz!
Herkes eşit olsun
istiyoruz!” dedi.

Ankara Üniversitesi'nde 
Mülkiye Dayanışması'nın çağrısı
ile ekonomik krizi konuşmak
için buluşan öğrenciler polis ve
özel güvenlik tarafından darp
edilerek gözaltına alındı. 
Saldırı sonrasında sosyal medya
hesaplarından açıklama yapan
üniversiteliler gözaltındaki
arkadaşlarının derhal serbest
bırakılmasını isterken,
kendilerinin değil krizi
yaratanların suçlu olduğunu 
dile getirdi.DİSK’in çağrısıyla

“İşsizlikten, pahalılıktan,
zamlardan, faturalardan
bıktık artık”diyen binlerce
emekçi Kartal Meydanı’nda
bir araya geldi.

100 bin TL maaş alan CB Erdoğan, Bakara
Suresi ile yoklukla mücadele mesajı verdi:
Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla;
mallardan, canlardan ve ürünlerden
eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele! 

A101’de bu sabah 112 farklı ürüne zam
geldi! Yapılan zamlara bakıldığında
peynir, yoğurt ve süt ürünlerine %40’a
varan zamlar geldiği görülüyor.

9
ARALIK

12 ARALIK
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14 ARALIK
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Sağlık çalışanları 
özlük haklarının 
geri çekilmesine karşı
bugün birçok şehirde
iş bırakma eylemi
gerçekleştirdi.

Erdoğan asgari
ücreti 4 bin 253
lira olarak
açıkladı. 
Ayrıca asgari
ücretten gelir ve
damga vergisi
alınmayacağını
duyurdu. 2021'in
asgari ücreti
Ocak'ta 384 dolar
iken şu an 272
dolara düştü. 

KESK'in yaptığı çağrıyla “İnsanca
Bir Yaşam” için gerçekleştirilen
#Geçinemiyoruz mitingine
Ankara ve İstanbul, İzmir ve
Diyarbakır'dan binlerce kişi
katılarak taleplerini dile getirdi.

Kurun yükselişiyle beraber
asgari ücret iki gün içinde
270 dolardan 250’ye
gerilerken, Erdoğan’ın Sarayı
için alınan 3 yeni Mercedes 
S-600 Guard marka aracın
maliyetinin 104.1 milyon TL
olduğu ortaya çıktı.

23
KASIM

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi
Cami Mahallesi’nde Dicle
Elektrik Dağıtım AŞ.
(DEDAŞ) tarafından 
borç gerekçesi ile elektriği
kesilen ailenin 2 yaşındaki
bebeği Yunus Emre Bilen,
soğuktan hayatını
kaybetti. Astım hastası
olan Bilen’in cihaza bağlı
yaşadığı, soğuğun
tetiklemesi ile birlikte
kalbinin durduğu
belirtildi. Hayatını
kaybeden bebek, ailesi
tarafından Silvan’da
defnedildi.

15 ARALIK
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https://twitter.com/hashtag/Ge%C3%A7inemiyoruz?src=hashtag_click
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Haciz tehlikesi ile karşı
karşıya kalan çiftçiler, 
12. kez Ankara’ya gelerek
Tarım Kredi Kooperatifi
Genel Müdürlüğü ile
görüşmeler yaptı.
Borçlarının ertelenmesini
talep eden çiftçiler sonuç
alamadı. Traktörünün
haczedildiğini söyleyen
çiftçi Mehmet Altıner, "Biz
suçlu değil, borçluyuz.
Benim traktörüm yarın
satılacak. Ben tarlamı
neyle süreceğim?" dedi. Evkur, asgari ücret

zammından sonra
yüzlerce işçiyi işten
çıkardı. Evkur satış
mağazalarında çalışan
işçiler, mağaza
yönetiminin asgari
ücret “zammından”
sonra yüzlerce işçinin
dinlenme molalarını
kestiklerini ve
mobbinge maruz
bırakarak iş bırakmaya
zorladığını belirtti. 

23
ARALIK

İzmir'de Hugo Boss fabrikasında 17
yıldır çalışan bir kadın işçi, Kod-46'yla
işten atıldı. İşçi, mobbing ve baskıya
maruz kaldığını, sağlık raporu
olmasına rağmen çalıştırıldığını,
hırsızlıkla suçlandığını söyledi. İzmir
İşçi Kadın Meclisi ve Tekstil-İş
Sendikası'ndan yapılan açıklamada,
Hugo Boss yönetiminin sendikalı
işçileri işten atarak anayasal hakları
gasp ettiği, uzun yıllardır çalışan
işçilerin baskıyla istifa etmezse türlü
bahanelerle tazminatsız işten
atılmaya başlandığı söylendi. 

'Sıfır zam' teklifinin ardından
greve çıkan Bakırköy Belediyesi
işçileri 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü'ne “Bakırköy Belediyesi
Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi,
emekçi düşmanı” pankart astı. 
10 belediye işçisi polis tarafından
gözaltına alındı.

22 ARALIK
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ARALIK

28
ARALIK

30 ARALIK
Metal işçileri MESS’in %17’lik
sefalet zammı teklifine karşı
eylem yaptı. MESS ile süren
grup toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinin tıkanması
üzerine Türk Metal üyesi
işçiler İzmir, Bursa, Çerkezköy,
Eskişehir ve Gebze’nin
ardından Sakarya’da eylem
gerçekleştirdi.




