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Mart ayý içerisinde özel sektör çalýþanlarýný yakýndan
ilgilendiren bir geliþme yaþandý. Dev-Ýþ'e baðlý Emek-Ýþ
sendikasýnýn Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde örgütlenme gir-
iþiminde bulunmasý üzerine, patron buna baskýlar ve iþten
atmalarla yanýt verdi. Yaygýn medyada da gayet geniþ yer bulan
bu olay, kýsaca þöyle geliþti: UKÜ'de aþçý, þoför, temizlikçi ve
bahçývan olarak görev yapan iþçiler, kötü çalýþma koþullarýndan
býkmýþ durumdaydý. Haftada 40 saat çalýþmasý gereken iþçiler
55-60 saatlere kadar zorla çalýþtýrýlýyor ve fazla mesaileri de

ödenmiyordu. Yýllýk ücretli izin haklarý yasal
süreler dahilinde kullandýrýlmýyor, baskýcý ve
zorba bir yönetim anlayýþý uygulanýyordu. Bunun

üzerine sendikalaþmaya karar veren iþçiler, Emek-
Ýþ'te örgütlenmeye baþladýlar. Ancak durumdan
haberdar olan patron, iki iþçiyi uydurma gerekçel-
erle iþten durdurdu. Emek-Ýþ sendikasý ve baðlý
olduðu Dev-Ýþ, durumu protesto ederek 23 Mart

tarihinde 15 dakikalýk bir grev gerçekleþtirdi. Bunun yanýnda
çeþitli memur ve öðretmen sendikalarý ile kamuda örgütlü iþçi
sendikalarý durumu protesto eden basýn bildirileri yayýnladýlar.
Durumu Çalýþma Bakanlýðý'na da þikayet eden örgütlerin bu
talebi ile ilgili hiçbir somut adým atýlmadý.
Yaþanan bu olay gayet öðretici olmuþtur. Öncelikle patronlarýn

ne kadar çaðdaþ, demokratik, örgütlenmeye saygýlý görünürlerse
görünsünler, iþçilerin örgütlenmesine asla tahammül göster-
meyeceklerini bir kez daha gördük. Çünkü patronlarýn esas kar
kaynaðý iþçilerin ödenmemiþ emeðidir ve hakkýný arayan örgütlü
iþçi, patronlarýn en büyük kabusudur. Öte yandan her fýrsatta
sendikalara çatarak, özel sektörde niye örgütlenmediklerini

- KKTC vatandaþýyým. Patronum ben-
imle sözleþme yapmak zorunda mýdýr?
Vatandaþ olsun veya olmasýn, patron

bütün çalýþanlarý ile sözleþme yapmak
zorundadýr. Patron ve iþçi arasýnda yapýla-
cak olan sözleþmeler mutlaka patron
tarafýndan Çalýþma Dairesi'ne onaylatýl-
malýdýr. Daireye onaylatýlmamýþ
sözleþmeler geçersiz sayýlýr. Üç
aydan uzun sürecek her iþ için
sözleþme yapýlmasý patronun
yükümlülüðüdür ve yapýlmadýðý
takdirde patrona ceza yazýlýr.
Sözleþmenin bir kopyasý iþçide
bir kopyasý patronda bir kopyasý
da Çalýþma Dairesi'nde kalýr.
Sözleþmelerimizin bize ait olan kopy-
asýný alýp saklamamýz, daha sonra sorun
yaþamamýz durumunda bize yardýmcý ola-
caktýr.

- Patronum sözleþmeye "izin kullan-
mayacaðýmý" yazabilir mi?
Patron tüm çalýþanlara izin kullandýrmak

zorundadýr. Bir sözleþmede bulunmasý
zorunlu en az haklar, Ýþ Yasasý ile belirlen-
miþtir. Hiçbir patron yasada yazandan daha
az hakký sözleþme ile iþçiye imzalatarak bile
olsa uygulayamaz. Yasadan daha geri bir
uygulamaya atýlmýþ imza geçersiz sayýlýr.
Ýzin kullanmayacaðýný imzalayarak kabul
etmiþ bir iþçi, daha sonra izin talebinde
bulunabilir. Bazý patronlar yasadýþý
sözleþmelerle iþçileri haklarýndan mahrum
býrakmak isteseler de yasal haklarýmýz asla
kaybolmaz. Her bir konu için merak ettik-
lerinizi posta veya e-mail yolu ile bize
danýþabilirsiniz.

- Deneme Süresi nedir?
Yaygýn ancak yanlýþ bir görüþe göre,

sözleþmenin deneme süresinden sonra
yapýlmasý gerektiði düþünülmektedir.
Deneme süresi sözleþmeye dahildir. Yani
iþe baþladýðýmýz gün patron bize sözleþme
yapmak zorundadýr. Sözleþme yapýldýktan
(yani iþe baþladýktan)

sonra geçen ilk üç ay deneme süresidir. Bu
süre içinde patron ve iþçi sözleþmede birbir-
lerine söz verdikleri kurallara uyup uymaya-
caklarýný denerler. Yani 1200 YTL maaþ
sözü veren, iþ saatlerini 08:00-17:00 olarak
anlatan, iþ ortamýnýn demokratik ve
arkadaþça olduðunu iddia eden patronun

doðru söyleyip söylemediðini
görürüz. Eðer patron bizi zorunlu
olarak mesaiye býrakmak istiyor,
güvensiz iþ aletlerini kullanmaya

zorluyorsa ihbarsýz ve tazminatsýz iþi býrak-
abiliriz. Ancak biz iþçiler ekmek parasý için
çalýþtýðýmýzdan aç kalmamak için kötü
koþullarda dahi baþka iþ bulmadan iþi býrak-
mak istemeyiz. Seçme þansýmýz olmadýðýn-
dan ufak tefek sebeplerle, iþini deneme
süresi içinde býrakan iþçi pek bulunmaz.
Öte yandan patron bizi durdurmaya karar

verir ve bunu 3 ayýn (yani deneme
süresinin) içinde yaparsa ihbar tazminatý
hakkýmýz olmaz. Bu yüzden deneme
süresinin uzun olmasý iþçinin aleyhine, kýsa
olmasý ise iþçinin leyhinedir. Yapacaðýmýz
sözleþmelerde deneme süresini 2 aya veya
1 aya indirmek leyhimize olacaktýr. Patron
deneme süresini 3 ayda tutmak isteyecektir
ki, iþine gelirse bizi 3 ay çalýþtýrýp durdura-
bilsin. Ancak unutmamamýz gerekir ki
patron deneme süresini 3 aydan uzun tuta-
maz. Yasada deneme süresi 3 aydýr ve
sözleþmelerde iþçi leyhine deðiþiklik yapýla-
bilir. Ýþçi aleyhine (patron leyhine) deðiþiklik
yapýlamaz. Kýsaca deneme süresi patronun
bizi ihbar tazminatý ödemeden veya önce-
den haber vermeden iþten durdurabileceði
sürenin adýdýr. Deneme süresi dolduktan
sonra patron iþçiye önceden haber vermeli,

sonra iþçiyi dur-

durmalýdýr.

- Patronum beni durdurmadan ne kadar
zaman önce haber vermek zorundadýr?
Bu, çalýþtýðýmýz süreye baðlý olarak

deðiþir. Genel olarak patronlar bunu "15
günlük notis" olarak adlandýrýrlar. Ancak 5
ay çalýþmýþ iþçi ile 10 yýl çalýþmýþ iþçinin
ihbar süresi ayný deðildir. Bir iþyerinde 3
aydýr çalýþan bir iþçiyi durdurmadan 1 hafta
önce patronun YAZILI olarak haber vermesi

zorunludur. 6 ayýmýz dolana kadar bu süre 1
haftadýr. 6 aydan bir yýla kadar çalýþmýþsak
3 hafta önceden; 1 yýldan 2 yýla kadar
çalýþmýþsak 4 hafta önceden; 2 yýldan 5 yýla
kadar çalýþmýþsak 5 hafta önceden; 5
yýlýmýz dolmuþsa 6 hafta önceden patron
bizi durduracaðýný YAZILI olarak bildirme-
lidir.

- Eðer patron yazýlý bildirmemiþse ne
olur?
Yazýlý olmayan bildirim, yapýlmýþ sayýlmaz.

Patronun o an sinirinden mi, þaka olarak mý
yoksa keyfi öyle istediði için mi durdura-
caðýný söylediðini, sonradan vazgeçip
vazgeçmeyeceðini iþçi bilemez. Ayrýca
iþçinin ihbar süresi içinde ek haklarý vardýr
ve bildirim yazýlý yapýlmazsa bu haklar yen-
miþ olur. Bu yüzden eðer patron bildirimi
yazýlý yapmazsa, bildirim yapýlmamýþ sayýlýr
ve patron bu süreler kadar maaþý çalýþmasa
da iþçiye ödemek zorundadýr.

- Patrona bunu söyledim, bana ihbar
tazminatýmý vermiyor, ne yapmam gerek?
Bu durumda bulunduðunuz bölgedeki

Çalýþma Dairesi'ne giderek, durumu anlat-
malý ve þikayetçi olmalýsýnýz. Oradaki

ÇÇaallýýþþmmaa YYaaþþaammýýnnddaa ÇÇaallýýþþmmaa YYaaþþaammýýnnddaa HHHHaaaakkkkllaarrýýmmýýzzllaarrýýmmýýzz

3 aydýr çalýþan bir iþçiyi durdurmadan 1 hafta önce patronun haber
vermesi zorunludur. 6 aydan bir yýla kadar çalýþmýþsak 3 hafta önce-
den; 1 yýldan 2 yýla kadar çalýþmýþsak 4 hafta önceden; 2 yýldan 5 yýla

kadar çalýþmýþsak 5 hafta önceden; 5 yýlýmýz dolmuþsa 6 hafta önceden
patron bizi durduracaðýný YAZILI olarak bildirmelidir.

Patronum
beni durdur-

madan ne kadar
zaman önce haber

vermek zorun-
dadýr?



görevli þikayet ifadenizi alýp yasal hakkýnýzý
takip etmek zorundadýr. Siz þikayette bulun-
duktan sonra geriye kalan iþlemler Çalýþma
Dairesi tarafýndan takip edilir. Bir daha
patronu görmenizi gerektirecek bir durum
ortaya çýkmaz. Patron hakkýnýzý ödememek-
te ýsrar ederse, Daire patrona ceza yazar ve
en sonunda da onu mahkemeye verir.
Ancak sizin hatanýzdan kaynaklý bir nedenle
durdurulmamýþsanýz, patron en sonunda
mahkeme kararý ile bu parayý ödemek
zorunda kalýr.

- Benim sözleþmem 1 yýllýk, 1 yýlýn
sonunda iþin biteceðini biliyorum. 1 yýl
bitince patron bana gene de yazýlý
bildirimde bulunmalý mý?
1 yýllýk bir sözleþmede de patron, sözleþ-

menin bitme tarihinden 3 hafta önce
sözleþmeyi yenilemeyeceðini iþçiye
bildirmek zorundadýr. Bu süre 2 yýllýk bir
sözleþmede (veya ayný sözleþmenin ikinci
yýlýnda) 4 haftadýr. Yani yukarda saydýðýmýz
ihbar süreleri, süresi belirli sözleþmeler için
de geçerlidir. Sözleþmenin bitiþ süresi belli
olsa bile, sözleþme bitmeden patron iþçiye
yazýlý bildirim yapmak zorundadýr.

Süresi belli sözleþmemin süresi
bitmeden durdurulursam, ayrýca hak-
larým var mý?
Bitiþ süresi belli bir sözleþme, patron

tarafýndan erken feshedilirse ek tazminat
ödenmelidir. Örneðin, 1 yýllýk sözleþmem 10
uncu ayda feshedilirse çalýþýlan sürelerden
kaynaklý olarak 3 hafta, 12 ayýn dolmasýna 2
ay kaldýðý için de (her ay için 1 hafta) 2
hafta, toplam (3+2=5) 5 hafta tazminat
ödenmelidir. Yani yukarda saydýðýmýz nor-
mal ihbar sürelerine ek olarak, sözleþme
süresinin bitimine kadar kalan her ay için 1
haftalýk tazminat ödenir. Ancak 3 yýldan
uzun sürmüþ bir iþ söz konusu ise bu geçer-
li deðildir. Yani 3 yýldan uzun süren iþlerde
sözleþmeler belirsiz süreli kabul edilir. O
zaman sadece ihbar süreleri geçerlidir.

Patron bana önceden yazýlý ihbarda
bulunursa ne gibi haklarým vardýr?
Yazýlý ihbarý alan iþçi, ihbar süresi kadar

çalýþýr ve maaþýný tam olarak alýp iþ
yerinden ayrýlýr. Ayrýca bu süre içinde iþçinin

yeni bir iþ aramak için yasal izinleri vardýr.
Bu izinler günde 2 saattir. Yani, 4 haftalýk
ihbar almýþ bir iþçi bu 4 haftada her gün 2
saat iþ aramak amacýyla iþyerinden ayrýlma
hakkýna sahiptir. Bu 2 saat sürenin karþýlýðý,
patron tarafýndan iþçiye, çalýþýlmýþ gibi tam
maaþ olarak ödenir. Ýþçi eðer isterse bu
süreleri gün gün deðil, toplu olarak da kul-
lanabilir. Örneðin 4 haftada iþ günü sayýsý
20 gündür (her hafta 5 gün, Cumartesi
Pazar iþ günü deðildir, bu konu ilerleyen
sayýlarýmýzda anlatýlacaktýr). 20 gün, günde
2 saatten (20x2=40) 40 saat eder. 40 saat 5
iþ günü demektir (her iþ günü 8 saattir:
40/8=5). 40 saati toplu olarak kullanacak
olan iþçi son 5 gün, yani son 1 hafta iþe
gitmeden tam maaþ ödenir. Bu durumda 4
hafta önceden kendisine iþten duracaðý
bildirilen iþçi; bu 4 haftanýn 3'ünde çalýþýr,
1'inde iþ arar ama maaþýný 4 hafta olarak
tam ödenir. Böylece evinin, çocuklarýnýn
ihtiyacýný karþýlayabileceði baþka bir iþ bula-
bilir. Bu da onun hem yasal hem de doðal
hakkýdýr.

Ama patron bu yazýlanlarýn hiçbirini
beðenmez ve uygulamak istemez ki!...
Doðrudur. Patronlar bunlarý duyduðunda

cebindeki para çalýnmýþ gibi sinir olur. Ancak
unutmamamalýyýz ki, patron parayý cebine
bizim haklarýmýzý gasbederek atmýþtýr. Yani
o para onun hakký deðil, iþçilerin hakkýdýr.
Emeðimizin karþýlýðý olan bu haklarýmýza el
koymak için çeþitli hilelere de baþvuracaktýr.
Bu yüzden mutlaka örgütlü bir þekilde, bu
mümkün olamýyorsa da Çalýþma Dairesi'ne
baþvurarak haklarýmýzý aramalýyýz. Çünkü
bir iþçiye yapýlmýþ haksýzlýk, yarýn öteki
iþçilere de yapýlacak olan bir haksýzlýktýr.
Ýþçilerin çýkarlarý ortaktýr.

Patron ihbar hakkýndan kaytarmak için
ne gibi yollara baþvurabilir?
Bu sorunun ve çalýþma yaþamýndaki

baþka haklarýmýzla ilgili sorularýn cevabýný
da bir sonraki sayýda yanýtlayacaðýz.
Sorularýnýz için posta adresimiz Esen
sokak No:12/2 Mine Mazlum Apartmaný
Dumlupýnar Lefkoþa'dýr. E-mail kullanan
kiþiler argasdi@yahoo.com adresine mail
de gönderebilirler. Her sorunuza yanýt ver-
ilecektir.��
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Fabrikalarda ve
Ýþyerlerinde Ýþçi
Saðlýðý ve Ýþ
Güvenliði
Tüzüðü’ne göre;
iþyerinde yaþa-
nabilecek her
türlü kaza ve
tehlikeli olayýn
önlenmesi için
gerekli tedbirleri
almak patronun
sorumluluðudur. Fotoðraftaki görün-
tüye Lefkoþa’da Organize Sanayi
Bölgesi’nde dolaþýrken rahatlýkla þahit
olabilirsiniz. Elektrik kablolarý ayaðýnýn
altýnda, uzun süre çalýþtýðýnda beline
hasar verecek þekilde eðilmek zorunda
kalmýþ ve KORUYUCU GÖZLÜÐÜ
olmadan çalýþan bir iþçi...
Patronlar her türlü güvenlik tedbirini

maliyet olarak görür. Çýkmýþ bir göz,
ölmüþ bir iþçi, sigortaya havale edile-
cek ve sonsuz iþçi pazarý Türkiye’den
yeni bir köle, belki de daha ucuza,
kolayca bulunacaktýr. Patronlar iþçilerin
güvenliðini deðil kendi karlarýný
düþünür. Ýþçiler de kendi  sendikalarýný
yaratarak haklarýný savunmalýdýrlar.

soran hükümetin iki yüzlü ve demagog tavrýný da yaþayarak
gördük. Hükümet, yeni hazýrladýðý Sosyal Güvenlik Yasasý
(sözde tek tip sosyal güvenlik) ile maaþlarýn gerçek deðeri
üzerinden sigorta yatýrýlmasýný teþvik edeceðini iddia ediyor.
Hükümetin hayali varsayýmýna göre, çalýþanlar asgari ücret
üzerinden yatýrým yapýlmamasý için patrona baský yapacak ve
patron da geri adým atarak yatýrýmlarý gerçek maaþ üzerinden
yapacaktýr. Bu yalana kendisi bile inanmayan hükümet temsilci-
leri, Emek-Ýþ sendikasýnýn UKÜ'de örgütlenme çabasý karþýsýn-
da süt dökmüþ kedi suskunluðunu tercih etti. Patronun baskýlarý
ve hükümetin suskunluðu sonucunda iþçiler sendikadan istifa
ettiler. Hatta olayý traji-komik bir boyuta vardýran patron;
sendikaya üye olmayan iþçilerden bile istifa yazýsý aldý. 
Bu olaydan çýkardýðýmýz bir diðer ders ise, kamuda yürütülen

örgütlenme stratejisinin özelde yürütülemeyeceðidir.
Sendikalaþmaya karþý acýmasýz ve tahammülsüz patronlar
karþýsýnda, sendikal çalýþmalar yeterli olgunluk, bilinç, mücadele
azmi ve kenetlenme gerçekleþene kadar gizli tutulmalýdýr. Ýþçil-
erle gizli toplantýlar yapýlmalý, bilinç verilmeli, patronun olasý
ajanlarýna karþý öncelikle dar ve güvenilir bir gruptan baþlayarak

yayýlmak hedeflenmelidir. Ayrýca her alana yönelik farklý stratejil-
er geliþtirilerek, örneðin UKÜ örneðinde öðrenciler ve öðretim
görevlilerine yönelik de bir çalýþma yürütülmelidir. Sendikanýn
varlýðýnýn ilaný ise grevle olmalý, sendika tanýnana ve görüþmel-
er baþlayana kadar da hiçbir þekilde grev kaldýrýlmamalýdýr.
Yaþanan örnekte gerçekleþen 15 dakikalýk grev, kaybedilmiþ
maçýn þeref golü niteliðinden öte bir anlam ifade etmemektedir. 
Öte yandan, basýn yolu ile Emek-Ýþ'e destek veren 16 örgüt,

desteðinde samimi ise; bugünden baþlayarak özel sektörde
yaþanacak örgütlülük giriþimlerini finanse etmek üzere ortak bir
dayanýþma sandýðý oluþturabilirler. Bu fon yardýmýyla grevde
geçecek günlerde iþçiler ve aileleri basýn bildirilerinin ötesinde
somut bir yardým görmüþ olurlar.
Özel sektörde sendikalaþmak ayrý bir çalýþma alanýdýr. Bu

alanda baþarýlý olmak; uzlaþmacý ve uysal bir anlayýþa deðil
mücadeleci, atak, dinamik ve kararlý bir yapýya baðlýdýr. Bu uður-
da ne patronlar ne de patronlarýn kuklasý hükümetten hiçbir
destek beklenemez. Bu ancak iþçilerin kendi öz gücüne ve sýnýf
kardeþlerinin dayanýþmasýna dayalý bir mücadele olarak
baþarýlabilir.��

GGÖÖZZLLÜÜÐÐÜÜ KKÝÝMM 
AALLAACCAAKK??


