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TEB-Fortis birleşmesinin de 
faturası işçiye mi kesilecek?

İletişim kurmak, yazı göndermek 
ve toplantılarımıza katılmak için:
www. plazaeylem.org
bilgi@plazaeylem.org
http://twitter.com/plazaeylem
http://www.facebook.com/plazaeylem.platformu

İstihdam statejisi taslağı:  
Herkese güvencesizlik!

 İlk olarak 2010’un Haziran ayında 
gündeme  gelen ve kapsamı biraz 
daha genişletilerek  geçtiğimiz 
şubat ayı içinde işçi ve işveren 
“tarafları”yla paylaşılan Stratejinin 
hikayesi...

İşten çıkarılma 
durumunda kalırsak 
nelere dikkat etmeli?

Öncesinde, o anda, 
sonrasında 

 ne yapılabilir?

 “…Firmayı en iyi çalışanı 
anlatır.”

TEB’de çalışan arkadaşlarımızdan öğrendiği-
miz üzere 1.500-2.000 kişinin işine son veri-
leceği duyumu gittikçe yayılıyor, personel 
üzerindeki baskı ve stres gittikçe artıyor. 

Bir ofis hastalığı: 
“Karpal Tünel Sendromu”

PLAZA
EYLEM

PLATFORMU

Kadınsın ve hayatın birçok  
alanında olduğundan daha 
çok “erkek” olmak  zorun-
dasın, plazanın basamak-

larını tırmanabilmek için… 8 M
AR

T
Plaza Eylem Platformu 

olarak  
Tiyatro Oyunbaz’ın  
bizim de hikayemizi 

anlattığı Ekmek Parası  
oyununu izlemeye gittik, 
oyunun ardından bir de 

söyleşi gerçekleştirdik.

Çalıştığımız şirketlerle 
ilgili bilgi edinmek 
ve paylaşmak için 
kurulmuş bir site: 

www.firmafaresi.com

beyaz yakalıdan beyaz yakalıya
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A

R
T ’12



Bir kadın olarak, senden toplumun, ailenin 
beklediklerini yaparak maalesef mevki 
sahibi olman pek mümkün görünmüyor 
hayatım, istersen gel sen yine en iyisi 
başarılı eşinin arkasındaki kadın ol. Tamam, 
birçok eğitimi erkeklerden daha iyi almış 
olabilirsin, daha başarılı ve becerikli de 
olabilirsin, senelerce alın teri dökmüş 
ve birçok fedakârlıkla bir noktaya gelmiş 
olabilirsin ama burada da işte patriyarka 
ile karşı karşıyasın… Dönüp dolaşıp geldiğin 
nokta, erkekler ev geçindirmek için, 
kadınlar ev ekonomisine destek olmak için 
çalışırlar! 

Yok, anlaşıldı, sen baya inatçısın, illa ben de 
varım bu hayatta demek istiyorsun; zaten 
aksi halde plazalarda ve bütün iş hayatında 
sayın bu kadar artabilir miydi? Prezentabl, 
güler yüzlü ve kadın sahipleniciliği ile 
çalıştırılmak için işe alındın. Maaşını zar 
zor yetiştirdiğin dönemde bile bir şekilde 
saçından, makyajından, kıyafetinden taviz 
vermedin; senden de beklenen buydu 
elbet! Evlenmek? Valla evlensen bir türlü, 
evlenmesen başka türlü! Aslında isterler 
evlenmeni, sorumluluğun arttıkça hareket 
kabiliyetin düşer tabii ve başın bağlanıp 
tapunu babandan kocana devrettiğinde 
daha bir ciddiye alıyorlar insanı… Topluma 
göre aile kurmak, patrona göre çalışmak 
için yaşıyorsun, senin fikrini soran yok 
zaten…

Fakat evlenirsen mümkünse çocuk 
yapmayacaksın yoksa izinden döndüğünde 
oturacağın bir masa bulamayabilirsin. Yasal 
hak mı? Kanunda 4 ay izin yazıyor ama 

almak için biraz pazarlık yapmak gerekiyor, 
o da kolaylıkla gözden çıkarılamayacak 
biri olmuşsan… Bunu da sağlamak için 
doğurmak istediğin çocuğundan hadi o terfi 
dönemi geçsin, şu proje bitsin, arkadaşın 
askerden gelsin diye senelerce vazgeçmen 
gerekiyor öncelikle…  Sonra uygun bir 
zamanda, bir yanlış anlaşılma olmasın, 
eşinin ve senin sağlığına, psikolojisine göre 
değil, işyerine göre uygun zamanda tabii ki 
yavrunu kucağına alabilirsin. İznin bittiğinde 
artık kendi imkânlarınla bakıcı mı tutarsın, 
kreşe mi yazdırırsın orası senin bileceğin 
iş. Evet, kanuna göre sana kreş hizmeti 
sunması gerekiyor ama doğum iznini zor 
almışsın, bir de bize kreş kurmanız veya 
anlaşma yapmanız lazım mı diyeceksin?! 

Tut ki evlenmedin, koşullar da uygundu, 
tıkır tıkır da, yükseldin. Gençsin, güzelsin, 
müdürsün, üstelik evli de değilsin! Hayır 
canım, o kadar da özgür olamazsın, kim bilir 
ne haltlar karıştırıyorsun üstlerinle! Bunu 
sadece erkekler söylese neyse, kadınlar da 
mı yanlış biliyor yani?! Başarının yolunun 
nerelerden geçtiğini biz de biliyoruz, bırak 
bu fedakârca çalıştım açıklamalarını… He bu 
arada oldu ya, kazara bir gönül macerasına 
karıştın diyelim işyerinde… Beyefendi ile 
eşit muamele görmeyi beklemiyorsun 
umarım! Biri işten çıkarılacaksa, 
kınanacaksa, parmakla gösterilecekse bu 
elbette sensin… Ona göre ayağını denk 
almalısın…

Kararlıysan bu zorlu yolda sana başarılar… 
Ancak tablo açık ki bu koşullar altında 
mücadele edeceksen sonucuna değememe 

olasılığı oldukça yüksek… Olur da, ne 
çocuğun anne tanır, ne kocan eş, ne ailen 
evlat, ne etrafın arkadaş… Haklarını yedire 
yedire ilerleyeceksin, olduğu kadar… Yalnız 
başına haklarının peşine düşmemeye   de, 
ya olumsuz referans olmasın diye razı 
geleceksin ya da mecalin olmayacak. Sus 
payını alıp uzaklaşmak daha kolay gelecek. 
Sonra A bankası, B şirketi, C firması, D 
holdingi… Hepsi aşağı yukarı aynı değil 
mi? Seninle aynı sorunu yaşayan ne kadar 
da çok kadın var bu arada ama tuvalette, 
yemekte, telefonda karşılıklı anlatılıyor 
dertler ve susuluyor nihayetinde…  

Hâlbuki yakınmakla yetinmesek, dokunsak 
birbirimizin dertlerine, arka çıksak, 
işverenlerin karşısında dımdızlak kalmasak… 
Birken beş, beşken on, onken yüz olsak, 
sesimiz daha gür çıksa… Şahsi dertlerimizin 
peşinde koşarken, birbirimizin arkasından 
iş çevirirken, dedikodu yaparken harap 
olacağımıza, hep birlikte bizi bu koşullara 
mecbur bırakanlarla mücadele etsek… Her 
şey daha kolay, daha gerçek olmaz mı? 
8 Mart 1857’de birlikte mücadele eden 
ve yıllarca onları takip edip bugün sahip 
olduğumuz birçok hakkı büyük bedellerle 
kazanan kadınların yaptığı gibi… Yoksa 
bugün muhtemelen bir işçi, bir memur, bir 
çalışan sayılmamız mümkün olabilir miydi? 

Hayatımızda her şeyi bir erkeğin gösterdiği 
çabadan çok daha fazlasını göstererek aldık 
biz kadınlar, yeter ki kabullenmek yerine 
mücadele etmeyi seçelim…  8 Mart dünya 
emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun.

Yaşasın Kadın Dayanışması!

23 Şubat akşamı PEP üyeleri olarak 
müdürlerimize yüz vermedik ve mesaiye 
kalmak yerine işten ‘vaktinde’ çıktık 
(erken çıkmayı düşünemiyoruz bile..), 
sohbete daha çok vakit ayırmak için 
hızlıca yemeklerimizi yedik ve sonrasında 
da ne zamandır izlemek istediğimiz 
“Ekmek Parası” oyununun oynandığı 
Tiyatro Oyunbaz’a gittik. Oyunu 
daha önce izlemiş arkadaşlarımızdan 
edindiğimiz bilgilerle hepimizin beklen-
tileri oldukça yüksekti tabii ama kimse 
bu kadar başarıyla hayatına tutulmuş 
bir ayna beklemiyordu. İzlediğimiz 
oyun insanların belki de en çok ken-
dilerine söylediği,  söylemek zorunda 
kaldığı yalanları, kendini kandırmak 
için değil, içinde yaşadığı düşmanca ve 
yalnız hayatı kandırmak için söylediği 

yalanları gösterdi bize 2 saat içinde...
Oyun boyunca süregelen monologlarda 

an geldi “psikopat” dediğimiz müdürü-
müzün yalnızlığına üzüldük, an geldi 
işe başladığımız ilk yıllardaki becerik-
siz çırpınışlarımızı hatırladık... Başarı  
hikayeleri, antidepresanlar, antiasitler 
ve geceleri uyumadan önce  kovmaya 
çalıştığı anlamsız gürültüler ile dolu olan 
hayatımızın kara mizahı böylesi başarılı 
bir dille karşımızda vücut bulunca me-
saiden kalma kravatlarımız gevşedikçe 
gevşedi, topukların sıktığı ayaklarımız 
rahatladıkça rahatladı..

Oyunun bitiminde tiyatro ekibi ve iz-
leyicilerle yaptığımız söyleşi ise oyun ka-
dar keyifli ve verimliydi bizler için. Hem 
oyuncu arkadaşların nasıl içeriden bir 
bakışla beyaz yakalı işçiler üzerine kafa 

yorduklarını gördük, hem de diğer sey-
irci arkadaşlarla tarihsel olarak beyaz 
yaka - mavi yaka ayrımı üzerine tartışıp, 
zamanında sürdürülen mücadeleler so-
nucunda şu an mavi yakalıların bazı al-
anlarda daha iyi şartlarda olduğu, beyaz 
yakalılarınsa birçok konuda haklarını 
arayamayacak kadar bireyselliklerine 
gömüldüğü noktasında hemfikir olduk.

Her alanda dayanışarak daha güçlü 
olabileceğimizi, bu katlanılması 
neredeyse imkansız hayatta ancak bu yol-
la kendimize pencereler açabileceğimizi 
iddia ediyorken böyle güzel bir oyunu 
kaçıramazdık. Değil mi ki ‘ekmek parası’ 
uğruna çekiyoruz bunca kahrı, dışarıdan 
bir gözle düştüğümüz durumu görmenin 
keyifli bir yolu “Ekmek Parası”...  
(http://tiyatroyunbaz.com/)

“Başarı  hikayeleri, antidepresanlar, antiasitler ve geceleri uyu-
madan önce  kovmaya çalıştığı anlamsız gürültüler ile dolu” olan 

hayatımızın kara mizahı

1. sayfadan devam.



TEB-Fortis birleşme kararının yankıları 
sürüyor. Öncelikle bu birleşme, 
bilançoya maliyet düşüren kalemler 
olarak yansıtılsa da büyük banka 
kategorisindeki bu iki banka, bireysel, 
kurumsal ve ticari bankacılıkta 
birbirinden çok farklı bir kulvarda 
yer almadıkları için artı bir değer 
yaratmayacak, yeni bir know-how 
sağlamayacak. Daha önceki zorunlu 
banka birleşmelerinde de yaşandığı 
üzere, bankacılık ifadesiyle 1+1 = 2’nin 
altında kalacak ve birleşme sonucunda 
konsolidasyon yaşanacak. 

Birleşme sonucu toplamda 628 
olan her iki bankanın şubelerinden 
kaç tanesinin yakınlık nedeniyle 
kapatılacağı ve 10 bin 874 kişi olan 
toplam personelinden ne kadarının 
işine son verileceği belirtilmiyor. Ancak 
TEB’de çalışan arkadaşlarımızdan 
öğrendiğimiz üzere 1.500-2.000 kişinin 
işine son verileceği duyumu gittikçe 
yayılıyor, personel üzerindeki baskı 

ve stres gittikçe artıyor. Fazla mesai 
ücreti verilmeksizin geç saatlere kadar 
ve hafta sonu çalışmalarına rağmen 
sürekli imkânsız satış hedefleri konan, 
bu nedenle de performansları düşük 
verilen arkadaşlarımız diş yardımı, 
çocuk yardımı gibi haklarını da 
maalesef kaybetmiş bulunuyor. 

Tepki verenlere saldırı!

Banka yönetimi ise bu gelişmeler 
üzerine sessiz kalmak istemeyen 
Bank-Sen üyelerine, bu koşullara 
rağmen hedeflerini tutturmaya, işine 
devam etmeye çalışan personelin 
kendilerine davrandığı kadar 
hoşgörülü davranmadı. Bankanın 
Ümraniye’deki yerleşkesi önünde 
bildiri dağıtıp personeli bilgilendirmek 
isteyen sendika görevlilerine özel 
güvenlik görevlileri tarafından 
saldırıldı ve bildiri dağıtmaları 
engellenmeye çalışıldı. Ancak banka 
personeli olaya tepki göstererek ve 

engellemelere rağmen bildirileri 
alarak sendika görevlilerine destek 
oldu. Darp edildikleri doktor raporu 
ile belgelenen sendika görevlileri, 
savcılığa suç duyurusunda bulundular. 

Tüm bu gelişmeler üzerine TEB 
yönetimi ayrıca Bank-Sen’e “uyarı” 
niteliğinde bir yazı gönderdi. Söz 
konusu yazıda TEB yönetimi darp 
edilen sendika görevlilerinden 
hiç bahsetmediği gibi sendikanın 
web sitesinden yapılan haber ve 
duyuruların itibarlarını zedelediği 
gerekçesiyle kaldırılmasını ve bir daha 
asla yerleşkelerinin önünde bildiri 
dağıtılmamasını istiyor. Uyguladığı 
şiddetin yanı sıra sendikaların yasal 
hakkı olan çalışanlarla özgürce 
iletişime geçme, bilgilendirme 
çalışmalarına engel olan bankanın 
personeli kısa zamanda toplu işten 
çıkarmaların olacağını bekleyerek 
gittikçe daha tedirgin günler 
geçiriyorlar. 

TEB-Fortis birleşti, baskılar arttı! 
Sendika tepkisine güvenlik saldırdı...

İşçi sınıfını hak kayıplarına uğratacağı 
aşikâr olan ve ciddi tartışmalara 
konu olan Kıdem Tazminatı Fonu 
konusu aslında daha büyük bir resmin 
(uluslararası istihdam stratejisinin) 
bir parçasını oluşturuyor. Emek 
piyasasıyla ilgili birçok konunun 
ayrı ayrı konuşulması ve tartışılması 
bizlerde birbirinden bağımsız konular 
olduğu algısını yaratıyor. Aslında bu 
konulara bütünlüklü baktığımızda 
ana resmi daha net görüyoruz. Bizi 
yakın gelecekte bekleyen Ulusal 
İstihdam(sızlık) Stratejisinin 
hikâyesinin aslı şöyledir;

 Metin ilk olarak 2010 Haziran 
ayında gündeme geldi ve 2011 
Şubat ayında kapsamı biraz daha 
genişletilerek 8 Şubat’ta işçi ve 
işveren taraflarına gönderildi. Bakanlık 
23 Şubat’a kadar işçi ve işveren 
taraflarından yanıt vermesini bekledi. 

 Ulusal İstihdam Stratejisi 4 madde 
çerçevesinde oluştu: Kıdem Tazminatı 
Fonu, Kiralık işçi, Esnek Çalışma ve 

Bölgesel Asgari Ücret Uygulaması.

Bu dört madde de birbiriyle bağlantılı. 
Sermaye, emeğin mali yükünü 
rekabet edilebilir hale getirmek için 
esnek çalışma koşullarını dayatıyor. 
Bölgesel Asgari Ücret Uygulaması ile 
bu esnek çalışma destekleniyor ve 16 
ve 18 yaş sınırı olan asgari ücrette yaş 
haddinin 18’e yükseltilmesi sonucu 
asgari ücretin düşmesi ve emeğin 
rekabet edilebilir koşullara gelmesi 
amaçlanıyor.

Özel istihdam Büroları (ÖİB’ler), 
işveren üzerindeki maliyeti alarak 
(SGK prim ve diğer sosyal haklar) bu 
maliyeti işçinin aldığı ücrete yüklüyor. 
2007 yılı rakamlarına göre Euro 
bölgesindeki işçilerin %17 si özel 
istihdam bürolarından iş buluyor. 
Ayrıca ÖİB’e kayıtlı bir işçi, çalışmadığı 
dönemde işsiz sayılmıyor.

Öte taraftan işçi kiralamayla emeğin 
örgütsüz ve güvencesiz hale gelmesi 
meşru bir zemine oturtulmaya 
çalışılıyor. Bugün Türkiye’de 300’e 
yakın ÖİB var. Bunların çoğu, 
işçi kiralama yasal olmamasına 
rağmen “bordrolama şirketi” adı 
altında paravan şirketlerle bunu 
gerçekleştiriyor. Bir kısmı da işçi 
kiralamayı “hizmet alımı” gibi 
gösteriyor, ancak aynı çalışan ile 
üst üste “belirli süreli sözleşme” 
yapamadıklarından, yasal düzenleme 

için gün sayıyorlar. 

Bugün sermaye, uluslararası 
ölçekte bir strateji oluşturup 
ve bu planın parçası olarak 

her ülkede buna uygun ulusal 
istihdam projeleri üretiyor. ÖİB’ler 
gittikçe kuvvetlendirdikleri kulis 
ve baskı mekanizmalarıyla Ulusal 
İstihdam(sızlık) Stratejisinin 
yasalaşmasını dayatırken buna ortak 
bir akıl ve kararlılıkla karşı durmalıyız.

Asgari Ücretlinin Toplam Çalışana Oranı
 Türkiye  71%
 OECD ülkeleri  48%

Türkiye’nin Ulusal (Güvencesiz) İstihdam Stratejisi
(1. sayfadan devam)

(1. sayfadan devam)



HAKLARIMIZI
BİLELİM

Bir Ofis Hastalığı: 
“Karpal Tünel Sendromu”

Karpal Tünel Sendromu sürekli klavye 
ve fare ile çalışmak durumunda 
olan birçok beyaz yakalının hayatını 
daha da zorlaştıran, ağrısıyla gece 
uyandırmaya dahi sebep olabilen bir 
hastalık. Karpal Tünel Sendromu, el 
parmaklarının hareket etmesi ve hiss-
inin sağlanmasında büyük rol üstlenen 
ve median sinir olarak adlandırılan 
yapının sıkışması sonucu ortaya çıkıyor. 
Başlıca belirtileri:
• El ve parmaklarda uyuşukluk ve 
karıncalanma (özellikle başparmak, 
yüzük parmağı ve işaret parmağında) 
• Bilek, avuç içi ve kolda ağrı
•Uy uşukluk ve ağrının geceleri daha  
çok olması 
•Ellerin kullanılması ile ağrının artması
•Cisimleri kavramada zaaf olması
•Başparmakta güçsüzlük olması

Eğer bu belirtileri siz de hissediyorsanız 
vakit kaybetmeden bir Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Uzmanı’na muayene olmanızı 
öneriyoruz. Zira geç kalındığında sen-
drom ilerleyerek kaslarda güçsüzlüğe 
ve kas erimesi olarak bilinen atro-
fiye neden oluyor. Bunun sonucunda 
hasta, yazı yazmak ve araba kullanmak 
gibi günlük aktivitelerini yapmakta 
büyük güçlük çekiyor, hatta poşet bile 
taşıyamaz hale gelebiliyor. Üstelik 
erken tanı konulduğunda ilaç veya fizik 
tedavi ile geçebilecek olan bu sendrom 
ilerlediğinde de tek çözüm ameliyat 
oluyor. 
Elbette bu hastalığa yakalanmamanın 
en garanti yolu bilgisayar başında 
makul sürelerde çalışmak ancak ne 
yazık ki birçok ofis çalışanı için bu 
mümkün olamıyor. Bu koşullar altında 
Karpal Tünel sendromundan korunmak 
için doktorlar birkaç öneride buluna-
biliyorlar:

• Klavye ve Mouse kullanırken bilekler-
inizi uzun süre bükülü tutmayın,
• Mouse kullanırken bileğinizi uzun 
süre basıya neden olacak şekilde 
masanın kenarında tutmayın, 
• Dirseğinizi veya ellerinizi yoracak 
şekilde sık sık ağır yük kaldırmayın. 
Elinizle çok fazla yük taşımayın.
• Bağ, eklem ve kasları güçlü tutmak 
için düzenli olarak spor yapın. 
• Uzun süre hareketsiz kalmak 
bazı yapı değişikliklerine neden 
olarak sinirleri 
sıkıştırabiliyor. Bu 
nedenle hareketli 
bir yaşamı benim-
seyin. 
• Kanalın geçtiği 
yerde oluşan yağlar, 
zamanla kireçlenme 
ile sinirlerde bası 
oluşturabildiği için 
ideal kiloda kalma-
ya özen gösterin. 

İşten çıkartılmadan önce patron işçiye 
haber vermelidir. Eğer ihbar süresi 
içinde haber verilmezse çalışılan süreye 
bağlı olarak patronun tazminat ödemesi 
gerekir (6 aydan az 2 hafta, 6 ay - 1,5 yıl 
arası 4 hafta, 1,5 yıl - 3 yıl arası 6 hafta, 
3 yıldan fazla 8 haftalık brüt ücret). 
Verilecek tazminatın hesaplanmasında 
baz alınacak ücret sigortada gösterilen 
ücret değil işçinin gerçek ücretidir. Ayrıca 
işe başlama tarihi de sigorta başlangıç 
tarihi değil gerçek işe başlama tarihidir. 
Sigortadaki kayıtlar ancak aksine bir delil 
yoksa doğru kabul edilir. Yani şahit veya 
yazılı belgelerle gerçek ücret hesaplanabilir.

“..Firmaların insan kaynakları bölümleri, 
avukatları olabilir. Bizse isimsiz binlerce 
çalışanız..”
“..Farklı kentlerde, farklı firmalarda, farklı 
okullardan mezun, farklı ücretler karşılığı 
çalışan kişileriz..”
    Yeni bir iş arayışındaysanız ve iş 
başvurusunda bulunacağınız firmanın 
süslü insan kaynakları aldatmacaları 
dışında yeterli bilgiye sahip değilsiniz, 
size en gerçekçi bilgiyi o firmanın 
çalışanları verecektir. Firma faresi; 
çalışanların, firmaları hakkında fikirlerini 
özgürce dile getirebildikleri, okuyana 
fayda sağlamanın birincil amaç olarak 
belirlendiği bir internet sitesi olmayı 
hedefliyor. 
    Sitede yer alan paylaşımlar için 
üyelik sistemi, isim, çalıştığınız şirket 
bilgisi yada konumunuz gerekmiyor. 

Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan 
içerikleri görebiliyor, dilerseniz 
kendi çalıştığınız firma ile ilgili kişisel 
yorum ve değerlendirmelerinizi 
paylaşabiliyorsunuz. Sosyal haklardan 
çalışma ortamına, lokasyondan maaşlara 
kadar pek çok bilginin yer aldığını 
siteye, ilk girişte; site hakkında ön bilgi 
penceresi sizi karşılıyor. Bu bölümü 
geçtiğinizde, yorum yazmak istediğiniz 
firmayı arama motorundan bularak 
yorumlarınızı yapabiliyor, firmanız henüz 
ekli değilse “firmam yok” adımından 
ekleyebiliyorsunuz. 
    Site, işe alım süreçleri, çalışma 
koşulları, maaşlar, yan haklar, yönetim 
şekli, kurumsal yapı, çalışma ortamı, 
yemekler, servis, zamlar, yöneticilerin 
davranışları gibi firmayı yeni tercih 
edecek çalışanlara ön bilgi verdiği gibi, 

firmaların dikkatini çekerek çalışan 
memnuniyet süreçleri ile yapılmak 
istenilen; çalışan sorunlarını anlamak 
ve çözüme ulaştırmak olgusu için de en 
yalın ve sade haliyle firma çalışanlarının 
fikirlerine ayna tutuyor. 
    Teknik bazı eksikleri göze çarpan site, 
amacını; “konunun çalışanlar tarafından 
nasıl algılandığı konusunda geri 
besleme vererek bilgi alışverişine imkan 
sağlamak” olarak belirtiyor. 
    Öncelikle çalışan dayanışmasında 
katkıda bulunabilecek, ardından 
firmalara sesimizi duyurmak için 
kullanılabilecek bir platform olan Firma 
Faresi; etkin bir şekilde yönetildikçe, 
özgürce ve korkmadan yaşadıklarını dile 
getiren ziyaretçi sayısı artıkça hepimize 
fayda sağlayabilecek bir oluşum olacaktır. 

 “…Firmayı en iyi çalışanı anlatır.” 
www.firmafaresi.com

İşçinin çalışma süresi 1 yılı geçmişse kıdem 
tazminatı hakkı da vardır. Çalıştığı yıl başına 
aylık brüt ücreti ve sosyal haklarının toplamı 
kadar tazminat alacaktır. 
İşçi işten çıkarmanın haksız olduğunu 
söyleyerek, tazminat yerine işe geri dönme 
talebiyle de dava açabilir. Şartları: işyerinde 
30’dan fazla işçi çalışıyor olması; işçinin en 
az 6 aydır o iş yerinde çalışıyor olması. İşçi, 
sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 
geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile işten 
çıkartıldığının kendisine bildirildiği tarihten 
itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava 
açabilir. İşçinin davayı kazanması durumunda 
işçi bir ay içinde işe başlatılmak zorundadır. 
Kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 

on işgünü içinde işe başlamak için patrona 
başvurmak gerekir. İşçi işe başlatılmazsa, en az 
dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında 
tazminat hakkı olur. 

İbranamelere dikkat!
İşten çıkartılırken imzalanacak her tür belge 
bağlayıcıdır ve hak kayıplarına yol açabilir. 
Bu nedenle imzalamadan önce iyi okumak, 
mümkünse bir avukata danışmakta fayda 
var. Bu mümkün değilse gerçekten aldığınız 
miktarı göstermeyen ve ibraname niteliğinde 
olan belgeleri imzalamayın! Son olarak her ne 
belge imzalarsanız imzalayın, işverenin veya 
yetkilisinin imzasını taşıyan bir kopyasını 
isteyin. Unutmayın, bunlar yasal haklarınız dır 
ve imza atmamak sizi hak kaybına uğratmaz. 

Kıdem Tazminatı ve İşe İade Davalarıİhbar Süresi ve Tazminatı


