TAŞERON İŞÇİLERİ NE KADAR PARA ALABİLİR?
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Yıldırım Koç
Taşeron işçiği hükümetin başına bela oluyor. Eğer çok geç olmadan haklarının farkına varır ve örgütlenerek
haklarını almak için mücadeleye girerlerse, epey para alacaklar.
Peki, ne kadar para alabilirler?
Elimde Ankara 7. İş Mahkemesi’nin birkaç ay öncesine ilişkin bir kararı var.
Karayolları Gn.Md. işyerlerindeki taşeron işçilerinin gerçekte işin başından itibaren asıl işverenin işçisi
olduğuna ilişkin kesin kararlara dayanarak, alacak davaları açıldı.
İş Kanununa göre, ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. Buna göre, taşeron işçileri, son beş yılda
işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere uygulanan toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkına kavuştu.
Ankara 7. İş Mahkemesi, artık Karayolları Gn.Md. işçisi kabul edilen taşeron işçisinin alacaklarının tespitini
bir bilirkişi aracılığıyla yaptırmış. Daha sonra da bu bilirkişi raporu temelinde işçinin alacağına ilişkin bir karar
vermiş.
Taşeron İşçisinin Alacağı: 72,8 Bin TL
İşçiye ödenecek miktar tam 72,8 bin TL. Bu miktarın ödenmesinde gecikme durumunda, 17 Aralık 2013
tarihinden itibaren en yüksek işletme kredisi faizi uygulanacak.
Mahkeme kararına göre, bu miktar şu unsurlardan oluşuyor:
Ücret farkı: 32.739 TL
Ek ödeme alacağı: 10.070 TL
Sosyal yardım alacağı: 4.151 TL
Yıpranma primi alacağı: 9.187 TL
Fazla mesai alacağı: 4.980 TL
İlave tediye (6772 sayılı Yasa uyarınca verilen ikramiye) alacağı: 11.587 TL
Taşeron işçisi yıllardır asgari ücretle çalışmış. Kanuni haklarını kullandığında alacağı toplam para 72,8 bin TL.
Ayrıca, işten çıkarılacak olsa, kıdem tazminatı, ihbar süresinin ücreti ve kullanmadığı izinlerin parası da, yeni
ücreti üzerinden hesaplanacak. İşe iade davası açsa, tazminatları da yeni ücreti üzerinden belirlenecek.
Bu para hayal mi?
Ortada kapı gibi mahkeme kararı var.
Taşeron işçisiyseniz, bu parayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz?
Sizin bileceğiniz iş.
Böyle bir hakkınız var. Bu hakkınızı bilirseniz, kullanmaya cesaret ederseniz, bu parayı eninde sonunda
alırsınız.
İsteyen İşçi Asgari Ücretle Ömür Tüketebilir
Peki, bu hakkınızı almak için girişimde bulunduğunuzda işten çıkarılma tehlikesi yok mu?
Var.
Trafik kazası oluyor diye tüm gününüzü evde mi geçiriyorsunuz?
Yemek yerken boğazıma kaçar boğulurum diye aç mı kalıyorsunuz?
Hakkınızı aradığınızda tabii ki işten atılma tehlikesi de var. İçinde yaşadığımız düzenin adı, kapitalizmdir; hem
de emperyalist sömürü altındaki bir ülkenin kapitalizmi. Kapitalizm, en kısa sürede tarihin çöplüğüne atılması
gereken rezil bir düzendir. Bu düzende, gücünüz kadar hakkınız vardır. Hakkınızı aradığınızda da risk alırsınız.
Haklı olarak işten atılmaktan korkuyorsunuz. Asgari ücretle de olsa bir iş bulabilmiş olmayı bir nimet olarak
görüyorsunuz.
Aldığınız para asgari ücret. Diğer taraftaysa hayatınızın hiçbir döneminde biriktiremeyeceğiniz kadar büyük
bir toplu para var.
Ayda 850 lira aldığınızda kıyıya kaç lira koyabilirsiniz. Ama ortada 72,8 bin TL var. Peki, bunu alacak
cesaretiniz var mı?
Çok sağlamcısınız galiba. Birilerinin sizin yerinize girişimde bulunmasını, kendisini riske atıp bu parayı size
getirmesini bekliyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsunuz.
Elinizi ateşe sokarsanız, 72,8 bin TL var.
Yok; ben elimi ateşe sokmam diyorsanız, asgari ücretle ömrünüzü tüketmeyi sürdürün.
Karar sizin.

