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HAVA-İŞ Emekçilerinin direnişi mevzuata ve hukuka uygundur.  

Evrensel ve meşrudur. 

Dolayısıyla THY’nin SMS ile usulsüz ve hukuksal olarak geçersiz işten çıkarma  

ve de özellikle TBMM’nin traji-komik aculluğu ile havacılık sektöründe  

grevi yasaklamaya dönük Anayasaya aykırı yasama girişimi grev kırıcılığıdır. 

Grev kırıcılığı, yasal-meşru bir hakkın kullanımını engellemektir ve suçtur. 

AKP Hükümeti, emek karşıtı tutumunu bir kez daha netlikle ortaya koymuştur. 

Üstelik güçler ayrılığı ilkesi ayaklar altındadır, TBMM hükümetin noteri yapılmıştır. 

Ham hayal ama; Cumhurbaşkanı Gül, bu yasal ama Anayasaya aykırı (md. 90/son) 

düzenlemeyi hiç olmazsa hemen Resmi Gazetede yayınlamayıp bekleterek,  

sendikanın haklarını almasını sağlamalıdır.  
(Anayasa md. 89. – Cumhurbaşkanı, TBMM’nce kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar.) 

[ Ne yazık ki, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir kez daha hiiiiiç sektirip geciktirmeden, partisini ve 

velinimeti Recep Tayyip Erdoğan’ı üzmeden, açıkça Anayasa’ya aykırı yasayı Resmi Gazete’de 

yayımlanmak üzere yolladı; 3.6.12, Pazar ] 

Belirtmek isteriz ki; üyesi olduğumuz ILO’nun 87 sayılı Sözleşmesi (ILO Convention No 87) 

1992’de TBMM’ce uygun bulunmuş ve Anayasa’nın 90. maddesi son fıkrası hükmünce 

kendiliğinden üstün iç hukuk normu durumuna gelmiştir. Bu bağlamda,  

havacılık işkolunda grev yasaklaması uygun görülmemiştir. TBMM Anayasaya aykırı 
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yasama işlemi yapmıştır. Cumhurbaşkanı’nın bu gerekçe ile “acul” grev kırıcı  

yasal (şekil olarak!) düzenlemeyi veto etmesi Anayasal zorunluluktur.  

THY yönetimi, SMS ile işten çıkardığını sandığı (hukuksal olarak geçersiz)  

ve psikolojik lokavt anlamına gelebilecek adımını geri almalıdır.  

Kaldı ki, 4827 sayılı yasa md. 25/2 den kaynaklanan iş akdinin işverence feshi 

bağlamındaki SMS iletileri şekil olarak geçerizdir ve Tebligat Yasası hükümlerine göre 

bildirim yapılması zorunluluğu vardır. Bu boyutuyla THY, salt psikolojik savaş yapmaktadır. 

 

THY’nin oluşan zarar ziyanı çalışana yükleme girişiminin ise hiçbir anayasal dayanağı 

bulunmamaktadır. Bu yöndeki hüküm 2010 Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır. 

Anayasada grev bir haktır ama lokavt hak olarak düzenlenmemiştir. 
(Anayasa, 54. maddeden önce yan başlık olarak “B. Grev hakkı ve lokavt” demektedir.) 

Türkiye emekçileri ve halkı, HAVA-İŞ ardında bir Majino Hattı örmelidir. 

Önceki gün, Hükümet güdümlü Yüksek Hakem Kurulu’nun  

memurlara %0,5 puan aylık artışı verdiği ibretle izlenmiştir.  

HAVA-İŞ direnişi ile emekçinin ağır sömürüsüne dönük bu lanetli çember kırılmalıdır.  

HAVA-İŞ emekçilerini haklı direnişlerinde gönülden destekliyoruz;  

Direnen emekçi kazanır! 

HAVA-İŞ Emekçileriyle dostluk ve dayanışma ile.  
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