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Başkan’dan

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası
Genel Başkanı

Değerli Arkadaşlarım,

Ülkemizde baş döndürücü bir hızla 
değişen siyasi, ekonomik ve sosyal 

gündemin yaşandığı şu günlerde; işveren 
ile ücretler, çalışma düzeni, sosyal haklar, 
izinler, İş Sağlığı ve Güvenliği ve etik konuları 
kapsayan Toplu İş Görüşmesi, yapılan 
müzakereler sonunda 24 Temmuz 2013 
tarihinde Sendikamız Türkiye Haber-İş ile Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. arasında yapılan Toplu 
iş Sözleşmesi anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Ülkemizin kaosa sokularak sonu gelmez 
maceralara sürüklenmek ve milli birlik ve be-
raberliğimizin bozulması için iç ve dış güçler 
tarafından hergün yeni yeni oyunların tezgah-
landığı bir ortamda; işsizlik ve yoksulluğun 
arttığını, çalışanın alım gücünün düştüğünü, 

daha da ötesi sendikal örgütlenmenin önüne 
yeni engellerin getirildiğini bilerek, Türk Tele-
kom çalışanlarının huzur ve güven içinde yu-
valarına ekmek götürebilmelerini sağlamak 
amacıyla ve 2011 yılı Toplu İş Sözleşmesine 
göre daha iyi şartlarda olduğuna inandığımız 
10. Dönem İşletme Toplu iş Sözleşmesini im-
zalamış durumdayız.

Sendika yönetimi olarak yüklendiğimiz gö-
revin ne kadar zor ve hassas olduğunun bilin-
ciyle, göreve gelirken söz verdiğimiz dürüstlük 
ve açıklık ilkesi doğrultusunda, yaklaşık iki ay 
süren müzakerelerin her aşamasında toplantı-
lar yoluyla ve telefonla Şube Başkanlarımıza, 
Bölge Temsilcilerimize, Baştemsilci, Temsilci-
lerimize ve üyelerimize bilgi verilmiştir.

TEŞKİLATIMIZA
HAYIRLI OLSUN...
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Müzakereler sonucu Türk Telekomünikas-
yon A.Ş. ile Sendikamız arasında asgari müş-
tereklerde uzlaşmaya varılmıştır. Buna göre; 
Birinci 6 ay için % 4, İkinci 6 ay için   % 3,5, 
Üçüncü ve Dördüncü 6 aylık dönemlerde % 
2,75’lik ücret yapılması ayrıca Üçüncü ve Dör-
düncü dönem ücret artışlarına enflasyon farkı-
nın da eklenmesi kararlaştırılmıştır.

Yukarıda da değindiğim gibi Toplu İş Söz-
leşmelerinde “ücret” madde başlıklarından 
yalnızca birisidir. Bunun yanında “çalışma dü-
zeni, sosyal haklar, izinler, İş Sağlığı ve Gü-
venliği”  gibi konularda müzakere edilmiştir. 
Bu konuda;

-İşveren tarafından dayatılan ve uzun va-
dede çalışan kardeşlerimizin aleyhine sonuç-
lar vereceğine inandığımız İşverence hazırlık 
çalışmaları yapılan ve pek çok üyemize uygu-
lanması halinde kendi zararlarına olacağı ko-
nusunda şikayet edilen “Performans Çalışma 
Modelinin” kabul edilemez olduğu savunula-
rak, gündemden düşürülmüştür. 

- Altı gün 45 saat çalışma modelindeki üc-
retsiz çalışma talebine itiraz edilmiş ve işvere-
ne kabul ettirilmiştir.

- Yine bu Sözleşme ile Bayram öncesi ikra-
miye ödenmesi İşveren tarafından kabul edil-
miştir.

- 2005 sonrası verilmeyen ünvanların; Bu 
Toplu İş Sözleşmesi bitiminde Yrd. Hizmet 
Elemanı, Yat. Bakım Onarım işçisi, Teknisyen, 
Teknisyen Yardımcısı ve Büro memuru ünvan-
larında çalışan üyelerimize okul mezuniyet du-
rumlarına göre 2013 yılında unvan intibakları 
yapılacaktır.

- 2008 – 2013 yılları arasında işe başlayan 
tekniker kardeşlerimize 190 TL. seyyanen 
zam yapılmıştır.

Yeterli mi?

Elbette ki yeterli değil. Özellikle ücret ar-
tışlarında, gönlümüzde yatan daha yüksek 
rakamlara ulaşmaktı. Ancak sizlerin de bildi-
ği gibi Sendika olarak daha yükseğini istedik. 
Uzun müzakereler sonucunda Sendikamız ile 
İşveren arasındaki görüşmeler tıkanma nok-
tasına geldi… Bunun sonucu yetkili merci ta-
rafından ara bulucu atanmasıdır. Ara bulucu 
yoluyla çözüm arayışlarının ne kadar Sendika 
yararına olacağı konusunda ise çok emin deği-
liz. Sözün bittiği yerde müzakerelerin tıkanma 
noktasında Toplu iş Sözleşmesi imzalanmıştır. 
Teşkilatımıza hayırlı olsun.

Diğer yandan, Sendikamız ile PTT Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyele-
rimiz için, TÜHİS ile yapılan Toplu İş Sözleş-
mesi müzakereleri tamamlanarak 26 Temmuz 
2013 tarihi itibariyle 15. Dönem Toplu İş Söz-
leşmesi imzalanmıştır.

TÜHİS ile Sendikamız arasında imzalanan 
Toplu İş Sözleşmesine göre; PTT çalışanları-
na ilk 6 ay % 4, ikinci 6 ay için % 4, üçüncü 
ve dördüncü 6 ay için % 3 zam yapılacak ve 
ikinci, üçüncü, dördüncü 6 aylık dönemlerde 
enflasyon farkı ücret zamlarına eklenecektir.

Türk Telekom A.Ş. ile imzalanan 10. Dö-
nem, TÜHİS ile imzalanan 15. Dönem İşletme 
Toplu İş Sözleşmelerinin ülkemize, üyelerimi-
ze ve çalışanlara hayırlı olmasını diler, millet 
olarak birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz 
şu günlerde; birlikteliğimizin artarak devam et-
mesi dileklerimle kutlayacağımız mübarek Ra-
mazan Bayramınızı tebrik eder, hepinizi saygı 
ve sevgiyle selamlarım.
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TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YAPILDI

• Genel Başkanlığa Veli Solak
• Genel Sekreterliğe Ümit Kaymal
• Genel Mali Sekreterliğe Kemal İlçioğlu
• Genel Eğitim Sekreterliğine Sedat Güney
• Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Mücayit Özdemir seçildi.
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Türkiye Haber-İş Sendikası 
Olağanüstü Genel Kurulu 
30-31 Mart 2013 tarihinde, 

Büyük Anadolu Oteli’nde yapıldı.

Genel Kurulu Başkanlığını 
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak, yardımcılıklarını Şeker-
İş Genel Başkanı İsa Gök ve 
T.Koop-İş Genel Başkanı Eyüp 
Alemdar, katip üyeliklerini ise İs-
tanbul Anadolu Yakası Şube Mali 
Sekreteri H. Hakan Demirel ile 
Kütahya ili Baştemsilcisi Abdul-
lah Yiğit’in yaptığı Divan Heyeti 
yönetti.

Genel Kurul’un açılış konuş-
masını Genel Başkanımız Veli 
Solak yaptı.  Genel Başkanı-
mız Veli Solak konuşmasında, 
denetim kurulunun sendikada 
birtakım yönetimsel sıkıntılar ya-
şanması nedeniyle aldığı karar 
ile yönetim kurulundan sendika-
nın olağanüstü genel kurula gö-

türülmesini istediğini belirterek, 
Yönetim Kurulu tarafından da 
denetim kurulunun bu kararına 
uyularak sendikanın 30-31 Mart 
2013 tarihinde Olağanüstü Ge-
nel Kurulunun yapılmasına karar 
verildiğini ifade etti.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
bir dönemin kapandığını, hep 
birlikte yeni bir döneme baş-
layacaklarını, amaçlarının hiç 
kimseyi ayrıştırmak olmadığını, 
sendikada birlik ve beraberliği 
sağlamak olduğunu belirtti.
Genel Başkanımız Veli Solak, 
hedeflerinin Türkiye Haber-İş 
Sendikasını daha güçlü hale ge-
tirerek, üyelerimize daha iyi hiz-
met verilmesini sağlamak oldu-
ğunu söyledi. Önümüzde, toplu 
iş sözleşmeleri, taşeronlaşma, 
PTT’nin Anonim Şirket haline 
getirilmek istenmesi ve ASSİSTT 
A.Ş.’de verilen örgütlenme ça-

lışmaları gibi teşkilat olarak 
aşılması gereken birçok sıkıntılı 
konu olduğunu belirten Genel 
Başkanımız Veli Solak, “bu so-
runların aşılması için her za-
mankinden daha fazla birlik ve 
beraberliğe ihtiyacımız var, bu 
günden sonra tüm enerjimizi 
önümüzdeki günlerde görüş-
melerine başlayacağımız toplu 
iş sözleşmeleri ve örgütlenme 
çalışmalarına harcamak zo-
rundayız” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak 
konuşmasını, gerçekleştirilen 
olağanüstü genel kurulun baş-
ta Türkiye Haber-İş Sendikası 
üyelerine ve Türk İşçi hareketine 
hayırlar getirmesini dileyerek ta-
mamladı.

Divan Başkanı ve Türk-İş Ge-
nel Sekreteri Pevrul Kavlak, di-
van teşekkülünde kendisine ve 
arkadaşlarına gösterilen ilgi ve 

Genel Kurulu yöneten Divan Heyeti.
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güvenden dolayı genel kurula te-
şekkür etti.

Divan Başkanı ve Türk-İş Ge-
nel Sekreteri Pevrul Kavlak, 
genel kurula hitaben yaptığı ko-
nuşmasına gerçekleştirilen ge-
nel kurulun Türkiye’de çalışma 
yaşamına, Türk-İş’e ve Türkiye 
Haber-İş Sendikası üyelerine 
hayırlı olmasını dileyerek başla-
dı. Konuşmasında gündemdeki 
konuları ve çalışma hayatında 
yaşanan gelişmeleri değerlen-
diren Kavlak, “son 40 yıldır 
sendikal hareket baskı altın-
da, sendikalarda yaşanan en 
ufak bir olumsuzluk basında 
geniş olarak yer alırken, hak 
arayışlarımız aynı oranda yer 
almıyor. Bu ülkede  birileri eli-
ne makası almış sürekli işçi 
hakları budanıyor, bu makasın 
ucundan işveren kuruluşları, 
zaman zaman üniversiteler, 
zaman zaman başka guruplar 
tutuyor. Üzücü olan bu maka-
sın ucundan bazı siyasilerde 
tutuyor. Bize yıllardır aynı fil-
mi seyrettiriyorlar, bu film 40 
yıldır vizyonda babam izledi, 
ben izledim ama çocuğumun 
izlemesini istemiyorum. Film 
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her zaman vizyonda kaldı, se-
naryosu hiç değişmedi, sade-
ce aktörler ve filmin adı değiş-
ti. Filmler her seferinde aynı 
sonla bitti. Yoksul işçi kaybet-
ti, onlar kazandı. Bu gün filmi 
yeniden vizyona sokuyorlar, 
filmin adı ‘Ulusal İstihdam 
Stratejisi’ bu kez işsizliği önle-
yeceğiz, istihdamı arttıracağız 
diyorlar.  Asgari ücret bölgesel 
olsun diyerek, asgari ücretli-
nin üç kuruşuna göz dikiyor-
lar. Özel istihdam bürolarına 
işçi kiralama yetkisi vererek, 
yoksulların, çaresizlerin, maz-
lumların üzerinden karlarına 

kar katmak istiyorlar. Esnek 
çalışma modelleri getirerek, 
güvencesizliği yaygınlaştır-
mak, kölelik düzeni kurmak 
istiyorlar. Kurmak istedikleri 
düzende sendika yok, toplu iş 
sözleşmesi yok, güvence yok, 
insan onuru yok. Ama biz bu 
kara düzene izin vermeyiz, biz 
bu oyunu bozarız. Bu gök kub-
beyi onların başlarına yıkarız.“ 
dedi.

Genel kurulun ikinci gününde 
zorunlu organlar için seçimler 
yapıldı. İki listenin yarıştığı se-
çimler sonucunda; Genel Baş-

kanlığa Veli Solak, Genel Sek-
reterliğe Ümit Kaymal, Genel 
Mali Sekreterliğe Kemal İlçioğ-
lu, Genel Eğitim Sekreterliğine 
Sedat Güney, Genel Teşkilat-
landırma Sekreterliğine Mücayit 
Özdemir seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanma-
sından sonra Genel Başkanımız 
Veli Solak, kendisi ve ekibine 
gösterilen güvenden dolayı her-
kese teşekkür ederek, bu gün-
den sonra birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket ederek önü-
müzde duran tüm sıkıntıları hep 
birlikte aşacağız dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak delegelere teşekkür konuşması  yaptı.
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DEVİR
TESLİM
TÖRENİ 
YAPILDI
30-31 Mart 2013 tarihinde 

yapılan Olağanüstü Genel 
Kurulumuzda seçilen Yö-

netim Kurulu Üyelerimiz Çan-
kaya İlçe Seçim Kurulu’ndan 
mazbatalarını alarak resmen 
görevlerine başladılar.

3 Nisan 2013 tarihinde Ge-
nel Merkezimiz de devir teslim 
töreni yapılarak, yeni seçilen 
Yönetim Kurulu Üyelerimize 
görevleri dualarla birlikte Genel 
Başkanımız Veli Solak tarafın-
dan teslim edildi.

Genel Başkanımız Veli  

Solak yeni seçilen Yönetim Ku-

rulu üyelerimizi makamlarında 

ayrı ayrı tebrik ederek, görevle-

rinde başarılar diledi.

Genel Sekreterimiz Ümit KAYMAL

Genel Mali Sekreterimiz Kemal İLÇİOĞLU
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Kurban
Kesildi

Göreve yeni seçilen Ge-
nel Merkez Yöneticileri-
miz için kurban kesilerek, 
topluca dualar okundu 
ve yöneticilerimize yeni 
görevlerinde başarılar  
dilendi.

Genel Eğitim Sekreterimiz Sedat GÜNEY

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mücayit ÖZDEMİR
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YÖNETİM KURULUMUZU KUTLAMA ZİYARETLERİ

30-31 Mart 2013 tarihinde 
yapılan Türkiye Haber-İş 
Sendikamızın Olağanüstü 

Genel Kurulu’nda göreve yeni-
den seçilen Genel Başkanımız 
Veli Solak ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimizi kutlama ziyaretleri 
devam ediyor. 

Genel Başkanımız Veli 
Solak’ta Yönetim Kurulumuz 
adına kutlama ziyaretinde bulu-
nanlara hitaben yaptığı konuş-
malar da şahsına ve yönetim 
kurulu üyelerine verdikleri des-
tekten dolayı teşekkürlerini ifada 
ederek, önümüzdeki günlerde 
yapılacak çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi.

Genel Başkanımız Veli Solak 
her türlü zorluğun üstesinden 
ancak sendikal birlik ve beraber-
lik içerisinde Türkiye Haber-İş 
Sendikası’na sahip çıkılarak, aşı-
labileceğinin altını çizdi.

Ankara Keçiören, Sincan, İncesu, Genel Müdürlük işçileri Genel Mer-
kezimize gelerek yönetim kurulumuzu kutlayarak, başarılar dilediler.

Ankara Merkez Şube Baştemsilcileri ve Temsilcileri Genel Merkezimize 
gelerek Kutlama ziyaretinde bulundular.

İskitler Erişim Planlama ve Yatırım Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimiz 
kutlama ziyaretinde bulundular.

11Haber-İş  • Sayı 79  •  Ağustos 2013

Haber-İş

Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Merkezimize gelerek
kutlama ziyaretinde bulundular.

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları, Planlama ve Yetenek Yönetimi Direktörü Savaş 
Usta ve İş Etiği ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Serhat Binici 09 Nisan 2013 tarihinde sendikamızı ziyaret 
ederek, Genel Başkanımız Veli Solak ve Yönetim Kurulumuzu kutlayarak başarılar dilediler.

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Bedrettin Kaykaç ve Yönetim Kurulu Üyeleri kutlama ziyaretinde bulundular.
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Yenimahalle Telekom Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimiz kutlama ziyaretinde bulundular.

Türk Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ve Yönetim Kurulu Üyeleri kutlama ziyaretinde
bulundular.

İstanbul Anadolu Yakası Şube Yönetimi, baştemsilciler ve temsilciler toplu olarak sendikamıza gelerek 
kutlama ziyaretinde bulundular.
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Saldırı sonrasında bir ba-
sın açıklamasını yapan 
Genel Başkanımız Veli 

Solak şunları söyledi:

“Değerli Basın Mensupları,

Bugün saat 11.00 civarın-
da Türkiye Haber-İş Sendi-
kası Genel Merkezi’ne elleri 
sopalı 100 kişilik grup tarafın-
dan hain bir saldırı gerçekleş-
tirilmiştir.

Yapılan saldırı da Sendika 
Yöneticilerimiz, çalışanları-
mız ve üyelerimiz darp edile-
rek yaralanmışlardır.

Bu saldırının amacı yasalar 
gereğince bir yıl önce Ankara 
5.nci İş Mahkemesi’nin kara-
rıyla kesinleşmiş olan eski 
Genel Mali Sekreter  Sendika-
lar Kanunu gereğince almış 
olduğu ceza nedeniyle görevi 
kendiliğinden düşmüştür.

Bir yıl sonra Çalışma Ba-
kanlığı Genel Müdürlüğü’nün 
yetkisi olmamasına rağmen 
eski Genel Mali Sekreter gö-
reve iadesi ile ilgili bir değer-
lendirme yapılabileceği ile 
ilgili bir yazı verilmiş, sendi-
kamızda bu yazıyla göreve 
başlayabilme durumunun ol-

mayacağı kendisine ve avu-
katına bildirilerek, yargı yo-
luna başvurulması kendisine 
ifade edilmiştir.

Bu durum üzerine bu hain 
saldırı gerçekleştirilmiştir. 
eski Genel Mali Sekreterin 
akrabalarının ve hemşerileri-
nin sendikamıza saldırıları sı-
rasında bizzat eski Genel Mali 
Sekreter tarafından yönlendi-
rildiği de açıkça görülmüştür.

Bu hain saldırıyı gerçek-
leştirenleri esefle kınıyor ve 
saldırıyı gerçekleştirenlerin 
biran önce yakalanarak ceza-
landırılmalarını bekliyoruz.”

SENDİKAMIZA
SALDIRI YAPILDI
• Sendika Genel Merkezimize 19 Mart 2013 tarihinde saat 11:08 sularında yapılan 
saldırı sonrasında Genel Başkanımız Veli Solak ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
basına ve kamuoyuna açıklama da bulundular.

Basın açıklamasına Türk-İş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türk-İş’e bağlı sendikaların 
Genel Başkan ve yöneticileri de katıldılar.
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SALDIRININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri esefle kınıyor ve saldırıyı gerçekleştirenlerin 
biran önce yakalanarak cezalandırılmalarını bekliyoruz.
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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU VE  
GENEL EĞİTİM SEKRETERİ RAMAZAN AĞAR SENDİKAMIZA 

DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDU

DESTEK ZİYARETLERİ

TÜRK-İŞ Genel Başka-
nı Mustafa Kumlu ile 
Genel Eğitim Sekreteri 

Ramazan Ağar 25 Mart 2013 
tarihinde Genel Başkanımız 
Veli Solak ve Yönetim Kurulu 
üyelerimize destek ziyaretin-
de bulundular.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu, 19 Mart 2013 

tarihinde sendikamıza karşı 
yapılan hain saldırıyı kınaya-
rak, geçmiş olsun dileklerin-
de bulunarak, “Sendikalarda 
sorunların çözüm yeri yöne-
tim kurulları, başkanlar ku-
rulları ve genel kurullardır. 
Hizmet yarışı sendika genel 
kurullarında gerçekleştirilir. 
Şiddet kullanmanın haklı bir 

nedeni olamaz” dedi.
Genel Başkanımız Veli 

Solak’da yaşanan saldırı 
ile ilgili bilgi vererek, TÜRK-
İŞ Genel Başkanı Mustafa 
Kumlu’ya ve Genel Eğitim 
Sekreteri Ramazan Ağar’a 
destek ziyaretlerinden dolayı  
memnuniyetini dile getirdi.
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PTT Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdürü Os-
man Tural 21 Mart 2013 

tarihinde Genel Başkanımız Veli 
Solak ve Yönetim Kurulu Üyele-
rimize destek ziyaretinde bulun-
du. Ziyarette Birlik Haber-Sen 
Genel Başkanı Şinasi Gülcü-
oğlu da hazır bulundu.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Osman Tu-
ral, sendikamıza 19 Mart 2013 
tarihinde yapılan hain saldırıdan 
dolayı geçmiş olsun dileklerinde 
bulunarak, desteklerini dile getirdi.

Genel Başkanımız Veli 
Solak’da yaşanan saldırı ile ilgili 

bilgi vererek, PTT Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Osman Tural ve Birlik Haber-
Sen Genel Başkanı Şinasi 

Gülcüoğlu’na destek ziyaretle-

rinden dolayı duyduğu memnu-

niyeti ifade etti.

PTT GENEL MÜDÜRÜMÜZ OSMAN TURAL
SENDİKAMIZA DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDU
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Milliyetçi Hareket Partisi 
Ankara İl Başkanı Fatih 
Çetinkaya ve berabe-

rindeki heyet 20 Mart 2013 ta-
rihinde Genel Başkanımız Veli 
Solak’ı ziyaret ederek, sendika-
mıza 19 Mart 2013 tarihinde ya-
pılan hain saldırıdan dolayı geç-
miş olsun dileklerinde bulundu 
ve desteklerini dile getirdi.

Genel Başkanımız Veli 
Solak’da yaşanan saldırı ile il-
gili bilgi vererek, MHP Ankara 
İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve 
beraberindeki heyete destek zi-
yaretlerinden dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

MHP ANKARA İL BAŞKANI VE BERABERİNDEKİ
HEYET SENDİKAMIZA DESTEK
ZİYARETİNDE BULUNDU
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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ 
ANKARA’DA TOPLANDI

Türkiye Haber-İş Sendikası 
Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu, çalışma hayatın-

da yaşanan gelişmeleri, toplu iş 
sözleşmeleri taslak çalışmaları-
nı ve teşkilatın genel konularını 
görüşmek üzere 27 Nisan 2013 
tarihinde Ankara’da Sendika Ge-
nel Merkezi’nde toplandı.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
Başkanlar Kurulu toplantısının 
açılış konuşmasını yaparak, ül-
kemizin ve çalışma hayatının 
gündemindeki konuları, işkolu-
muzda yaşanan gelişmeleri ve 
teşkilatımızın genel çalışmaları-
nı değerlendirdi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
toplu iş sözleşmesi çalışmala-

rı hakkında da bilgiler vererek, 
“Önümüzdeki hafta müzakere-
lerine başlayacağımız Türk Te-
lekom A.Ş. 10. Dönem Toplu İş 
Sözleşmeleri taslak çalışmala-
rını üyelerimizin talepleri doğ-
rultusunda hazırladık. Bugün 
burada tekrar üzerinde değer-
lendirmeler yapacağız. Söz-
leşme görüşmelerinde ama-
cımız üyelerimizin kazanılmış 
haklarını koruyarak, ülkemizin 
ekonomik ve sosyal şartları 
da göz önünde bulundurula-
rak, genel ücret artışının yanı 
sıra düşük ücretli üyelerimizin 
ücretlerinde iyileştirme yapıl-
ması yönünde olacaktır.” ifa-
desinde bulundu.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
PTT Genel Müdürlüğü İşyerleri 
için yürütülecek olan 15. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesinin de Türk-
İş Kamu Koordinasyon Kurulu 
ile birlikte yürütüleceğini söyledi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
ülkemizde işsizliğin ve yoksul-
luğun,  her geçen gün artarak 
devam ettiğini, insanların gü-
vencesiz ortamlarda ve örgütsüz 
olarak çalışmak zorunda bırakıl-
dığının altını çizerek “Bu olum-
suz tablo can kayıplarının 
yaşandığı iş kazalarını bera-
berinde getirmektedir. Mevcut 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 
uygulamada beklentilere tam 
olarak cevap veremediği ve iş 
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kazalarının önüne geçemediği 
yaşanan facialarla ortaya çık-
maktadır diye konuştu.

Taşeron uygulamalarına da 
değinen Genel Başkanımız Veli 
Solak, taşeron uygulamasının 
yaygınlaştığını belirterek, “Sırf 
maliyetleri azaltmak için ülke-
mizde her kuruma taşeron iş-
çiliği sokulmuştur. İş cinayet-
lerine son verebilmek için tüm 
iş kollarında taşeron işçilik 
uygulamasına artık son veril-
mesi gerekmektedir. Sendikal 
örgütlemenin olduğu işyerle-

rinde iş cinayetleri önlenmek-
te ve çalışanlar koruma altına 
alınmaktadır. Taşeron uygula-
masının önüne ancak sendi-
kal örgütlenme ile geçebilir. 
Türkiye Haber-İş Sendikası 
olarak bu konuda çalışmaları-
mıza devam ediyoruz” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
iş kolumuzdaki örgütlenme ça-
lışmaları hakkında da açıklama-
larda bulunarak, “iş kolumuzda 
sendikal örgütlenme dışında 
kalan taşeron firmalarında ve 
Türk Telekom A.Ş. alt firmala-

rında çalışanları sendikamızın 
çatısı altına almak için örgüt-
lenme çalışmalarına devam 
ediyoruz” dedi.

Başkanlar Kurulu toplantısının 
devamında şube yöneticilerimiz 
ayrı ayrı söz alarak yeni dönem 
toplu iş sözleşmesi taslak çalış-
maları hakkında değerlendirme-
lerde bulundular.

Başkanlar Kurulu toplantısın-
da, ayrıca teşkilat çalışmaları ile 
ilgili olarak görüş alışverişinde 
bulunuldu.
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Türkiye Haber-İş Sendika-
sı Başkanlar Kurulu, ça-
lışma hayatında yaşanan 

gelişmeleri, toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde gelinen son du-
rumu değerlendirmek ve teşki-
latın genel konularını görüşmek 
üzere 16 – 18 Temmuz 2013 ta-
rihlerinde Ankara’da toplandı.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
Başkanlar Kurulu toplantısının 
açılış konuşmasını yaparak, 
ülkemizin ve çalışma hayatının 
gündemindeki konuları, işko-

lumuzda yaşanan gelişmeleri, 
toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerinde gelinen noktayı ve teş-
kilatımızın genel çalışmalarını 
değerlendirdi.

Konuşmasında taşeron uygu-
lamalarına da değinen Genel 
Başkanımız Veli Solak, taşeron 
uygulamasının her geçen gün 
daha da yaygınlaştığını belirte-
rek, “Tüm iş kollarında taşe-
ron uygulamasına artık son 
verilmesi gerekmektedir. Ta-
şeron uygulamasının önüne 

ancak sendikal örgütlenme 
ile geçebilir. Türkiye Haber-İş 
Sendikası olarak bu konuda 
çalışmalarımıza tüm hızıyla 
devam ediyoruz” dedi.

Başkanlar Kurulu toplantısının 
devamında şube yöneticilerimiz 
ayrı ayrı söz alarak gündemdeki 
konular hakkında değerlendir-
melerde bulundular.

Başkanlar Kurulu toplantısın-
da, ayrıca teşkilat çalışmaları ile 
ilgili olarak görüş alışverişinde 
bulunuldu.

BAŞKANLAR KURULUMUZ ANKARA’DA TOPLANDI
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Türkiye’nin öncü iletişim ve ya-
kınsama teknolojileri şirketi 
Türk Telekom A.Ş. ile Türki-

ye Haber-İş Sendikası arasında 8 
Mayıs 2013 tarihinden itibaren yü-
rütülmekte olan 10. Dönem İşletme 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 
anlaşmayla sonuçlandı.

10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali Yıldırım, Türk-
İş Genel Mali Sekreteri Ergün Ata-

lay, Türk Telekom CEO’suTahsin 
Yılmaz, Türk Telekom İnsan Kay-
nakları, Destek ve Regülasyon Baş-
kanı Şükrü Kutlu,  Türkiye Haber-
İş Sendikası Genel Başkanı Veli 
Solak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Şube Başkanlarımız, Türk Telekom 
Yetkilileri, baştemsilcilerimizin ve 
temsilcilerimizin de katılımıyla, 24 
Temmuz 2013 tarihinde Türk Tele-
kom A.Ş. Ankara Genel Müdürlük 
binasında imzalandı.

Düzenlenen imza töreninde ko-
nuşan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-
rım, tarafları uzlaşmaya varmala-
rından dolayı kutladığını belirterek, 
şunları söyledi:

“Türk Telekom ile Haber-İş 
Sendikası arasında yapılan top-
lu iş sözleşmesinin kavgasız, 
gürültüsüz, karşılıklı anlayış ve 
uzlaşma içinde sonuçlandırılmış 
olmasından dolayı çok mutlu ol-

TÜRK TELEKOM A.Ş. 10. DÖNEM İŞLETME  
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI



22 Haber-İş  • Sayı 79  •  Ağustos 2013

Haber-İş

dum. Kuşkusuz gerek Türk Te-
lekom için, gerekse sendika ve 
işçiler için son derece önemli bir 
toplu iş sözleşmesi. Tarafların 
2 yıl boyunca birbirlerine nasıl 
davranacaklarını, ne istenilece-
ğini, ne verileceğini belirleyen bir 
imza. Bilişim sektörünün bugün-
kü büyüklüğü 45 milyar dolar se-
viyelerine ulaştı. Bu büyümenin 
sürmesi için sektörün en büyüğü 
olarak başta Türk Telekom olmak 
üzere sektörde faaliyet gösteren 
herkesin daha çok çalışması ge-
rekiyor.’’

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Er-
gün Atalay da imza törenin de yap-
tığı konuşmasında, Konfederasyon 
olarak dün kamuda çalışan 200 
bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş 

sözleşmesinin anlaşmayla sonuç-
landığını söyledi.

Bugün Türk Telekom çalışanla-
rını ilgilendiren toplu iş görüşmesi-
nin de anlaşmayla sonuçlanması-
nın kendilerini mutlu ettiğini ifade 
eden Türk-İş Genel Mali Sekreteri 
Atalay, “Türk Telekom ülkemi-
zin marka kuruluşu. Gönül ister 
ki daha iyi şartlarda sözleşme 
imzalayalım. Sonuç olarak bu 
kurum bizim evimiz. Biz bu ku-
rumun çıtasını ne kadar yükse-
ğe taşıyacağız. Bunu başardıkça 
daha iyi toplu sözleşmeler imza-
larız” dedi.

Türk Telekom CEO’su Tahsin Yıl-
maz ise, 10. Dönem İşletme Toplu 
İş Sözleşmesi’nin uzlaşmayla so-
nuçlanmasından duyduğu mem-

nuniyeti ifade ettiği konuşmasında 
şunları söyledi:

“Bu dönemde çalışanlarımı-
za 2011 dönemine göre daha iyi 
avantajlar sunduk. Yine bu dö-
nemde çalışanlarımıza ücretler 
dışında yan haklar konusunda 
da bazı önemli ek avantajlar sağ-
ladık. Çalışanlarımızın belli bir 
çerçevede şirketimizin ürün ve 
hizmetlerinden yararlandırılma-
sı için de bir düzenleme yaptık 
ve bunu toplu iş sözleşmesine 
dahil ettik. 10. Dönem Toplu İş 
Sözleşmesi’nin şirketimiz, çalı-
şanlarımız ve Türkiye ekonomisi 
için hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçen sendika Yöneticile-
rine ve İnsan Kaynakları, Destek 
ve Regülasyon Başkanı Şükrü 
Kutlu ile ekibine teşekkür ediyo-
rum ”.

Türk Telekom İnsan Kaynakla-
rı, Destek ve Regülasyon Başka-
nı Şükrü Kutlu da konuşmasın-
da 10. Dönem İşletme Toplu İş 
Sözleşmesi’nin geçerli olduğu 2 yıl-
lık süre boyunca uygulanacak zam 
oranları ve sözleşmenin maddeleri 
hakkında bilgiler verdi. Bu sözleşme 
döneminde özellikle düşük ücret-
li personelin korunmasına yönelik 
düzenlemeler öngören maddelere 
vurgu yapan Kutlu, şunları söyledi:

“Toplu iş sözleşmemiz, çalış-
ma düzeni, ücret, sosyal haklar, 

Binali YILDIRIM
T.C. Uluştırma, Denizcilik ve  

Haberleşme Bakanı

Şükrü KUTLU
Türk Telekom İnsan Kaynakları,  
Destek ve Regülasyon Başkanı

Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Mali Sekreteri

Veli SOLAK
T. Haber - İş Sendikası  

Genel Başkanı

Tahsin YILMAZ
Türk Telekom A.Ş. CEO’su
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izinler, iş sağlığı güvenliği ve etik 
hükümlerine ilişkin maddelerden 
oluşuyor. Müzakere sürecinde 
varılan uzlaşma kapsamında üc-
ret zammı ilk 6 ay için % 4, ikinci 
6 ay için % 3.5 olacak. Üçüncü 
ve dördüncü 6 aylar için de zam 
oranları % 2.75 olarak belirlendi. 
Üçüncü ve dördüncü 6 aylarda 
enflasyon bu oranları aşarsa, 
oluşan farkları da karşılayaca-
ğız”.

İnsan Kaynakları, Destek ve 
Regülasyon Başkanı Şükrü Kut-
lu, 2008-2013 yılları arasında işbaşı 
yapan tekniker unvanlı çalışanlara 
ilk 6 ay için 190 TL tutarında sey-
yanen zam yapılacağını, bu çalı-

şanlara sözleşmenin ikinci, üçüncü 
ve dördüncü 6 aylık dönemlerinde 
diğer işçilere verilen oransal ücret 
zamlarının uygulanacağını belirtti.

İnsan Kaynakları, Destek ve Re-
gülasyon Başkanı Kutlu, “Çalışan-
larımıza buradan güzel bir haber 
de vermek istiyorum. Açıklamış 
olduğumuz zam oranında maaş 
farklarını çalışanlarımızın hesa-
bına bayram öncesinde aktarmış 
olacağız. Yeni dönem toplu iş 
sözleşmemizin şirketimiz ve ça-
lışanlarımız için hayırlı olmasını 
diliyor, süreçte emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum” dedi.

Genel Başkanımız Veli So-
lak imza töreninde yaptığı konuş-
masında, en güzel sözleşmenin 
masa başında ve kimsenin burnu 
kanamadan bitirilen sözleşme ola-
rak nitelendirdi.

Genel Başkanımız Veli Solak ko-
nuşmasında şunları söyledi:

“Sözleşme görüşmelerinin an-
laşma ile sonuçlanmasında hiç 
şüphe yok ki, karşılıklı güvenin, 
hoşgörü ve diyaloğun güçlü bir 
etkisi olmuştur. Türk Telekom 
çalışanlarının haklarını koruyup 
geliştiren bir sözleşmeyi imzala-
yarak, üyelerimizin sıcak yuva-
larına ve ailelerine güven içinde 
ekmek götürebilmelerini başar-
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manın mutluluğunu hep birlikte 
yaşıyoruz. 10. Dönem İşletme 
Toplu İş Sözleşmesi’nin ülkemi-
ze, şirketimize çalışanlarımıza ve 
teşkilatımıza hayırlar getirmesini 
diliyor, başta Sayın Genel Müdü-
rümüz,  İnsan Kaynakları, Destek 
ve Regülasyon Başkanımız ol-
mak üzere sürece emeği geçen 
ve katkıda bulunan herkese te-
şekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Genel 
Başkanımız Veli Solak Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı Binali Yıldırım’a fotoğrafının iş-
lendiği halı hediye etti.

İmza Törenin sonunda; Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım,Türk-İş 
Genel Mali Sekreteri Ergün Ata-
lay, Türk Telekom CEO’su Tahsin 
Yılmaz,İnsan Kaynakları, Destek 
ve Regülâsyon Başkanı Şükrü 
Kutlu ve Türkiye Haber-İş Sendika-
sı Genel Başkanı Veli Solak, Ge-
nel Merkez Yöneticilerimiz ve Şube 
Başkanlarımızla hep birlikte aile fo-
toğrafı çektirdiler.

Türkiye genelindeki Türk Telekom 
A.Ş. işyerlerinde çalışan üyelerimi-
ze toplu iş sözleşmesi 1 Mart 2013-
28 Şubat 2015 tarihleri arasında 
geçerli olacaktır.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında 
ücret zammı ilk 6 ay için % 4, ikin-
ci 6 ay için % 3.5, üçüncü 6 ay için 
% 2.75 ve dördüncü 6 ay için de % 
2.75 olarak düzenlendi. Üçüncü ve 
dördüncü 6 aylık dönemlerde maaş 
zamlarına enflasyon farkı da ekle-
necek.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında, 
2008-2013 arasında işe giren tekni-
ker unvanlı personele ise ilk altı ay 
için 190 TL’lik seyyanen zam yapıl-
dı. Bu personele sözleşmenin ikinci, 
üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönem-
lerinde diğer işçilere verilen oransal 
ücret zamları da uygulanacak.

Bu toplu iş sözleşmesi dönemin-

de üyelerimize 5 Ağustos 2013 ta-

rihinde (Ramazan Bayramı Önce-

si) 13 yevmiye tutarında ikramiye 

ödenecektir.

Ayrıca 2005 sonrası üyelerimize 

yapılması gereken unvan intibak-

ları, Toplu İş Sözleşmesi imzalan-

dıktan sonra üyelerimizin okul me-

zuniyet durumlarına göre Unvan 

Yükselmeleri 2013 yılı içerisinde 

verilecektir.
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Sendikamız ile PTT Ge-
nel Müdürlüğü’ne bağ-
lı işyerlerinde çalışan 

üyelerimiz için TÜHİS ile yü-

rütülen 15. Dönem İşletme 

Toplu İş Sözleşmesi müzake-
releri anlaşma ile sonuçlandı.

Türkiye Haber-İş Sendikası, 
PTT Genel Müdürlüğü ve TÜ-
HİS yetkileri 26 Temmuz 2013 

Cuma günü saat 11:00’de  
TÜHİS’de bir araya gelerek 
15. Dönem İşletme Toplu İş 
Sözleşmesini imza altına al-
dılar.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15. DÖNEM 
İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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İmza törenine;  PTT Genel 
Müdür Yardımcısı Özay At-
baş, TÜHİS Genel Sekreteri 
Adnan Çiçek, Genel Başka-
nımız Veli Solak, Genel Mer-
kez Yöneticilerimiz ve uzman-
lar katıldı.

İmza töreninde konuşan 
TÜHİS Genel Sekreteri Ad-
nan Çicek, sözleşmenin, ta-
raflara ve çalışanlara hayırlı 
olması dileklerinde bulundu.

Genel Başkanımız Veli So-
lak da konuşmasında kar-
şılıklı iyi niyet, hoşgörü ve 
diyaloğun çerçevesinde söz-

leşmenin tamamlandığını be-
lirterek, taraflara ve tüm çalı-
şanlara hayırlı olmasını diledi.

PTT Genel Müdür Yardımcı-
sı Özay Atbaş da, çalışanla-
rın daha iyi şartlarda çalışma-
sının kendilerini de memnun 
edeceğini ifade ederek taraf-
lara ve çalışanlara hayırlı ol-
masını diledi.

Yapılan anlaşmaya göre; 
01.03.2013 tarihinde işyerin-
de çalışan ve günlük brüt çıp-
lak ücretleri 61.67 TL/Gün’ün 
altında olan işçilerin günlük 
brüt çıplak ücretlerine 61.67 

TL/Gün’ü geçmemek üzere 
6.67 TL/Gün iyileştirme yapı-
lacak.

Toplu iş sözleşmesi kapsa-
mında ücret zammı ilk 6 ay 
için % 4, ikinci 6 ay için % 4, 
üçüncü 6 ay için % 3 ve dör-
düncü 6 ay için de % 3 olarak 
düzenlendi. İkinci, üçüncü ve 
dördüncü 6 aylık dönemlerde 
maaş zamlarına enflasyon 
farkı da eklenecek.

Toplu İş Sözleşmesi 1 Mart 
2013-28 Şubat 2015 tarihleri 
arasında geçerli olacak.
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TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, 
süresi 2013 yılında sona 
erecek kamu kesimi top-

lu iş sözleşmeleri müzakerele-
rinde yol haritasını belirlemek 
üzere kamu sözleşmelerine 
muhatap TÜRK-İŞ’e bağlı sen-
dikalar 21 Şubat 2013 tarihinde 
TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir 
araya geldiler. Toplantıya sen-

dikamızı temsilen Genel Baş-
kanımız Veli Solak katıldı.

Toplantıda, her sözleşme 
döneminde oluşturulan Kamu 
Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri 
Koordinasyon Kurulu’nun bu 
dönem sözleşmelere muhatap 
tüm sendika genel başkanla-
rının katılımıyla oluşturulması 

kararlaştırıldı. Müzakereler bu 
çerçevede 19 sendika genel 
başkanının katılımıyla sürdürü-
lecek ve koordine edilecek.

Bu dönem yenilenecek olan 
kamu kesimi toplu iş sözleş-
meleri, 101 işyeri/işletmede 
çalışan yaklaşık 200 bin işçiyi 
kapsıyor.

TÜRK-İŞ KAMU SÖZLEŞMELERİ
KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU
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Hükümetle Türk-İş arasın-
da yürütülen Kamu Kesi-
mi Toplu İş Sözleşmesi 

görüşmelerinde anlaşma sağ-

landı. Varılan anlaşmaya göre 

işçiye ilk 6 ay ve ikinci 6 ay için 
yüzde 4, üçüncü ve dördüncü 
6 aylar için de yüzde 3 zam 
verilecek. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
konfederasyonlarla yapılan gö-

rüşmenin ardından alınan ka-
rarları açıkladı.

Anlaşmayla kamuda en düşük 
ücretin bin 100 liraya çekildiğini 
söyleyen Çelik, “Kamu Kesi-
mi Toplu İş Sözleşmelerinde 
ilk ve ikinci 6 ay için yüzde 4, 
üçüncü ve dördüncü 6 aylar 
için yüzde 3 zam verilecek. 
Bin 100 liranın altındaki üc-
retler bin 100 lira olacak, bin 
850 liranın altındaki ücretlere 
bin 850 lirayı geçmemek üze-
re 200 lira iyileştirme zammı 
yapılacak. Sosyal yardımlar 
180 lira olacak. Diğer sos-
yal yardımlardaki artış ise 
6 aylık dönemlerde belirle-
nen zamlar oranında olacak” 
dedi. Hükümet olarak amaçla-
rının öteden beri düşük ücret-
leri yukarı çekip diğer çalışan-
larla aradaki makası kapatmak 
olduğunu vurgulayan Çelik, 
bin 850 liranın altındaki ücret-
lere 200 lira iyileştirme zammı 
yapılma amacının da bu oldu-
ğunu söyledi.

HÜKÜMET İLE TÜRK-İŞ ANLAŞTI...
- 2013’TE YÜZDE 4+4 ZAM YAPILACAK
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Türk Telekom A.Ş. 24 Tem-
muz 2013 tarihinde 81 ilde 
tüm çalışanlarına İftar ye-

meği verdi.

Türk Telekom A.Ş. Genel 
Müdürlüğü’nde düzenlenen if-
tar yemeğine Türk Telekom A.Ş. 
CEO’su Tahsin Yılmaz, İnsan 
Kaynakları Destek ve Regü-
lasyon Başkanı Şükrü Kutlu, 
Sektörel İlişkiler Proje Yönetim 
Koordinatörü Mehmet Toros, 
Operasyon Başkanı Mehmet 
Atalay, Hukuk Başkanı Can 
Esen, Endüstri İlişkiler ve İş Eti-
ği Müdürü Serhat Binici, Genel 
Başkanımız Veli Solak, Genel 
Sekreterimiz Ümit Kaymal, Ge-
nel Mali Sekreterimiz Kemal İlçi-
oğlu, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Sedat Güney, Genel Teşkilat-
landırma Sekreterimiz Mücayit 
Özdemir, Ankara Merkez Şube 
Başkanımız Tagi İş, Adana 
Şube Başkanımız Gökhan Ay-
dın, Antalya Şube Başkanımız 
Hüseyin Özçoban, Diyarbakır 
Şube Başkanımız Hüseyin Er-
dal, Erzurum Şube Başkanımız 
Kemal Akkan, İstanbul Anadolu 
Yakası Şube Başkanımız Mev-
lüt Bayraktar, İzmir Şube Baş-

kanımız Özkan Oyuk, Kayseri 
Şube Başkanımız Erol Toprak 
ve Samsun Şube Başkanımız 
Necip Akyüz de katıldı.

Türk Telekom ailesinin bir 
arada olmasını sağlamak ama-
cıyla Türkiye genelinde tüm İl 
Müdürlükleri tarafından çalışan 
personele yönelik verilen iftar 

yemeğinde Genel Müdürlük ile 
canlı video bağlantısı kuruldu.

İftar Yemeğinin ardından Ge-
nel Başkanımız Veli Solak, Ge-
nel Merkez Yöneticilerimiz ve 
Şube Başkanlarımız sendikamı-
zın baştemsilcilik odasını ziyaret 
ettiler.

TÜRK TELEKOM AİLESİ İFTARDA BULUŞTU
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1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü, ülkenin çeşitli 
yerlerinde alanlarda kut-

landı. Türkiye Haber-İş Sen-
dikası olarak Genel Merkez 
Yöneticilerimiz, Şube Yöneti-
cilerimiz, baştemsilcilerimiz, 
temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
bulundukları illerde düzen-
lenen 1 Mayıs kutlamalarına 
ellerindeki Türk Bayrakları ve 
sendikamızın flamalarıyla katı-
larak destek verdiler.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü Ankara’da iki ayrı mey-
danda kutlandı. Sabahın erken 
saatlerinde Birleşik Kamu-İş’in 
öncülüğünde YKM önünde top-
lanmaya başlayan sivil toplum 
kuruluşları ve sendikalar, elle-
rinde pankartlar taşıyarak ve 
sloganlar eşliğinde buradan 
Tandoğan Meydanı’na doğru 
hareket etti.

ALANLARDA
COŞKUYLA KUTLANDI1 MAYIS
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Gruplar toplanma alanında 
davul zurna eşliğinde halaylar 
çekerken, bir yandan da “Eşit 
işe eşit ücret”, “Hak verilmez 
alınır, zafer sokakta kazanı-
lır”, “Her yer 1 Mayıs, her yer 
Taksim” sloganları atarak geç-

tiği alanda, emniyet güçlerinin 
sıkı denetimleri sonrası alana 
alındılar.

Emniyet ekiplerinin yoğun 
güvenlik önlemi aldığı kutlama-
larda, bazı kameralı ekiplerin 

elinde 3G cihazlarının bulun-
duğu görüldü. 3G ile kayıt alan 
ekiplerin görüntüleri ise mer-
kezden an ve an takip edildi. 
Kayıtlarda şüpheli görülenler 
ise sivil ekipler tarafından göz-
lem altına alındı.
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TÜRK TELEKOM’DAN 3D VİZYONU 

Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama tek-
nolojileri şirketi Türk Telekom, gelecek 
dönem büyüme vizyonunu belirledi. Türk 

Telekom’un yeni Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, 
Türk Telekom’un “3D vizyonu” olarak adlandır-
dığı bakış açısını “Dijital yaşam dönüşümü”, 
“Değer odaklı mükemmel müşteri hizmetleri ” 
ve “Dünyaya açılım ve bölgesel büyüme” ola-
rak açıkladı. 

Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, 
Türk Telekom’un yeni döneme 3D vizyonu ile gir-
diğini ifade ederek “Teknolojik altyapımızı haya-
tın her alanına dokunan çözümler ile destekle-
yerek Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedefi bölgesel 
büyüme ve mükemmel hizmet anlayışı ile ta-
mamlayacağız” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİ BOYUTU
DİJİTAL YAŞAM DÖNÜŞÜMÜ
Dijital çözümlerin günlük hayatın parçası ol-

duğunu belirten Tahsin Yılmaz “Türkiye’nin 
teknolojik altyapısını sağlayan şirket olarak 
geleceği biz şekillendirmek istiyoruz. Eğitim-
de, sağlıkta, eğlence ve enerji alanları dahil 
olmak üzere birçok alanda değer katacak tek-
nolojilerin geliştirilmesinde öncülük edeceğiz” 

dedi. Yılmaz “Türk Telekom, yaptığı yatırımlar 
ile Türkiye’nin iletişim altyapısını en ileri tek-
nolojilere hazır hale getirdi. Şimdi zaman, bu 
altyapı üzerinden yaşamı dönüştürme zamanı, 
hayatın her alanında çözümler üreterek dijital 
şehirler kurma zamanı. Hayatı kolaylaştıracak 
çözümler ile yaşamımızdaki dijital dönüşümü 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşümü 
desteklemek için hedefimizi sürdürülebilir ya-
tırım ve teknoloji eko-sistemi olarak belirledik” 
diye konuştu.

BÖLGEDE SÖZ SAHİBİ OLACAK
TEKNOLOJİLER İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
İnovasyonu Türk Telekom’un olmazsa olmazı 

olarak tanımlayan Tahsin Yılmaz “Ekonomilerin 
itici gücü olan inovasyon ve girişimcilik için 
uygun teknolojik ortamı sağlıyoruz” diyerek 
teknoloji geliştirmeye odaklanan şirketlere ve giri-
şimcilere açık davette bulundu. Yılmaz “Türk Te-
lekom Grubu teknoloji şirketleri eğitimden sağ-
lığa, enerjiden eğlenceye kadar birçok alanda 
çözümler geliştiriyor. Bu çözümleri hayatın her 
alanına yayabilmek için gelin işbirliği yapalım, 
Türk Telekom’un alt yapısından ve uzmanlığın-
dan faydalanın, birlikte el ele herkesin hayatına 
dokunacak çözümler geliştirelim. Geleceği şe-
killendirecek fikirlere kapımız her zaman açık. 
Türkiye’nin hem yazılım hem de geliştirme ala-
nında giderek güçlenen bir damarı olduğunu 
görüyoruz. Türk Telekom işbirliği ile bölgede 
söz sahibi olacak bir ekosistem oluşturmayı 
hedefliyoruz. Kuluçka mekanizmaları ve part-
ner eko-sistemiyle bu süreci destekleyeceğiz. 
Türkiye’den dünya çapında teknolojiler geliş-
tirecek şirketlerin çıkması için katalizör görevi 
üstleneceğiz” şeklinde konuştu. 

MÜŞTERİ BOYUTU DEĞER ODAKLI
MÜKEMMEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ 
Türk Telekom’un müşteri boyutunu mükemmeli-

yet üzerine kurduklarını ifade eden Tahsin Yılmaz 
“Mükemmel müşteri hizmeti ile hedefimiz tam 
müşteri memnuniyeti” diye konuştu. Yılmaz şöy-

Türk Telekom Genel Müdürü 
Tahsin Yılmaz,Türk Telekom’un 
Büyüme Vizyonunu Anlattı
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le devam etti “Türk Telekom her zaman müşteri 
odaklı ürün ve hizmetler sundu ve müşteriye 
değer yarattı. Müşterilerimiz her zaman bizim 
için çok değerli. Onlara sağladığımız değe-
ri daha da artıracak hem ürün hem de hizmet 
kalitesi anlamında adımlar atacağız. Hizmet 
kalitesini mükemmele ulaştıracak adımlar ile 
öncelikle müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğ-
ru şekilde anlamayı ve tüm hizmet süreçlerini 
en basit ve en kısa hale getirmeyi amaçlıyo-
ruz. İhtiyacı karşılayacak ürün ve hizmetler ile 
müşteri odaklı, güvenilir, yenilikçi, sorumlu ve 
özverili bir marka konumumuzu sürdüreceğiz. 
İletişim teknolojilerinde, müşterilerimizi komp-
le çözümlerle geleceğe taşıyan en doğru adres 
olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışın yan-
sımalarını yatırımlarımızda da göreceksiniz. 
Hem ses hem de genişbant internet alanında 
yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürerek, müş-
terilerimize yeni deneyimler sunmayı sürdüre-
ceğiz” dedi.

STRATEJİ BOYUTU DÜNYAYA AÇILIM
VE BÖLGESEL BÜYÜME
 Türk Telekom’un bölgenin iletişim ve veri köp-

rüsü olduğunu vurgulayan Tahsin Yılmaz, şirketin 
büyümesini destekleyecek satın almalar ile böl-
gede büyüme için de fırsat kollayacaklarının altı-
nı çizdi ve “Akıllı büyüme stratejimizle bölgede 
gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Önümüzde-
ki dönemde bölgesel bağlantı merkezi olma 
yönündeki çalışmalarımızı güçlendirecek iş-
birliklerine ve yatırımlara odaklanacağız. Hem 
Türkiye’de hem de bölgemizde erişim kolay-
lığı, hız ve kapasite alanlarında kesintisiz bir 
gelişim için altyapı yatırımlarına hız kesmeden 
devam edeceğiz. Bu çalışmalar neticesinde 
bölgenin yıldızı haline gelen Türkiye’nin, glo-
bal boyutta öne çıkan bir oyuncu olacağına 
inanıyoruz. Ülkemizi bu yolda desteklemek 
adına projeler geliştiriyor, yatırımlar gerçekleş-
tiriyoruz. Bu temel strateji çerçevesinde doğ-
ru alanlarda bize değer katacak fırsatları takip 
etmeye devam edeceğiz. Yapacağımız işbirlik-
leriyle Türkiye’nin inovasyon ekonomisine ge-
çişini hızlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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PTT Genel Müdürlüğü ta-
rafından E-Ticaret kap-
samında, 17 Mayıs 

2012 tarihinde İzmir’de fiilen 
hizmete açılan E-PTT AVM  
1. yılını kutladı.

Bir alışveriş merkezinde bulu-
nan bütün ürün yelpazesini kap-
sayacak şekilde tasarımı yapılan 
E-PTTAVM, internet üzerinden 
çeşitli sektörlerde faaliyet göste-
ren şirketlere ait ürünlerin satıl-

dığı, müşterilerin internet üzerin-
den kolayca erişim sağlayarak 
çok sayıda ve farklı sektörlerde-
ki markaları 2 ve 3 boyutlu plat-
form üzerinden tercih edebildiği 
e-ticaret platformudur.

Türkiye’nin ilk 3 boyutlu alışve-
riş sitesi olan E-PTTAVM, 1. Yılı-
nı kutlaması sebebiyle bir basın 
toplantısı düzenledi.

PTT Genel Müdürü Osman 
Tural törende yaptığı açıklama-
da “Bizim sitenin diğer sitele-
re göre farkı çok büyük plat-
form olmasıdır. Biz PTT olarak 
alıcı ile satıcıyı buluşturduğu-
muz bu platform içinde kamu 
olarak güven, hız ve arada 
oluşabilecek anlaşmazlıkların 
çözümlenmesi için varız. Bu-
nun anlamı şu: Satılan mallar 
ne tür ise, o malların olduğuna 

1. Yaşını Kutladı
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dair garanti bizim garantimiz-
dir” dedi.

Törende yaptığı konuşmada, 
müşterilerin memnuniyetinin 
önemli olduğuna vurgu yapan 
Genel Müdür Osman Tural,  
“Müşteri bir mal satın aldığın-
da ben bu ürünü satın aldım 
ve bundan memnunum diyene 
kadar biz ödemeyi yapmıyo-
ruz. Bunun bir kısmı Tüketici 
Haklarının Korunması Kanu-
nuyla da sağlanmıştır,  ama 
biz PTT olarak bunu garanti 
altına alıyoruz ve herhangi bir 
ücret talebimiz değildir.” diye 
konuştu.

5 kilograma kadar olan ürün-
lerden ücret alınmadığına dikkat 
çeken Osman Tural sözlerine 
şöyle devam etti: “Sattığımız 
mallarla ilgili PTT kargo si-
gortalı olarak başlıyoruz. SMS 
bilgilendirme sistemimiz söz 
konusu ve kapıda ödeme ko-
laylığı da diğer bir özelliktir. 
Satış değeri 40 liranın üze-
rinde olup, 5 kilograma kadar 
olan ürünlerin de taşıma kar-
go ücretini promosyon olarak 
bu dönemde biz sağlıyoruz. 
Yani müşterilerimiz herhangi 
bir kargo ücreti ödemiyorlar.”

“420 BİN ÇEŞİT ÜRÜN”
PTT Genel Müdürü Tural “Bir 

alışveriş merkezinde var olan 
ürünlerin tamamına yakını 
bizim alışveriş sitemizde de 
mevcuttur . 420 bin çeşit ürü-
nün satışını gerçekleştiriyoruz 
ve bu rakam da bugün itibari 
ile ulaştığımız rakamdır. Yap-
mış olduğumuz anlaşmalar 
çerçevesinde ürünlerin artışı 
da devam edecek” dedi.

“FARKIMIZ 3 BOYUTLU
BİR PLATFORM”
E-PTTAVM’nin diğer sitelerden 

farklı olduğunu söyleyen Tural 
“KOBİ pazarı ile söz konusu 
işletmelerin, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın el sanatları ile 
ilgili ürünlerinin de satışını si-
temiz üzerinden gerçekleştir-
mekteyiz. Aslında bizim site-
nin diğer sitelerden en büyük 
farkı 3 boyutlu bir platform 
olmasıdır. Ayrıca yiyecek, 
içecek ürünleri de ekleyerek 
alanımızı genişlettik. Sinema 
ve oyun alanları da yaratarak 
müşterilerimize film izleme 
olanağı da sunduk” diyerek 
açıklamalarını sürdürdü.

Toplum olarak hala bir güven-
sizliğimizin bulunduğuna de-

ğinen Tural “Biz PTT olarak 
bunu Türk insanına ‘güven 
nedir’ olgusunu göstermeye 
çalışıyoruz ve biz bu konuda 
internet satış ortamı yaratmak 
için yola çıktık. Şu an da geldi-
ğimiz nokta ise belli” dedi.

Satışların azlığından yakınan 
Genel Müdür Osman Tural 
“Çok satış yaptık, para kazan-
dık mı bugüne kadar? diye 
soru sorarak şu cevabı verdi: 
Her şey mükemmel, satışlar 
az. Ama tabii en az 3 yıl bir 
süreden sonra çok daha hızlı 
ilerleyeceğiz” dedi.

PTT Genel Müdürü Osman 
Tural “İnsanların da evlerin-
den sanki gerçek bir ortamda 
alışveriş yapıyormuş gibi bir 
imkan sağlıyoruz. Bizim üzeri-
mize düşen böyle bir ortamın 
yaratılması ve müşterilerimi-
zin memnun olmasıdır. Biz de 
onu bugün gerçekleştirdik. 
1.yılımızı da bu anlamda kut-
luyoruz. Biz bugün 1. Yılımı-
zı kutluyoruz ama bu 3 yıllık 
bir altyapı çalışması sonucu 
oluşmuştur. Müşterilerin iste-
ği doğrultusunda her gün yeni 
ilaveler yapmak gerekiyor. Si-
temiz inşallah daha nice yıllar-
da hizmet etmeye devam ede-
cek.” dedi.

Konuşmasını tamamladıktan 
sonra Tural’a kargo ile Atatürk 
Posteri hediye eden Ufuk Sayın, 
E-PTTAVM ile çalışmaktan mut-
lu olduklarını söyledi.

Basın açıklaması bittikten son-
ra E-PTTAVM’nin 1. Yılı pasta 
kesilerek kutlandı.
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Uydu haberleşmesi ala-
nında Afrika kıtasının 
en büyük fuarı ve kon-

feransı SatCom 2013 Africa, 27 
-30 Mayıs 2013 tarihleri arasın-
da yapıldı.

Bu yıl onaltıncısı düzenlenen 
SatCom 2013, Johannesburg’da 

Sandton Convention Centre’da 
gerçekleştirildi. Etkinliğe 2000’in 
üzerinde ziyaretçi ve 100’ün 
üzerinde şirketi katıldı. SatCom 
2013 fuarına Türksat A.Ş. de 
stand açarak katılım sağladı. 

Fuara TÜRKSAT Genel Müdü-
rü Dr. Özkan Dalbay başkanlı-

ğında bir heyet katıldı. Heyette, 
Genel Müdür Yardımcıları Dr. 
İbrahim Öz ve Nihat Oktay, 
Uydu Hizmetleri Pazarlama ve 
Planlama Direktörü Abdurrah-
man Ermiş, Uydu Hizmetleri 
Kurumsal Çözümler Direktö-
rü Nejat Döğer, Uydu Frekans 
Gözlem Direktörü Orhan Ulu-

SatCom
Africa 2013
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bey, Uydu Hizmetleri Müşteri 
İlişkileri Direktörü, Dr. Ragıp 
Kömürcü ve Kurumsal İletişim 
Direktörü Mustafa Eser yer aldı.

Fuar alanında Broadband 
Salonunda 28 Mayıs 2013 ta-
rihinde gerçekleşen SatCom 

Combo 2013 Seminerine Uydu 
Hizmetleri Kurumsal Çözümler 
Direktörü Nejat Döğer, “VSAT 
Broadband Delivery: The 
How and Why” başlıklı bir su-
numla katıldı. Yine söz konusu 
program kapsamında Last Mile 

Salonunda Uydu Hizmetleri Pa-
zarlama ve Planlama Direktörü 
Abdurrahman Ermiş, “How to 
Understand Market Dynamics 
and Leverage Capacity De-
mands” başlıklı bir sunum yaptı.

GENEL BAŞKANIMIZ VELİ SOLAK TÜRK TELEKOM A.Ş. İSTANBUL-1 
BÖLGE MÜDÜRÜ MEHMET BEYTUR’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız 
Veli Solak ve Genel Mali 
Sekreterimiz Kemal İlçioğlu  
29 Mayıs 2013 tarihinde 
Türk Telekom A.Ş. İstanbul-1 
Bölge Müdürü Mehmet 
Beytur’u makamında ziyaret 
ettiler. 

Ziyarette, Türk Telekom 
A.Ş.’de yaşanan gelişmeler, 
Toplu İş Sözleşmesinin 
uygulamasıyla ilgili güncel 
sorun ve konular görüşülerek, 
karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu. 
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Türkiye Haber-İş Sendika-
sı Kayseri Şubesi 7. Ola-
ğan Genel Kurulu 6 Nisan 

2013 tarihinde Grand Eras Otel 
de yapıldı.

Genel Kurula, Türkiye Haber-
İş Sendikası Genel Merkez 
Yöneticileri, Şube Yöneticileri, 

MHP Kayseri Milletvekili Prof. 
Dr. Yusuf Halaçoğlu, CHP Kay-
seri Milletvekili Mehmet Şevki 
Kulkuloğlu, Türk Telekom A.Ş. 
Anadolu Merkez-II Bölge Müdü-
rü Muhammet Katmer, Anadolu 
Merkez-II Bölge Müdür Yardım-
cısı Yılmaz Tohumoğlu,TÜRK-

İŞ Bölge Temsilcisi Rifat Pek-
kan, Pınarbaşı Belediye Başkanı 
Dursun Ataş, Melikgazi Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Hayati 
Karaaslan, Nevşehir İl Telekom 
Müdürü Yavuz Yapar, Erciyes 
Telekom Operasyon Müdürü 
Serdar Özbayrak, Posta İşleme 

OLAĞAN
GENEL KURULU YAPILDI7. KAYSERİ 

ŞUBEMİZİN

• Şube Başkanlığı’na Erol TOPRAK
• Şube Sekreterliği’ne Suat ESMER
• Şube Mali Sekreterliğine de Ali BAĞCI yeniden seçilerek güven tazelediler.
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Merkez Müdürü Sebahattin Ak-
bulut, Erciyes Telekom Müdürü 
Mehmet Fevzi Sever, kardeş 
sendikalarımızın şube başkanla-
rı, şube yöneticileri, siyasi parti 
temsilcileri ve misafirler katıldı.

Genel Kurulda ilk olarak şube-
nin faaliyetlerinden derlenen bir 
cinevizyon gösterisi yapıldı.

Kayseri Şubesi 7. Olağan Ge-
nel Kurulunun açılış konuşma-
sını Şube Başkanı Erol Toprak 
yaptı. Şube Başkanı Erol Top-
rak konuşmasında, şube yöne-

tim kurulu olarak göreve geldik-
leri 12 Mayıs 2010 tarihinden 

bugüne kadar yürüttükleri faali-
yetleri anlattı. Şube Başkanı Erol 
Toprak, Türk Telekom A.Ş.’nin 
Türkiye’de ve Dünya’da dev bir 
marka haline gelmesine ve her 
geçen gün büyümesine devam 
etmesinden dolayı böylesine bü-
yük ve güçlü bir şirketin çalışanı 
olmaktan gurur duyduğunu ifade 
ederek, küresel anlamda çalı-
şanların durumuna bakıldığında 
görünenlerin iç açıcı olmadığını, 
bazı büyük sermaye gruplarının 
son yıllarda krizi bahane ederek 
yavaş yavaş emekçileri ezen bir 

Erol TOPRAK
Kayseri Şube

Başkanı
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Prof. Dr. Yusuf HALLAÇOĞLU
MHP Kayseri Milletvekili

Muhammet KATMER
T. Telekom A.Ş. Anadolu
Merkez II Bölge Müdürü

Mehmet Şevki KULKULOĞLU
CHP Kayseri Milletvekili

zihniyete doğru gittiğini hatırlattı.

Dünya nimetlerinin haksızlık 
yapılmadan adaletli bir şekilde 
paylaşılması için bugüne kadar 
ellerinden gelen her türlü gayre-
ti gösterdiklerini ve göstermeye 
devam edeceklerini vurgulayan 
Şube Başkanı Erol Toprak, 
yaklaşan toplu iş sözleşmesi 
için Kayseri Şube olarak üyele-
rimizin toplu iş görüşmelerinden 
beklentileri ve taleplerini belirle-
mek için anket formu hazırladık-
larını en kısa sürede üyelerimize 
ulaştıracaklarını söyledi.

Genel Kurulu, Başkanlığını 
Genel Başkanımız Veli Solak’ın, 
Başkan Yardımcılıklarını, Genel 
Sekreterimiz Ümit Kaymal ve 
Genel Mali Sekreterimiz Kemal 
İlçioğlu’nun, Katip Üyeliklerini 
de İzmir Şube Başkanımız Öz-
kan Oyuk ile Antalya Şube Baş-
kanımız Hüseyin Özçoban’ın 
yaptığı bir Divan Heyeti yönetti

Divan başkanlığına seçilen 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
divan seçiminde kendisine ve 
divan heyetine gösterilen tevec-
cüh için genel kurula teşekkür 

ederek konuşmasına başladı.

Genel Başkanımız Veli So-
lak, 30-31 Mart 2013 tarihinde 
yapılan Olağanüstü Genel Ku-
rulumuzda bir dönemin kapatıl-
dığını, hep birlikte yeni bir döne-
min başlatıldığını ifade ederek,  
“Bildiğiniz gibi sendikamız 
sıkıntılı bir dönemden geçti. 
19 Mart’ta sendikamıza üye-
miz olmayan kişiler tarafından 
saldırı yapıldı ve olumsuz bir 
takım olaylar yaşadık. Ben bu-
radan bu saldırıyı yapanları ve 
yaptıranları esefle kınıyorum. 
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Ancak bizi hiçbir olumsuz-
luk yolumuzdan döndüremez. 
Bundan sonrada birlik ve be-
raberlik içerisinde Türkiye 
Haber-İş Sendikamızı daha ile-
riye taşıyarak, temsil ettiğimiz 
üyelerimize de en iyi hizmeti 
vermeye devam edeceğiz” 
dedi.

Ülkenin ve Çalışma hayatının 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya 
olduğunun altını çizen Genel 
Başkanımız Veli Solak, “Önü-
müzde, toplu iş sözleşmeleri, 
taşeronlaşma, PTT’nin Ano-
nim Şirket haline getirilmek 
istenmesi ve ASSİSTT A.Ş.’de 
verilen örgütlenme çalışmala-
rı gibi teşkilat olarak aşılması 
gereken birçok sıkıntılı konu 
bulunmaktadır. Bu sorunların 
aşılması için her zamankinden 
daha fazla birlik ve beraberli-
ğe ihtiyacımız var, bu günden 
sonra tüm enerjimizi önümüz-

deki günlerde görüşmelerine 
başlayacağımız toplu iş söz-
leşmeleri ve örgütlenme çalış-
malarına harcamak zorunda-
yız” diye konuştu.

Genel Kurulun Dilek ve temen-
niler bölümünde İlk konuşmayı 
CHP Kayseri Milletvekili Meh-
met Şevki Kulkuloğlu yaptı. 
Kulkuloğlu, Genel Başkanımı-
za ve genel merkez yönetimine 
seçilenlere yeni görevlerinde 
başarılar dileyerek, 19 Martta 
yaşanan çirkin olayı kınadığını 
söyledi. CHP Kayseri Milletve-
kili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, 
konuşmasında ülkenin içinde 
bulunduğu sıkıntılardan bahse-
derek hükümetin politikalarını 
eleştirdi.

 MHP Kayseri Milletvekili Prof. 
Dr. Yusuf Hallaçoğlu da konuş-
masında sendikamızda 19 Mart-
ta yaşanan olayı kınadığını be-

lirterek işçilerin ve işverenlerin 
üzerlerine düşen sorumlulukları 
bilmesi gerektiğini belirterek, iş-
verenlerin çalışanlara hak ettiği 
değeri vermesi gerektiğini söy-
ledi.

Türk Telekom A.Ş. Anadolu 
Merkez-II Bölge Müdürü Mu-
hammet Katmer de konuşma-
sında Türk Telekom A.Ş. ve ça-
lışma hayatı ile ilgili konularda 
yaşanan gelişmeleri anlatarak, 
her zaman çalışanların yanında 
olduğunu söyledi.

Genel Kurul’un öğlenden son-
raki bölümünde seçimler yapıl-
dı. Yapılan seçimler sonucunda 
Şube Başkanlığı’na Erol Top-
rak, Şube Sekreterliği’ne Suat 
Esmer ve Şube Mali Sekreterli-
ğine de Ali Bağcı yeniden seçi-
lerek güven tazelediler.

Türk Telekom A.Ş. Anadolu Merkez-II (Kayseri) Bölge Müdürü Muhammet Katmer ve 
Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Tohumoğlu, Genel Kurul için Kayseri’de bulunan Genel 
Başkanımız ve Genel Merkez Yöneticilerimizi Kayseri Şubemizde ziyaret ederek güncel 
konularda sohbet ettiler.
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OLAĞAN
GENEL KURULU YAPILDI6. 

Türkiye Haber-İş sendika-
sı Adana Şubesi 6. Ola-
ğan Genel Kurulu 7 Nisan 

2013 tarihinde Seyhan Otel de 
yapıldı.

Genel Kurula, Türkiye Haber-
İş Sendikası Genel Merkez Yö-
neticileri, Şube Yöneticileri, Türk 
Telekom A.Ş. Mersin İl Telekom 
Müdürü Ali Naci Alpay, Türk 
Telekom A.Ş. (Adana) Yüreğir 
Telekom Müdürü Murat Tunç, 

Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip 
Gülnar, Adana Yörük Türkmen 
Derneği Başkanı Adem Yörük, 
kardeş sendikalarımızın şube 
başkanları, şube yöneticileri, si-
yasi parti temsilcileri ve misafir-
ler katıldı.

Adana Şubesi 6. Olağan Ge-
nel Kurulunun açılışını Şube 
Sekreteri Alptekin Ilıca yaptı.

Genel Kurulu, Başkanlığını 
Genel Başkanımız Veli Solak’ın, 

Başkan Yardımcılıklarını, Genel 
Sekreterimiz Ümit Kaymal ve 
Genel Mali Sekreterimiz Kemal 
İlçioğlu’nun, Katip Üyeliklerini 
de Diyarbakır Şube Başkanımız 
Hüseyin Erdal ile İstanbul Ana-
dolu Yakası Şube Başkanımız 
Muammer Yılmaz’ın yaptığı bir 
Divan Heyeti yönetti.

Divan başkanlığına seçilen 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
divan seçiminde kendisine ve 

ADANA 
ŞUBEMİZİN

• Şube Başkanlığı’na Ahmet Gökhan AYDIN
• Şube Sekreterliği’ne Alptekin ILICA
• Şube Mali Sekreterliğine de Engin ÖNDEŞ seçildi.
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divan heyetine gösterilen gü-
venden dolayı teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. Genel 
Başkanımız Veli Solak konuş-
masında çalışma hayatında 
yaşanan gelişmeler, toplu iş 
sözleşmesi ve sendikamız çalış-
maları hakkında bilgiler verdi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
sendikamızın 30-31 Mart 2013 
tarihinde yapılan Olağanüstü 
Genel Kurulunda bir dönemin 
kapatıldığını, 1 Nisan 2013 ta-
rihi itibariyle yeni bir dönemin 
başlatıldığını ifade ederek,  
“Bundan sonrada birlik ve 
beraberlik içerisinde Türkiye 
Haber-İş Sendikamızı daha 
ileriye götürmenin çabası içe-
risinde olacağız. Temsil et-
tiğimiz üyelerimize de en iyi 
hizmeti vermeye devam ede-
ceğiz” dedi.

Türkiye Haber-İş Sendikasını 
51 yıllık ulu bir çınar olarak ni-
telendiren Genel Başkanımız 
Veli Solak, “Sizlerden tek is-

teğim bu 51 yıllık ulu çınara 
sahip çıkın ve kimsenin zarar 
vermesine izin vermeyin. Biz 
hepimiz aynı taraftayız. Biz-
den umut bekleyen insanlar 
var. Birilerinin dedikodularına 
lütfen itibar etmeyin.” diye ko-
nuştu.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
ülkenin ve çalışma hayatının 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya 
olduğunun altını çizerek “Bildi-

ğiniz gibi, önümüzdeki gün-
lerde Türk Telekom A.Ş. ve 
PTT’de toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine başlayacağız. 
Ayrıca PTT’nin Anonim Şirket 
haline getirilmesi gündemde. 
Vodafone ve ASSİSTT A.Ş.’de 
örgütlenme çalışmalarımız 
devam ediyor. Artık tüm ener-
jimizi ve dikkatimizi toplu iş 
sözleşmelerine ve örgütlenme 
çalışmalarına harcamak zo-
rundayız” dedi.

Ali Naci ALPAY
T.Telekom A.Ş.

Mersin İl Müdürü

Edip GÜLNAR
Türk-İş  Adana 4. Bölge Temsilcisi
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Genel Kurulun dilek ve temen-
niler bölümünde ilk konuşmayı 
Türk-İş Bölge Temsilcisi Edip 
Gülnar yaptı. Çalışma haya-
tında yaşanan gelişmeleri ve 
çalışanların içinde bulunduğu 
sıkıntıları anlatan Türk-İş Bölge 
Temsilcisi Edip Gülnar, Genel 
Merkez Yönetimine ve Adana 
şube de görev alacak olan yöne-
ticilere başarılar diledi ve Türk-İş 
Bölge Temsilciliği olarak kendile-
rine her zaman destek verecek-
lerini söyledi.

Türk Telekom A.Ş. Mersin İl 
Telekom Müdürü Ali Naci Al-
pay da söz alarak, genel kurula 
başarılar dileyerek çalışanların 
sorunlarının çözümünde elinden 
gelen desteği vereceğini söyledi.

Genel Kurul’un öğleden son-
raki bölümünde seçimler yapıl-
dı. Yapılan seçimlerin sonunda 
Şube Başkanlığı’na Ahmet Gök-
han Aydın, Şube Sekreterliği’ne 
Alptekin Ilıca ve Şube Mali Sek-
reterliğine de Engin Öndeş se-
çildi.
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Türkiye Haber-İş Sendika-
sı Ankara Merkez Şubesi 
12. Olağan Genel Kurulu 

15 Haziran 2013 tarihinde Tes-İş 
Sendikası Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.

Genel Kurula, Türkiye Haber-
İş Sendikası Genel Merkez Yö-
neticileri, Şube Başkanları, Şube 
Yöneticileri, Türk Telekom A.Ş. 
İş Etiği ve Endüstriyel İlişkiler 
Müdürü Serhat Binici, Çankırı 
İl Telekom Müdürü Halil Aksoy,  
Endüstriyel İlişkiler Uzmanı 
Uğur Kayar, kardeş sendikaları-
mızın şube başkanları, şube yö-
neticileri, siyasi parti temsilcileri 
ve misafirler katıldı.

Ankara Merkez Şubesi 12. 
Olağan Genel Kurulunun açı-
lışını Şube Sekreteri Mehmet 
Emin Vurgun yaptı. Genel Ku-
rulun yapılması için yeterli ço-
ğunluğun sağlandığını belirten 
Vurgun Genel Kurulu Yönetmek 
üzere Divan Heyetini davet etti.

Genel Kurulu, Başkanlığını 
Genel Başkanımız Veli Solak’ın, 
Başkan Yardımcılıklarını, Genel 
Sekreterimiz Ümit Kaymal ve 
Genel Mali Sekreterimiz Kemal 
İlçioğlu’nun, Katip Üyeliklerini 
de Kayseri Şube Başkanımız 
Erol Toprak ile Adana Şube 
Başkanımız Gökhan Aydın’ın 
yaptığı bir Divan Heyeti yönetti.

Divan başkanlığına seçilen 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
divan seçiminde kendisine ve 
divan heyetine gösterilen gü-
venden dolayı teşekkür ederek 
konuşmasına başladı. Genel 
Başkanımız Veli Solak konuş-
masında çalışma hayatında 
yaşanan gelişmeler, toplu iş 
sözleşmesi ve sendikamız çalış-
maları hakkında bilgiler verdi.

Genel Başkanımız, Pazar gü-
nünün Babalar Günü olması ve-
silesiyle tüm babaların babalar 
gününü kutladı.

Genel Başkanımız Veli So-
lak, ülkenin ve çalışma hayatı-
nın ciddi sıkıntılarla karşı karşıya 

OLAĞAN GENEL
KURULU YAPILDI12. ANKARA MERKEZ 

ŞUBEMİZİN

• Şube Başkanlığı’na Tagi İŞ,
• Şube Sekreterliği’ne Yusuf ERİŞ,
• Şube Mali Sekreterliğine Cengiz DEMİRBAŞ,
• Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Hasan Hüseyin ARISOY ve  
   Ferhat DALDAL seçildi.
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olduğunun altını çizerek “Bildi-
ğiniz gibi, Türk Telekom A.Ş. 
ve PTT’de toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerimiz devam ediyor. 
Türk Telekom da ücretle ilgili 
maddelerimiz kaldı. PTT’nin 
ücretle ilgili kısmı Kamu Koor-
dinasyon Kurulu’nun belirle-
yeceği şekilde düzenlenecek. 
Artık tüm enerjimizi ve dikka-
timizi toplu iş sözleşmelerine 
ve örgütlenme çalışmalarına 
harcamak zorundayız. Artık 
Mahkemelerle uğraşmaktan 
vazgeçelim” dedi.

Taşeronlaşma ile ilgili sıkıntı-
lar olduğunun altını çizen Genel 
Başkanımız Veli Solak, “Taşe-
ron uygulaması sadece bizim 
sorunumuz değil tüm ülkenin 
sorunudur. Resmi rakamlara 
göre ülkemizde 1 milyon 170 
bin taşeron işçisi bulunmak-
tadır. Sendikal örgütlenmeye 
en büyük engel taşeron uygu-
lamasıdır. Biz sendika olarak 
örgütlenme mücadelemize 
hukukun elverdiği ölçüde de-
vam edeceğiz” dedi.

Türkiye Haber-İş Sendikası-
nı 51 yıllık ulu bir çınar olarak 

nitelendiren Genel Başkanımız 
Veli Solak, “Sizlerden tek is-
teğim bu 51 yıllık ulu çınara 
sahip çıkın ve kimsenin zarar 
vermesine izin vermeyin. Biz 
hepimiz aynı taraftayız. Biz-
den umut bekleyen insanlar 
var. Birilerinin dedikodularına 
lütfen itibar etmeyin.” diye ko-
nuştu.

Genel Başkanımız Veli So-
lak, 30-31 Mart 2013 tarihin-
de yapılan Olağanüstü Genel 
Kurulu’nun sendikamız için bir 
dönüm noktası olduğunu, 1 Ni-
san 2013 tarihi itibariyle yeni bir 
dönemin başlatıldığını ve radikal 
kararlar alındığını ifade ederek,  
“Bundan sonrada birlik ve 
beraberlik içerisinde Türkiye 
Haber-İş Sendikamızın bayra-
ğını daha ileriye götürmenin 
çabası içerisinde olacağız. 
Temsil ettiğimiz üyelerimize 
de en iyi hizmeti vermeye de-
vam edeceğiz” dedi.

Gezi Parkı olaylarına de-
ğinen Genel Başkanımız Veli 
Solak, “16-17 gündür ülkenin 
gündeminde yer alan Gezi 
Parkı olayları hızlı bir biçim-

de Taksim Gezi Parkı konusu 
olmaktan çıkıp büyük bir top-
lumsal tepkiye dönüşmüştür. 
Maalesef legal ve illegal ör-
gütler toplanarak, bizim, sizin 
vergilerinizle yapılanları yakıp 
yıkıyorlar. Oyuna gelmeyelim 
sağduyu içinde hareket edip 
ülkemizi yakmayalım yıkma-
yalım.” diye konuştu.

Genel Kurulun dilek ve temen-
niler bölümünde İlk söz, delege-
lerden Kütahya İli Baştemsilcisi 
Abdullah Yiğit‘e verildi. Yiğit 
konuşmasında başından geçen 
bir iş kazasında yaşadıklarını 
anlatarak bu olayda, görev dö-
nüşü kendisinin kullandığı araç-
la kaza yaptıklarını ve yanında 
bulunan mesai arkadaşının bu 
kazada hayatını kaybettiğini 
söyledi. Bu olayda kendisinin 
hatası olmadığı halde SGK tara-
fından kendisine dava açıldığını, 
bu süreçte işverenin kendisine 
sahip çıkmadığını sendikamızın 
ise tüm imkanlarıyla yanında yer 
aldığını belirten Baştemsilcisi 
Abdullah Yiğit sendikal birlik ve 
beraberliğin önemine işaret etti 
ve beraberliğin her zaman en 
üst düzeyde tutulması gerektiği-
ni sözlerine ekledi

Genel Kurul’un öğleden son-
raki bölümünde seçimler yapıl-
dı. Yapılan seçimlerin sonunda 
Şube Başkanlığı’na Tagi İş, 
Şube Sekreterliği’ne Yusuf Eriş, 
Şube Mali Sekreterliğine Cen-
giz Demirbaş, Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine, Hasan Hüseyin 
Arısoy ve Ferhat Daldal seçildi.

47Haber-İş  • Sayı 79  •  Ağustos 2013

Haber-İş

Türkiye Haber-İş Sendikası 
İstanbul Anadolu Yakası 
Şubesi 12. Olağan Genel 

Kurulu 29 Haziran 2013 tarihin-
de The Green Park Otel’de ya-
pıldı.

Genel Kurula, Türkiye Haber-
İş Sendikası Genel Merkez Yö-
neticileri, Şube Başkanları, Şube 
Yöneticileri, Türk-İş 1. Bölge 
Temsilcisi Faruk Büyükkucak, 
kardeş sendikalarımızın şube 
başkanları, şube yöneticileri ve 
misafirler katıldı.

İstanbul Anadolu Yakası Şu-
besi 7. Olağan Genel Kurulunun 
açılışını Şube Başkanı Muam-

mer Yılmaz yaptı. Genel Kurulun 
yapılması için yeterli çoğunluğun 
sağlandığını belirten Yılmaz Ge-
nel Kurulu Yönetmek üzere Di-
van Heyetini davet etti.

Genel Kurulu, Başkanlığını 
Genel Başkanımız Veli Solak’ın, 
Başkan Yardımcılıklarını, Genel 
Sekreterimiz Ümit Kaymal ve 
Genel Mali Sekreterimiz Kemal 
İlçioğlu’nun, Katip Üyeliklerini 
de Erzurum Şube Başkanımız 
Kemal Akkan ile Ankara Merkez 
Şube Başkanımız Tagi İş’in yap-
tığı bir Divan Heyeti yönetti.

Divan başkanlığına seçilen 
Genel Başkanımız Veli Solak, 

konuşmasında divan seçiminde 
kendisine ve divan heyetine gös-
terilen güvenden dolayı teşekkür 
etti. Genel Başkanımız Veli So-
lak konuşmasında çalışma haya-
tında yaşanan gelişmeler, toplu 
iş sözleşmesi ve sendikamız ça-
lışmaları hakkında bilgiler verdi.

Genel Başkanımız Veli So-
lak, ülkenin ve çalışma haya-
tının ciddi sorunlarla karşı kar-
şıya olduğunun altını çizerek 
görüşmeleri devam eden Toplu 
İş Sözleşmeleri hakkında bilgiler 
vererek, “Bildiğiniz gibi, Türk 
Telekom A.Ş. ve PTT’de toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerimiz 
devam ediyor. Türk Telekom 
da ücretle ilgili maddelerimiz 
kaldı. Bu konuda da Genel Mü-
dürlük Yetkilileri ile görüşüyo-
ruz. PTT’nin ücretle ilgili kısmı 
Türk-İş Kamu Koordinasyon 
Kurulu’nun belirleyeceği şekil-
de düzenlenecek. PTT’nin A.Ş. 
olması ile ilgili yasa Cumhur-
başkanımız tarafından onay-

OLAĞAN GENEL
KURULU YAPILDI7. İSTANBUL ANADOLU 

YAKASI ŞUBEMİZİN

• Şube Başkanlığı’na Mevlüt BAYRAKTAR
• Şube Sekreterliği’ne Yusuf PEKTAŞ,
• Şube Mali Sekreterliğine de Hakan SEMİZOĞLU seçildi.
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landı. Gelişmeleri yakından ta-
kip ediyoruz ” dedi.

Taşeronlaşma ile ilgili sıkıntı-
lar olduğunun altını çizen Genel 
Başkanımız Veli Solak, “Taşe-
ron uygulaması sadece bizim 
sorunumuz değil tüm ülkenin 
sorunudur. Resmi rakamlara 
göre ülkemizde 1 milyon 170 
bin taşeron işçisi bulunmak-
tadır. Sendikal örgütlenmeye 
en büyük engel taşeron uygu-
lamasıdır. Biz sendika olarak 
örgütlenme mücadelemize hu-
kukun elverdiği ölçüde devam 
edeceğiz” dedi.

Türkiye Haber-İş Sendikasını 
51 yıllık ulu bir çınar olarak nite-
lendiren Genel Başkanımız Veli 
Solak,“Sizlerden tek isteğim 
bu 51 yıllık ulu çınara sahip 
çıkın ve kimsenin zarar verme-
sine izin vermeyin. Biz hepimiz 
aynı taraftayız. Bizden umut 
bekleyen insanlar var. Birileri-
nin dedikodularına lütfen itibar 
etmeyin. Birbirinize ve sendi-
kanıza sahip çıkın” diye konuş-
tu.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
30-31 Mart 2013 tarihinde yapı-
lan Olağanüstü Genel Kurulu’nun 
sendikamız için bir dönüm nok-
tası olduğunu, 1 Nisan 2013 ta-
rihi itibariyle yeni bir dönemin 
başlatıldığını ve radikal kararlar 
alındığını ifade ederek,  “Sendi-
kamızda büyük değişimler ya-

şandı. Bundan sonrada birlik 
ve beraberlik içerisinde Türki-
ye Haber-İş Sendikamızın bay-
rağını daha ileriye götürmenin 
çabası içerisinde olacağız. 
Temsil ettiğimiz üyelerimize de 
en iyi hizmeti vermeye devam 
edeceğiz” dedi.

Gezi Parkı olaylarına değinen 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
“ülkenin gündeminde yaklaşık 
bir aydır yer alan Gezi Parkı 
olayları insanların aşsız, işsiz 
olması nedeniyle hızlı bir bi-
çimde Taksim Gezi Parkı konu-
su olmaktan çıkarak büyük bir 
toplumsal olaya dönüşmüş-
tür” diye konuştu.

Genel Kurulun dilek ve te-
menniler bölümünde ilk söz 
Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk 
Büyükkucak’a verildi. Türk-İş 1. 
Bölge Temsilcisi Faruk Büyük-
kucak ülkemizin son günlerde 
içinde bulunduğu sıkıntılardan 
bahsetti.

Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Fa-
ruk Büyükkucak konuşmasında 
Türk-İş’in çalışmaları, çalışma 
hayatında yaşanan gelişmeler ve 
Hava-İş ile Tek Gıda-İş sendika-
larının grevleri hakkında bilgiler 
verdi. Sendikal birliğin ve bera-
berliğin önemi ifade etti.Delege-
lerden Mevlüt Bayraktar Genel 
Kurulun dilek ve temenniler bölü-
münde söz alarak, sendikal birlik 
ve beraberliğin önemine işaret 

etti. Bayraktar, bu birlik ve bera-
berliğin her zaman en üst düzey-
de tutulması gerektiğini belirterek 
genel kurulun teşkilatımıza hayır-
lı olmasını diledi

Genel Kurulun dilek ve temen-
niler bölümünde söz alan Şube 
Başkanı Muammer Yılmaz, ya-
pılacak seçimlerde tekrar aday 
olmadığını belirttiği konuşmasını 
seçilecek yöneticilere başarılar 
dileyerek tamamladı.

Genel Kurul’un öğleden son-
raki bölümünde seçimler yapıldı. 
Yapılan seçimlerin sonunda Şube 
Başkanlığına Mevlüt Bayraktar, 
Şube Sekreterliğine Yusuf Pek-
taş, Şube Mali Sekreterliğine de 
Hakan Semizoğlu seçildi.

Faruk BÜYÜKKUCAK
TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi
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Av. Serkan MERCİMEK
Hukuk Müşaviri

6356 SAYILI SENDİKALAR 
VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
KANUNUNUN
GENEL ANLAMDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ

6356 Sayılı Kanunla 2821 ve 2822 sayılı yasa-
lar yürürlükten kaldırılarak eski Sendikalar Ka-
nunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 

Kanunu tek bir Kanun haline getirilmiş ve bu alanda 
önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Bir önceki sayımızda Sendikalar Hukuku alanın-
da yapılan değişiklikler ve getirilen yeni düzenleme-
ler incelenmişti. Bu sayımızda ise 6356 sayılı Ya-
sanın Toplu İş Sözleşmesi Hukuku alanındaki yeni 
düzenlemelerini siz değerli üyelerimizin bilgilerine 
sunmaya çalışacağız.

Genel Anlamda Toplu İş Sözleşmesi Huku-
kunda Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler

6356 sayılı Kanun toplu iş sözleşmesi, uyuşmaz-
lıkların çözüm yolları ve grev ve lokavt konularında 
2822 sayılı yasanın temel yapısını benimsemiş ve 
bir kısım maddelerini aynen bünyesinde tutmuş-
tur. Bu nedenle bu incelememizde aşağıda genel 
anlamda değişiklik ve yeni getirilen düzenlemeler 
üzerinde durulacaktır.

Toplu Sözleşme Hukukunda Yapılan Düzen-
lemeler

Toplu Görüşme ve Pazarlığın Biçimsel Yapı-
sına ve Sözleşmenin Türlerine İlişkin: 

6356 sayılı Kanun, 33 ncü maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkralarında toplu iş sözleşmesini 2822 sayılı yasa-
daki ifadelere paralel biçimde tanımlamıştır.  3 ncü 
fıkrasında “çerçeve sözleşme” kavramını getire-
rek yeni bir toplu iş sözleşmesi türü ihdas etmiştir. 

34 ncü maddesinde “bir toplu iş sözleşmesi-
nin aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini 
kapsayabileceği” kuralını getirmiş ve  “işletme 
toplu iş sözleşmesi” ve önceki milli mevzuattımız 

da açıkça değinilmeyen “grup toplu iş sözleşmesi” 
türlerini açıklamıştır. 

Çerçeve Sözleşme

33 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında “çerçeve 
sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işve-
ren sendikasının üyeleri hakkında uygulanır ve 
mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal 
sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin dü-
zenlemeleri içerebilir.” 4 ncü fıkrasında çerçeve 
sözleşmenin taraflardan birinin çağrısı ve karşı ta-
rafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az bir, en 
çok üç yıl için yapılacağı düzenlenmiştir. 

Grup Toplu İş Sözleşmesi

Grup toplu iş sözleşmesi ilk kez 6356 sayılı Ka-
nunla getirilmiştir. Anılan Yasada Grup toplu iş söz-
leşmesinin işveren sendikası ile işçi sendikası ara-
sında aynı işkolunda kurulu birden çok işverene ait 
işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılabile-
ceği hükmüne yer verilmektedir. Gerekçedeki açık-
lamaya göre, taraflar grup toplu iş sözleşmesi yap-
mak üzere anlaşmayı her zaman yapabileceklerdir. 
Bu doğrultuda anlaşma yetki tespiti başvurusundan 
önce yapılmış ise Bakanlıkça işçi sendikasına ço-
ğunluğa sahip olduğu işyerlerini esas alarak grup 
toplu iş sözleşmesi yapma yetki belgesi verilecektir. 
İşçi sendikasının işyerleri için ayrı ayrı yetki belgesi 
almasından sonra da grup toplu iş sözleşmesi yap-
ma anlaşması yapılabilecektir. Taraflar grup toplu iş 
sözleşmesi yapma konusunda anlaşma yaptıkları 
tarihten sonra tek toplu iş sözleşmesi yapılması-
na ilişkin süreç başlatılacaktır. Bu kapsamda, grup 
toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında çıkan uyuş-
mazlıklarda tek arabulucu atanacak, tek grev ve lo-
kavt kararı alınacaktır.
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İşletme Toplu İş Sözleşmesi

Kanunun 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre, 
“bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum 
ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok iş-
yerinin bulunduğu işyerlerinde toplu iş sözleş-
mesi ancak işletme düzeyinde yapılabilir.” Yeni 
yasa böylece 2822 sayılı yasadaki düzenlemeyi ay-
nen benimsemiş olmaktadır. Eski yasa döneminde 
işletme sözleşmesinin yapılmasından sonra işlet-
me kapsamına giren ya da kapsamın dışına çıkan 
işyerlerinde toplu iş sözleşmesinin devamı sorunu 
mevcut belirsizlikler dolayısıyla ortaya önemli so-
runlar çıkarıyordu. Yeni yasa 38. maddesinde bu 
alanda üç alternatifi dikkate alarak çözümler getir-
meye çalışmıştır. Şöyle ki, 1- “işletme toplu iş söz-
leşmesi kapsamında olan ya da toplu iş sözleşmesi 
bulunan bir işyeri veya işyerinin bir bölümünün dev-
rinde, devralan işverenin aynı işkoluna giren işyeri 
veya işyerlerinde yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi 
var ise, devralınan işyeri veya işyerlerinde uygula-
nan toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, 
iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.” 2- “Dev-
ralan işetmenin işyeri ya da işyerlerinde uygulanan 
bir toplu iş sözleşmesi yok ise, devralınan işyerinde 
yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden hak ve borçlar, 
yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar toplu 
iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.” 3- “Toplu 
iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme top-
lu iş sözleşmesi tarafı olan bir işverence devralın-
ması durumunda işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi 
kapsamına girer.”

Toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ilişkin 

Bu konudaki  yasayla getirilen iki düzenleme 
şöyledir: 

a) İmza tarihinden önceki dayanışma aidatı öde-
mek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma” 
talepleri toplu sözleşmenin imza tarihi itibarıyla 
hüküm doğuracaktır. Bu düzenleme esas itibariyle 
yargının yerleşmiş içtihatlarıyla uygulana gelen du-
rumun yasalaştırılmasından ibarettir.  

b) Eski yasada üyelik aidatının 2/3’ü olan “da-
yanışma aidatı” miktarı, yeni yasa ile üyelik aidatı 
miktarını aşmamak üzere sendika tüzüklerine bıra-
kılmıştır.

Yetki barajlarına ilişkin

İşyeri/işletme barajı işyerinde değişmemiş 
(%50+1),  ancak işletmede %40’a düşürülmüştür. 
İşletmelerde çoğunluk tespiti %40 barajını aşan en 
çok üyeye sahip sendika lehine yapılacaktır.

Yetki itirazlarına ilişkin 

2822 sayılı yasada çoğunluk tespiti isteyen bir 
sendikanın olumsuz tespite karşı açacağı itiraz 
davasının başka sendikalara ve işverene ihbarı 
gerekmezken, yeni Yasada itiraz davasına bakan 
mahkemeye bu ihbar görevi verilmiştir.

Keza, eski yasa döneminde davanın sonunda 
mahkemenin verdiği karar, olumsuz tespitin ipta-
linden ibaret iken yeni yasaya göre mahkemenin 
olumsuz tespitin iptalini isteyen sendikanın çoğun-
luğa sahip olduğunu tespit etmesi halinde ilgili sen-
dikaya doğrudan yetki belgesi verilecek, Bakanlığın 
yeniden bir çoğunluk tespiti işlemi yapması gerek-
meyecektir.

Toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin 

Yeni Yasa ile toplu görüşmelere bir süre sınırı 
konulmuştur. Bu süre, ilk toplantı tarihinden itibaren 
60 gündür.

Eski Yasada görevli makama tevdi edilecek 
imzalı sözleşme sayısı üç iken, yeni Yasada bu 
sayı ikiye düşürülmüştür. Çünkü görevli makamca 
TÜİK’e de bir nüsha gönderilmesi zorunluluğu orta-
dan kaldırılmıştır.

İlk toplantı tarihinden itibaren 60 gün içinde ta-
raflar arasında anlaşma sağlanamazsa, 2822’ye 
göre resmi arabulucu istemek sadece müm-
kün idi; yeni Yasada ise zorunluluk oldu. Öyle ki,  
60 günü izleyen 6 iş günü içinde bu zorunluluk yeri-
ne getirilmezse sendikanın yetkisi düşmektedir.

Grev oylamasına ilişkin

Eski Yasada grev oylaması yapılması ve oylama 
sonucunun “greve hayır” çıkması halinde Yüksek 
Hakem Kuruluna başvurmak için öngörülen süre  
15 gün iken, yeni Yasada 6 iş gününe düşürülmüş-
tür. Bu başvurunun yapılmaması yetki belgesinin 
hükümsüz hale gelmesi anlamına gelecektir. 

Yüksek Hakem Kuruluna İlişkin (YHK)

YHK konusundaki yeni Yasada en önemli yeni-
lik ve fark  şudur: YHK’ya intikal etmiş uyumazlık 
konusunun tarafı olan sendikanın bağlı bulundu-
ğu işçi konfederasyonunun YHK’nın oluşumunda 
yer alan işçi sayısı en yüksek konfederasyondan 
farklı olması halinde, uyuşmazlık konusu sendika-
nın bağlı bulunduğu konfederasyonca seçilecek bir 
üye, en çok üyeye sahip konfederasyonca kurula 
verilmiş ikinci üyenin yerine Kurul üyesi olarak top-
lantıya katılacaktır.
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Grev kararına ilişkin 
Grev kararı, resmi arabulucu uyuşmazlık tutana-

ğının tebliği tarihinden itibaren, 2822 sayılı Yasaya 
göre ikinci 6 iş günü içinde alınmak zorunda iken, 
yeni Yasaya göre 60 gün içinde alınabilmektedir.

2822 sayıyı Yasaya göre grev kararı, grev kara-
rının karşı tarafa tebliğinden itibaren 60 gün içinde 
uygulamaya koyulabiliyor iken, yeni yasaya göre 
uyuşmazlık tutanağının sendikaya tebliğinden iti-
baren 60 gün içinde uygulamaya koyulabilecektir.

Önceki Yasaya göre hem grev kararı hem de 
grevin uygulanacağı tarih (grev uygulama kararı) 
noter aracılığı ile karşı tarafa tebliğ edilmek zorun-
da iken, yeni Yasaya göre grev kararının notere 
tevdii, hatta karşı tarafa tebliği dahi zorunlu değildir.

Grev oylamasına ilişkin 
Grev oylaması talebi 2822 sayılı Yasaya göre 

mahallin en büyük mülki amirine yapılır iken, yeni 
Yasada bu merci görevli makam (İşkur İl Müdürlü-
ğü) olarak belirlenmiştir.

Grev oylamasının sonucu değerlendirilirken, 
2822 sayılı Yasaya göre grev ilanının işyerinde 
yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt ço-
ğunluğunun greve “HAYIR” demesi aranırken, yeni 
Yasada oylamaya katılanların salt çoğunluğunun 
greve “HAYIR” demesi yeterli görülmektedir.

Grev yasaklarına ilişkin 
2822 sayılı Yasada grevin yasak olduğu işler, 

yerler ve geçici grev yasaklarını düzenleyen üç 
madde, yeni Yasada tek maddede birleştirilmiş; bu 
arada işlerden noterlik hizmetleri ile, yerlerden eği-
tim ve öğretim kurumları ile hastane dışındaki kimi 
sağlıkla ilgili işyeri (örneğin eczaneler) grev yasağı 
kapsamından çıkarılmıştır.

Yangın, su baskını, deprem vb. doğa olayları-
nın gerçekleştiği hallerde, bu durumun devamı sü-
resince Bakanlar Kurulu’nca konulabilecek geçici 
grev yasağında, 2822’ye göre bu yasağın altı ayı 
doldurmasından itibaren 6 iş günü içinde YHK’ya 
başvurmak gerekiyor iken, yeni Yasaya göre, yasa-
ğın kalkmasından itibaren 60 gün içinde ( 6 iş günü 
önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla) grev uygula-
masına devam edilebilecektir.

Grev ertelemesine ilişkin
Karar verilmiş veya başlanmış olan bir grevin 

genel sağılığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte 
olması halinde Bakanlar Kurulu’na tanınmış olan 
60 gün süre ile grevi erteleme yetkisi, 2822 sayılı 

Yasada olduğu gibi yeni Yasada da aynen yer al-
mıştır; Sadece iki fark bulunmaktadır:

a) Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağ-
lanamamış ise, 2822’ye göre Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’na tanınmış olan YHK’ya başvuru 
yetkisi, yeni Yasada taraflara (işveren ve sendika-
ya) tanınmıştır.

Taraflara tanınan YHK’ya başvuru yetkisinin er-
teleme süresinin bitiminden itibaren 6 iş günü için-
de kullanılmasına “işçi sendikasının yetkisinin düş-
mesi” yaptırımı eklenmiştir

Greve ilişkin

2822 sayılı Yasadaki “Bu işyerinde grev vardır” 
ibaresinin dışındaki afiş, pankart vb. yasağı ile iş-
yeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri için 
kulübe, baraka, çadır gibi barınma vasıtaları kurma 
yasağı yeni Yasada yer almamaktadır.

Uygulanmakta olan bir grevi sona erdirme kara-
rı, 2822 sayılı Yasaya göre en az bir mahalli gaze-
tede ilan edilmek zorunda idi ve grev bu ilanla sona 
ermekte idi. Yeni Yasada ise, gazetede ilan zorun-
luluğu kaldırılmış ve grevin, görevli makamca işye-
rinde yapılacak ilanla sona ereceği düzenlenmiştir.

Grevi uygulayan sendikanın grevin uygulandı-
ğı işyerindeki üyesi işçilerin dörtte üçünün sendika 
üyeliğinden ayrıldıklarının tespiti halinde ilgililerden 
birinin başvurusu üzerine mahkemece grevin sona 
ereceğine karar verileceği hususu her iki yasada da 
yer almaktadır. Ancak, 2822 sayılı Yasadaki hangi 
tarihteki üye sayısının baz alınacağı belirli değilken, 
yeni Yasada, “yetki tespiti için başvurulan tarih” kri-
teri getirilmiştir.

Cezalara İlişkin

Eski yasada öngörülen hapis cezalarının tümü 
para cezasına dönüştürülmüştür

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle tüm üye-
lerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını kutlar; iş 
barışı ve verimiyle dolu mutlu günler dilerim. 



52 Haber-İş  • Sayı 79  •  Ağustos 2013

Haber-İş

Av. Ali BALIKÇI / Hukuk Müşaviri

4857 SAYILI  
YASAYA GÖRE  
İŞ SÖZLEŞMESİ

İş Kanununun 8. Maddesinin birinci fıkrasında 
İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş 
görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 

üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. 

İş sözleşmesinin Unsurları 

1.Hizmet (İş) Unsuru 

2. Ücret Unsuru 

3. Bağımlılık Unsuru 

İş Sözleşmesinin Türleri

4857 sayılı İş Kanununun 9. Maddesinin birinci 
fıkrasında, ”Taraflar iş sözleşmesini, Kanun 
hükümleri ile getirilen sınırlar saklı kalmak 
koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun düzenleyebi-
lirler.” Hükmü ile türü ve çalışma biçimlerini be-
lirleme serbestisine sahip oldukları başlıkla birlikte 
düzenlenmiştir. O halde iş sözleşmesi türleri ka-
nunda sayılanlar ile sınırlı olmadığı açıktır. Belli 
başlı öne çıkan iş sözleşme türleri şunlardır.

1. Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri

2. Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri

3. Tam Süreli-Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri

4. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri

İş Kanununa göre, nitelikleri bakımından en çok 
otuz işgünü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla 
süren işlere sürekli iş denir. 

Süreksiz iş sözleşmesi, Süreksiz işler üzerine 
kurulan iş sözleşmeleridir.

Sürekli iş sözleşmesi, sürekli işler üzerine 
kurulan iş sözleşmelerine denir.

Belirsiz süreli iş sözleşmeleri, tarafların yaptıkları 
sözleşmeye herhangi bir süre koşulu koymamaları 

halinde ortaya çıkar. Belirli süreli iş sözleşmeleri 
ise; işin türü itibariyle süreklilik göstermeyen 
veya belirli bir işin tamamlanması yahut belirli 
bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara 
bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde 
yapılan sözleşmelerdir 

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden 
olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) 
yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan 
itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, 
belirli süreli olma özelliğini korurlar. 

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, 
belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret 
ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin 
çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi 
bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri 
veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli 
süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı 
kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden 
olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan 
emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. 

Tam süreli iş sözleşmesi, “işçinin normal hafta-
lık çalışma…”süresi kadar çalışmayı öngören 
iş sözleşmesidir.

Kısmi süreli iş sözleşmesi, işyerinde tam süreli 
iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte 
ikisi oranına kadar yapılan çalışmayı öngören 
sözleşmedir
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 Deneme süreli iş sözleşmesi, taraflarca deneme 
süresinin kararlaştırıldığı iş sözleşmesidir. Ancak, 
her tür sözleşmeye deneme süresi konulabilir. 
Deneme süresi 2-4 ay arasında değişir. Süre 
sonunda tazminatsız fesih söz konusu olabilir. Bu 
durumda işçinin ücret alacağı saklıdır.

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ
İşveren, devir sırasında işçinin yazılı olurunu 

alarak kendisini aynı holdinge, şirketler topluluğuna 
dahil bir işyerine yahut başka bir işverene iş görme 
borcunu yerine getirmek üzere geçici olarak 
devredebilir.

Geçici iş ilişkisi altı ay süreyle en çok iki kez 
tekrarlanabilir. Bu durumda işverenin ödeme 
yükümlülüğü devam eder. Ancak, iş ilişkisi kurulan 
işveren, işçinin çalıştığı sürede ödenmeyen 
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal 
sigorta primlerinden diğer işverenle birlikte 
sorumludur. 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
İş sözleşmesi, akdi ehliyete haiz işveren ve 

işçinin karşılıklı ve birbirlerine uygun olarak irade 
beyanlarının açıklamaları ile meydana gelir. 
Sözleşmenin tarafı işveren gerçek veya tüzel kişi 
olabileceği halde, işçi tarafı sadece gerçek kişi 
olabilir.

İş Sözleşmesinin Şekli
İş Kanununda kural olarak iş sözleşmeleri için 

şekil serbestisi kabul edilmiştir. Ancak kanunda 
bazı iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması 
zorunluluğu getirilmiştir.

İş hukuku açısından yazılı şekil zorunluluğu 
getirilen sözleşmeler şunlardır;

-Belirli süresi bir yıl ve daha fazla olan iş 
sözleşmesi, 

-Çağrı üzerine çalışmayı ön gören iş sözleşmesi

-Takım sözleşmesi,

-Çıraklık sözleşmesi,

-Toplu iş sözleşmesi

-Şekil Zorunluluğu Bulunmayan İş Sözleşmeleri

-Belirli süresi bir yıldan az olan iş sözleşmeleri,

-Belirsiz süreli iş sözleşmeleri,

-Süreksiz iş sözleşmeleri 

İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Sınırları

Borçlar kanununun 19. Maddesine göre kişiler 

sözleşmenin konusunu muhtevasını serbestçe 
tayin edebilme, sözleşmenin karşı tarafını 
serbestçe seçebilme özgürlüğüne sahiptirler. 
Ancak yine aynı konunun ikinci fıkrasında bir 
takım sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre iki tarafın 
yaptıkları sözleşmeler kanunun emredici nitelikteki 
hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, kamu 
düzenine ve şahsiyet haklarına aykırı olmadıkça 
geçerlidir.

İş Sözleşmesi Yapma yasakları
4857 sayılı İş Kanununun 71. Maddesinin 

birinci fıkrası gereği Onbeş yaşını doldurmamış 
çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört 
yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış olan 
çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine 
ve eğitime devam edenlerin okullarının devamına 
engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı, onsekiz 
yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların, 
maden ocakları, kablo döşemesi kanalizasyon 
ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında 
çalışılacak işlerde çalıştırılması yasaklanmıştır.

Gece Çalıştırılma Yasağı, Sanayiye ait işlerde 
onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç 
işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırma Yasağı, Ağır 
ve tehlikeli işlerde onaltı yaşını doldurmamış genç 
işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki 
eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılamaz. İş Kanunun 85 maddesi gereği 

Doktor Raporu Olmadan Çalıştırılma Yasağı, 
İş Kanununun 87 maddesi gereği ondört 
yaşından onsekiz yaşına kadar onsekiz dahil işe 
alınmalarından önce vücut yapılarının ve dayanıklı 
olduklarının doktor raporu ile belirlenmesi, onsekiz 
yaşını dolduruncaya kadarda altı ayda bir aynı 
şekilde kontrol ettirilmesi gerekir.
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NİĞDE İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI

OSMANİYE İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE TOPLANTILAR YAPILDI

Şube Başkanımız A. Gök-
han Aydın, Şube Sekre-
terimiz Alptekin Ilıca ve 

Şube Mali Sekreterimiz Engin 
Öndeş, Niğde İl Telekom Müdür-
lüğü bünyesinde çalışan üyeleri-
mizle toplantı yaptılar. Yapılan 
toplantıda toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde gelinen son du-
rum hakkında üyelerimiz bilgi-
lendirilerek görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Şube Başkanımız A. Gök-
han Aydın, Şube Sekreteri-

miz Alptekin Ilıca ve Şube Mali 

Sekreterimiz Engin Öndeş, 

Osmaniye İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde il merkezinde ve 
Kadirli’de çalışan üyelerimizle 
toplantılar yaptılar. Yapılan top-
lantılarda toplu iş sözleşmesi 

görüşmelerinde gelinen son du-

rum hakkında üyelerimiz bilgi-

lendirilerek görüş alışverişinde 

bulunuldu.

ADANA 
ŞUBESİ
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İSTANBUL AND. 
YAKASI ŞUBESİ

BURSA, KOCAELİ VE SAKARYA’DA 
İŞÇİ GECELERİ DÜZENLENDİ

Bursa’da 22 Şubat 2013 
tarihinde, Kocaeli’nde 23 
Şubat 2013 tarihinde ve 

Sakarya’da 24 Şubat 2013 ta-
rihinde İşçi ve Emekli Geceleri 
düzenlendi.

Düzenlenen İşçi ve Emekli Ge-
celerine Genel Başkanımız Veli 
Solak ve Genel Mali Sekreteri-
miz Kemal İlçioğlu da katıldı.

Geceye Katılan Türk-İş Genel 

Mali Sekreterimiz Ergün Atalay, 
kısa bir konuşma yaparak, Türk-
İş ve çalışma hayatındaki yaşa-
nan gelişmeleri değerlendirdi. 
Türk-İş Genel Mali Sekreterimiz 
Ergün Atalay, emekli olan üye-
lerimize de yeni yaşantılarında 
mutluluk ve başarıları dileklerin-
de bulunuldu.

İşçi Gecelerinde konuşan 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
çalışma hayatının içinde bulun-

duğu sıkıntıları anlatarak, sıkın-
tıların ancak birlik ve beraberlik 
içerisinde aşılabileceğinin altını 
çizdi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
toplu iş sözleşmesi çalışmala-
rı hakkında da bilgiler vererek, 
“2013 yılında müzakerelerine 
başlayacağımız Türk Telekom 
A.Ş. 10. Dönem ve PTT Genel 
Müdürlüğü 15. Dönem Toplu 
İş Sözleşmeleri taslak çalış-
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malarını üyelerimizin taleple-
ri doğrultusunda Başkanlar 
Kurulu toplantımızda bir kez 
daha gözden geçirdik. Bu söz-
leşme döneminde amacımız 
üyelerimizin mevcut haklarını 
koruyarak, günün ekonomik 
ve sosyal şartlarına göre alım 
gücünü artıracak taleplerde 
bulunacağız. Ayrıca genel üc-
ret artışının yanı sıra düşük 
ücretli arkadaşlarımızın ücret-
lerinde iyileştirme yapılması 
için mücadele edeceğiz.” ifa-
desinde bulundu.

Genel Başkanımız Veli  
Solak,  konuşmasının devamında 
sendikanın çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi ve işçi gecelerinin 
birlik, beraberlik ve dayanış-
ma açısından önemli olduğunu  
söyledi.

İşçi Gecelerin de emekli olan 
üyelerimize de sendikamızın 
amblemini taşıyan bir saat yö-
neticilerimiz tarafından hediye 
edilerek, yeni yaşantılarında 
mutluluk ve başarı dileklerinde 
bulunuldu.
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İstanbul Anadolu Yakası Şu-
bemize yeni seçilen Şube Baş-
kanımız Mevlüt Bayraktar, 
Şube Sekreteri Yusuf Pektaş 
ve Şube Mali Sekreteri Hakan 
Semizoğlu’nu İstanbul Anado-
lu Posta İşletmeleri Başmüdür 
Yardımcısı Mehmet Birtek, Üm-
raniye Telekom Müdürü Sayın 
Ahmet Koçak Müşteri Operas-
yon Müdürü Cemil Çakır  ve 
Müşteri İlişkileri Müdürü M. Esat 
Erdoğan ve Kadıköy Telekom 
Müdürümüz Süleyman Üstüner 
Ve Müşteri İlişkileri Müdürü  Ali 
Ölçer şubemizde ziyaret ede-
rek, hayırlı olsun dileklerinde bu-
lundular.

İstanbul Anadolu Yakası Şube 

Başkanımız Mevlüt Bayraktar, 

Şube Sekreteri Yusuf Pektaş 

ve Şube Mali Sekreteri Hakan 

Semizoğlu temsilcilerimizle bir 

araya gelerek bilgilendirme ve 

sohbet toplantısı yapıldı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBEMİZİ ZİYARETLER

TEMSİLCİLERLE TOPLANTI
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ÜMRANİYE 
TELEKOM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇALIŞANLARI 
PİKNİKTE 
BULUŞTU

İstanbul Anadolu Yakası Şube 
Başkanımız Mevlüt Bayrak-

tar, Şube yöneticileri, İstanbul 

2 Bölge Müdür Yardımcımız Ce-
lal Kavak, Ümraniye Telekom 

Müdürümüz Ahmet Koçak ve 

Enerji ve Soğutma Sistemleri 

Müdürümüz Ali Aydın’ın da ka-

tıldığı Ümraniye Telekom Müdür-

lüğü çalışanları piknikte buluşa-

rak stres attılar.
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TÜRK-İŞ’E BAĞLI SENDİKALARIN ANKARA 
ŞUBE BAŞKANLARI BİR ARAYA GELDİ

Konfederasyonumuz Türk-
İş’e bağlı sendikaların 
Ankara Şube Başkanları-

nın katılımıyla sendikal hayatın 

güncel sıkıntılarını görüşmek ve 

devam eden kamu kesimi toplu 

iş sözleşmeleri çerçeve proto-

kolü hakkında bilgi vermek için 

toplantı yapıldı. Toplantıya Şube 

Başkanımız Tagi İş’de katıldı.

ERİŞİM OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZ ZİYARET EDİLDİ

ÜMİTKÖY ŞEBEKE AMİRLİĞİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ 
ZİYARET EDİLDİ

Şube Başkanı-
mız Tagi İş ve 
Şube Sekrete-

rimiz Yusuf Eriş, 03 
Temmuz 2013 tari-
hinde Erişim Operas-
yon Müdürlüğünde 
çalışan üyelerimizi 
ziyaret ederek, bilgi-
lendirme toplantısı 
yaptılar.

Şube Başkanımız Tagi İş, 
Şube Sekreterimiz Yu-
suf Eriş ve Şube Mali 

Sekreterimiz Cengiz Demir-
baş, 01 Temmuz 2013 tari-
hinde Bahçelievler Telekom 
Müdürlüğüne bağlı Ümitköy 
Şebeke amirliğinde çalışan 
üyelerimizi ziyaret ederek, bil-
gilendirme toplantısı yaptılar.

ANKARA  
MERKEZ ŞUBESİ
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ANKESÖR SERVİSİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ ZİYARET EDİLDİ

AZİZİYE TELEKOM AMİRLİĞİ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN KUTLAMA ZİYARETİ

Şube Başkanımız Kemal 
Akkan ve Şube Sekre-
terimiz Hüsamettin Al-

yar, Erzincan İl Telekom mü-
dürlüğü bünyesinde çalışan 
üyelerimizi ziyaret ederek, 
toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri hakkında üyelerimize bilgi 
verdi.
Gerçekleştirilen toplantı son-
rasında Şube Başkanımız 
Kemal Akkan, Şube Sekre-
terimiz Hüsamettin Alyar, Er-
zincan baştemsilcimiz Mu-

hammet Kaya ve temsilcimiz 
Saadettin Bilici, Erzincan İl 
Telekom Müdürü Muhammet 
Demir ve Erişim Şebekesi 

Operasyon Müdürü Recep 
Karakuş’u makamında ziyaret 
ederek üyelerimizin sorunları 
hakkında görüşmeler yaptılar.

Erzurum şubemiz faaliyet 
sahasında bulunan An-
kesör Servisine ziyaret-

te bulunan şube başkanımız 
Kemal Akkan üyelerimizin 
sorunları dinledi ve toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri hak-
kında üyelerimize bilgi verdi.
Operasyon Müdürü Recep 
Karakuş’u makamında ziya-
ret ederek üyelerimizin so-
runları hakkında görüşmeler 
yaptılar.

Aziziye Telekom Amirli-
ği bünyesinde çalışan 
üyelerimiz Erzurum 

Şube Başkanımız Kemal 
Akkan’ı  makamında ziyaret 
ederek yeni görevinde başarı 
dileklerinde bulundular.

ERZİNCAN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ
ZİYARET EDİLDİ

ERZURUM 
ŞUBESİ
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SAMSUN 
ŞUBESİ

ORDU İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ 
ZİYARET EDİLDİ

Samsun Şube Başkanı-
mız Necip Akyüz, Ordu 
İl Telekom Müdürlüğü 

bünyesinde il merkezinde ve 
Fatsa ilçesinde çalışan üyele-

rimizi ziyaret ederek toplantı-
lar düzenledi.

Şube başkanımız gerçek-
leştirilen toplantılarda toplu iş 

sözleşmesi taslak çalışmaları 
için üyelerimizin istek ve öne-
rilerini dinledi, çalışma haya-
tında yaşanan gelişmelerle 
ilgili üyelerimizi bilgilendirdi.

ISPARTA İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ VE BUCAK 
İŞLETME ŞEFLİĞİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE 
BİR ARAYA GELİNDİ

Antalya Şube Başkanımız 
Hüseyin Özçoban, Şube 
Sekreterimiz Halil Özen 

ve Şube Mali Sekreterimiz Mu-
rat Senem, şube faaliyet saha-

mız içerisinde bulunan Isparta 
İl Telekom Müdürlüğünde ve 
Burdur İl Telekom Müdürlüğüne 
bağlı Bucak İşletme şefliğinde 
çalışan üyelerimizle bir araya 

gelerek bilgilendirme toplantıla-
rı gerçekleştirdiler. Üyelerimiz-
le yapılan toplantılarda toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri ve tas-
lak ile ilgili bilgiler verilmiştir.

ANTALYA 
ŞUBESİ
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GÜLLÜK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ARAPSUYU İŞYERİNDE 
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI

KIZILTOPRAK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI

Şube Başkanımız Hüseyin 
Özçoban ve Şube Mali Sek-

reterimiz Murat Senem şube 
faaliyet sahamız içerisinde yer 

alan Güllük Telekom Müdürlü-
ğüne bağlı Arapsuyu işyeri bün-
yesinde çalışan üyelerimizle 
bilgilendirme toplantısı yapmış-

tır. Üyelerimizle yapılan toplan-
tıda toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri ve taslak ile ilgili bilgiler  
verilmiştir. 

Antalya Şube Baş-
kanımız Hüseyin 
Özçoban ve Şube 

Sekreterimiz Halil Özen, 
şubemiz faaliyet sahası 
içerisinde bulunan Kızıl-
toprak Telekom Müdür-
lüğü bünyesinde çalışan 
üyelerimizle bilgilendirme 
toplantısı yapmıştır. Üye-
lerimizle yapılan toplantıda 
toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri ve taslak ile ilgili bil-
giler verilmiştir.
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T ürk Metal Sendikası ile 
Türkiye Metal Sanayici-
leri Sendikası (MESS) ile 

yürütülen TİS’nin grev aşaması-
na gelmesi sonucu, Türk Metal 
Sendikasının, üyelerini ve kamu-
oyunu bilgilendirmek için 16 Ma-
yıs 2013 tarihinde düzenlemiş 
olduğu “Genişletilmiş Temsilciler 
Toplantısına“ Şube Başkanımız 
Özkan Oyuk da katılmıştır.

29 Nisan 2013 tarihinde 
İzmir Şube Sekreterimiz 
İrfan Uygun ve Şube 

Mali  Sekreterimiz Aslan Özde-

mir Uşak İl Telekom  Müdürlüğü 

bünyesinde çalışan üyelerimize 

yönelik bilgilendirme ve sohbet 

toplantısı yaptılar.

17 Nisan 2013 tarihinde, İz-
mir Şube Başkanımız Öz-
kan Oyuk, Şube Sekrete-

rimiz İrfan Uygun ve Şube Mali 
Sekreterimiz Aslan Özdemir 
İzmir Konak Telekom  Müdürlü-
ğü Alsancak Santrali bünyesin-
de çalışan üyelerimizle toplantı 

yaptılar.

İZMİR ŞUBESİ
ŞUBE BAŞKANIMIZ ÖZKAN OYUK TÜRK 
METAL SENDİKASININ BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISINA KATILDI

UŞAK İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ ZİYARET EDİLDİ

ALSANCAK SANTRALİ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI
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Aydın bağlı Nazilli Te-

lekom Müdürlüğü’nde 

çalışan üyelerimizin 

2 Mayıs 2013 tarihinde düzen-

lemiş olduğu mangal partisine 

İzmir Şube Başkanımız Özkan 

Oyuk, Şube Sekreterimiz İrfan 

Uygun, Şube Mali Sekreterimiz 

Aslan Özdemir, Nazilli Telekom 

Müdürü Ender Gök ile temsilcile-

rimiz Atila Kesgin ve Ali Maden-

cioğlu katılmışlardır. Gerçekleş-

tirilen organizasyon sonrasında 

emekli olan üyelerimize sendi-

kamızın yaptırmış olduğu saat-

ler verilmiştir. Toplu iş sözleşme-

si ile ilgili de sohbet ortamında 

üyelerimiz bilgilendirilmiştir.

NAZİLLİ TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELİNDİ
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Kayseri Şube Başkanı-
mız Erol Toprak, Kay-
seri şubemiz faaliyet 

sahası içerisinde yer alan 
Nevşehir İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyele-
rimizi ziyaret ederek, toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri hak-
kında üyelerimizi bilgilendirdi.

Kayseri Şube Başkanımız 
Erol Toprak ve Şube Mali 
Sekreterimiz Ali Bağcı, 

Malatya İl Telekom Müdürlüğü 

bünyesinde çalışan üyelerimizi 

ziyaret ederek, toplu iş sözleş-

mesi görüşmeleri hakkında üye-

lerimizi bilgilendirdiler.

Gerçekleştirilen toplantı son-

rasında şube yöneticilerimiz, 

Malatya İl Telekom Müdürü 

Ebubekir Ünveren’i makamında 

ziyaret ettiler.

KAYSERİ 
ŞUBESİ

MALATYA İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE 
BİR ARAYA GELİNDİ

NEVŞEHİR İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELİNDİ
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Kayseri Şube Başkanı-
mız Erol Toprak, Şube 
Sekreterimiz Suat Es-

mer ve Şube Mali Sekreteri-
miz Ali Bağcı, Erciyes Tele-
kom Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan üyelerimizi ziyaret 
ederek, toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri hakkında üyeleri-
mizi bilgilendirdiler.

ERCİYES TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE 
BİR ARAYA GELİNDİ

Kayseri Şube Başkanı-
mız Erol Toprak, Kay-
seri şubemiz faaliyet 

sahası içerisinde yer alan 
Aksaray İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyele-
rimizi ziyaret ederek, toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri hak-
kında üyelerimizi bilgilendirdi.

AKSARAY İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELİNDİ
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ŞANLIURFA İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELİNDİ

Diyarbakır Şube Başkanı-
mız Hüseyin Erdal ve 
Şube Sekreterimiz Mu-

hammed Kaya, Diyarbakır şu-
bemiz faaliyet sahası içerisinde 
yer alan Adıyaman İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
üyelerimizle 04.07.2013 tari-
hinde bir araya gelerek toplantı 
yaptılar. Şube yöneticilerimiz, 
yaptıkları toplantıda toplu iş söz-
leşmesi görüşmelerinde gelinen 
son durum ile ilgili üyelerimizi 
bilgilendirdiler.

Diyarbakır Şube Başkanı-
mız Hüseyin Erdal ve 
Şube Sekreterimiz Mu-

hammed Kaya, Diyarbakır şu-
bemiz faaliyet sahası içerisinde 
yer alan Şanlıurfa İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde Siverek 
ilçesinde çalışan üyelerimizle 
04.07.2013 tarihinde, il merke-
zinde çalışan üyelerimizle de 
05.07.2013 tarihinde bir araya 
gelerek toplantılar yaptılar. Şube 
yöneticilerimiz, yaptıkları toplan-
tılarda toplu iş sözleşmesi görüş-
melerinde gelinen son durum ile 
ilgili üyelerimizi bilgilendirdiler.

ADIYAMAN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE BİR ARAYA GELİNDİ

DİYARBAKIR 
ŞUBESİ
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Diyarbakır Şube Başka-
nımız Hüseyin Erdal 
ve Şube Sekreterimiz 

Muhammed Kaya, Diyarba-
kır şubemiz faaliyet sahası 
içerisinde yer alan Mardin İl 
Telekom Müdürlüğü bünye-
sinde çalışan üyelerimizle 
toplantılar yaptılar. Şube yö-
neticilerimiz, yaptıkları top-
lantılarda toplu iş sözleşmesi 
taslak çalışmaları için üye-
lerimizin istek ve önerilerini 
dinlediler, çalışma hayatın-
da yaşanan gelişmelerle ilgili 
üyelerimizi bilgilendirdiler.

Şube yöneticilerimiz, Mar-
din İl Telekom Müdürü Veysi 
Kutlu’ya da nezaket ziyaretin-
de bulundular.

Diyarbakır Şube Başkanımız 
Hüseyin Erdal ve Şube 
Sekreterimiz Muhammed 

Kaya, Diyarbakır şubemiz faaliyet 
sahası içerisinde yer alan Batman 
İl Telekom Müdürlüğü bünyesinde 

çalışan üyelerimizle toplantı yap-
tılar. Şube yöneticilerimiz, yaptık-
ları toplantıda toplu iş sözleşmesi 
taslak çalışmaları için üyelerimi-
zin istek ve önerilerini dinlediler, 
çalışma hayatında yaşanan ge-

lişmelerle ilgili üyelerimizi bilgilen-

dirdiler. Şube yöneticilerimiz, Bat-

man İl Telekom Müdürü Necati 
Salman’a da nezaket ziyaretinde  

bulundular.

MARDİN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI

BATMAN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI


