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yerin yüzlerce metre altında, dünyanın 

en zor ve riskli işini yapan, yer yüzüne 

çıktığı zaman güneşe bakmakta 

zorlanan, kurtarma çalışmaları 

sırasında sedyeye konulurken sedye 

kirlemesin diye “çizmelerimi çıkarayım 

mı” diye soran ezik işçi kardeşim; senin 

yüreğin pür-i pak, kazancın helal ve 

temiz…

Değerli Arkadaşlar, Türk milleti 
olarak, çalışanlar olarak içimiz 
hala yanıyor.

Evet, 13 Mayıs 2014 buruk bir anı 

olarak kazındı hafızalarımıza.

Kaybettiğimiz 301 madenci şehidi-

mize Alahtan rahmet niyaz ediyoruz. 

Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Rızkını, nafakasını temin etmek için 

Hepimizin 
Başı Sağolsun...

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası
Genel Başkanı
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Elbetteki kadere inanıyoruz ama 

tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

Bu elim facia;  her türlü yardım 

kuruluşlarımızla yardımına koştuğu-

muz, hastaneler yaptığımız, akıl hocalığı 

ve abilik yapmaya çalıştığımız bir Afrika 

ülkelesinde, Gambiya’nın 11 bin nüfuslu 

küçük kasabası Soma’da yaşanmadı. 

Başta Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) olmak üzere pek çok küresel 

ekonomik ve sosyal yapılanmanın bir 

parçası olan Türkiye’nin Soma’sında 

yaşandı. Bizleri kahreden de bu.

Facianın temel nedenini özelleştir-

melerle başlayan taşeronluk sistemi 

uygulamalarında aramak gerekir.

 Bu sayfalarda daha önce ısrarla ve 

önemle belirttik. Yetmedi, 15 Şubat 2014 

tarihinde Türk-İş önderliğinde yapılan 

mitingle Hükümeti uyardık.  

Ülkemizde yaygınlaşan ve adeta 

kölelik düzenine dönüşen taşeronluk 

sistemi uygulamalarının önüne geçen 

yasal düzenlemelerin önüne geçilmesi 

gerekmektedir.

Maliyeti düşürerek karını yükseltmek 

isteyen taşeronun uygun koşulları 

bulduğu zaman, üzerinde oynayacağı 

tek kalem işçi ücretleri, Sosyal güvenlik 

ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında 

işçilere verilen hak ve edinimlerdir.  

Buna denetim eksikliği ve zafiyeti de 

eklenince taşeron şirketler istedikleri 

gibi at koşturabilmektedirler. Buna en 

güzel  örnek; düne kadar Türkiye Kömür 

İşletmelerinin (TKİ) 140 Dolara malettiği 

bir ton kömürün  Soma AŞ tarafından 24 

Dolara üretilebilmesidir.

İşte bu noktada yeniden vurguluyoruz 

taşeronluk; bir işyerinin asıl faaliyet alanı 

dışında, uzmanlık isteyen dar kapsamlı 

çalışma alanlarında başvurulması 

gereken bir yöntemdir.

Sayısı milyonları aşan ve taşeron 

şirketlerin işçisi olarak çalışan işçi 

kardeşlerimiz; asgari ücretle, primsiz, 

yan ödemesiz, pek çok sosyal hak, 

güvence ve örgütlenmeden yoksun 

olarak çalıştırılmaktadır. 

Daha da ötesi kıdem tazminatı 

ödememek için her yıl sözleşmeleri 

feshedilmekte, daha sonra şirketin 

ismi değiştirilerek yeni sözleşme gene 

aynı işverenle imzalatılmaktadır. Bunun 

da adı kelimesi kelimesine çağdaş 

köleliktir.

Tek çözüm; taşeron işveren ile 

çalışanların sendikalaşması için 

gerekli yasal önlemlerin alınmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; teşkila-

tımıza ve üyelerimize saygılar sunar, 

mutlu, sağlıklı ve esenlik dolu günler 

dilerim.
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dan ekonomist-yazar  Mustafa Sön-
mez “Küresel Ekonomik, Sosyal, Si-
yasal Gelişmelerin Çalışma Hayatına 
Etkileri: Sendikal Eğitimde ve Örgüt-
lenmede Yeni Arayışlar”  başlıklı bir 
sunum yaptı.

Mustafa Sönmez’in yaptığı sunu-
mun ardından eğitim ve örgütlenme-
ye yönelik atölye çalışmaları yapıl-
ması amacıyla iki ana grup oluşturul-
du. “Nasıl Bir Sendikal Eğitim” soru-
su etrafında oluşturulan ana grup, iki 
alt çalışma grubuyla günümüzde sen-
dikal eğitimin ne gibi sorunları oldu-
ğunu tartıştı ve bunlara çözüm öneri-
leri getirdi. “Sendikal Örgütlenmede 
Yeni Arayışlar” başlığını taşıyan ikinci 
ana grupta üç alt grup halinde Türki-
ye’deki sendikal örgütlenme ve bun-
lara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantı çalışma grupları tarafın-
dan hazırlanan raporların sunumu 
ve TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri  Eyüp Alemdar’ın kapanış 
konuşması ile sona erdi.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri  Eyüp Alemdar  konuşma-
sında şu konulara değindi:

“İki gün süren verimli bir çalış-
manın sonuna geldik.

Bildiğiniz gibi, 1 Mayıs ve Kadıköy 
ile ilgili ortaya çıkan sorun nedeniy-
le, Nazmi Başkan Ankara’ya dön-
mek zorunda kaldı. Onun da sizlere 
selam ve sevgileri var. Dün akşam 
Yönetim Kurulumuzdan aldığım bil-
giye göre,1 Mayıs’la ilgili ortaya çı-
kan belirsizlik, bu bir-iki gün içinde 
çözülecek.

Dileğimiz, bu sorunun TÜRK-İŞ’in 
talepleri ve beklentileri doğrultu-
sunda çözülmesidir. Dün de çeşitli 

ları var. Geçmişte yapılan hataları 
gözden geçirmemiz ve önümüzdeki 
yıllarda yürüteceğimiz sendikal mü-
cadeleyi, bu hatalardan ders alarak 
sürdürmemiz gerekir.

Sendikal örgütlenmenin önünde-
ki engeller saymakla bitmez. Bu ül-
kede herkes istediği takımı tutuyor, 
istediği partiye oy verebiliyor. Ancak 
istediği sendikaya üye olamıyor. İs-
tediği sendikaya üye olan işçi, işve-
ren tarafından baskıya uğruyor ve 
çoğu zaman işten atılıyor. Bunun bir 
örneğini Ankara Büyükşehir Beledi-
yesindeki işçi arkadaşlarım yaşadı. 
Yıllarca burada örgütlenme çabası 
içinde olduk. Bu süreçte de sendika-
mıza üye olmak istediği için işten atı-
lan arkadaşlarımız oldu. 2014 Yerel 
Seçimleri öncesi bu belediyenin 6500 
işçisi toplu iş sözleşmesi imzalama 
yetkisi olmayan bir başka sendikaya 
üye yapıldı. Artık Türkiye’de, demok-
rasi ayıbı olarak kabul edilecek bu 
tür olayların yaşanmaması gerekir.”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı  Ergün 
Atalay’ın açılış konuşmasının ardın-

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların ge-
nel eğitim ve teşkilatlandırma 
sekreterlerinin katıldığı “TÜRK-

İŞ Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma 
Sekreterleri Toplantısı” 21-22 Nisan 
2014 günü Antalya Kemer’de Grand 
Haber Hotel’de yapıldı.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Baş-
kanı  Ergün Atalay,  TÜRK-İŞ Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜRK-
İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekrete-
ri  Eyüp Alemdar’ın yanı sıra Genel 
Başkanımız Veli Solak, Basın-İş Sen-
dikası Genel Başkanı  Yakup Akkaya, 
Genel Maden-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Eyüp Alabaş ve Güvenlik-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Bolat Ankaralı, 
Genel Mali Sekreterimiz  Kemal İlçi-
oğlu,  Genel Eğitim Sekreterimiz  Se-
dat Güney,  Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz  Mücayit Özdemir  ve 
sendikaların eğitim ve teşkilatlandır-
ma uzmanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TÜRK-
İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kısaca 
şunlara değindi;

“Hepinizin bildiği gibi sendikal 
örgütlenme bakımından geçmiş yıl-
larla kıyaslandığında endişe veri-
ci bir noktadayız. Bugün 12 milyon 
sigortalı işçinin yalnızca 1 milyonu 
sendikalı. Katıldığım birçok toplan-
tıda ifade ettiğim, sendikalı işçi sa-
yısına ilişkin verileri burada bir kez 
daha sizlerle paylaşmak istiyorum; 
1980 yılında ülke nüfusu 44 milyon-
ken sendikalı işçi sayısı 2,5 milyon-
du. 2014 yılında ülke nüfusu 76 mil-
yona ulaştığında ise sendikalı işçi 
sayısının yalnızca 1 milyon olduğunu 
görüyoruz. Sendikalı işçi sayısının 
bu kadar azalmasında, hükümetlerin 
sorumluluğu olduğu kadar bizlerin, 
sendikaların da önemli sorumluluk-

Türk-İş Genel Eğitim ve 
Teşkilatlandırma Sekreterleri 

Toplantısı Antalya’da Yapıldı

Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı
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Birbirimizin örgütlenme dene-
yimlerini paylaştık. Bundan sonra 
da birbirimize örgütlenme sürecin-
de destek olmalıyız. Bu zor koşulları 
birlikte aşmalıyız. Bu toplantımı-
zın temel amacı budur. Umarım bu 
amaç, bir nebze de olsa gerçekleş-
miştir.

Bu toplantı burada kalmayacak, 
bundan sonra yapacağımız toplan-
tılarla, daha fazla mesafe almaya 
çalışacağız. Umuyorum ki, bu top-
lantımız, bu yolda yapacağımız yeni 
çalışmalar için başlangıç olacaktır.

Her iki grubumuzun hazırladığı 
bu bildiriler, burada yapılan tartış-
malar ışığında tekleştirilecek. Siz-
lere ve tüm teşkilatımıza gönderile-
cek. Bir sonuç bildirisine dönüştürü-
lecek. Bu sonuç bildirisi, hepimiz için 
bir yol haritası oluşturacak. Ben ka-
tılımınız ve katkılarınız için hepinize 
teşekkür ediyorum.”

beraber olmalıyız. Hep birlikte bü-
yümek ve güçlenmek, sorunlarımızı 
güçlü bir biçimde aşmak temel he-
defimiz olmalıdır.

Bunun yolu da örgütlenmeden 
geçmektedir. Örgütsüz işyerlerinde 
yoğun çaba harcamadan, işkolları-
mızdaki örgütsüz işyerlerinde örgüt-
lenme mücadelesi vermeden,   so-
runlarımızı aşamayız. Büyüyemeyiz, 
güçlenemeyiz. Bunun için hep birlik-
te oturup yeni bir örgütlenme strate-
jisi üzerinde çalışmamız gerekiyor.

Bu örgütlenme stratejimizi, eği-
timle güçlendirmemiz, her bir üye-
mizi hatta üye olmayan işçilerimizi 
eğitmemiz ve örgütlü toplum bilin-
cini yerleştirmemiz gerekiyor. Bu 
arada şunu da belirtmek isterim ki, 
ben TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri olarak, ülkemizde nerede 
sendikal örgütlenme varsa, orada 
olmaya, katkı vermeye hazırım. İşte 
bu toplantımızda bunları kendi ara-
mızda tartışmak ve bir yol bulmak 
amacını güttük.

vesilelerle ifade ettik. Sendikal ha-
reketin yeni bir ivmeye ihtiyacı var.

Çünkü gerçekten teşkilatımızda 
bir moralsizlik ve motivasyon eksik-
liği hakim olmuş durumda. Sendikal 
hareketin geleceğinden umudunu 
kesmiş arkadaşlarımız var.

Bazı işkollarında sendikalarımız 
bir hamle içinde olsa da, bu birkaç 
yöneticinin çabasıyla oluyor. Genel 
olarak heyecan eksikliği, boş ver-
mişlik hakim sendikalarımıza.

Bunu ortadan kaldırmamız lazım. 
Yeni bir heyecan yaratmamız, teşki-
latımızın moralini güçlendirmemiz 
lazım. Teşkilatımıza, üyelerimize 
güven vermek zorundayız.

Her bir üyemiz, TÜRK-İŞ men-
subu olmaktan gurur duymalı, bizi 
sorunların çözümü için umut olarak 
görmeli. Bunu mutlaka sağlamalı-
yız. Baş etmek zorunda olduğumuz 
kesimler artık çok fazla.

Genel olarak sistemin ortaya çı-
kardığı sorunlarla boğuşurken, Hü-
kümetin aleyhimize uygulamaları ve 
yasal düzenlemeleriyle uğraşırken, 
diğer yandan başka konfederasyon-
ların saldırılarıyla da karşı karşıya-
yız. O nedenle işimiz çok zor. Birlikte 
olmak ve birlikte mücadele etmek-
ten başka yolumuz yok.

Mücadelemizi tekleştirmek, en 
küçük işyerindeki bir örgütlenme 
mücadelesinden, genel anlamda 
sendikal mücadelemize kadar hep 
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çalışmaların bakanlık, sendikalar 
ve ilgili kuruluşlarla işbirliği halin-
de yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Çelik, taşeron sistemiyle ilgili 
olarak, hizmet alımının dünyanın 
her yerinde olduğuna işaret etti. 
Hizmet alımının 1936 yılından bu 
yana mevzuatta yer aldığını hatır-
latan Çelik, “Taşeronlaşma son 
dönemlerde son derece yaygın, 
kontrol edilemez hale geldi” diye 
konuştu.

İşçinin kıdem tazminatı konu-
sunda bir problem yaşamama-
sı noktasında sendikalara çağ-
rıda bulunduklarını hatırlatan 
Çelik,”Yanlış yoldasınız. Türk-İş, 
Disk, Hak-İş ve işveren sendika 
olarak söylüyorum” diye konuştu.

Genel kurulun açılış konuşma-
sını yapan Koop-İş Sendikası Genel 
Başkanı Eyüp Alemdar, 18. Olağan 
Genel Kurulun sendikanın kurulu-
şunun 50’nci yılına denk geldiğini 
belirterek, Koop-İş camiasının çifte 
mutluluk yaşadığını dile getirdi. Ge-
ride bıraktıkları yarım asırlık süreç-
te Türkiye işçi hareketine altın harf-
lerle isimlerini yazdıklarını vurgu-

lını kutladı. Çalışma hayatıyla ilgili 
birçok düzenleme gerçekleştirdik-
lerini anlatan Bakan Çelik, Sosyal 
Güvenlik Reformu ile sosyal yaşam-
da kamu ile özel arasındaki eşitsiz-
liği giderdiklerini söyledi.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Çelik, yapılan reformlarla 
Türkiye’de emeklilik yaşının 49 ol-
duğunu ve dünyanın hiçbir yerinde 
böyle bir uygulamanın bulunmadı-
ğını ifade etti. “Mezarda emeklilik” 
eleştirilerine cevap veren Çelik,”49 
yaş emekliliğe ‘mezarda emekli-
lik’ diyorsanız. Çıkın bunu millete 
anlatın. Çıkın bunu bilim çevrele-
rine anlatın. Şu anda Türkiye’de 
bahsettiğiniz çevreler 49 yaşında 
emekli oluyor. Dünyanın neresinde 
böyle bir şey var. Türkiye’yi sevi-
yorsanız bu anlayışı savunamazsı-
nız” şeklinde konuştu.

 Çalışma hayatı konusunda bir-
çok düzenleme yaptıklarını vurgula-
yan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik, söz konusu alanın 
çok dinamik olduğunu ve yapılan 
çalışmaların yeterli olmadığını dile 
getirdi. Çelik, örgütlenme ve sen-
dikalaşma alanında yapılacak yeni 

Koop-İş Sendikası 18. Olağan 
Genel Kurulu 4-5 Ağustos 
2014 tarihinde Büyük Ankara 

Anadolu Otel’de yapıldı. Genel kuru-
la; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkan-
lığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, 
MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, 
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ya-
kup Akkaya, Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay,Genel Sekreteri Pev-
rul Kavlak, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri ve Koop-İş Genel Başkanı 
Eyüp Alemdar, Genel Başkanımız 
Veli Solak, Ankara Merkez Şube 
Başkanımız Tagi İş, siyasi par-
ti temsilcileri, yerli ve yabancı sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
konfederasyona bağlı sendikaların 
yöneticileri ile çok sayıda davetli ka-
tıldı.

Genel Kurulu Başkanlığını Türk-
İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak’ın, 
Yardımcılıklarını Genel Başkanımız 
Veli Solak ve Çimse-İş Sendikası 
Genel Başkanı Zekeriye Nazlım’ın 
yaptığı bir divan heyeti yönetti.

Genel kurulda konuşan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik,Koop-İş Sendikası’nın 50. yı-

Koop-İş Sendikası 18. Olağan 
Genel Kurul Yapıldı
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Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı

Eyüp ALEMDAR
Koop-İş Genel Başkanı

sendikalaşmanın bulunmadığına 
dikkat çekti.

 Türk-İş’in kendisinin tapulu 
malı olmadığını belirten Atalay, 
“Türk-İş’te geçmişte yaşanan bazı 
sorunlar pişirilip yeniden günde-
me getiriliyor. Türk-İş denetleme-
ye açık bir kurum” dedi. 

Tek listenin aday olduğu genel 
kurulda Eyüp Alemdar yeniden se-
çilerek güven tazeledi.

tirdi. Soma’da sendika olarak ken-
dilerinin de sorumluluğu olduğunu 
belirten Atalay, üretim zorlamasının 
facialara sebebiyet verdiğini söyledi.

Sözleri sık sık alkışlarla kesi-
len Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 
15 yıldır demiryolu alanında sendi-
kal alanda örgütlenmek için çalış-
tıklarını vurgulayarak, Türkiye’de 
otomobil üreten ve yaklaşık 13 bin 
işçinin çalıştığı yabancı firmalarda 

layan Alemdar, işçilerin hak arama 
merkezleri olduklarının altını çizdi.

Koop-İş Sendikası Genel Baş-
kanı Alemdar, yabancı sermaye-
li kuruluşların Türkiye’de yatırım 
yaptıklarını ancak sendikayı iş yer-
lerine sokmadıklarına dikkat çekti. 
Tüm baskılara rağmen örgütlenme 
çalışmalarına hız verdiklerine işa-
ret eden Alemdar, “En kısa sürede 
IKEA başta olmak üzere diğer mar-
ketlerde örgütlenmemizi tamam-
layacağız, yetkiyi alacağız. Biz sen-
dikal nedenle işten atılan işçilerle 
ilgili bu soruna kalıcı ve kökten bir 
çare bulmanızı istiyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

Genel kurulda konuşma yapan 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Ata-
lay, Türkiye’de sendikaların 62 yıllık 
tarihi olduğunu hatırlatarak, So-
ma’daki maden faciasını başından 
sonuna kadar takip ettiğini dile ge-
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Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 

Atalay  da konuşmasında sendika-

lar olarak şeker fabrikalarına sahip 

çıkılmasını gerektiğini söyledi. Tüm 

Sempozyumun açılış konuşma-
sını yapan Şeker-İş Genel Başka-
nı İsa Gök, “Üçüncü sempozyumu-
muzu gerçekleştiğimiz bugün artık 
Türkiye’nin şeker stratejisini be-
lirleme zamanıdır ve dolayısıyla da 
hedefimiz nihai amaca ulaşmaya 
yöneliktir” dedi.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, 
“Türkiye Şeker Fabrikaları toplum 
için istihdam, ülkemiz için katma 
değer yaratmaya devam etmeli-
dir. Bu aşamada hükümetimiz ve 
siyasilerimizden beklentimiz, ye-
niden yapılanma modelinin hayata 
geçirilmesi noktasında verecekleri 
destekle, Türk Şeker Sanayini güç-
lendirmektir” diye konuştu.

Şeker-İş Sendikası tarafın-
dan üçüncüsü gerçekleştiri-
len “Şekerin Geleceği” Ulus-

lararası Şeker Sempozyumu 8-9 
Mayıs 2014 tarihinde Hilton otelde 
yapıldı.

Sempozyuma Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yar-
dımcı Halil Etyemez, Türk-İş Genel 
Başkanı  Ergün Atalay,  Genel Mali 
Sekreteri  Ramazan Ağar,  Genel 
Eğitim Sekreteri  Nazmi Irgat,  Tür-
kiye Şeker Fabrikaları Genel Müdü-
rü Dr. Bülent Üzümcü, bürokratlar, 
sendika temsilcileri, akademis-
yenler, yabancı konuklar, Şeker-İş 
yöneticileri, sendikamızı temsilen 
Genel Sekreterimiz Ümit Kaymal ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz  Sedat 
Güney katıldı.

“Şekerin Geleceği 3” Uluslararası 
Şeker Sempozyumu Yapıldı

Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı
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mümkün olduğunca mutabakatını 

sağlamadan herhangi bir adım at-

mıyoruz” diyen Bakan Yardımcı Ha-

lil Etyemez,  “Çalışanlarımızın her 

aşamada katılımını ve sürece ortak 

edilmesini önemsiyoruz. Sektör-

deki sıkıntıların Bakanlığımız tara-

fından hep yapıldığı gibi sosyal ta-

rafların da katkısı ve sosyal diyalog 

mekanizmaları işletilerek çözüme 

kavuşturulacağına yürekten inanı-

yorum.” diye konuştu.

toplantılarda ve 1 Mayıs da şeker 

fabrikalarının sıkıntılarını dilinin 

döndüğünce kamuoyu ile paylaştı-

ğını ifade eden, Türk-İş Genel Baş-

kanı Ergün Atalay “Bugün eğer şe-

ker pancarına sahip çıkamaz isek 

bunun faturasını gelecekte çocuk-

larımız ödeyecektir” dedi.

Türkiye de uyuyanlar olduğunu 

birde uyuma numarası yapanların 

olduğunu ifade eden Türk-İş Genel 

Başkanı  Atalay ”Uyuyanı uyandı-

rırsınız. Ancak Uyuma numarası 

yapanı uyandırmak zordur”  diye 

konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığı Bakan Yardımcı  Halil Et-

yemez  da konuşmasında Çalışma 

yaşamının çatışmanın değil barış ve 

uzlaşının hüküm sürmesi gereken 

bir alan olduğunu belirterek “Barış 

ve uzlaşı için sendikalar önemli rol 

oynamaktadır” dedi.

“Değişen çalışma şartları ve 

ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm 

üretebilmek için çalışanlarımızın 

görüşlerini almadan, hatta onların 

İsa GÖK
Şeker-İş Genel Başkanı

Halil ETYEMEZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Bakan Yardımcısı
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Türk-İş Başkanlar Kurulu, 12 
Haziran 2014 Perşembe günü 
saat 14.00’da Yatağan, Yeni-

köy, Kemerköy Termik Santralleri 
ve bu santrallere kömür veren sa-
haların özelleştirilmesi çalışmala-
rını, T.Maden-İş ve Tes-İş sendika-
larımızın yürüttüğü mücadeleyi ve 
yaşanabilecek yeni Soma facialarını 
önlemek adına yapılması gereken-
leri ve Soma da gelinen son durumu 

Türk-İş Başkanlar Kurulu 
Olağanüstü Toplandı
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görüşmek üzere olağanüstü toplan-
dı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu top-
lantısına, sendikamızı temsilen Ge-
nel Sekreterimiz Ümit Kaymal ve 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri-
miz Mücayit Özdemir katıldı.

Toplantı sonrası işçilerin yanına 
gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, toplantıda alınan kararla-
rı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB) önünde açıklayacaklarını du-
yurdu.

Bunun üzerine Türk-İş yönetici-
leri ve işçiler, özelleştirme ihalesi-
nin yapıldığı ÖİB binasına yürüdü.

Burada okunan bildiride, 16 
Haziran Pazartesi günü Tes-İş ve 
Maden-İş’in örgütlü olduğu tüm 
işyerlerinde bir günlük, 17 Haziran 
Salı günü ise Türk-İş’in örgütlü ol-
duğu tüm işyerlerinde iki saatlik iş 
bırakma eylemi yapma kararı alın-
dığı açıklandı.

Ayrıca 19 Haziran Perşembe 
günü tüm Türkiye’de AKP il ve ilçe 
başkanlıkları önünde basın açıkla-
ması yapılarak hükümetin özelleş-
tirme politikalarının protesto edile-
ceği duyuruldu.
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yaklaşık bir hafta sonra 
olağanüstü toplanarak; Yatağan, Yeniköy, Kemer-
köy Termik santralleri ve bu santrallere kömür 

veren sahaların özelleştirilmesi girişimleri ile Türkiye 
Maden-İş ve Tes-İş sendikalarımız ve üyesi işçilerin yü-
rüttüğü direnişi,  burada yaşanabilecek yeni Soma faci-
alarını önlemek adına yapılması gerekenleri, Soma faci-
ası sonrası yaşanan gelişmeleri ve gelinen son durumu 
değerlendirmiştir.

Yıllardır ısrarla devam edilen özelleştirme uygulama-
larının çalışanlar ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri 
açıkça ortaya çıkmıştır. Kamu zararını sona erdirmek, 
kamuya gelir sağlamak gerekçesiyle zaten kamu ser-
mayesine sahip işletmelerin özelleştirme yoluyla bazı 
sermaye kesimlerine satılması telafi edilmez sonuçlara 
yol açmıştır. Bu uygulamalara son verilmelidir. Dünyada 
gelişmiş ülkeler geri dönüp kamulaştırma yapmaktadır. 
Özelleştirme ve taşeron uygulamaları konusunda alınan 
yargı kararları titizlikle yerine getirilmelidir.

Stratejik özellikleri nedeniyle, özellikle enerji temi-
ninde sürdürülebilirliği sağlamak için  yerel kaynakla-
rımıza dayalı kömür ve enerji üretimi gibi önemli alan-
lar, kamunun mülkiyetinde kalmalıdır. Kamu sermayeli 
işletmelerde, çalışanların da yer aldığı yeni kurumsal 
yapılar geliştirilmelidir.

Özelleştirme nedeniyle işten çıkarmaların yaşanma-
sı bir yana, 13 Mayıs 2014 günü Soma’da yaşanan traje-
di de görüldüğü üzere, özelleştirme ve taşeronlaştırma 
301 işçinin yaşamına neden olmuştur. Soma örneği, özel 
sektörün denetimsiz kar hırsının başta işçi sağlığı ve iş 
güvenliği olmak üzere, çalışma ve yaşama koşullarında 
yol açtığı faciayı gözler önüne sermiştir. Rekabet edebi-
lirlik ve üretim artışı, ucuz işçilik temelinde kirli reka-
bete dönüşmemelidir.  Soma kömür işletmesinde bir “iş 
cinayeti” yaşanmıştır ve sorumluların cezalandırılmala-
rı sabırla beklenilmektedir.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta Soma’daki olmak 
üzere kömür ocaklarında ve tüm işyerlerinde çalışma 
şartlarının evrensel sözleşmeler doğrultusunda düzel-
tilmesini istemektedir ve sendikalarımız bunun takipçisi 
olacaklardır. Çalışana değer vererek, çalışma hayatını 
daha insancıl hale getirerek yaşam kalitesini yükselt-
mek hedefi işçi sınıfının ortak mücadele alanıdır. 

Tüm taleplerimize rağmen ILO’nun 176 sayılı Maden-
lerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi’nin ülkemiz tara-
fından onaylanması sağlanmamıştır. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı bu konuda gerekli girişimi başlatma-
lı ve TBMM dönem çalışmaları sona ermeden sonuçlan-
dırmalıdır.

Yatağan işçisi, haklı uyarılarını ve taleplerini duyur-
mak kararlığı içinde mücadelesini aylardır sürdürmek-
tedir. Yatağan işçilerinin örgütlü olduğu Türkiye Maden-
İş ve Tes-İş Sendikaları Yöneticilerinin birlikte oluşturup 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunduğu eylem planı de-
ğerlendirilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yatağan işçilerinin işine 
ve işyerine sahip çıkma eyleminin yanındadır ve kararlı-
lıkla desteklemektedir.

Buna göre:

1-  Başkanlar Kurulu toplantısının hemen ardından, 
tüm üyeler ve Konfederasyonumuz önünde eylemini 
sürdüren işçilerle birlikte Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığına yürünecek ve kitlesel basın toplantısı ile alınan 
kararlar açıklanacaktır.

2- 16 Haziran 2014 Pazartesi günü, Türkiye Maden-İş 
ve Tes-İş Sendikalarının örgütlü bulunduğu tüm işyerle-
rinde işçiler, üretimden gelen güçlerini kullanarak 1 gün 
işi durduracaklardır.

3- 17 Haziran 2014 Salı günü, Konfederasyonumuzun 
örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde işçiler, üretimden 
gelen güçlerini 2 saat çalışmayarak kullanacaklardır.

4- 18 Haziran 2014 Çarşamba günü, 81 ildeki AKP İl 
Başkanlıklarına yürüyüş yapılacak, düzenlenecek kitle-
sel basın toplantısının ardından 1 saat oturma eylemi 
yapılacaktır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, gelişmeleri değerlendir-
meye devam ederek, gerektiğinde yeni kararlar almak 
üzere yeniden toplanacaktır.

Yatağan işçilerinin haklı mücadelesi farklı yorumlan-
mamalıdır. Konfederasyonumuz, ülke ve çalışma haya-
tında karşılaşılan sorunları birlik ve dayanışma içinde 
çözüme kavuşturmak kararlığındadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ulusal değerimiz ve bir-
liğimizin sembolü olan bayrağımıza yönelik olarak Di-
yarbakır ilimizde yapılan hareketi şiddetle kınamaktadır. 
Komşu sınırımızda gelişen olayları endişeyle izlemek-
te, Musul Konsolosluğumuz çalışanları ile ailelerine, 
vatandaşlarımıza yapılanları kınamakta ve acil çözüm 
beklemektedir.

Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisi
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Türksat A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar Gül’e 
Kutlama Ziyaretinde Bulunuldu

Genel Başkanımız  Veli Solak, 
Genel Sekreterimiz  Ümit 
Kaymal,  Genel Eğitim Sek-

reterimiz  Sedat Güney, Genel Teş-
kilatlandırma Sekreterimiz Mücayit 
Özdemir  ve  Ankara Merkez Şube 
Başkanımız  Tagi İş,  TÜRKSAT A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne atanan Prof. 
Dr.  Ensar Gül’ü 07 Mayıs 2014 ta-
rihinde makamında ziyaret ederek, 
yeni görevlerinden dolayı kutladılar 
ve başarı dileklerinde bulundular.

TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü 
Prof. Dr.  Ensar Gül’de, Genel Baş-
kanımız  Veli Solak  ve Yönetim Ku-
rulumuzun ziyaretlerinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Genel Başkanımız Veli Solak ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Genel 
Müdür Yardımcısı Cemal Tunalı, İn-
san Kaynakları Direktörü  Alaettin 
Altıntaş, Uydu Montaj-Entegrasyon 
ve Test Direktörü  Selman Demi-
rel,  Uydu Hizmetleri-Pazarlama ve 
Planlama Direktörü  Erdinç Akpı-
nar ve Hukuk Müşaviri Av. Mehmet 
Çerikçi’yi de yeni görevlerinden do-
layı kutlayarak başarılar dilediler.

Kutlama ziyaretinde işyeri Tem-
silcilerimiz Atilla Evmez  ile Rama-
zan Gönülal da hazır bulundular.
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Genel Başkanımız  Veli So-

lak  ve Genel Sekreterimiz  Ümit 

Kaymal,  Türk Telekom A.Ş. Genel 

Müdürlüğü İnsan Kaynakları Baş-

kanı  Bahattin Aydın’ı ve Destek 

Hizmetleri Başkanı  Abdurrahman 

Güvenlioğlu’nu 28 Mayıs 2014 ta-

rihinde makamlarında ziyaret ede-

rek, yeni görevlerinden dolayı kut-

ladılar ve başarı dileklerinde bulun-

dular. Ziyarette Kurumsal Dönüşüm 

Direktörü Ahmet Mert ile İş Etiği ve 
Endüstriyel İlişkiler Müdürü  Ser-
had Binici’de hazır bulundu.

Ziyaretlerde genel konular hak-
kında görüş alışverişinde bulunul-
du.

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünde 
Kutlama Ziyaretlerinde Bulunuldu 

Sahipkıran Stratejik Araştırma-
lar Merkezi Başkanı Süleyman Er-
dem, Genel Sekreter Hilmi Çetiner, 
Hukuk Masası Koordinatörü  Mesut 
Emre Karaköse ve Yurtdışı Türkler 
Masası Koordinatörü Zafer Tekin 15 
Nisan 2014 tarihinde Sendikamız 
Genel Merkezine gelerek Genel 
Başkanımız Veli Solak’a nezaket zi-
yaretinde bulundular.

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Yöneticileri Nezaket Ziyaretinde Bulundular



Haber-İş   •   Sayı 81  •  Ağustos 2014 15

Haber-İş

Facianın ardından hemen 
Soma’ya hareket ettiğini dile getiren 
Türk-İş Genel Başkanı  Ergün Ata-
lay, son işçinin cenazesi madenden 
çıkarılana kadar, yaklaşık 100 saat 
boyunca orada olduğunu vurguladı.

Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay, şöyle devam etti:

“Maalesef ceset çıkardık, on-
lara refakat ettik. ‘Keşke’ hiç iyi 
bir laf değil. Bu olaylar olmadan 
bu ülkeyi yönetenler bunları gö-
rebilseydi. Özellikle madenler ile 
ilgili gelinen durumda, o bölgedeki 

li sorunları, son 10 senedir değişik 
platformlarda dile getirmeye gayret 
ettiklerini ama sorunları ülke gün-
demine getirmekte zorlandıklarını 
anlatan Türk-İş Genel Başkanı  Er-
gün Atalay, son bir senede taşeron, 
özelleştirme ve maden konularında 
çeşitli eylemler yaptıklarına işaret 
etti. Madenlerle ilgili sendikaların, 
TBMM’nin ve Devlet Denetleme 
Kurulu’nun hazırladığı raporların 
ülke gündemine gelmediğini akta-
ran Atalay, Sayıştay raporu ile ma-
denler konusunda bazı bilgilerin de 
ortaya döküldüğünü bildirdi.

Soma Maden Ocağı’nda meyda-
na gelen facia ile ilgili olarak 
Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 

Atalay,  23 Mayıs 2014 Cuma günü 
saat 10.00’da TÜRK-İŞ Genel Mer-
kez’inde bir basın açıklaması yaptı.

Türk-İş Yönetim Kurulu’nun da 
katıldığı basın toplantısına, sen-
dikamızı temsilen Genel Sekrete-
rimiz  Ümit Kaymal,  Genel Eğitim 
Sekreterimiz  Sedat Güney,  Anka-
ra Merkez Şube Başkanımız  Tagi 
iş,  Ankara Merkez Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, bazı sendikaların 
genel başkan ve yöneticileri ile ba-
sın mensupları katıldı.

Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay,  Soma’daki maden faciasını 
“iş cinayeti” olarak nitelendirerek, 
faciada ölen 301 işçinin 17 farklı 
şehirde defnedildiğini söyledi. İşçi-
lerin hepsinin ekmeğinin derdinde 
olduğunu belirten Atalay, 432 çocu-
ğun yetim kaldığını, anne babaların 
evlat acısı yaşadığını ifade etti.

Türk-İş olarak, madenlerle ilgi-

Soma Maden Ocağı’nda Meydana 
Gelen Facia İle ilgili Olarak Türk-İş 

Basın Açıklaması Düzenledi
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bunlarla ilgili kanunlar çıkarma-
lı” dedi.

Soma’daki facianın sorumluları-
nın bir an evvel en ağır cezayı alma-
sı gerektiğini belirten Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, şunları kay-
detti:

“Normal yasalara göre bunla-
rın en fazla alacağı ceza 15 sene. 
301 canın, 432 yetimin olduğu bir 
ortamda 15 sene ceza, doğru bir 
ceza değil. Bu ceza ile ilgili kanun 
mu çıkaracak Meclis, yasa düzen-
lemesi mi yapacak, bir an evvel 
bunu gündemlerine almalı. Bu 
yasa ile ilgili düzenleme yapılmalı. 
Bu işin sorumluları kimse ihaleyi 
veren mi, denetlemeyen mi, patron 
mu, kimse bir an evvel en ağır ce-
zayı almalı, bununla ilgili kamuoyu 
rahatlamalı. Sonrasında bu ma-
denden daha tehlikeli madenle-
rin olduğunu 3 gündür yaptığımız 
çalışmalardan biliyoruz. Bir an 
evvel, bu madenlerin çalışmaları 
durdurulmalı, devletin bütün ku-
rumları buraları denetlemeli. Bu 
süre zarfında çalışan arkadaşların 
ücretleri devlet tarafından öden-
meli. Madenler güvenli hale gelin-
ce ocaklar çalışmaya başlamalı. Bu 
sendikaların, Türk-İş’in talebi.”

Şu anda ocağa sadece bakım 
onarım yapan işçilerin girdiğini ak-
taran Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay,  “301 tespiti doğru. En son 
ocaktan çıkan bizim oradaki kur-
tarma ekipleri, 3 kere ocağı bir 
daha taradılar.” diye konuştu.

ği olması gerektiğine dikkati çeken 
Türk-İş Genel Başkanı  Ergün Ata-
lay, şunları kaydetti:

“Devleti yönetenler diyor ki ‘Bu 
ocaktan yılda 1,5 milyon ton, en 
fazla 2 milyon ton kömür çıkar’ di-
yor. Bunu TKİ yetkilileri söylüyor. 
Bu ocaktan 3,5 milyon ton kömür 
çıkıyor. Bu, ne demek? Bu işçi sağ-
lığını, iş güvenliğini hiçe saymak 
demek, bu havalandırmayı hiçe 
saymak demek, bu 1,5 milyon ton-
da 400 kişi çalışırken 3,5 milyon 
tonda 700-800 kişi çalışır demek. 
Böyle bir olayda insanların kaça-
maması demek, insanların tahliye 
edilememesi demek. Bunu devlet 
de biliyor, patron da biliyor. Bu ül-
kede para kazanma hırsı gözünü 
bürümüş olan patronlar, ‘Daha çok 
nasıl kar ederim, daha çok nasıl 
kazanırım, bunu kazanırken işçi 
güvenliğinden işçi sağlığından na-
sıl fedakarlık yaparım, koruyucu 
malzemelerden nasıl fedakarlık 
yaparım’, bunun hesaplarını yaptı-
lar. İşçi sağlığını, iş güvenliğini hiç 
hesaba katmadılar.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 
4 sene bekledikten sonra yürürlüğe 
girdiğini hatırlatan Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, bazı patron-
ların ülkeyi idare edenlere işçiler-
den daha tesirli olduğunu öne sür-
dü.

Taşeronlaşma konusunun bir an 
evvel ülke gündeminden düşme-
si gerektiğini savunan  Atalay,  “Bir 
an evvel ülkeyi yönetenler ülke 
gündeminde olan Yatağan özel-
leştirmesini durdurmalı. Bir an 
evvel DDK raporunu, sendikaların 
taslaklarını gündemlerine almalı, 

çalışma şartlarının ne kadar kötü 
olduğunu, ne kadar ilkel olduğunu 
oraya gittiğimiz zaman öğrendik. 
Oraya gidene kadar, ülkenin baka-
nından kamu kuruluşlarının genel 
müdürlerine tüm yetkililer, bazı 
gazetelerin köşe yazarları, bizim 
bazı arkadaşlarımız olmak üzere 
bu madenin iyi bir maden olduğu-
nu, patronun iyi patron olduğunu, 
kamuoyunda herkes dillendirdi. 
Maalesef oraya gittiğimiz zaman 
işin hiç öyle olmadığını gördük. Bi-
zim, şimdi önümüzde bu işin kim 
sorumlusu? Enerji Bakanlığı, TKİ, 
Çalışma Bakanlığı, Çalışma Ba-
kanlığı müfettişleri, patron... Son 
günlerde öyle bir noktaya geldik ki 
sanki ocağı çalıştıran biziz, ihaleye 
veren biziz, kamyonla oradan para 
kazanan biziz.

Özellikle oradaki sendikaları-
mız, şubelerimiz gündeme geldi. 
Sendikalarımız, şubemiz ile ilgili 
noksanlığımız, hatamız nedir ne 
değildir? Son 3-4 gündür arkadaş-
larımız, madenin disiplin kurulu, 
Türk-İş’in denetim kurulu, yoğun 
bir çalışma yapıyor. Buradan her-
kes ders çıkartmak mecburiyetin-
de. Biz sendikalar, nasıl bir ders 
çıkartacağız? Özellikle ülkeyi yö-
netenler, Meclis, bundan ders çı-
karmalı. Maalesef ülkeyi yöneten-
ler, son yarım asırdır, Meclis, bizim 
lehimize, bir-iki karar dışında, hiç-
bir karar çıkarmadı. Meclis, patron 
ağırlıklı, sermaye ağırlıklı bir Mec-
lis. Bu Meclis’te işçilerin lehine bir 
karar çıkması, dün de beklenmedi, 
bugün de beklenmez.”

Ücretin dışında işçi sağlığı ve 
güvenliğinin de sendikaların önceli-



Haber-İş   •   Sayı 81  •  Ağustos 2014 17

Haber-İş

renlere, Taşeronlaşmayı temel çalış-
ma biçimi haline getirenlere, Ülkede 
sömürü düzeni kuranlara ders ol-
malıdır. Bu yaşananlar… Önüne ge-
len her kurumu özelleştirenlere…Bu 
kurumları ve orada çalışan emekçi-
leri, işverenlerin, taşeronun insafına 
terk edenlere, ders olmalıdır. Kar-
larına kar katmaktan başka amaç-
ları olmayan…Bunun için insanların 
hayatlarıyla oynayanlar…Bu ülkede 
köle düzenini hakim kılmak isteyen-
ler…Doymak bilmeyen açlıklarıyla, 
emekçilerin canlarını hiçe sayanlar 
hesap vermelidir.

Bu yaşananlar ilk değildir. Son 
birkaç yıl içinde, yüzlerce olay yaşa-
dık. Binlerce arkadaşımızı kaybettik. 
Davutpaşa’da merdiven altı işyerin-
deki patlamada 21 işçimizi kaybet-
tik… Tuzla tersanelerinde yüzlerce iş 
cinayeti yaşadık… Zonguldak’ta, Af-
şin-Elbistan madenlerindeki iş cina-

Biz bu yaşananlara iş kazası de-
miyoruz. Bunun tek bir adı vardır, o 
da iş cinayetidir. Bu yaşanan bir ka-
der değildir. Planlayıcıları, uygulayı-
cıları, sorumluları vardır. Bunu plan-
layanlar, bu ülkede kölelik düzenin-
de çalışmayı dayatanlardır. Sendika-
sız, kuralsız, güvencesiz çalışmayı 
egemen kılmak isteyenlerdir. Ta-
şeronlaşmayı ülkemizde temel ça-
lışma biçimi haline getirenlerdir. 
Uygulayıcıları ise yanında çalıştır-
dıkları emekçileri birer üretim mali-
yeti olarak görenlerdir…Ucuz işçilik 
peşinde koşanlardır…İş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerinin maliyetinden 
kaçanlardır…“İşçi sağlığı” kavramı-
nı “iş sağlığı” olarak değiştirip, insa-
nı yok sayanlardır…İnsanların canını 
umursamayanlardır. Bu yaşadığımız 
dram, ülkemizin hafızasında kara bir 
leke olarak yer alacaktır. Bu facia, 
ülkemizi bir taşeron cennetine çevi-

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına 
Genel Sekreter  Pevrul Kavlak, 
Soma’da yaşanan maden fa-

ciasıyla ilgili olarak, 14 Mayıs 2014 
çarşamba günü saat 17.00’de TÜRK-
İŞ Genel Merkezi önünde kitlesel bir 
basın açıklaması yaptı. Basın açıkla-
masına TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlan-
dırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Genel 
Başkanımız  Veli Solak,Ankara Mer-
kez Şube Başkanımız Tagi İş, Ankara 
Merkez Şube Yöneticileri, baştemsil-
cilerimiz, temsilcilerimiz, Türk-İş’e 
bağlı Sendikaların Genel Başkanları, 
mesaiden çıkan işçiler ve Yatağan 
işçileri katıldı. Basın açıklaması ya-
pılmadan önce Soma’da hayatını kay-
beden işçiler için bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri  Pevrul 
Kavlak  konuşmasında şunları söyle-
di:

“Bugün, ülkemizin ve sendikal 
hareketin tarihindeki en acı olay-
lardan birini yaşıyoruz. Şu anda tam 
sayısını bilemediğimiz, ancak açık-
lananın çok üstünde olacağını tah-
min ettiğimiz madenci kardeşlerimiz 
şehit oldu.1992 yılında Zonguldak 
Kozlu’da yaşanan grizu patlamasıyla 
şehit olan 270 arkadaşımızdan sonra 
yaşadığımız en büyük felaket budur. 
Acımız, kederimiz tarif edemeyece-
ğimiz kadar büyüktür. Madenci kar-
deşlerimize Allah’tan rahmet diliyo-
ruz.

Soma’da Yaşanan Maden Faciasıyla 
İlgili Olarak Kitlesel Bir Basın 

Açıklaması Yapıldı
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toplantımızda, bugünden geçerli ol-
mak üzere, tüm üyelerimizin, çalış-
tıkları işyerlerinde, bir hafta süreyle 
her gün 3 dakika işbaşında işi dur-
durarak saygı duruşunda buluna-
cakları kararlaştırıldı. Bu kararımız 
geçerliliğini koruyor, bu eylem bir 
hafta süreyle işyerlerinde yapılacak. 
Ancak bugün Yönetim Kurulumuz 
yaptığı toplantıda, olayın boyutları, 
vahameti ve Cumhuriyet tarihimizin 
bu en büyük iş kazası olması nede-
niyle, yarın, bir gün süreyle çalışma-
ma hakkımızı kullanma kararı aldı. 
TÜRK-İŞ üyeleri, yarın işe gidecek 
ama tam gün çalışmama haklarını 
kullanacaklardır. Bu esnada, ülke-
mizdeki taşeronlaşma, sendikasız-
laştırma ve iş cinayetleri protesto 
edilecektir.

Ne yaparsak yapalım… Bu acı ko-
lay kolay dinmez. Gidenler geri gel-
mez. Ancak bu acıları unutmamak, 
unutturmamak için ne gerekiyor-
sa onu yapacağız. Milletimizin başı 
sağ olsun. Madenci şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınla-
rına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.”

topluluğu olarak çok ciddi eleştiri-
lerimiz vardır. Yaşanan bu iş cinayeti 
göz önüne alınarak, gündemdeki bu 
tasarı, emek örgütlerinin uyarıları 
ve talepleri doğrultusunda yeniden 
düzenlenmelidir. Başka iş cinayetle-
rine meydan vermeden, taşeronlaş-
ma konusu ülkemizin gündeminden 
çıkarılmalıdır.

Bu iş cinayetinin meydana geldiği 
ilk saatlerde, Genel Başkanımız Er-
gün Atalay ve Genel Eğitim Sekrete-
rimiz Nazmi Irgat, olay yerine hare-
ket ettiler. Genel Mali Sekreterimiz 
Ramazan Ağar da olay yerine var-
mıştır. Gece geç saatlerde toplanan 
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, yaşanan 
bu iş cinayetine tepki olarak bazı ka-
rarlar aldı. Yönetim Kurulumuz tüm 
TÜRK-İŞ topluluğunda 1 hafta sü-
reyle yas ilan etti. Ülkemizin her ye-
rindeki teşkilatını harekete geçirme 
ve olayı geniş bir biçimde protesto 
etme kararı aldı. Bu amaçla, örgüt-
lü olduğumuz tüm işyerlerinde, bu-
gün vardiya değişimlerinde TÜRK-İŞ 
topluluğu üyeleri şehit olan madenci 
arkadaşlarımız için saygı duruşun-
da bulunuyorlar. 81 ilde, bölge ve il 
temsilciliklerimizde, kitlesel basın 
açıklamaları yapılıyor. Dün geceki 

yetlerinde can verdik…İstanbul’da, 
kadın işçilerimiz, bir minibüsün ka-
sasına istif edildikleri için, sele ka-
pılarak can verdi. Adana’da patlayan 
barajın sel sularına kapılıp buluna-
mayan on işçimizi, Erzurum’da baraj 
gölünde kaybettiğimiz beş işçimizi 
unutmadık. Esenyurt’ta, kara kış-
ta naylon çadırlarda yatırılan ve bu 
nedenle de yanarak can veren on bir 
inşaat işçimizi de, OSTİM’deki kaza-
da can verenleri de hiç unutmadık. 
Buna benzer yüzlerce, binlerce olay 
yaşadık. Hiçbirini unutmadık.

Biz hep kazalara kurban gittik… 
Hep öldük… Merdiven altı imalat ya-
pan işyerlerinde… Kayıtdışı, kaçak 
işçi çalıştıran işyerlerinde…Maden-
lerde…Hep öldük… Sakat kaldık… 
Ancak bunların sorumlularına hiçbir 
şey olmadı. Birkaç kişi dışında hiç-
biri ceza almadı. Ancak bu kez böyle 
olmamalı. Sorumlular cezalandırıl-
malı.

Biz TÜRK-İŞ olarak, bu facianın 
sorumlularının bulunup hak ettik-
leri cezaları alana kadar konunun 
takipçisi olacağız…Bu faciaya sessiz 
kalmayacağız. Buradan bir kez daha 
haykırıyoruz. Biz artık madenlerde, 
iş kazalarında can vermek istemi-
yoruz…Sabah evimizden çıkarken, 
ailemizle helalleşerek değil, işyerle-
rimize güven içinde gitmek…Güven 
içinde çalışmak…Evimize, çoluk ço-
cuğumuza sağ salim dönmek istiyo-
ruz. Biz artık bu acıların yaşanması-
na bir son verilmesini istiyoruz.

Bildiğiniz gibi, taşeron sistemiyle 
ilgili bir takım düzenlemeleri içeren 
yasa tasarısı ülkemizin gündemin-
dedir. Bu tasarıya ilişkin, TÜRK-İŞ 
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TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Soma’da 
yaşanan iş caniyetine tepki olarak, 
TÜRK-İŞ topluluğunda 1 hafta süreyle 
yas ilan ederek, ülkenin her yerinde-
ki teşkilatını harekete geçirme ve olayı 
geniş bir biçimde protesto etme kararı 
aldı.

Bu karar doğrultusunda TÜRK-İŞ 

topluluğunda yer alan tüm eyelerin ça-
lıştıkları işyerlerinde, bir hafta süreyle 
her gün 3 dakika iş başında işi durdu-
rarak saygı duruşunda bulunmalarına, 
ülkemizdeki taşeronlaşma, sendikasız-
laştırma ve iş cinayetlerini protesto et-
meleri istendi.

Soma Maden Ocağı’nda Meydana Gelen 
Facia Nedeniyle Türk-İş Topluluğunda 

1 Hafta Süreyle Yas İlan Edildi
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  Ankara Merkez Şubesi   Antalya Şubesi

  Diyarbakır Şubesi   Erzurum Şubesi

  İstanbul Anadolu Yakası Şubesi   İstanbul Avrupa Yakası Şubesi

  İzmir Şubesi   Kayseri Şubesi

  Adana Şubesi

TÜRK-İŞ’in aldığı karar doğrultusunda 
şube başkanlarımızın öncülüğünde üyele-
rimiz çalıştıkları işyerlerinde şehit maden-
cilerimiz için saygı duruşunda bulunarak 
dua ettiler. Yapılan basın açıklamaları ile 
ülkemizdeki taşeronlaşma, sendikasızlaş-
tırma ve iş cinayetleri protesto edildi.
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1 Mayıs 
Alanlarda Coşkuyla Kutlandı

daha sonra sloganlar atarak Tıbbi-
ye Caddesi üzerinden Kadıköy İske-
le Meydanı’na yürüdü.

Türk-İş  Genel Başkanı  Ergün 
Atalay yaptığı konuşmada, dünyada 
emekçilerin, emeğin uğradığı  hak-
sızlıklara karşı hep birlikte sesi-
ni yükselttiğini söyledi.

Bu insanların, ülkesi, ulusu, 
ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, 
cinsiyeti ne olursa olsun taleple-
rini meydanlarda dile getirdiğini 
belirten  Atalay, “Bu insanlar ek-
mek diyor, barış diyor, özgürlük 
diyor” dedi.

Sekreterimiz  Mücayit Özdemir  ve 
Ankara Merkez Şubemiz katılarak 
destek verdiler. Ülkemizin  diğer 
birçok yerinde yapılan kutlamala-
ra da şube başkanlıklarımız, bölge 
temsilciliklerimiz ve işyeri temsilci-
liklerimiz öncülüğünde üyelerimiz 
katılarak destek verdiler.

İSTANBUL/KADIKÖY 
MEYDANI
Ellerindeki  döviz  ve pankart-

larla sabah saatlerinde  Haydarpa-
şa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi önünde toplanan işçiler, 

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü  sendikalar 
ve sivil toplum kuruluşları-

nın öncülüğünde başta İstanbul’da 
Kadıköy, Ankara’da ise Tandoğan 
meydanları olmak üzere ülkemi-
zin birçok meydanında coşkuyla 
kutlandı. İstanbul Kadıköy’deki 1 
Mayıs kutlamalarına Genel Baş-
kanımız  Veli Solak,  Genel Eğitim 
Sekreterimiz Sedat Güney, İstanbul 
Anadolu Yakası ve İstanbul Avrupa 
Yakası Şubelerimiz katıldı. Ankara 
Tandoğan Meydanı’ndaki kutlama-
lara da Genel Sekreterimiz  Ümit 
Kaymal,  Genel Teşkilatlandırma 
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Türk-İş  Genel Başkanı  Ergün 
Atalay,  Türkiye’de  günde 200 ki-
şinin iş kazası geçirdiğini aktara-
rak,  “Bunların günde  4’ü  rahmetli 
oluyor. Bu, insanların kaderi olma-
malı. Bununla ilgili ülkeyi yöneten-
ler buna bir an evvel çözüm bul-
mak mecburiyetinde, tedbir almak 
durumunda” diye konuştu. 

Taşeron işçilerin sorunlarına de-
ğinen Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, “Bununla ilgili önümüzdeki 
günlerde Meclis’e yasa geleceğini 
umut ediyoruz. Sendikaların tale-
bi doğrultusunda bu yeni çıkacak 
yasa taşeron işçilerimizin kıdem 
tazminatını kapsayacak”  ifadesini 
kullandı.

Türk-İş  Genel Başkanı  Ergün 
Atalay,  Türkiye’de  “namuslu”  iş-
verenlerin de olduğunu dile geti-
rerek,  “İşçinin ücretini ödüyor. Si-
gortasını yapıyor, vergisini, sosyal 
haklarını veriyor. Ama onlardan 
daha çok bu ülkede kamyonla para 
kazanan, hiçbir işçiye iyi gözle bak-
mayan, hakir gören,  örgütleme-
yen, merdiven altında çalışan iş-
verenlerimiz var. Sendikalar bir an 
evvel bu iş verenleri teşhir etmek 
durumunda”  değerlendirmesinde 
bulundu.

Bu ülkede sendikaların ve iş-
çilerin örgütlenmeden dolayı be-
del ödemeye devam ettiğini savu-
nan  Türk-İş  Genel Başkanı  Ergün 

Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün biz bu alanda huzur-
lu bir şekilde 1 Mayısımızı kutlu-
yoruz. Türkiye’nin hiçbir yerin-
de kimsenin burnu kanamadan 
1 Mayıs’ın sonuçlanmasını arzu 
ediyoruz. Bunu talep ediyoruz, 
özellikle güvenlik güçlerimizden. 
Güvenlik güçlerimizin büyük bö-
lümü işçi çocuğu, memur çocuğu, 
çiftçi çocuğu. Vatandaşlarımız, o 
alanlardaki arkadaşlarımıza şid-
detten uzak, ona göre muamele et-
mek durumunda. Kısa zamanda bir 
evladımız Berkin Elvan rahmetli 
oldu. Bunlara fırsat vermemek du-
rumundayız değerli dostlarım.”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başka-
nı İsmail Koncuk da 1 Mayıs Birlik, 
Mücadele ve Dayanışma Günü’nün 
bu yıl Regaip Kandili’ne denk gel-
mesinin sevindirici olduğunu belir-
terek, katılımcıların kandilini kutla-
dı.

Bugün meydanlarda birlik ve be-
raberlik olduğunu dile getiren Kon-
cuk,  “Bu meydanda Türk bayrağı 
ve İstiklal Marşı var. Bu meydanda 
alın teri ve emeğinin peşinde ko-
şan evlatlarımız ve ülkesinin pe-
şinden koşan  işçiler ve memurlar 
var” dedi.

Haklarını elde etmek için müca-
deleden kaçınmayacaklarını ifade 
eden  Koncuk,  “Taşeronlaşma aldı 
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tek yumruk olarak cevap vermek 

istediklerini belirten Yıldırım, bunu 

başaramadıklarını, sorumlusunun 

ise “kendisi gibi düşünmeyeni öte-

kileştirenler” olduğunu söyledi.

Emek karşıtı yaklaşımlarla işçi-

lerin kıdem tazminatı hakkına “göz 

dikildiğini”, taşeron işçilikle “işçi 

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-

ladı.

Türk-İş Ankara İl Temsilci-

si  Mesut Yıldırım,  burada yaptığı 

konuşmada, Ankara’daki kutlama-

ların ikiye bölünmesinden üzüntü 

duyduklarını söyledi. Kendilerini 

bölmek isteyen sermayeye karşı 

başını gidiyor. Bakın kamuda 550 
bin taşeron çalışan  var. Belediye-
leri dahil ettiğinizde bu sayı 1 mil-
yon 100 bini buluyor. Özel sektörü 
de dahil ettiğinizde 2,5 milyonu bu-
luyor” diye konuştu.

Türk-İş  Genel Sekreteri  Pev-
rul Kavlak  ise taşeron işçiliğe, dü-
şük ücretli işçi çalıştırmaya, işçi 
simsarlığına, iş cinayetlerine ve 
sendikasızlaştırmaya  “hayır”  de-
mek için alanlarda olduklarını dile 
getirdi. 

“1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü”  kutlamaların-
da Onur Akın’ın konser vermesinin 
ardından katılımcılar alandan ayrıl-
dı.

ANKARA
TANDOĞAN MEYDANI
Türk-İş’in öncülüğünde Tando-

ğan Meydanı’nda düzenlenen kut-
lama, bazı siyasi parti, meslek ve 
demokratik kitle örgütlerinin katılı-
mıyla gerçekleşti.

Kızılay’da öğleden önce toplanan 
gruplar, çeşitli pankartlar açıp, ta-
leplerini dile getiren sloganlar ata-
rak Tandoğan Meydanı’na yürüdü. 
Gruptakilerin, polis kontrol nokta-
sından geçerek alana girmesinin 
ardından kutlama, saygı duruşu ve 
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simsarlığı” yapıldığını, asgari ücre-

tin düşük tutulduğunu, geniş halk 

kesimlerinin bedel ödemek duru-

munda bırakıldığını  savunan  Yıldı-

rım, “Artık bu gidişe ‘dur’ diyoruz. 

Bizler insan onuruna yaraşır ko-

şullarda çalışmak, sendikal hakla-

ra sahip olmak istiyoruz” dedi.

Sanatçı Mustafa Özarslan’ın 

konseriyle devam eden kutlama 

“birlik halayı” ile sona erdi.

  Adana Şubesi   Antalya Şubesi

  Diyarbakır Şubesi   İstanbul Avrupa Yakası Şubesi

  İzmir Şubesi   İstanbul Anadolu Yakası Şubesi
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Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal, 17 – 20 Mart 2014 
tarihleri arasında gerçek-

leştirdiği teşkilat gezisi kapsamında 
Türk Telekom A.Ş. ve PTT A.Ş. bün-
yesinde Samsun il merkezi ile ilçe-
lerde çalışan üyelerimizle bir araya 
gelerek toplantılar düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantılarda 
üyelerimize çalışma hayatında ya-
şanan gelişmeler, sendikal faaliyet-
ler ve Toplu İş Sözleşmesi hakkında 
bilgiler verilerek üyelerimizin so-
runları dinlendi. Yaşanan sorunla-
rın çözümü için fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Genel Sekreterimiz Ümit Kay-
mal, Türk Telekom A.Ş. Kuzey-I 
(Samsun) Bölge Müdürü Ünal 
Sade, Bölge Müdür Yardımcısı 
Mehmet İnan, Canik Telekom Mü-
dürü Hasan Ural ve PTT A.Ş. Sam-
sun PTT Başmüdürü Adnan Sert’i 
ziyaret ederek güncel konular hak-
kında görüş alışverişinde bulundu, 
üyelerimizin işyerlerinde yaşadık-
ları sorunlar hakkında görüşmeler 
gerçekleştirdi.

Genel Sekreterimiz Ümit KAYMAL 
Samsun’da Toplantılar Düzenledi

  Türk Telekom A.Ş. Kuzey-I (Samsun) Bölge Müdürlüğü

  Kuzey-I (Samsun) Bölge Müdürü Ünal Sade’yi ziyaret

  Kuzey-I (Samsun) Bölge Müdür Yrd. Mehmet İnan’ı ziyaret
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  İlkadım Telekom Müdürlüğü

  İş kazası geçiren temsilcimiz Duran Asan’ı ziyaret

  Canik Telekom Müdürlüğü

  Ameliyat olan üyemiz Cengiz Erdoğan’ı ziyaret

  Canik Telekom Müdürlüğü

  Samsun PTT Başmüdürlüğü

  İlkadım Telekom Müdürlüğü

  Samsun PTT Baş Müdürü Adnan Sert’i ziyaret

  Canik Telekom Müdürlüğü

  Havza Telekom Amirliği

  Sahada çalışan üyelerimizi ziyaret  Merzifon Telekom Amirliği
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Müdürü Abdulselam Kılıç, Şırnak 

İl Telekom Müdürü Bedrettin Ay, 

Mardin İl Telekom Müdürü Veysi 

Kutlu, Adıyaman İl Telekom Müdü-

rü Feyzi Gül, Şanlıurfa İl Telekom 

Müdürü Hüseyin Genç, Batman İl 

Telekom Müdürü Necati Salman, 

Siirt İl Telekom Müdürü Abdurrah-

man Suat Soran,  Tunceli İl Telekom 

Müdürü Hayrettin Yerkazan, Doğu-

II (Diyarbakır) Bölge Müdürü Ahmet 

Alevcan ve Diyarbakır İl Telekom 

Müdürü Erhan Balık’ı ziyaret ede-

rek güncel konular hakkında görüş 

alışverişinde bulundular, üyelerimi-

zin işyerlerinde yaşadıkları sorun-

lar hakkında görüşmeler gerçek-

leştirdiler.

Sendika yöneticilerimiz, teşkilat 
gezisi kapsamında Van ve Şanlıurfa 
illerimizde PTT A.Ş. bünyesinde ça-
lışan taşeron firma personelleriy-
le toplantılar yaparak, çalışanlara 
sendika faaliyetleri, sendikal örgüt-
lenme ve sendika üyeliği hakkında 
ayrıntılı bilgiler verdiler, örgütlenme 
çalışmaları için sendikamız tarafın-
dan hazırlanmış broşürleri dağıttı-
lar. Yapılan toplantılar sonrasında 
sendikal örgütlülüğün gerekliliğini 
gören çalışanlar sendikamız üyesi 
olarak sendikal mücadelede yerle-
rini aldılar.

Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Mücayit Özdemir ve şube 
yöneticilerimiz Van PTT Başmüdü-
rü Rahmi Candan, Van İl Telekom 

Genel Teşkilatlandırma Sek-
reterimiz Mücayit Özdemir, 
11 – 20 Mart 2014 tarihleri 

arasında gerçekleştirdiği teşkilat 

gezisi kapsamında Diyarbakır Şube-

miz Yöneticileri ile birlikte Van, Şır-

nak, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa, 

Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır 

illerimizde çalışan üyelerimizle bir 

araya gelerek toplantılar düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantılarda 

üyelerimize çalışma hayatında ya-

şanan gelişmeler, sendikal faaliyet-

ler ve Toplu İş Sözleşmesi hakkında 

bilgiler verilerek üyelerimizin so-

runları dinlendi. Yaşanan sorunla-

rın çözümü için fikir alışverişinde 

bulunuldu.

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Mücayit ÖZDEMİR Teşkilat Gezisi 

Kapsamında Toplantılar Düzenledi

  Van İl Telekom Müdürlüğü

  Van İl Telekom Müdürlüğü   Van İl Telekom Müdürlüğü

  Van İl Telekom Müdürlüğü
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  Şırnak İl Telekom Müdürlüğü

  Mardin İl Telekom Müdürlüğü

  Adıyaman İl Telekom Müdürlüğü

  Şanlıurfa İl Telekom Müdürlüğü

  Şırnak İl Telekom Müdürlüğü

  Şanlıurfa İl Telekom Müdürlüğü

  Mardin İl Telekom Müdürlüğü

  Adıyaman İl Telekom Müdürlüğü

  Adıyaman İl Telekom Müdürlüğü  Şanlıurfa İl Telekom Müdürlüğü

  Van PTT Başmüdürlüğü   Van PTT Başmüdürlüğü
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  Batman İl Telekom Müdürlüğü

  Siirt İl Telekom Müdürlüğü

  Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü

  Batman İl Telekom Müdürlüğü

  Siirt İl Telekom Müdürlüğü

  Tunceli İl Telekom Müdürlüğü

  Türk Telekom A.Ş. Doğu-II (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğü

  Tunceli İl Telekom Müdürlüğü

  Diyarbakır İl Telekom Müdürlüğü

  Türk Telekom A.Ş. Doğu-II (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğü

  Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü   Batman İl Telekom Müdürlüğü
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Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın,  Şube Sekreterimiz Alptekin Ilı-
ca ve Şube Mali Sekreterimiz Engin 
Öndeş Mersin İl Telekom Müdür-
lüğü ve bağlı işyerlerinde çalışan 
üyelerimizi ziyaret ederek bilgilen-
dirme toplantıları gerçekleştirdiler.

Şube Başkanımız A. Gökhan 
Aydın, Şube Sekreterimiz Alptekin 
Ilıca ve Şube Mali Sekreterimiz En-
gin Öndeş Güney-II (Adana) Bölge 
Müdürlüğü’nde ve bağlı Telekom 
Müdürlükleri bünyesinde çalışan 
üyelerimizle bir araya gelerek bilgi-
lendirme toplantıları düzenlendi.

Şube Yöneticilerimiz ayrıca Yüre-
ğir Telekom Müdürü Murat Tunç’u 
da makamında ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız A. Gökhan    
Aydın Osmaniye İl Telekom Müdür-
lüğü bünyesinde Kadirli’de çalışan 
üyelerimizi ziyaret ederek bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirdi.

Adana 
Şubesi

Mersin İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Osmaniye İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde 
Kadirli’de Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Güney-II Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Müdürlükler 
Bünyesinde Çalışan Üyelerimizle Toplantılar Yapıldı
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Tarsus Telekom Müdürlüğünde Toplantı Yapıldı

Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın ve Şube Sekreterimiz Alptekin 
Ilıca, (Mersin) Tarsus Telekom Mü-
dürlüğü bünyesinde çalışan üyeleri-
mizle bir araya gelerek bilgilendir-
me toplantısı düzenlediler.

Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın ve Şube Sekreterimiz Alptekin 
Ilıca, Kahramanmaraş İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan üye-
lerimizle bir araya gelerek bilgilen-
dirme toplantısı düzenlediler.

Şube Yönetim Kurulumuz, PTT 
A.Ş. bünyesinde Gaziantep’de çalı-
şan Taşeron firma personelleri ve 
üyelerimizle toplantı yaptılar. Top-
lantıda Şube Başkanımız A. Gökhan 
Aydın çalışanlara sendika faaliyet-
leri ve sendika üyeliği hakkında bilgi 
verdiler.

Şube Yöneticilerimiz, Gaziantep 
PTT Başmüdürü Muammer Güney 
ile görüştüler.

PTT A.Ş. Bünyesinde Gaziantep’de 
Çalışanlarla Toplantı Yapıldı

Kahramanmaraş İl Telekom Müdürlüğünde
Toplantı Yapıldı
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Şube Başkanımız Tagi İş, Şube 
Sekreterimiz Yusuf Eriş ve Yö-
netim Kurulu Üyemiz Hasan                              
Hüseyin Arısoy Yenişehir Telekom 
Müdürlüğü’ne bağlı Çukurca Şebe-
ke ve Şantiye Amirliği’nde çalışan 
üyelerimizi ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız Tagi İş ve 
Şube Sekreterimiz Yusuf Eriş Bah-
çelievler Telekom Müdürlüğü’ne 
bağlı Ümitköy Şebeke ve Şantiye 
Amirliği’nde çalışan üyelerimizi zi-
yaret ettiler.

Şube Başkanımız Tagi İş, Şube 
Sekreterimiz Yusuf Eriş, Şube Mali 
Sekreterimiz Cengiz Demirbaş 
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan 
Hüseyin Arısoy PTT A.Ş. Çanka-
ya Dağıtım ve Toplama Merkezi 
Müdürlüğü’nde çalışan taşeron iş-
çilerimizi ziyaret edip, Taşeron ya-
sası ve Sendikal Örgütlenme ile il-
gili bilgilendirme toplantısı yaptılar.

Ankara 
Şubesi

Çukurca Şebeke ve Şantiye 
Amirliği Ziyaret Edildi

PTT Çankaya Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğü’nde 
Çalışan Taşeron İşçilerimizi Ziyaret Ettik

Ümitköy Şebeke ve Şantiye Amirliği Ziyareti
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Bahçelievler Telekom Müdürlüğü Ziyareti
Şube Başkanımız Tagi İş ve Şube 

Sekreterimiz Yusuf Eriş Bahçeli-

evler Telekom Müdürlüğü’nde ve 

Şebeke Amirliği’nde çalışan üyele-

rimizi ziyaret ettiler. Toplantı son-

rası Bahçelievler Telekom Müdürü      

Murat Köksaldı‘ya nezaket ziyare-

tinde bulundular.

Şube Başkanımız Tagi İş ve Şube 
Sekreterimiz Yusuf Eriş Anadolu 
Merkez-I Bölge Müdürlüğü’nde ça-
lışan üyelerimizi ziyaret edip, işyer-
lerinde yaşanan sıkıntılar ve güncel 
konular hakkında bilgi alışverişi 
yaptılar.

Şube Başkanımız Tagi İş ve Şube 
Sekreterimiz Yusuf Eriş Türk-İş’e 
bağlı Sendikaların Şube Başkanları 
ile Kurtuluş Parkında Yatağan İşçi-
lerini ziyaret edip destek verdiler.

Kurtuluş Parkında Yatağan İşçileri Ziyaret Edildi

Anadolu Merkez - I Bölge Müdürlüğünde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi
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Şube Başkanımız Hüseyin Öz-
çoban ve Şube Mali Sekreterimiz 
Murat Senem Burdur İl Telekom 
Müdürlüğünde çalışan üyelerimizle 
şantiyede kahvaltıda bir araya geldi. 
Şube yöneticilerimiz il merkezi ile 
Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde 
çalışan üyelerimizi de ziyaret ede-
rek bilgilendirme toplantıları yaptı-
lar. Üyelerimizle yapılan toplantılar-
da, iş hayatında yaşanan gelişmeler, 
İSG ve şube faaliyetleri ile ilgili bil-
giler verildi.

Antalya
Şubesi

Burdur İl Telekom Müdürlüğü 
Ziyareti

PTT A.Ş. Antalya Başmüdürlüğü Ziyareti

Isparta İl Telekom Müdürlüğü Ziyareti

Şube Başkanımız Hüseyin Özço-
ban, Şube Mali Sekreterimiz Murat 
Senem  ile birlikte PTT A.Ş. Antal-
ya Başmüdürü Mustafa Kaplan’ı 
makamında ziyaret ederek, çalış-
ma hayatı ve taşeronlarla ilgili bilgi 
alışverişinde bulundu.

Şube Başkanımız Hüseyin Öz-
çoban ve Şube Sekreterimiz Halil 
Özen Isparta İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle İl 
Telekom Müdürü Mehmet Taşdö-
ğen ve Operasyon Müdürü Celalet-
tin Kıyak’ın da katıldığı kahvaltıda 
bir araya geldiler. Şube yöneticile-
rimiz kahvaltı sonrasında üyeleri-
mizi görev yerlerinde ziyaret ederek 
güncel konular ve şube faaliyetler 
hakkında bilgilendirmeler de bu-
lundu.
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Antalya PTT A.Ş. bünyesinde ça-
lışan taşeron işçileriyle şubemizde 
toplantı yapıldı.

Toplantıda Şube Başkanımız Hü-
seyin Özçoban çalışanlara sendikalı 
olmanın gerekliliği, sendikal çalış-
malarımız ve sendikamız ile ilgili 
bilgiler verdi.

Karaman İl Telekom Müdürlüğünde Toplantı Yapıldı

Antalya PTT’de Çalışan Taşeron İşçileriyle 
Şubemizde Toplantı Yapıldı

Antalya Şube Başkanımız Hü-

seyin Özçoban ve Şube Mali Sekre-

terimiz Murat Senem Antalya PİM 

bünyesinde çalışan taşeron işçile-

riyle işyerinde kahvaltıda bir araya 

gelerek toplantı yaptı. Toplantı da 

çalışanlara sendikalı olmanın öne-

mi, gerekliliği anlatıldı ve sendika-

mız ile ilgili bilgiler verildi.

Antalya PİM Bünyesinde Çalışan Taşeron İşçileriyle 
Bir Araya Gelerek Toplantı Yapıldı

Şube Başkanımız Hüseyin Öz-
çoban ve Şube Sekreterimiz Halil 
Özen Karaman İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde şantiye ve il müdür-
lüğü servislerinde çalışan üyeleri-
mizi ziyaret ederek bilgilendirme 
toplantısı yaptı. Toplantıda üyeleri-
mize iş hayatında yaşanan gelişme-
ler, İSG ve şube faaliyetleri ile ilgili 
bilgiler verildi.

Şube yöneticilerimiz, toplan-
tı sonrasında Karaman İl Telekom 
Müdürü Mehmet Olcar’ı ziyaret 
ederek bilgi alışverişinde bulundu.
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Şube Başkanımız Hüseyin Er-
dal, Diyarbakır Suriçi Telekom Mü-
dürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 
16.04.2014 tarihinde sabah kahval-
tısında bir araya geldi.

Şube Başkanımız Hüseyin Er-
dal ve Şube Sekreterimiz Muham-
med Kaya PTT A.Ş. bünyesinde 
Mardin’de çalışan Taşeron firma 
personelleriyle toplantı yaparak ça-
lışanlara sendika faaliyetleri, sen-
dikal örgütlenme ve sendika üyeliği 
hakkında ayrıntılı bilgi verdiler.

Şube Yöneticilerimiz Mardin PTT 
Başmüdürü Hüseyin Öztürk’ü de 
makamında ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız Hüseyin Er-
dal, Diyarbakır il merkezi ile Ergani, 
Dicle, Çermik, Bismil, Çınar, Silvan, 
Kulp, Lice ve Hani ilçelerinde çalı-
şan üyelerimizi ziyaret ederek bilgi-
lendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Diyarbakır 
Şubesi

Suriçi Telekom Müdürlüğü Müşteri 
İlişkileri Müdürlüğü Ziyareti

Diyarbakır İl Merkezi ve İlçelerde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

PTT A.Ş. Bünyesinde Mardin’de Çalışan Taşeron 
Firma Personelleri ile Toplantı Yapıldı
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Şube Başkanımız Hüseyin Erdal 

ve Şube Sekreterimiz Muhammed 

Kaya, PTT A.Ş. bünyesinde Van ili-

miz Kargo ve Dağıtım Servislerinde 

çalışan Taşeron firma personelle-

riyle toplantı yaptılar. Toplantıda 

çalışanlara sendika faaliyetleri ve 

sendika üyeliği hakkında bilgi ver-

diler.

Şube Başkanımız Hüseyin Erdal 
ve Şube Sekreterimiz Muhammed 
Kaya, PTT A.Ş. bünyesinde Şanlıur-
fa ilimiz Siverek ilçesinde Kargo ve 
Dağıtım Servislerinde çalışan Ta-
şeron firma personelleriyle toplantı 
yaptılar. Toplantıda çalışanlara sen-
dika faaliyetleri ve sendika üyeliği 
hakkında bilgi verdiler.

Şube Yöneticilerimiz Türk Tele-
kom A.Ş. bünyesinde Siverek ve Hil-
van ilçelerinde çalışan üyelerimizi 
de ziyaret ederek toplantılar yaptı-
lar.

Siverek ve Hilvan’da Toplantılar Yapıldı

PTT A.Ş. Bünyesinde Van’da Çalışan Taşeron Firma 
Personelleri İle Toplantı Yapıldı

Şube Başkanımız Hüseyin Er-

dal ve Şube Sekreterimiz Muham-

med Kaya, PTT A.Ş. bünyesinde 

Şanlıurfa ilimiz Kargo ve Dağıtım 

Servislerinde çalışan Taşeron fir-

ma personelleriyle toplantı yaptılar. 

Toplantıda çalışanlara sendika faa-

liyetleri ve sendika üyeliği hakkında 

bilgi verdiler.

PTT A.Ş. Bünyesinde Şanlıurfa’da Çalışan Taşeron 
Firma Personelleri İle Toplantı Yapıldı
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Erzurum şubemizi ziyaret eden 
İl Emniyet Müdür Yardımcısı K.Ersin 
Ersoy Şube Başkanımız Kemal Ak-
kan ile güncel konular ve sendikal 
faaliyetler hakkında görüşme yaptı.

Türk Telekom A.Ş. Doğu-I (Erzu-

rum) Bölge Müdürlüğünün düzen-

lemiş olduğu Spor Olimpiyatlarında 

Basketbol, Futbol ve Voleybol turnu-

valarında şampiyon olan takımlara 

plaketlerini veren Şube Başkanımız 

Kemal Akkan birlik ve beraberlik 

mesajları verdi.

Yakutiye Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyemiz Caner 
Doğan’ı tedavi gördüğü hastane zi-
yaret eden Şube Başkanımız Kemal 
Akkan üyemize geçmiş olsun dilek-
lerinde bulundu.

Erzurum 
Şubesi

İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
K. Ersin Ersoy Şubemizi Ziyaret Etti

Üyemiz Caner Doğan Tedavi Gördüğü Hastanede 
Ziyaret Edildi

Doğu-I Bölge Müdürlüğünün Düzenlenmiş Olduğu 
Spor Olimpiyatları Sona Erdi
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Ilıca Telekom Amirliğinde çalı-
şan üyelerimizi ziyaret eden Şube 
Başkanımız Kemal Akkan, üyeleri-
mizle güncel konular hakkında soh-
bet etti.

Şube Başkanımız Kemal Akkan 
ve Şube Sekreterimiz Hüsamettin 
Alyar, Bingöl İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 
toplantı yaptı. Toplantı üyelerimi-
zin sorunları dinlenerek çözüme 
kavuşturuldu, sendikal faaliyetler 
hakkında bilgi verildi.

Bingöl İl Telekom Müdürlüğünde Toplantı Yapıldı

Ilıca Telekom Amirliği’ni Ziyaret

Şube Başkanımız Kemal Akkan 
şubemizde temsilcilerimiz ile bir 
araya gelerek, güncel konular ve 
sendikal faaliyetler hakkında tem-
silcilerimize bilgiler verdi, üyeleri-
mizin sorunları hakkında fikir alış-
verişinde bulunuldu.

Şubemizde Toplantı Yapıldı
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Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar, Kadıköy Telekom Müdür-
lüğüne bağlı Örnek Santralinde 
çalışan üyelerimizle sabah kahval-
tısında bir araya gelerek, sendikal 
konular hakkında bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirdi.

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-

raktar, Kadıköy Telekom Müdürlü-

ğüne bağlı Acıbadem Santralinde 

çalışan üyelerimizle öğlen yemeği 

sonrasında bir araya gelerek, sen-

dikal konular ve işyerinde yaşanan 

sorunlar hakkında bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirdi.

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-

raktar, Türk Telekom A.Ş. İstanbul-II 

(Anadolu Yakası) Bölge Müdürlüğü-

ne bağlı Enerji Soğutma Sistemleri 

Müdürlüğünde çalışan üyelerimizle 

16.00-18.00 saatleri arasında top-

lantı salonunda bir araya gelerek, 

sendikal konular hakkında bilgilen-

dirme toplantısı gerçekleştirdi.

İstanbul 
Anadolu Yakası 

Şubesi

Örnek Santrali Çalışanları İle 
Bir Araya Gelindi

Enerji Soğutma Sistemleri Müdürlüğü Çalışanları ile 
Bir Araya Gelindi

Acıbadem Santrali Çalışanları İle Bir Araya Gelindi



Haber-İş   •   Sayı 81  •  Ağustos 2014 41

Haber-İş

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-

raktar, Üsküdar Telekom Müdür-

lüğüne bağlı Beylerbeyi, Kandilli 

ve Göksu Santrallerinde çalışan 

üyelerimizle öğlen yemeğinde bir 

araya gelerek, sendikal konular ve 

işyerinde yaşanan sorunlar hakkın-

da bilgilendirme toplantısı gerçek-

leştirdi.

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-

raktar, Kadıköy Telekom Müdürlü-

ğüne bağlı Kadıköy Santralinde ça-

lışan üyelerimizle öğlen yemeğinde 

bir araya gelerek, sendikal konular 

ve işyerinde yaşanan sorunlar hak-

kında bilgilendirme toplantısı ger-

çekleştirdi.

Kadıköy Santrali Çalışanları İle Bir Araya Gelindi

Beylerbeyi, Kandilli ve Göksu Santralleri Çalışanları 
İle Bir Araya Gelindi

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-

raktar, Kadıköy Telekom Müdürlü-

ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 

öğlen yemeğinde temsilcilik oda-

sında bir araya gelerek, sendikal 

konularda bilgi paylaşımında bu-

lundu, üyelerimizi çalıştıkları birim-

lerde ziyaret etti.

Kadıköy Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi
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Şube Başkanımız Mehmet Sait De-
rin, Şube Sekreterimiz Mehmet Çebi 
ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı Arıcı 
Gaziosmanpaşa Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplu iş sözleşmesi ve 
şubenin çalışmaları hakkında bilgi-
lendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Şube Yöneticile-
rimiz Gaziosmanpaşa Telekom Mü-
dürü Nafiz Fırat, Operasyon Müdürü 
Gökhan Başural ve Ticari Faaliyetler 
Müdürü Ahmet Kılınç ile görüştüler.

Şube Başkanımız Mehmet Sait 
Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 
Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 
Arıcı Tekirdağ İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplu iş sözleşmesi ve 
şubenin çalışmaları hakkında bilgi-
lendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında Şube Yöneti-
cilerimiz Tekirdağ İl Telekom Müdürü 
Dilek Çetintaş, Erişim Planlama ve 
Yatırım Müdürü Ersin Ersöz ile gö-
rüştüler.

Şube Başkanımız Mehmet Sait 
Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 
Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 
Arıcı Kırklareli İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 
bir araya gelerek toplu iş sözleşme-
si ve şubenin çalışmaları hakkında 
bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirildi.

Toplantı sonrası Şube Yöneticile-
rimiz Kırklareli İl Telekom Müdürü 
Nihat Kaya ile görüştüler.

İstanbul 
Avrupa Yakası 

Şubesi

Gaziosmanpaşa Telekom 
Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı

Kırklareli İl Telekom Müdürlüğü’nde 
Toplantı Yapıldı

Tekirdağ İl Telekom Müdürlüğü’nde 
Toplantı Yapıldı
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Şube Başkanımız Mehmet Sait 

Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 

Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 

Arıcı Gayrettepe Telekom Müdürlü-

ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 

bir araya gelerek toplu iş sözleşme-

si ve şubenin çalışmaları hakkında 

bilgilendirme toplantısı gerçekleş-

tirildi.

Şube Başkanımız Mehmet Sait 

Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 

Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 

Arıcı İkitelli Telekom Müdürlüğü 

bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 

araya gelerek toplu iş sözleşmesi ve 

şubenin çalışmaları hakkında bilgi-

lendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İkitelli Telekom Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı

Gayrettepe Telekom Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı

Şube Başkanımız Mehmet Sait 

Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 

Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 

Arıcı Topkapı Posta Dağıtım Mü-

dürlüğü bünyesinde çalışan üye-

lerimizle bir araya gelerek toplu iş 

sözleşmesi ve şubenin çalışmaları 

hakkında bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirildi.

Topkapı Posta Dağıtım Müdürlüğü’nde
Toplantı Yapıldı
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06 Haziran 2014 tarihinde 
İzmir’de bulunan temsilcilerimiz 
ile şubemizde bir araya gelinerek, 
işyerlerinde yaşanan sıkıntılar, sen-
dikal faaliyetler ve PTT taşeronda 
örgütlenme ile ilgili istişare toplan-
tısı yapıldı. Toplantıya Genel Mali 
Sekreterimiz Kemal İlçioğlu’da 
katılarak torba yasa ve sendikal 
gelişmeler ile ilgili bilgilendirmede 
bulundu.

Şube Başkanımız Özkan Oyuk, 
Şube Sekreterimiz İrfan Uygun , Şube 
Mali Sekreterimiz Aslan Özdemir ve 
Baştemsilcimiz Musa Özdemir  Ma-
nisa İl Telekom Müdürlüğü bünyesin-
de çalışan  üyelerimizi ziyaret ettiler, 
daha sonra  PTT A.Ş. bünyesinde  ça-
lışan Taşeron firma personelleriyle 
toplantı yaparak çalışanlara sendika 
faaliyetleri, sendikal örgütlenme ve 
sendika üyeliği hakkında ayrıntılı bilgi 
verdiler.

08 Mayıs 2014 Tarihinde  Şube 
Başkanımız Özkan Oyuk, Şube 
Sekreterimiz İrfan Uygun, Şube 
Mali Sekreterimiz Aslan Özdemir 
ve Baştemsilcimiz Yaşar Konuk 
Balıkesir İl Telekom Müdürlüğü ve 
Bandırma Telekom Müdürlüğü bün-
yesinde çalışan üyelerimizi ziyaret 
edip, işyerlerinde yaşanan sıkıntılar 
ve güncel konular hakkında bilgi 
alışverişi yaptılar.

İzmir 
Şubesi Temsilcilerimizle Bir Araya Gelindi

Balıkesir İl Telekom ve Bandırma Telekom 
Müdürlükleri Ziyaret Edildi

Manisa Teşkilat Gezisi Kapsamında 
Toplantılar ve Ziyaretler Yapıldı
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Şube Başkanımız Özkan Oyuk, 

Şube Sekreterimiz İrfan Uygun, 

Şube Mali Sekreterimiz Aslan Öz-

demir, Kuşadası Telekom Müdürü 

Kamil Balcı ve temsilcimiz Murat 

Bayrak (Aydın) Kuşadası Telekom 

Müdürlüğünde düzenlenen işçi ge-

cesine katıldılar.

Kuşadası Telekom Müdürlüğünde 
İşçi Gecesi Düzenlendi

16 Nisan 2014 tarihinde Şube 

Başkanımız Özkan Oyuk ve Şube 

Sekreterimiz İrfan Uygun,  temsil-

cilerimiz Atila Kesgin ve Ali Ma-

dencioğlu ile birlikte (Aydın) Nazil-

li Telekom Müdürlüğünde çalışan 

üyelerimizle bir araya gelerek top-

lantı yaptılar. Emekli olan üyeleri-

mize sendikamızın amblemini taşı-

yan saat hediye ettiler.

Şube Başkanımız Özkan Oyuk,  
Manisa İl Telekom Müdürü İsmail 
Uzel, Müdür Yardımcısı Kadircan 
Eskihancılar, Erişim Planlama Yatı-
rım Müdürü Şebnem Koyun, Erişim 
Operasyon Müdürü Turan Yılmaz, 
Mesir Telekom Müdürü Derya Kö-
roğlu, Network Müdürü Zeki Demir 
ve baştemsilcimiz Musa Özdemir ile 
kahvaltıda bir araya gelerek istişare 
toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa İl Telekom Müdürlüğü Ziyareti

Nazilli Telekom Müdürlüğü Ziyareti
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Amasya ve Çorum İl Telekom 
Müdürlükleri bünyesinde ilçeler-
de çalışan üyelerimizi ziyaret eden 
Şube Başkanımız Erol Toprak ve 
Şube Sekreterimiz Suat Esmer bil-
gilendirme toplantıları yaptılar.

Şube Başkanımız Erol Toprak, 

Şube Sekreterimiz Suat Esmer ve 

Şube Mali Sekreterimiz Ali Bağ-

cı, Yozgat İl Telekom Müdürlüğü 

bünyesinde çalışan üyelerimizle 

kahvaltıda bir araya gelerek, bilgi-

lendirme toplantısı yaptılar. Toplan-

tıda baştemsilcimiz Murat Ekinci 

ve temsilcimiz Cem Okur da hazır 

bulundular.

Erciyes Telekom Müdürlüğüne 
bağlı Yenimahalle Repartitöründe 
çalışan üyelerimiz organize etikleri 
kahvaltıya şube yöneticilerimizi de 
davet ettiler. Kahvaltıda şube yöne-
ticilerimiz üyelerimizle güncel ko-
nular hakkında sohbet ettiler.

Kayseri 
Şubesi

Yozgat İl Telekom Müdürlüğü’nde 
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Yenimahalle Repartitöründe Çalışan Üyelerimizle 
Kahvaltıda Bir Araya Gelindi

Amasya Ve Çorum İl Telekom Müdürlüğü 
Bünyesinde Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi
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Kayseri Şube Başkanımız Erol 
Toprak ve Şube Mali Sekreterimiz 
Ali Bağcı  Malatya İl Telekom Mü-
dürlüğü bünyesinde çalışmakta 
iken 23 Nisan 2014 tarihinde ge-
çirdiği İş Kazası sonucu yaralanan 
Aytekin Aslan’a geçmiş olsun ziya-
retinde bulundular.

İş kazalarının bir daha yaşanma-
ması dilekleriyle Aytekin Aslan’ın 
mesai arkadaşları kurban kestiler.

Şube Başkanımız Erol Toprak 
ve Şube Sekreterimiz Suat Esmer, 
Sinop’un Ayancık, Türkeli, Boyabat 
ve Durağan ilçelerinde çalışan üye-
lerimizle bir araya gelerek, bilgilen-
dirme toplantıları yaptılar.

Ayancık, Türkeli, Boyabat ve Durağan’da 
Toplantılar Yapıldı

İş Kazası Geçiren Üyemiz Aytekin Akkaya’ya 
Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Talas Repartitörlüğünde Toplantı Yapıldı
Şube Başkanımız Erol Toprak, 

Şube Sekreterimiz Suat Esmer ve 
Şube Mali Sekreterimiz Ali Bağ-
cı, Erciyes Telekom Müdürlüğü’ne 
bağlı Talas Repartitörlüğü’nde ça-
lışan üyelerimizle kahvaltıda bir 
araya gelerek, bilgilendirme top-
lantısı yaptılar. Toplantıya Anadolu 
Merkez-II (Kayseri) Bölge Müdür 
Yardımcısı Yılmaz Tohumoğlu, Erci-
yes Telekom Müdürü Mehmet Fevzi 
Sever ve Operasyon Müdürü Serdar 
Özbayrak da katıldı.
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Bu sayımızda, örgütlü bulunduğumuz ana işyerle-
rimizden olan PTT Genel Müdürlüğü işyerlerinde-
ki muvazaa olgusunu işlemeyi ve siz üyelerimizin 

bilgilerine sunmayı uygun gördük. Faydalı olmayı umut 
ederek hepinize en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyor, 
bu vesileyle mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile ol-
masını diliyoruz.

Uygulamada PTT Genel Müdürlüğü tarafından asıl işi 
niteliğindeki posta ayırım ve dağıtım işlerinin bölünerek 
taşeronlara verildiği görülmektedir. 

PTT Genel Müdürlüğünün bu uygulaması, yani asıl işi 
niteliğindeki işleri bölerek taşeronlara vermesi 4857 sa-
yılı Yasanın 2.maddesi anlamında muvazaadır. Muvazaa-
nın tespit edildiği durumlarda taşeronlarda çalışan işçiler 
başlangıçtan itibaren PTT Genel Müdürlüğünün işçisi sa-
yılırlar. Ayrıca Sendikaya üye olmaları durumunda Sen-
dika ile PTT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan toplu 
iş sözleşmesinden, bu üyeliklerinin işverene bildirildiği 
tarihten itibaren yararlanırlar. Sendikalı olduktan sonra, 
sendikalı üyelerin yararlandığı tüm hak ve yetkilerden ta-
şeron işçileri de aynen yararlanmaya başlarlar. 

4857 sayılı İş Kanunun konuyla ilgili 2.maddesindeki 
düzenlemenin ilgili bölümlerinde;

“Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet 
üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölü-
münde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlen-
dirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran 
diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işve-
ren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu 
Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf ol-
duğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden 
alt işveren ile birlikte sorumludur.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alı-
narak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları 
kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kim-
se ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel 
olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme 

dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İş-
letmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere 
verilemez.

(Ek fıkra: 5538 - 1.7.2006 / m.18/a) Kanuna veya ka-
nunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum 
ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak 
sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortak-
lıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun 
hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan 
sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılan-
lar, bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;

a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya po-
zisyonlara atanmaya,

b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin 
kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş söz-
leşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenen her türlü mali haklar ile sosyal 
yardımlardan yararlanmaya,

hak kazanamazlar.
(Ek fıkra: 5538 - 1.7.2006 / m.18/a) Sekizinci fıkrada 

belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işveren-
ler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tabi olduk-
ları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına 
sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan 
kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tabidir. Sekizinci 
fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların ser-
mayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonla-
rında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, 
kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atan-
ma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan 
mali haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri 
hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet 
alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma 
yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bı-
rakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici 
işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların ça-
lıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz” hükümlerine yer veril-
miştir.

Tarafların aralarında anlaşarak gerçekte yapmak is-
temedikleri bir hukuki işlemi üçüncü kişileri aldatmak 
amacıyla yapıyormuş gibi görünmelerine muvazaa denir.

Av. Serkan MERCİMEK
Hukuk Müşaviri

PTT Genel Müdürlüğü 
İşyerlerinde Muvazaa
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Alt İşverenlik Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki durum-
lar muvazaa olarak tanımlanmıştır.

1) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine 
ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen 
işlerin alt işverene verilmesi, 

2) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan 
alt işverenlik ilişkisi, 

3) Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alı-
narak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam 
ettirilmesi,

4) Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçi-
lerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma 
mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da 
ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini giz-
lemeye yönelik işlemler.

Dolayısıyla işlemin muvazaalı olduğunun tespit edil-
mesi halinde sözleşme hiç yokmuş gibi, işçiler baştan 
itibaren asıl işverenin işçisiymiş gibi işlem tesis edilecek, 
yükümlülükler buna göre baştan tespit edilecektir.

Muvazaalı işlemlerin önlenmesine yönelik olarak 5763 
sayılı Kanun ile İş Kanununda önemli düzenlemeler yapıl-
mıştır. Bu kapsamda asıl işveren ile alt işveren arasında 
kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getirilmiştir. 

İş Kanununda yapılan değişiklik ile, Yasanın yayım ta-
rihinden itibaren, iş alan alt işveren, kendi işyerinin tescili 
için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi 
ve gerekli belgelerle birlikte, bir ay içerisinde bölge mü-
dürlüğüne bildirim yapmakla yükümlü tutulmuştur.

Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait 
belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenecek, in-
celeme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu 
tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ 
edilecektir. 

Muvazaanın incelenmesinde özellikle; 
a) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tara-

fından yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin 
yardımcı işlerinden olup olmadığı,

b) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olup ol-
madığı,

c) Alt işverenin daha önce o işyerinde çalıştırılan bir 
kişi olup olmadığı,

ç) Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye 
sahip olup olmadığı,

d) İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe 
uygun olup olmadığı,

e) Alt işverene verilen işte asıl işveren adına koordi-
nasyon ve denetimle görevlendirilenlerden başka asıl iş-
verenin işçisinin çalışıp çalışmadığı,

f) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun 
öngördüğü kamusal yükümlülüklerden kaçınmayı amaç-
layıp amaçlamadığı, 

g) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş söz-
leşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut mevzuattan kaynakla-

nan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da orta-
dan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı,

 hususları göz önünde bulundurulacaktır.

PTT Genel Müdürlüğü ile taşeronlar arasındaki söz-
leşmeler incelendiğinde, PTT Genel Müdürlüğü tarafından 
taşeronlara ihale ile verilen işlerin işletmenin ve işin ge-
reği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerden 
olmadığı açıkça görülmektedir. Zira taşeron işçilerinin 
neredeyse tamamı asgari ücretle çalıştırılan vasıfsız işçi-
lerden oluşmaktadır. Bu da herhangi bir uzmanlık gerek-
tirmeyen bir işin Kanuna aykırı olarak muvazaalı olarak 
taşerona verildiğini göstermektedir. 

Öte yandan, PTT Genel Müdürlüğü, sırf sendikasız işçi 
çalıştırmak adına da taşeronlara iş vermektedir. Örgütlü 
bulunan Sendikamız işçilerine bu işler yaptırılsa toplu iş 
sözleşmesi uyarınca yüksek ücret ve diğere parasal-sos-
yal hakları ödemek zorunda kalacak olan PTT Genel Mü-
dürlüğü toplu iş sözleşmesini dolanmak, sendikasız işçi 
çalıştırmak ve dolayısıyla işçilik maliyetlerini azaltarak 
daha fazla kar elde etme amacıyla taşeronlaşmaya git-
mektedir. 

Tüm bu hususlar göstermektedir ki PTT Genel Mü-
dürlüğünün taşeronlara iş vermesi ve asıl işi niteliğindeki 
işleri maliyet azaltmak ve sendikasız işçi çalıştırmak ga-
yesiyle hareket etmesi muvazaalıdır. 

Tüm taşeron işçisi kardeşlerimizi Türkiye Haber-iş 
Sendikası çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyor ve 
bu kardeşlerimize bu tarihten itibaren onurlu bir hayat ya-
şamalarını vaad ediyoruz. Bilinmelidir ki, Türkiye Haber-
iş Sendikasına üye olup üyelikleri PTT Genel Müdürlüğüne 
bildirilen tüm taşeron işçisi kardeşlerimiz Türkiye Haber-
iş Sendikası üyesi olarak PTT Genel Müdürlüğü ile Sen-
dikamız arasında imzalanmış bulunan XV.dönem toplu iş 
sözleşmesinin ücret, ikramiye, yemek ve yol parası, artı-
rılmış yıllık ücretli izin gibi bütün parasal ve sosyal hakla-
rından istisnasız olarak yararlanacaklardır. 

Bu üyelerimizin sendikaya üye olmalarından dolayı iş 
akitlerinin işverenler tarafından feshi halinde ise Türkiye 
Haber-iş Sendikası tarafından üyelerimize her türlü hu-
kuksal destek sağlanacak ve sendikal fesih sebepli işe 
iade davaları açılacaktır. Bu davaların kabulle sonuçlan-
ması halinde üyelerimiz ayrı ayrı, 12+4=16 aylık ücretleri 
tutarında bir tazminata hak kazanacaklardır. Ayrıca ihbar 
kıdem tazminatları da hüküm altına alınacaktır. Tüm bu 
haklar PTT Genel Müdürlüğü çalışanlarının ücret seviye-
sinden talep edilip alınacaktır. 

Değerli taşeron işçisi kardeşlerimizi “işçinin en büyük 
gücü sendikal birlik ve beraberliğidir” şiarı altında Türkiye 
Haber-iş Sendikası çatısı altında toplanmaya, onurlu bir 
şekilde yaşamaya davet ediyoruz. 

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere tüm üyelerimize 
iş barışı ve verimiyle dolu mutlu günler diliyor Ramazan 
Bayramınızı tüm sevdiklerinizle neşe içinde idrak etmeni-
zi temenni ederek tebrik ediyoruz. 
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toplamı çalışılan hafta sayısına bölümü halinde haftalık 
çalışma süresini geçmeyecek şekilde denkleştirilmesi  
öngörülmüştür. 

Diğer bir durumda haftalık çalışma süresinin hafta-
nın çalışılan günlerine farklı dağıtılması için öncelikle 
tarafların anlaşması gerekir. Tarafların anlaşması o iş 
yerinde toplu iş sözleşmesi varsa işçinin onayı baştan 
da getirilebilir. 

2-Çalışma Süresinden Sayılan Haller:

İş Kanunun 66. Maddesinde sınırlı şekilde,  işçinin 
fiilen işte geçirdiği sürelerden başka, işçinin fiilen iş 
görmediği veya asıl işini görmeksizin geçirdiği süreler 
de günlük çalışma süresinden sayılmıştır.

Aşağıda belirtilen süreler, işçi işyerinde çalışmamış 
ve herhangi iş yapmamış olsa bile, işçinin günlük çalış-
ma sürelerinden sayılır:

a- Madenlerde, taşocaklarında ya da her ne şekilde 
olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak 
işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalış-
ma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerler-
den çıkmaları için gereken süreler.

b- İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir 
yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde 
yolda geçen süreler.

c- İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde 
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi 
bekleyerek boş geçirdiği süreler.

d- İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderil-
mesi veya işveren evinde veya bürosunda ya da iş-
verenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi 
suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

e- Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt ver-
meleri için ayrılacak süreler.

f- Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, 
korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yer-

Çalışma süresi, işçinin işverenin emri altında bu-
lunmak zorunda olduğu süredir. Çalışma süresinin 
4857 sayılı İş Kanunda bir tanımı yapılmamıştır. Ancak 
iş kanununa ilişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde 
yer almaktadır. Yönetmeliğin 3. Maddesine göre çalış-
ma süresi “işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre” bu-
radaki süre deyimi işçinin fiilen çalıştırıldığı süre değil, 
işverenin emri altında geçirdiği süre olarak anlamak 
lazımdır.

1-Normal Çalışma Süresi:

4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi uyarın-
ca; genel olarak normal çalışma süresi haftada en çok 
45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerle-
rinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. 

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma 
süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 
11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. 
Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama 
çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşa-
maz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört 
aya kadar artırılabilir.   Bu iki aylık denkleştirme süresi 
toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilir. 

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, tarafların 
anlaşması ile bazı haftalarda haftalık çalışma süresinin 
üzerine çıkma imkanı mevcuttur. Bu haftalık çalışma 
süresinin üzerinde (yoğunlaştırılmış iş haftası) yapılan 
çalışmalarda daha sonraki haftalarda işçinin daha az 
(45 saatin altında ) çalıştırılması suretiyle, toplam ça-
lışma suresinin (yoğunlaştırılmış ve daha az çalışılan) 

Avukat Ali BALIKÇI

ÇALIŞMA SÜRESİ
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buçuk saati geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağ-

lık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe 

başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. 

Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işve-

ren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilir-

ler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren 

tarafından karşılanır. Gece çalışması nedeniyle sağlı-

ğının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, 

mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş 

verir. İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin 

listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan 

ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlü-

ğüne vermekle yükümlüdür. Gece ve gündüz işletilen 

ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalış-

ma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen 

ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle 

postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki 

haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. Postası de-

ğiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilme-

den diğer postada çalıştırılamaz. Konuyla ilgili ayrıntılı 

düzenleme Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürü-

tülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik‘te, kadınlar için ise daha ayrıntılı 

düzenleme, Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştı-

rılma Koşulları Hakkında Yönetmelik‘te yapılmıştır.

6-Telafi Çalışması:

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve 

genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilme-

si ya da benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma 

sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya ta-

mamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 

izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılma-

yan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalış-

malar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayıl-

maz. Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla olamaz 

ve telafi çalışmasıyla birlikte o günkü toplam çalışma 

süresi 11 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması 

yaptırılamaz.

leşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyer-
lerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken 
her türlü işlerde, bunların toplu ve düzenli bir şekil-
de götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf 
sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme 
esnasında araçlarda geçen süre ise çalışma süresin-
den sayılmaz.

3-Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri:

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile din-
lenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. İşin ni-
teliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için 
farklı şekilde düzenlenebilir. Burada önemli olan gün-
lük çalışma sürelerine riayet edilmesidir.

4-Ara Dinlenmesi:

İş kanunun 68. Maddesine göre, Ara dinlenmesi, 
günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında, iş-
yerinde uygulanan çalışma süresine göre ve o yerin ge-
lenekleri ile işin gereği dikkate alınarak işçilere verilen 
bir dinlenme süresidir.

a- Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş daki-
ka,

b- Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedi-
buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c- Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,

Ara dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süreleri asgari olup aralıksız verilir. 
Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler 
ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile 
aralıklı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerin-
de işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. 
İşçi ara dinlenmesinde kural olarak serbesttir. Ara din-
lenmesi süresinde işçi çalışmaya zorlanamaz. Bu süre 
içinde kalmak koşuluyla işçinin işyerinden ayrılması da 
engellenemez. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden 
sayılmaz. Ara dinlenmesinde işçi çalıştırılıyorsa veya 
işverenin emrine hazır bekletiliyorsa bu süre çalışma 
süresinde sayılır.   

5-Gece Süresi ve Gece Çalışmaları:

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de baş-
layarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 
11 saat süren dönemdir. İşçilerin gece çalışmaları yedi-
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TÜRK-İŞ’in yaptığı çalışmanın 
2014 Temmuz ayı sonuçlarına göre:

•	 Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yapması gereken gıda 
harcaması tutarı (açlık sınırı) 
1.177,31 lira,

•	 Gıda harcaması ile birlikte giyim, 
konut (kira, elektrik, su, yakıt), 

cama tutarını ortaya koymaktadır. 
Bu tutar ücret olmayıp, haneye gir-
mesi gereken toplam gelirdir. An-
cak ailede çalışan sayısının genelde 
tek kişi olduğu ve ek bir gelirin söz 
konusu olmadığı durumlarda, elde 
edilen ücret geliri ailenin temel ih-
tiyaçlarını karşılamaktan uzak kal-
maktadır.

TÜRK-İŞ, 27 yıldan bu yana her 
ay çalışanların geçim koşullarını or-
taya koymak ve temel ihtiyaç mad-
delerindeki fiyat değişikliğinin aile 
bütçesine yansımalarını belirlemek 
amacıyla “açlık ve yoksulluk sınırı” 
araştırmasını gerçekleştirmektedir. 
Konfederasyonun çalışması, insan 
onuruna yaraşır bir yaşam sürdüre-
bilmek için yapılması gereken har-

 DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.177 LİRA, YOKSULLUK SINIRI 3.835 LİRA

 YAZIN GIDA FİYATLARI DÜŞMEDİ: ONİKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 16,35

 BİR KİŞİNİN YAŞAM MALİYETİ 1.401 LİRA

 İKTİSADEN DAR ve SABİT GELİRLİ KESİMLERİN DURUMU BİLDİĞİNİZ GİBİ…

TEMMUZ 2014
AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

Kayseri Şubesine bağlı 
Erciyes Telekom Müdürlüğü 
işçilerinden değerli üyemiz,

CENGİZ ÖZER
21 Nisan 2014 tarihinde 

geçirdiği kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti.

Kayseri Şubesine bağlı 
Posta İşleme Merkez Mü-
dürlüğü işçilerinden değerli 
üyemiz,

YUSUF KAÇMAZ
10 Nisan 2014 tarihinde 

hayatını kaybetti.

Antalya Şubesine bağlı 
Konya Mevlana Telekom Mü-
dürlüğü işçilerinden değerli 
üyemiz,

SADİ ÖNAL
09 Nisan 2014 tarihinde 

geçirdiği trafik kazası sonu-
cu hayatını kaybetti.

Vefat ve Başsağlığı

Merhum ÖZER, KAÇMAZ ve ÖNAL’a Yüce Allah’tan rahmet ailesine, dostlarına ve
teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.
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aylık maaşları ise; Temmuz 2014 

itibariyle, ek ödeme dahil olmak 

üzere en düşük emekli aylığı işçide 

1.047 lira, esnafta 813 lira ve me-

murda 1.281 liradır.

İktisaden dar ve sabit gelirli ke-

simlerin gelirleri arasındaki farklı-

lık, enflasyona endeksli ücret/maaş 

artışları nedeniyle zaman içinde 

daha adaletsiz duruma gelmektedir. 

En düşük gelir düzeyini “insana ya-

kışır yeter ücret” olarak belirleme-

den genellikle enflasyon oranında 

yapılan artış, çoğu zaman var olan 

adaletsizliği daha da artırmaktadır.

“mutfak enflasyonu”ndaki değişim 
şöyle olmuştur:

•	 Ankara’da yaşayan dört kişilik 
bir ailenin “gıda için” yapması 
gereken asgari harcama tutarı 
bir önceki aya göre yüzde 1,66 
oranında artış gösterdi.

•	 Yılın ilk yedi ayı itibariyle artış 
oranı yüzde 8,85 olarak gerçek-
leşti.

•	 Gıda enflasyonunda oniki ay iti-
bariyle artış oranı yüzde 16,35 
oldu.

•	 Yıllık ortalama artış oranı ise 
yüzde 12,22 olarak hesaplandı.

Ücretli çalışanların gelirlerine 
örnek olması bakımından en düşük 
devlet memuru maaşı 1.744 lira ve 
asgari ücret 891 liradır. Emeklilerin 

ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu 
diğer harcamaların toplam tuta-
rı (yoksulluk sınırı) ise 3.834,90 
liradır.

Türkiye’de ortalama aile büyük-
lüğü olan dört kişi için yapılan he-
saplama sonucu bu tutarda iken, 
tek kişi için bu ay hesaplanan ya-
şam maliyeti 1.400,72 lira oldu. 
Böylece, bekar bir işçi için bu ay 
uygulanmaya başlanan net 891 lira-
lık asgari ücret ile aradaki fark 510 
liraya yükseldi. Çalışanların günlük 
yaşantılarını sürdürebilmesi için 
yaptıkları borçlanmanın temelinde 
bu gelir-harcama tutarı arasındaki 
büyük dengesizlik bulunmaktadır.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alın-
dığında Temmuz 2014 ayı itibariyle 

Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

Temmuz
2013

Aralık
2013

Haziran
2014

Temmuz
2014

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 284,66 299,01 323,56 329,17

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 234,09 247,18 264,27 269,24

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 295,38 318,62 342,23 348,11

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 197,70 216,77 228,03 230,80

Açlık Sınırı 1.011,84 1.081,59 1.158,09 1.177,31

Yoksulluk Sınırı 3.295,89 3.523,09 3.772,27 3.834,90

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir. 

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

Temmuz
2011

Temmuz
2012

Temmuz
2013

Temmuz
2014

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) -0,58 -0,59 -0,96 1,66
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 0,61 -2,22 2,72 8,85
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 6,26 5,31 10,04 16,35
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 7,76 7,46 6,21 12,22






