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Sayısı milyonları aşan ve boğaz tokluğuna prim ve 

her türlü sosyal haktan mahrum asgari ücretle taşeron 

şirketlerde çalışan işçi kardeşlerimizin sorunlarının bi-

lincinde olarak taşeronluk uygulamalarına karşı çıktık.  

Bu yanlış uygulamanın ortadan kaldırılması için mey-

danlara indik. 

İş Kanun’unun 2. Maddesi’nde de açıkça ifade edil-

diği gibi; 

“Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek ki-

şiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut 

tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, 

işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi de-

nir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek ama-

cıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin bir-
likte örgütlendiği birime işyeri denir.

Değerli Arkadaşlarım, 2014 yılını acısıyla, tatlı-
sıyla geride bıraktık. Millet olarak,  çalışanlar 
olarak 2015 yılını umut ve heyecanla karşıla-

mak istiyoruz.

2014 yılında siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan çok ha-
reketli, zaman zaman da sıkıntılı ve acı günler yaşadık.

İşverenlerin daha fazla kâr amacıyla gerekli iş gü-
venliği tedbirlerini almayışı ve buna ek olarak denetim 
eksiklik ve zafiyetleri sonucu maden ocaklarında ve di-
ğer işyerlerinde kaybettiğimiz canların ve sönen ocak-
ların acısı hâlâ yüreklerimizi yakmakta. 

Bölge lideri olmaya çalışan, uzaya uydu gönderen, 
G 20 zirvelerine katılan, az gelişmiş ülkelere hamilik 
yapmaya çalışan Türkiye’de yaşanan bu iş cinayetlerini 
unutmadık, unutmayacağız. 

2015 Yılından Umut 
Ve Beklentilerimiz...

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası
Genel Başkanı
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İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile ni-
telik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altın-
da örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlen-
me, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene 
ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer 
eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar 
ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bü-
tündür. İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin 
ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere iş-
veren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere 
karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren 
sorumludur.

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit so-
rumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında 
da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan 
hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hiz-
met üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin 
bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu 
iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde 
aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren 
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren iliş-
kisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçi-
lerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu 
iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt iş-
veren ile birlikte sorumludur.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe 
alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle 
hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde ça-
lıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi 
halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişki-
sinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt 
işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin 
işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin ge-
reği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verile-
mez” Kanunda da ifade edildiği gibi taşeron firmalarda 
çalışan arkadaşlarımızın sendikamıza üye olmalarında 
hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Hedefimiz bu ar-
kadaşlarımızı da sendikamızın çatısı altına alarak daha 
iyi yaşama ve çalışma şartlarına kavuşturmaktır. 

Çağdaş kölelik olarak değerlendirilebilecek olan 
taşeronluk uygulaması var olan koşullar içinde tek çö-
zümü taşeron şirketlerde çalışan işçi arkadaşlarımızı 
sendikamızın çatısı altına almaktır.

Kıdem tazminatı hakkındaki tartışmalar 2014 yılı-
nın bir başka kanayan yarası oldu.  1930’lu yıllardan bu 
yana aşama aşama geliştirilerek bu günkü halini alan 
kıdem tazminatı yerine Fon uygulamasının başlatılma-
sının işçinin maddi menfaatlerinde bir kayıp yarataca-
ğı düşüncesindeyiz.   Bütün sermayesi emeği olan ve 
gelecekteki hayallerini emekli olunca alacağı kıdem 
tazminatına bağlayan, kızımızın çeyizi, oğlumuzun da-
matlığı ve yaşlılığımızın garantisi olarak gördüğümüz 
kıdem tazminatının ne anlama geldiğinin bilincinde 
olarak karşı çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz.

Biliyoruz ki 2015 yılında çalışma hayatının günde-
mini yine iş kazaları, istihdam, taşeron işçilik, yoksul-
luk sorunları gibi konular teşkil edecektir.   Biz Türkiye 
Haber-İş Sendikası olarak, üyelerimizin bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da demokratik ilkeler doğrul-
tusunda kazanılmış haklarını korumaya ve geliştirmeye 
kararlılıkla devam edeceğiz.   

Türk Telekomünikasyon A.Ş., Posta ve Telgraf Teş-
kilatı A.Ş ve bağlı işyerleri için bağıtlayacağımız toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinde izlenecek yol haritası ve 
taslak çalışmalarının üzerinde titizlikle durulmaktadır. 
TÜRKSAT 2. dönem toplu iş sözleşmemiz 01 Ocak 2016 
tarihine kadar geçerlidir.  İmzalanacak toplu iş sözleş-
mesinde üyelerimizin kazanılmış haklarının korunma-
sı, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına göre geliş-
tirilmesi ana ilkemiz olarak devam etmektedir. PTT A.Ş. 
işyerleri için de Türk-İş Konfederasyonu tarafından yü-
rütülecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Mutabakat 
görüşmeleri titizlikle takip edilecektir.

Avrasya Telekom Sendikaları ile işbirliği ve daya-
nışma hedefleri çerçevesinde, Arnavutluk, Kosova ve 
Azerbaycan Telekom Sendikalarıyla karşılıklı ziyaret-
lerde bulunularak, işbirliği ve dayanışma protokolleri 
imzalanmıştır.

Diğer yandan, son zamanlarda Ülke bütünlüğümü-
zün içeriden ve dışarıdan bazı mihraklar tarafından 
zorlandığını esefle izlemekteyiz.  Gerekçesi ve şekli ne 
olursa olsun, bu konuda en küçük bir taviz verilemez. 
Doğusuyla batısıyla Türkiye bir bütündür ve bütün ola-
rak kalacaktır.   

2015 yılında; öncelikle Ülkemizde ve Dünyada barı-
şın, huzurun, sevginin ve hoşgörünün egemen olmasını, 
tüm çalışanların her türlü haklarını almasını, temenni 
ediyor, yeni yılın Milletimize, teşkilatımıza ve üyelerimi-
ze sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler getirmesini 
diliyorum.
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Türkiye Haber-İş Sendikası 
Başkanlar Kurulu, toplu iş 
sözleşmesi taslak çalışması, 

örgütlenme çalışmaları, teşkilatın 
genel konuları ve çalışma haya-
tında yaşanan gelişmeleri görüş-
mek üzere 13 Aralık 2014 tarihinde 
Ankara’da toplandı.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak, Başkanlar Kurulu toplantısının 
açılış konuşmasını yaparak, ülke-
mizin ve çalışma hayatının günde-
mindeki konuları, işkolumuzda ya-
şanan gelişmeleri ve teşkilatımızın 
genel çalışmalarını değerlendirdi.

Başkanlar Kurulu toplantısının 

devamında şube yöneticilerimiz de 

söz alarak gündemdeki konular 

hakkında değerlendirmelerde bu-

lundular.

Toplantının tamamlanmasının 

ardından aşağıda yer alan Başkan-

lar Kurulu Bildirisi yayınlandı.

Başkanlar Kurulumuz Toplandı
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Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 13 
Aralık 2014 tarihinde Sendika Genel Merkezinde 
toplanarak, toplu iş sözleşmesi taslak çalışmaları, 

örgütlenme çalışmaları içinde bulunduğumuz taşeron 
firma çalışanları üyelerimiz için yapılabilecek işlemler, 
ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeler ile 
sendikamızın çalışmalarını değerlendirerek, aşağıdaki 
hususları karar altına almıştır;

Başkanlar Kurulumuz;

1. Türk Telekomünikasyon A.Ş., Posta ve Telgraf Teş-
kilatı A.Ş ve bağlı işyerleri için bağıtlayacağımız Toplu 
İş Sözleşmesi görüşmelerinde izlenecek yol haritası ve 
taslak çalışmalarının üzerinde titizlikle durarak, imza-
lanacak toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin kazanılmış 
haklarının korunması, günün ekonomik ve sosyal şart-
larına göre geliştirilmesinin ana ilke olarak benimsen-
mesine; özellikle PTT A.Ş. işyerleri için Türk-İş Konfe-
derasyonu tarafından yürütülecek Kamu Kesimi Toplu İş 
Sözleşmesi mutabakatının titizlikle takibine;

2. Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. işyer-
leri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
07.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/85 
sayılı İşkolu Tespit Kararını titizlikle değerlendirmiş ve 
bu konuda Sendikamız tarafından 12.12.2014 tarihinde 
açılmış bulunan İşkolu Tespitine İtiraz ve İptal davasının 
titizlikle takibine ve sonucuna göre işlemler yapılması-
na;

3. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. nezdindeki taşeron 
firmalarda çalışan ve Ocak 2014 ayından itibaren Sen-

dikamız tarafından çok sıkı bir çalışmayla sendikamız 
çatısı altında örgütlenen ve üyeliklerini PTT A.Ş.’ye bil-
dirdiğimiz üyelerimizle ilgili bu şirkete karşı muvazaaya 
dayalı alacak davalarının açılmasına ve her türlü yargı-
lama masraflarının Sendikamız tarafından karşılanma-
sına;

4. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. bünyesinde olup da 
“idari hizmet sözleşmesi” kapsamında istihdam edilen 
ve 4/A’lı diye nitelenen ve sendikamız üyesi olabilecek-
leri gerek 6356 sayılı Yasa, gerek 5510 sayılı Yasa ve ge-
rekse 4857 sayılı Yasalar karşısında tartışmasız bulunan 
bu çalışanlarla ilgili PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdinde 
idari başvuru yapılmasına ve bu başvuru sonucunda ge-
lebilecek ret işlemlerine karşı idari dava açılmasına, bu 
noktada sendikal faaliyete engel olan kişiler hakkında 
gerekli cezai ve hukuksal işlemlere başlanmasına;

5. İşkolumuzda bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş 
tarafından ihale ile tüm Ülke genelinde şebeke tesis 
bakım onarım işlerinin 4857 sayılı Yasanın 2.maddesi-
ne aykırı bir şekilde bölünerek çeşitli taşeron firmala-
ra verilmesi dolayısıyla bu taşeron firma çalışanlarının 
Sendikamız çatısı altında toplanmasına ve bu üyelerimiz 
için gerekli sendikal ve hukuksal mücadelenin başlatıl-
masına;

Başkanlar Kurulumuz karar vermiştir.

Başkanlar Kurulumuzun teşkilatımıza, üyelerimize 
ve tüm çalışma hayatına hayırlar getirmesini dileriz.

Basınımıza, üyelerimize ve kamuoyumuza saygıyla 
duyurulur.

Türkiye Haber-İş Sendikası 
Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

(13 Aralık 2014 - ANKARA)
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maları ile ilgili olarak görüş alışve-

rişinde bulunuldu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 

toplantısında, Antalya Şubesi Yöne-

tim Kurulu tarafından Genel Mer-

kez Yöneticilerimizin karakalem 

çalışması olarak yapılmış portreleri 

kendilerine takdim edildi.

Genişletilmiş Başkanlar Kuru-

lu öncesi, olabilecek iş kazalarına 

karşı kurban kesildi.

Toplantının tamamlanmasının 

ardından Genişletilmiş Başkanlar 

Kurulu Sonuç Bildirisi yayınlandı.

Türkiye Haber-İş Sendikası Ge-
nişletilmiş Başkanlar Kuru-
lu, toplu iş sözleşmesi taslak 

çalışması, örgütlenme çalışmaları, 

teşkilatın genel konuları ve çalışma 

hayatında yaşanan gelişmeleri gö-
rüşmek üzere 05 Eylül 2014 tarihin-
de Ankara’da toplandı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
toplantısında, ayrıca teşkilat çalış-

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz 
Ankara’da Toplandı
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Türkiye Haber-İş Sendikası Genişletilmiş Başkan-
lar Kurulu 05 Eylül 2014 tarihinde Sendika Genel 
Merkezinde toplanarak, toplu iş sözleşmesi taslak 

çalışması, örgütlenme çalışmaları,  ülkemizde ve çalış-
ma hayatında yaşanan gelişmeler ile sendikamızın ça-
lışmalarını değerlendirerek, aşağıdaki hususları karar 
altına almıştır;

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz;

1. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde izlenecek yol 
haritası ve taslak çalışmalarının üzerinde titizlikle du-
rarak, imzalanacak toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin 
kazanılmış haklarının korunması, günün ekonomik ve 
sosyal şartlarına göre geliştirilmesinin ana ilke olarak 
benimsenmesine;

2. İşkolumuzda sendikal örgütlenme dışında kalan 
taşeron firmalarda ve özellikle PTT A.Ş ve Türk Telekom 
A.Ş. alt taşeronlarında çalışan işçi arkadaşlarımızı sen-
dikamızın çatısı altına almak amacıyla örgütlenme ça-
lışmalarına kararlılıkla devam edilmesine;

3. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 301 madenci 
kardeşimizin şehit olmasıyla sonuçlanan ve madenci-
lik sektöründe Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı-
na neden olan iş kazası olarak kayıtlara geçen bu olay 
sebebiyle, benzer olayların bir daha yaşanmaması için 
Hükümet başta olmak üzere işverenlerin üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmesini talep ederek Devlet 
ve tüm sosyal tarafların göreve davet edilmesine;

4. Torba Yasa Tasarısı ile işçilerin var olan haklarının 

geri alınmasını kabul etmeyeceğini ve gerçekleştirilecek 

düzenlemelerin bu hassasiyet çerçevesinde yapılmasını 

talep ederek Torba Yasa görüşmelerinin takipçisi olma-

ya devam edilmesine;

5. Bugüne kadar ülkemiz, halkımız ve çalışanlar için 

hiçbir yarar getirmeyen, çalışanları mağdur eden özel-

leştirme uygulamalarına son verilmesi, Yatağan, Yeniköy 

ve Kemerköy Termik Santralleri ile maden işletmeleri-

nin özelleştirmelerinin iptal edilmesi amacıyla TÜRK-

İŞ’in özelleştirmelere karşı vermiş olduğu mücadelenin 

en üst düzeyde desteklenmesine;

6. Bir çınar olan Türkiye Haber-iş Sendikasının üye-

siyle, temsilci-baştemsilcisiyle, çalışanlarıyla, amatör 

ve profesyonel tüm kadrosuyla aile sıcaklığı içinde birlik 

ve beraberlik bağıyla sarsılmaz şekilde bağlı olduğuna; 

bu bağı bozmaya hiçbir gücün yetemeyeceğine; farklı 

arayışlar içinde olan bazı çevrelere bu birlik ve beraber-

liğin en büyük cevap olduğuna;

Oybirliğiyle karar vermiştir.

Başkanlar Kurulumuzun teşkilatımıza, üyelerimize 

ve tüm çalışma hayatına hayırlar getirmesini dileriz.

Basınımıza, üyelerimize ve kamuoyumuza saygıyla 

duyurulur.

Türkiye Haber-İş Sendikası Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

(05 Eylül 2014 - ANKARA)
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Şubelerimizin 2014 yılı Tem-
silciler Kurulu toplantıları, 
Antalya-Kemer Grand Haber 

Hotel’de yapıldı. Temsilciler Kurulu 

toplantılarının 09-13 Kasım 2014 ta-

rihlerindeki ilk bölümüne, Ankara, 
İstanbul Avrupa Yakası, Erzurum, 
Kayseri Şubelerimiz ile Trabzon 
ve Samsun Bölge Temsilcilikleri-
miz,   15-19 Kasım 2014 tarihlerin-

deki ikinci bölümüne de Adana, An-
talya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul 
Anadolu Yakası Şubelerimiz katıldı.

Temsilciler Kurulu toplantıları-
na, Genel Başkanımız  Veli Solak, 
Genel Sekreterimiz  Ümit Kaymal, 
Genel Mali Sekreterimiz  Kemal 
İlçioğlu, Genel Eğitim Sekreteri-
miz  Sedat Güney, Genel Teşkilat-
landırma Sekreterimiz Mücayit Öz-
demir, Şube Başkanlarımız, Şube 
Sekreterlerimiz, Şube Mali Sekre-
terlerimiz, Baştemsilcilerimiz ve 
temsilcilerimiz katıldı.

Genel Merkez Yöneticilerimiz, 
Şube Yöneticilerimiz ve temsilcile-

2014 Yılı Temsilciler Kurulu 
Toplantılarımız Yapıldı
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rimiz tarafından 10 Kasım’ın Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediye-
te intikalinin 76. yıldönümü olması 
vesilesiyle bir dakikalık saygı duru-
şunda bulunuldu ve istiklal marşı 
okundu.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak,  temsilciler kurulu toplantıları-
nın açılışında yaptığı konuşmaların-
da, ülkemizin ve çalışma hayatının 
gündemindeki konuları, işkolumuz-
da yaşanan gelişmeleri ve teşkilatı-
mızın genel konularını değerlendir-
di.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak,  çalışanların sorunlarının her 
geçen gün arttığını, insanların gü-
vencesiz ortamlarda ve örgütsüz 
olarak çalışmak zorunda bırakıldı-
ğını söyledi.

Ülkemizde son yıllarda iş ka-
zalarının sıkça yaşandığına dikkat 
çeken Genel Başkanımız  Veli So-
lak, “ Soma da madende, İstanbul 
da asansör kazasında, Ermenek’te 
yine madende yaşanan iş cinayet-
lerinde işçilerimiz hayatlarını kay-
betmiştir. Maalesef işçilerimiz iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 
yeterince alınmadığı ortamlarda, 
güvencesiz, örgütsüz olarak çalış-
maktadır. Bu durum can kayıpları-
nın yaşandığı iş kazalarını berabe-
rinde getirmektedir.” dedi.

Ülkemizdeki taşeron uygulama-
sında sayıları milyonu aşan çalı-
şanın bulunduğuna değinen Genel 
Başkanımız  Veli Solak, “Sendika 
olarak taşeron uygulaması konu-
sunda bizimde sıkıntılarımız bu-

lunmaktadır. Bu konuda çalışma-
larımız devam etmektedir.”  diye 
konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi taslak ça-
lışmalarının devam ettiğini ifade 

eden Genel Başkanımız Veli Solak “ 
Gerek işyerlerinde yapılan toplan-
tılarda, gerekse Web Sitemiz ara-
cılığı ile üyelerimizin sözleşmeyle 
ilgili taleplerini alıyoruz. Bunları 
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bir elekten geçirip sözleşme tasla-
ğımızı hazırlayacağız”dedi.

Sendikal birlik ve beraberliğin 
öneminden bahseden Genel Baş-
kanımız  Veli Solak,  “Birileri ta-
rafından işyerlerinde asılsız ve 

mesnetsiz dedikodular üretilmek-
te. Amaçları sendikal birlik ve be-
raberliğimizi bozmaktır. Bunlara 
lütfen kulak asmayın, prim verme-
yin” diye konuştu.

Genel Başkanımız Veli Solak ko-

nuşmasında sendikal çalışmalar 
hakkında da geniş bilgiler verdi. Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak, temsil-
ciler kurulu toplantısında anlatılan 
konuların mutlaka işyerlerinde üye-
lerimize aktarılmasını istedi.

Ayrıca Temsilciler Kurulu top-
lantılarında  “e-devlet uygulama-
sı”  ve  “Alt İşverende örgütlen-
me” konularında sunum yapıldı.

Temsilciler Kurulu toplantısının 
ilk bölümünde Samsun Bölge Tem-
silciliğimiz adına Bölge Temsilci-
miz  Davut Çavuş  tarafından Genel 
Başkanımız  Veli Solak  ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimize birer Atatürk 
heykeli hediye edildi.
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malarına ve geliştirmelerine katkı 
sağlama kararını aldık. İlk etapta 
120 engelli bundan yararlanacak. 
3 aylık periyodlarla bunun sayısını 
arttıracağız.” diye konuştu.

Özelleştirilen kurumlarda çalı-
şanların iki tercihle karşı karşıya 
kaldığını belirten Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “Bun-
lardan biri bulundukları kurumla-
rında çalışma ya da kamuya ge-

bin engelli vatandaşımızı meslek 
sahibi yaptık. İlk kez 2014 yılında 
uygulamaya koyduğumuz 1 Aralık 
İŞKUR bünyesinde alınan karar 
gereği engelli istihdamı yapmayan 
işyerlerine firmalara cezalar ke-
siliyor. Cezalar neticesinde İŞKUR 
bünyesinde 59 milyon TL’lik bir 
imkan var. Bu imkanı kendi işye-
rini kurmak isteyen ilk etapta 120 
engelliye 36 bin TL ortalama imkan 
sağlayarak hibe desteği ile iş kur-

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu 03 Aralık 2014 tarihinde, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Faruk Çelik’in başkanlığın-
da toplandı. Toplantıya 5’i işçi, 5’i iş-
veren, 5’ide devlet temsilcisi olmak 
üzere 15 kişi katıldı. Komisyonda işçi 
tarafını Türk-İş Genel Eğitim Sekre-
teri  Nazmi Irgat,  Türkiye Haber-İş 
Sendikası Genel Başkanı  Veli So-
lak, Tarım-İş Sendikası Genel Baş-
kanı  Bedrettin Kaykaç,  Çimse-İş 
Genel Başkanı  Zekeriye Nazlım  ve 
Türk-iş Uzmanı  Enis Bağdadioğ-
lu temsil etti.

Toplantı öncesi açıklamalarda 
bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü vesilesiyle, engelli-
lere sevgi ve saygılarını sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik, “Hükümet olarak 
her zaman engelli kardeşlerimizin 
yanında olduk ve olmaya devam 
edeceğiz. Bakanlık olarak engelli-
lerin mesleki eğitimi için 10 yılda 
120 milyon kaynak aktararak 25 

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu Toplandı
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kuruş düzeyindedir. Bu rakamın 
1-2 lira artırılmasıyla çalışanla-
rın geçim koşulları düzelmez. Bu 
asgari ücretle işçilerin aileleriyle 
gıda, giyim, konut, ulaşım, haber-
leşme, sağlık, eğitim, kültür ve 
benzeri temel ihtiyaçlarını karşıla-
ması beklenmektedir. Ülkeyi yöne-
tenler ve işverenler, bunun sihirli 
formülünü asgari ücretli işçilerle 
ve kamuoyuyla paylaşmalıdır”diye 
konuştu.

TİSK adına söz alan  Metin De-
mir ise şunları söyledi:

“Asgari ücret, sadece asgari 
ücretle çalışanları ilgilendiren bir 
ücret değildir. Asgari ücret tüm 
ücretlerin temelini oluşturduğun-
dan, yapılacak artışlar, ücretlerin 
genel seviyesini, üretim maliyet-
lerini ve işsizlik başta olmak üzere 
ekonomik dengelerin tamamını et-
kilemekte. Asgari ücretin arttırıl-
masında 2015 yılı hedef enflasyo-
nu (TÜFE) önemli bir göstergedir. 
İşsizliğin, kayıt dışı istihdamın ve 
enflasyonun kontrol altında tutu-
labilmesinin en önemli faktörü ise 
maliyetlerin bu bağlamda ücret ar-
tışlarının makul sınırlar içinde ko-
runabilmesidir. Bu nedenle asgari 
ücretin tespitinde, öncelikle mev-
cut yapıların, istihdam, ihracatın ve 
üretimin korunması sonra da arttı-
rılması, işsizlik artışının önlenme-
si, enflasyonla mücadele, kayıtdışı 
sektörün dayatılması, ekonominin 
rekabet gücünün korunup gelişti-
rilmesi gibi temel sosyal barışın ve 
refahın gerçek kaynaklarını oluş-
turan hususlar ön planda tutulma-
lıdır.”

Bir sonraki toplantının 17 Ara-
lık 2014 tarihinde TİSK’te yapılması 
karara bağlandı.

göz önünde bulundurarak asgari 
ücret belirlemesini gerçekleştire-
ceğine inanıyorum. Asgari ücret 
tespit komisyonuna başarılar dili-
yorum.” diye konuştu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekrete-
ri  Nazmi Irgat  da devletin resmi 
rakamlarına göre, işçilerin yüzde 
41,65’inin asgari ücret düzeyinde 
kazanca sahip olduğunu belirterek, 
asgari ücretin biraz üzerinde gelir 
elde edenlerle birlikte neredeyse 
her 3 kişiden 2’sinin asgari ücretli 
olduğunu kaydetti.

Uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikaların Türkiye’yi düşük üc-
ret uygulanan ülkeler konumuna 
getirdiğini savunan Türk-İş Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Net 
asgari ücret halen günde 29 lira 79 

çerek 4-C statüsünde çalışmaya 
başlama. İşçi 6 ay içinde karar 
vermek zorundaydı. Çalışan ve iş-
veren kesimi bu sürenin kısa oldu-
ğu ifade edildi ve 2 yıla çıkarılması 
istendi. Dün yapılan görüşmede 6 
aylık özelleşen kurumlarda işçinin 
tercih süresini 2 yıla çıkarmak için 
gerekli düzenlemeyi ve Bakanlar 
Kurulu kararının yayınlanması için 
başbakanlığa gönderdik.” dedi.

Asgari ücretin toplu iş sözleş-
meleri, genel ücret düzeyi, kayıt dışı 
istihdam gibi pek çok unsuru etkile-
diğini vurgulayan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik BakanıFaruk Çelik,  “Ko-
misyonumuzun bu gerçeklerden 
hareketle çalışanlarımızın geçim 
şartlarını bununla ilgili dünyanın 
ve ülkemizin ekonomik durumunu 
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- 2015 yılı ilk 6 ay için net 949 
lira, ikinci 6 ay için 1000 lira olarak 
belirlerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 
2015’te geçerli olacak asgari ücreti 
belirlemek üzere 30 Aralık 2014 ta-
rihinde toplandı. Toplantıya, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik, bakanlık yetkilileri işçi ve 
işveren temsilcileri ile komisyonun 
diğer üyeleri katıldı. Toplantıya ko-
misyon üyesi olarak Genel Başkanı-
mız Veli Solak da katıldı. 

Asgari ücret, yapılan toplantının 
ardından Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik tarafından 
açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik açıklama-
sında, “16 yaş ayrımı kaldırılmış 
ve herkese tek bir fiyat verilmiştir. 

2015 Yılında Geçerli Olacak 
Asgari Ücret Belirlendi
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Eşini kaybetmiş asgari ücretliden 

vergi alınmayacak.” dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanı Faruk Çelik, 2015 yılında asga-

ri ücrette yılın ilk ve ikinci 6 ayı için 

yüzde 6 zam yapıldığını belirterek,  

asgari ücretin 2015 yılı ilk yarı için 

brüt 1202 lira, ikinci yarı için 1275 

lira olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanı Faruk Çelik, asgari ücretin 

2015 yılı ilk 6 ay için net 949 lira, 

ikinci 6 ay için 1000 lira olarak belir-

lendiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, asga-

ri ücrette 2015 için ortalama artışın 

yüzde 12,3 olduğunu söyledi.

2015 yılında geçerli olacak As-

gari Ücret devlet-işveren kesimi 

temsilcilerinin oy çokluğu ile belir-

lendi. TÜRK-İŞ temsilcileri belir-

lenen asgari ücrete katılmayarak 

muhalif kaldı.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekrete-

ri Nazmi Irgat, yaptığı açıklamada, 

asgari ücretin pazarlık ücreti olma-

dığını, bilimsel objektif yöntemler 

ve güvenilir verilerle tespit edilen 

taban ücret olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri 

Nazmi Irgat, belirlenen asgari üc-

retin beklentilerini karşılamadığını 

ifade ederek, “Asgari ücret Tespit 

Komisyonu’nun işveren-devlet ke-

simi temsilcilerinin oy çokluğuyla 

belirlenen asgari ücrete, gerek 

miktar gerekse belirleme yöntemi 

açısından katılmıyoruz ve işçi kesi-

mi olarak muhalif kalıyoruz” dedi.

 

 
ASGARİ ÜCRET 

 
 Ocak'2014 Temmuz'2014 Ocak'2015 Temmuz'2015 

Brüt Aylık Asgari Ücret 1.071,00 1.134,00 1.202,00 1.274,00 

SGK Primi 149,94 158,76 168,28 178,36 
Gelir Vergisi 56,22 64,26 63,11 72,29 
Damga Vergisi 8,13 8,61 9,12 9,67 
İssizlik sigortasi 10,71 11,34 12,02 12,74 
Kesintiler Toplamı 225,00 242,97 252,53 273,05 
Kesinti Oranı 21,0% 21,4% 21,0% 21,4% 
Net Aylık Asgari Ücret 846,00 891,03 949,47 1.000,95 

     

İşverene Maliyeti     

     
SGK işveren primi 166,01 175,77 186,31 197,47 
İşsizlik sigortası işveren primi 21,42 22,68 24,04 25,48 
İşsizlik sigortası işçi primi farkı - - - - 
Sosyal Güvenlik Primi İşveren 
Ödemesi 

187,43 198,45 210,35 222,95 

Toplam İşgücü Maliyeti 1.258,43 1.332,45 1.412,35 1.496,95 
     
     
     
     

Artış Yüzdesi 4,85% 5,88% 6,00% 5,99% 
Brüt Artış 49,50 63,00 68,00 72,00 
Net Artış 42,33 45,03 58,44 51,47 

     
Brüt Yevmiye 35,70 37,80 40,07 42,47 
Net Yevmiye 28,20 29,70 31,65 33,36 

     
Brüt Saat Ücreti 4,76 5,04 5,34 5,66 
Net Saat Ücreti 3,76 3,96 4,22 4,45 

     
 



Haber-İş   •   Sayı 82  •  Aralık 2014 15

Haber-İş

tarafından geri çevrilen düzenle-
meler yeniden gündeme getirilme-
melidir. Bu ve benzeri girişimlerin 
toplumsal huzur ve iş barışı getir-
meyeceği bilinmelidir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ül-
kede yaşanan iş kazalarının, emek 
maliyetini düşük tutarak rekabeti 
ve karlılığı sağlamanın, ağır ihma-
lin, eğitimsizliğin, denetimsizliğin 
ve yaptırım eksikliğinin sonucu 
olduğu görüşündedir. İşyerlerinin 
insana yakışır, elverişli çalışma 
koşullarına sahip, güvenli ve sağ-
lıklı bir yapıya kavuşturulmasının 
önemine işaret etmektedir. 

Türkiye, iş kazalarının ve mes-
lek hastalıklarının en yoğun oldu-
ğu inşaat, maden ve tarımsal alan-
lardaki ILO sözleşmelerini vakit 
geçirilmeden onaylamalı ve gereği 
yapılmalıdır. 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu, son gelişme-
ler ışığında ele alınmalı, sosyal ta-
raflar arasında yeniden müzakere 
edilerek düzenlenmelidir.

Küresel ekonomik kriz şartla-
rında ara verilen özelleştirme uy-
gulamalarına önümüzdeki dönem 

nin demokratik, laik ve sosyal hu-
kuk devleti niteliklerine yapılan 
her türlü saldırıya karşı çıkmak, 
ülkedeki tüm kişi ve kurumların 
görevidir. Temel insan hak ve öz-
gürlükleri güvencesinde, gelece-
ğe güvenle bakmak, çocuklarımı-
za birlik ve barış içinde mutlu bir 
gelecek sağlamak hepimizin ortak 
amacı olmalıdır. TÜRK-İŞ toplulu-
ğu, her türlü siyasal görüş, inanç 
ve kökene mensup yüzbinlerce iş-
çinin birliğini bünyesinde toplayan 
bir kuruluş olarak, bu doğrultuda-
ki mücadelesini kararlılıkla sürdü-
recektir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
Orta Vadeli Plan’da yer alan “özel 
istihdam bürolarının yaygınlaştı-
rılması ve faaliyet alanlarının ge-
çici iş ilişkisini de kapsayacak bi-
çimde genişletilmesi” ile “bireysel 
hesaba dayanan bir kıdem tazmi-
natı sisteminin geliştirilmesi” yak-
laşımını, işçi haklarına yönelik bir 
tavır olarak değerlendirmektedir. 
Kıdem tazminatı ile ilgili genel ku-
rul kararımız halen geçerlidir. İşçi 
konfederasyonlarının karşı çıkışıy-
la daha önce Sayın Cumhurbaşkanı 

Türk-İş Başkanlar Kurulu Top-
lantısı, 13 Ekim 2014 tarihin-
de Bolu Abant bulunan Abant 

Palace Otel’de yapıldı. Toplantıya 
sendikamızı temsilen Genel Başka-
nımız Veli Solak katıldı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ça-
lışma hayatıyla ilgili gündemindeki 
konuları ve ülkedeki son gelişmeleri 
değerlendirmiş, aşağıdaki hususla-
rın duyurulmasına karar vermiştir:

“TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
ülkede son günlerde gelişen olay-
ları derin bir kaygıyla izlemekte-
dir. Ülkemiz güneydoğu sınırının 
ötesinde gelişen olayların gerekçe 
yapılarak, bazı gruplar tarafından 
sivil halka yönelik terör olaylarına 
girişilmesini kınamaktadır. Olaylar 
sonucunda, onlarca vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, yüzlerce va-
tandaşımız yaralanmıştır. Yapılan 
silahlı saldırı sonucu iki güvenlik 
görevlisinin şehit edilmesi acımı-
zı daha da arttırmıştır. Ölenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı ve sabır diliyoruz.

Yakın geçmişte ülkede yaşanı-
lan olaylardan her kesim gereken 
dersleri çıkartmalıdır. Demokra-
siye, birliğe ve kardeşliğe yönelik 
hareketlere karşı herkesin daya-
nışma içinde el ele olması gerek-
mektedir. Özellikle siyasal sorum-
luluk taşıyanlar söylemlerinde 
çok dikkatli olmalıdır. Aynı zaman 
diliminde birçok ilimizde yoğun-
laşan ve yaygınlaşan olaylarda, 
bazı kamu kuruluşları ile şahısla-
rın binalarına, araçlarına saldırı 
yapılmış, tahrip edilmiştir. Ortaya 
çıkan yağma ve talan görüntüleri 
toplumun tüm kesimlerini rahatsız 
etmiştir. Herkesi sağduyulu dav-
ranmaya ve toplumsal huzuru bo-
zacak davranışlardan kaçınmaya 
davet ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti-

Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplandı
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ler dikkatle değerlendirilmeli, AB 
süreci hızlandırılmalıdır. Özellikle 
“sosyal politika ve istihdam” baş-
lıklı 19. Fasıl’ın gerekleri uygula-
mada karşılığını bulmalıdır.

Daha adil ve sürdürülebilir bir 
dünya ekonomisi inşasında G20 ül-
kelerine önemli görevler düşmek-
tedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
2015 yılı Türkiye Dönem Başkan-
lığının, ülkemiz açısından önemli 
platform olacağı düşüncesindedir. 
Çalışan kesim L20 adı verilen ya-
pıyla görüşlerini G20 düzeyinde 
temsil etmektedir. Bu yapı, aynı 
zamanda G20’ye ev sahipliği yapan 
ülkede faaliyet gösteren sendika-
ların desteği ile hareket etmek-
tedir. 2015 yılında da, bu amaca 
yönelik çalışma yapmak üzere 
TÜRK-İŞ başkanlığında, HAK-İŞ ile 
DİSK’in de yer aldığı bir “L20 Tür-
kiye Organizasyon Komitesi” ku-
rulmuştur.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kuru-
lu, Türkiye’nin 2015 dönem 
Başkanlığı’nın, küresel düzeyde 
insan onuru, eşitlik ve esenlik il-
kelerinin güçlendirilmesi yolunda 
önemli bir ara durak olmasını te-
menni etmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye 
işçilerimiz tarafından yurdun çe-
şitli bölgelerinde hak ve özgürlük-
leri için sürdürülen haklı ve meşru 
mücadeleleri ile grev uygulama-
larını desteklemekte ve selamla-
maktadır.” 

kalıcı hale gelmesi, beyana dayalı 
kimlik ve çalışma izni verilmesi 
konularında, daha sonra bir sorun 
yaşanmaması için dikkatli ve titiz 
davranılmasını gerekli bulmakta-
dır.   Kayıtdışı istihdamın ve işsiz-
liğin daha da yaygınlaşacağı, ücret 
seviyelerinin daha da gerileyeceği 
bir sonucun ortaya çıkmaması sağ-
lanmalıdır.

Siyasal iktidar, demokrasiyi, 
hukukun üstünlüğünü, insan hak-
larını temel çıkış noktası yapmak-
ta ve konuda ilerleme sağlamayı 
amaçladığı bilinmektedir. Demok-
rasinin temelinde örgütlü toplum 
yatmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar 
Kurulu, sendikal örgütlenmenin 
önündeki engellerin ortadan kal-
dırılmasına yönelik düzenlemelere 
öncelik verilmesini talep etmekte-
dir.

AB Komisyonu tarafından ya-
yımlanan 2014 İlerleme Raporun-
da yer alan tespit, eleştiri ve öneri-

hız verileceği görülmektedir. Özel-
leştirmenin yanlışlığı günümüzde 
açıkça ortaya çıkmıştır. Dünyada 
yaşanan ekonomik kriz sonrası 
birçok ülkede özelleştirme poli-
tikaları terk edilmiş,   yeniden ka-
mulaştırma yapılmaktadır. Ülkede 
ve özellikle doğu-güneydoğu böl-
gesinde özelleştirilen/tasfiye edi-
len kamu işletmelerinin yol açtığı 
boşluk, tüm teşviklere rağmen, gi-
derilememiştir. Şimdiye kadar ya-
pılan özelleştirmelerin ülkeye ve 
çalışanlara bir faydası olmamıştır. 
İşçilerin bu konudaki talep ve bek-
lentileri dikkate alınmalı, özel-
leştirmeyle ilgili yargı kararları, 
Anayasa mahkemesinin de kararı 
dikkate alınarak, titizlikle yerine 
getirilmelidir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
başta sınır komşumuz Suriye ol-
mak üzere, Türkiye’ye göç etmek 
durumunda olanlara insani yar-
dımda bulunulmasını olumlu kar-
şılamaktadır. Ancak bu misafirliğin 
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Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak 
Sendikamızı Ziyaret Etti

Türk-İş Genel Sekreteri ve 
Türk Metal Sendikası Genel Baş-
kanı  Pevrul Kavlak  ile Türk Metal 
Sendikası Genel Mali Sekreteri  İs-
mail Dursun, 10 Eylül 2014 tarihin-
de Sendikamız Genel Merkezine ge-
lerek Genel Başkanımız Veli Solak’ı 
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziya-
ret ettiler.

Ziyarette, gündemdeki konular 
hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut  Genel Başkanımız 
Veli Solak’a  Nezaket Ziyaretinde Bulundu

TBMM Başkanvekili ve Kayse-
ri Milletvekili  Sadık Yakut  20 Ekim 
2014 tarihinde Genel Başkanı-

mız  Veli Solak  ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimize nezaket ziyaretinde bu-
lundu.

Ziyarette, çeşitli konularda gö-

rüş alışverişinde bulunuldu.
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Türk Telekom Biriktirme ve Yardım 
Sandığı Yönetimi Sendikamızı Ziyaret Etti

Türk Telekom Personeli Biriktir-
me ve Yardım Sandığı Yönetim Ku-
rulu Başkanı  Hüseyin Çetindağ  ve 
beraberindeki sandığın Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyelerinden oluşan 
heyet 17 Eylül 2014 tarihinde sendi-
kamızı ziyaret ederek, Genel Başka-
nımız Veli Solak ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile görüştüler.

Ziyarette, güncel konular görü-
şülerek karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Eğitim İçin Ankara’da Bulunan Üyelerimiz 
Sendikamızı Ziyaret Etti

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür-
lüğü bünyesinde düzenlenen eğiti-
me katılmak için ülke genelinden 
Ankara’ya gelmiş olan üyelerimiz 
18 Eylül 2014 tarihinde sendikamı-
zı ziyaret ederek, Genel Başkanı-
mız  Veli Solak  ve Genel Sekreteri-
miz Ümit Kaymal ile görüştüler.

Ziyarette, güncel konular görü-
şülerek, karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu.
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Arnavutluk Haberleşme Çalı-
şanları Sendikasından (Sin-
dikata   Punonjesve   e   Pos-

te-Telekomit Shqiptar) Renato  Mu-
caj ve Kosova Haberleşme Çalışan-
ları Sendikasından (Federata Sindi-
kale  e  Pavarur  e  Postë  Telekomit  
të Repuplikes së Kosovës) Milazim  
Alshıqı  Başkanlığında ki heyet 20 
Eylül 2014 tarihinde sendikamızı zi-
yaret ederek, Genel Başkanımız Veli 
Solak ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ile görüştüler.

Arnavutluk Haberleşme Çalı-
şanları Sendikası Genel Başka-
nı Renato  Mucaj ve Kosova Haber-
leşme Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı Milazim  Alshıqı yaptıkları 
konuşmalarda, çok sıcakkanlı ola-
rak karşılanmalarından duydukları 
memnuniyeti belirterek yöneticile-
rimize teşekkür ettiler. Ülkelerin-

Arnavutluk ve Kosova Haberleşme 
Çalışanları Sendikaları İle İşbirliği 

Protokolü İmzalandı
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de yaşadıkları sıkıntıları aşabilmek 
için yoğun çaba gösterdiklerini bu 
konuda da Türkiye Haber-İş Sendi-
kasının deneyimlerinden faydalan-
mak istediklerini belirttiler.

Genel Başkanımız Veli Solak da 
kendilerini misafir etmekten büyük 
mutluluk duyduklarını, Türk halkı-
nın hem Arnavutluk hem de Kosova 
halkıyla tarih boyunca dost ve kar-
deşçe yaşadığını, tarihi ve kültürel 
bağlarının çok uzun yıllara dayan-
dığını söyledi. Kendilerine sendika-
nın gücü ölçüsünde her türlü des-
teği vermeye hazır olduklarını ifade 
ederek,  Türkiye Haber-İş Sendika-
sının yapısı ve çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi.

Konuşmaların tamamlanmasın-
dan sonra sendikalar arasındaki 
işbirliği ve koordinasyonu gelişti-
rerek, ortak eylem ve faaliyetler 
düzenlenmesi ile birlikte bilgi ve 
tecrübe değişimi sağlamaya yönelik 
olarak İşbirliği Protokolü  imzalan-
dı.

Ziyaret sırasında, heyetler bir-
birlerine kendi ülkeleri ile sendi-
kalarını sembolize eden hediyeler 
verdiler.
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lu yaptığı konuşmada, nazik davet-
lerinden ve sıcakkanlı karşılanma-
larından dolayı duydukları memnu-
niyeti ifade ederek, yöneticilerimize 
teşekkür etti.

Genel Başkan Yardımcısı  Sefe-
rov Reşat Akifoğlu  ülkelerinde ya-
şadıkları sıkıntıları aşabilmek için 
yoğun çaba gösterdiklerini bu ko-

Genel Başkanımız  Veli So-
lak kendilerine sendikanın gücü öl-
çüsünde her türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını belirterek, Türkiye 
Haber-İş Sendikasının yapısı ve ça-
lışmaları hakkında bilgiler verdi.

Azerbaycan Haberleşme Ça-
lışanları Sendikası Genel Başkan 
Yardımcısı  Seferov Reşat Akifoğ-

Azerbaycan Haberleşme İş-
çileri Sendikasından (Azer-
baycan Rabite İşçileri Müs-

teqil Hemkarlar İttifaqı Respublika 
Komitesi)  Seferov Reşat Akifoğlu, 
Melikov İlqar Mirzağaoğlu, Qa-
sımov Eldar Tofiqoğlu, Qurbanov 
Beyler Elioğlu, Bekirov İsrafil İs-
mayıloğlu, Eliyev Elverdi Kerame-
toğlu, Eyvazov İsmayıl Yaşaroğlu, 
Abbasov Xeyyam Böyükağaoğlu 
ve İsayev Etibar Elekberoğlu’ndan 
oluşan heyet 16 Ekim 2014 tarihinde 
sendikamızı ziyaret ederek, Genel 
Başkanımız  Veli Solak  ve Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ile görüştüler.

Genel Başkanımız Veli Solak da 
kendilerini misafir etmekten büyük 
mutluluk duyduklarını, Türk halkı-
nın Azerbaycan halkıyla tarih bo-
yunca dost ve kardeşçe yaşadıkları-
nı, tarihi ve kültürel bağlarının çok 
uzun yıllara dayandığını, bu dost-
luğun bundan sonra da güçlenerek 
devam edeceğini ifade etti.

Azerbaycan Haberleşme 
İşçileri Sendikası İle İşbirliği 

Protokolü İmzalandı
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nuda da Türkiye Haber-İş Sendika-
sının deneyimlerinden yararlanmak 
istediklerini belirtti.

Konuşmaların tamamlanmasın-
dan sonra sendikalar arasındaki 
işbirliği ve koordinasyonu gelişti-
rerek, ortak eylem ve faaliyetler 
düzenlenmesi ile birlikte bilgi ve 
tecrübe değişimi sağlamaya yönelik 
olarak “İşbirliği Protokolü”  imza-
landı.

Ziyaret sırasında, heyetler bir-
birlerine kendi ülkeleri ile sendi-
kalarını sembolize eden hediyeler 
verdiler.
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dından, Atatürk’ün manevi huzu-

runda saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak’ı Milli Kulesi-

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Osman Tural’ın Büyük 
Önder  Mustafa Kemal Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koymasının ar-

Posta ve Telgraf Teşkilatı 
A.Ş.’nin Kuruluşunun 174. Yıldönü-
mü, 23 Ekim 2014 tarihinde Ankara 
da Anıtkabir’e ve PTT Başmüdür-
lüklerinin merkez ve şubelerinin 
bulunduğu il ve ilçelerde ise Atatürk 
Anıtlarına çelenk konularak kutlan-
dı.

24 Ekim 2013 Perşembe günü 
saat 10.00’da PTT Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdür Osman 
Tural,  sendikamızı temsilen Genel 
Sekreterimiz  Ümit Kaymal,  Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz  Sedat Gü-
ney, PTT Genel Müdür Yardımcıları, 
Daire Başkanları, Başmüfettişler, 
Müfettişler, Müşavirler, Ankara PTT 
Başmüdürü ve Yardımcıları ve Grup 
Başmühendislerinden oluşan heyet 
Anıtkabir’i ziyaret ettiler.

PTT A.Ş.’nin 174. Kuruluş 
Yıldönümü Törenlerle Kutlandı
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ne geçildi. Genel Müdür Osman Tu-
ral, Anıtkabir Özel Defterine şunları 
yazdı:

“Aziz Atatürk,

PTT A.Ş. mensupları olarak, 
174. Kuruluş yıldönümümüzü kut-
ladığımız bu mutlu günümüzde bir 
kez daha manevi huzurunda bulun-
manın gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz.

İşaret ettiğin şekilde muzaffer, 
muaffak ve mesut olmayı başaran 
Türkiye Cumhuriyetinin bir kuru-
luşu olarak milletimize yine işaret 
ettiğin çağdaş uygarlık düzeyinde 
hizmet verebiliyor olmak bizleri 
memnun eden en önemli husustur.

Ruhun Şad olsun…”

Genel Müdür  Osman  Tural’ın 
Anıtkabir Özel Defterini imzalama-
sının ardından tören tamamlandı.
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Diyarbakır Şubemizin 4. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı

•	 Şube Başkanlığı’na   
Hüseyin ERDAL

•	 Şube Sekreterliği’ne   
Muhammed KAYA

•	 Şube Mali 
Sekreterliğine de                       
Yusuf URĞUN seçildi.

Türkiye Haber-İş Sendikası Di-
yarbakır Şubesi 4. Olağan Genel 
Kurulu 30 Ağustos 2014 tarihinde 
Dedeman Otel’de yapıldı.

Genel Kurula, Türkiye Haber-İş 
Sendikası Genel Merkez Yönetici-
leri, Şube Başkanları, Şube Yöne-
ticileri, Türk-İş Diyarbakır Bölge 

Temsilcisi  Bahri Zülküf Karakoç, 
kardeş sendikalarımızın şube baş-
kanları, şube yöneticileri ve misa-
firler katıldı.

Diyarbakır Şubesi 4. Olağan Ge-
nel Kurulunun açılışını Şube Baş-
kanı  Hüseyin Erdal  yaptı.  Erdal, 
konuşmasında çalışma hayatının 
sıkıntılarını anlattı. Görevde bulun-
dukları süre zarfında gerçekleştir-
dikleri şube faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Kurulu, Başkanlığını Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak’ın, Baş-
kan Yardımcılıklarını, Genel Sekre-
terimiz Ümit Kaymal ve Genel Mali 
Sekreterimiz Kemal İlçioğlu’nun, 
Katip Üyeliklerini de İstanbul Avru-
pa Yakası Şube Başkanımız M. Sait 

Derin  ile Antalya Şube Başkanı-
mız  Hüseyin Özçoban’ın yaptığı bir 
Divan Heyeti yönetti.

Divan başkanlığına seçilen Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak,  konuş-
masında divan seçiminde kendisine 
ve divan heyetine gösterilen güven-
den dolayı teşekkür etti. Genel Baş-
kanımız Veli Solak çalışma hayatın-
da yaşanan gelişmeler, toplu iş söz-
leşmesi ve sendikamız çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.

Ülkenin ve Çalışma hayatının 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya oldu-
ğunun altını çizen Genel Başkanı-
mız Veli Solak, “Bu sorunların aşıl-
ması için her zamankinden daha 
fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı-
mız bulunmaktadır. Demokrasinin 
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ne izin vermeyin. Biz hepimiz aynı 
taraftayız. Bizden umut bekleyen 
insanlar var. Birilerinin dedikodu-
larına lütfen itibar etmeyin.”  diye 
konuştu.

Genel Kurulda söz alan Türk-İş 
Diyarbakır Bölge Temsilcisi  Bahri 
Zülküf Karakoç  da konuşmasında 
çalışma hayatında yaşanan geliş-
meler hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu.

Genel Kurul’un öğleden sonra-
ki bölümünde iki listenin yarıştığı 
seçimler yapıldı. Yapılan seçim-
ler sonucunda Şube Başkanlığı-
na  Hüseyin Erdal, Şube Sekreter-
liğine Muhammed Kaya, Şube Mali 
Sekreterliğine Yusuf Urğun seçildi. 
Diğer listeden Şube Başkanlığı-
na aday olan M. Şirin Örnek, Şube 
Sekreterliğine aday olan  Mahsun 
Ensarioğlu  ve Şube Mali Sekreter-
liğine aday olan Hasan Kaya ise se-
çimi kaybetti.

olumsuzluk yolumuzdan döndü-
remez. Bundan sonrada birlik 
ve beraberlik içerisinde Türkiye 
Haber-İş Sendikamızı daha ileriye 
taşıyarak, temsil ettiğimiz üyele-
rimize de en iyi hizmeti vermeye 
devam edeceğiz. Önümüzdeki gün-
lerde toplu iş sözleşmesi hazırlık 
çalışmalarına başlayacağız. Üyele-
rimizin talepleri doğrultusunda bir 
taslak hazırlanması için elimizdeki 
tüm imkanları seferber edece-
ğiz” dedi.

Türkiye Haber-İş Sendikasını ulu 
bir çınar olarak nitelendiren Genel 
Başkanımız  Veli Solak,  “Sizlerden 
tek isteğim bu ulu çınara sahip 
çıkın ve kimsenin zarar vermesi-

olmazsa olmazı örgütlü toplum-
dur. Ancak Türkiye’de sendikalar 
ne yazık ki örgütlenme konusunda 
büyük sıkıntıların, sorunların ya-
şandığı, baskı ve tehditlerin devam 
ettiği bir durumla karşı karşıyadır. 
Örgütlenme karşısındaki tüm en-
gellemelere rağmen herkesin öz-
gürce sendikalı olabildiği bir ülke 
için mücadele etmeli, işkolumuzda 
yürütmüş olduğumuz örgütlenme 
çalışmalarını hız kesmeden sür-
dürmeliyiz.” diye konuştu.

Genel Başkanımız Veli Solak  if-
tira ve yalanla hiçbir işin yapılama-
yacağını, yalan üzerine kurulan bir 
düzenin en kısa zamanda ortaya 
çıkacağını belirterek“Bizi hiçbir 

Hüseyin ERDAL
Diyarbakır Şube Başkanı
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Türkiye Haber-İş Sendikası 
Ankara Merkez Şubesi Olağa-
nüstü Genel Kurulu 29 Kasım 

2014 tarihinde Alba Otel’de yapıldı.

Ankara Merkez Şube Olağanüs-
tü Genel Kurulunun açılışını Şube 
Sekreteri  Yusuf Eriş  yaptı.  Eriş, 
konuşmasında yeterli çoğunluğun 
sağlandığını ve genel kurulun yapıl-
masına yasal bir engelin bulunma-
dığını söyledi.

Genel Kurulu, Başkanlığını Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak’ın, Baş-
kan Yardımcılıklarını, Genel Sekre-
terimiz Ümit Kaymal ve Genel Mali 
Sekreterimiz  Kemal İlçioğlu’nun, 
Katip Üyeliklerini de Genel Eğitim 
Sekreterimiz Sedat Güney ile Genel 
Teşkilatlandıma Sekreterimiz  Mü-
cayit Özdemir’in yaptığı bir Divan 
Heyeti yönetti.

Divan başkanlığına seçilen Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak,  konuş-
masında divan seçiminde kendisine 
ve divan heyetine gösterilen güven-
den dolayı teşekkür etti. Genel Baş-

Ankara Merkez Şubemizin 
Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı

•	 Şube Başkanlığı’na Yusuf ERİŞ,
•	 Şube Sekreterliği’ne Cengiz DEMİRBAŞ,
•	 Şube Mali Sekreterliğine Ferhat DALDAL,
•	 Yönetim Kurulu Üyeliklerine de                

Bahri BUĞDAYLI ve Orhan TEKİN seçildi.

kanımız Veli Solak çalışma hayatın-
da yaşanan gelişmeler, toplu iş söz-
leşmesi ve sendikamız çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.

Ülkenin ve çalışma hayatının 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya oldu-

ğunun ifade eden Genel Başkanı-

mız Veli Solak, “Bu sorunların aşıl-

ması için her zamankinden daha 

fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı-

mız bulunmaktadır” diye konuştu.
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Genel Başkanımız Veli Solak ya-
lan ve iftira üzerine kurulan bir 
düzenin en kısa zamanda ortaya 
çıkacağını belirterek  “Bizim göre-
vimiz bu asılsız dedikodulara ku-
lak asmadan,  birlik ve beraberlik 
içerisinde Türkiye Haber-İş Sendi-
kamızın bayrağını daha yukarılara 
taşımaktır. Temsil ettiğimiz üye-
lerimize de en iyi hizmeti vermeye 
devam edeceğiz. Toplu iş sözleş-
mesi taslak çalışmalarına başla-
dık. Üyelerimizin talepleri doğrul-
tusunda bir sözleşme yapabilmek 
için için elimizdeki tüm imkanları 
kullanacağız” dedi.

Genel Kurulda söz alan Şube 
Başkanı Tagi İş, Şube Sekreteri Yu-
suf Eriş,  delegelerden  Fahrettin 
Karaca  ve  Abdullah Yiğit  konuş-
malarında dilek ve temennilerde 
bulunarak genel kurulun teşkilata 
hayırlı olmasını dilediler.

Genel Kurul’un öğleden son-
raki bölümünde seçimler yapıldı. 
Yapılan seçimler sonucunda Şube 
Başkanlığı’na  Yusuf Eriş,  Şube 
Sekreterliği’ne  Cengiz Demir-
baş, Şube Mali Sekreterliğine Fer-
hat Daldal, Yönetim Kurulu Üyelik-
lerine de  Bahri Buğdaylı  ve  Orhan 
Tekin seçildi.
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Van Bölge Temsilciliğimiz 25 
Kasım 2014 tarihinde düzen-
lenen törenle üyelerimizin 

hizmetine açıldı. Van Bölge Temsil-
ciliğine Ömer Sivri atandı.

Açılış törenine; Genel Teşkilat-
landırma Sekreterimiz Mücayit Öz-
demir, Van İl Telekom Müdürü Ab-
dulselam Kılıç,  Diyarbakır Şube 
Başkanımız Hüseyin Erdal ve Şube 
Yöneticilerimiz ile çok sayıda üye-
miz katıldı.

Açılış töreninde konuşan Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz  Mü-
cayit Özdemir  konuşmasına başta 
Genel Başkanımız Veli Solak olmak 
üzere Yönetim Kurulu üyelerinin 
sevgi ve selamlarını ileterek başla-
dı. Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz  Mücayit Özdemir  yönetim 
kurulu olarak üyelerimize en iyi hiz-
meti verebilmenin çabası içerisin-
de olduklarını belirterek, bu amaç 
doğrultusunda Van’a Bölge Temsil-
ciliği açıldığını,  bu suretle üyeleri-
mize daha iyi hizmet verilmeye de-
vam edileceğini ifade ederek bölge 
temsilciliğinin tüm teşkilata hayırlı 
olmasını diledi.

Açılış kurdelesini Genel Teşki-
latlandırma Sekreterimiz  Mücayit 
Özdemir    ile Van İl Telekom Müdü-
rü Abdulselam Kılıç birlikte kesti.

Van Bölge Temsilciliğimiz 
Üyelerimizin Hizmetine Açıldı
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29 Kasım 2014 tarihinde yapılan 

olağanüstü genel kurulda göreve 

seçilen Ankara Merkez Şube Baş-

kanı  Yusuf Eriş  ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri, 03 Aralık 2014 tarihinde se-

çim kurulundan mazbatalarını ala-

rak Genel Başkanımız  Veli Solak’ı, 

Genel Sekreterimiz  Ümit Kaymal’ı 

Genel Mali Sekreterimiz  Kemal 

İlçioğlu’nu ve Genel Eğitim Sekre-

terimiz Sedat Güney’i makamların-

da ziyaret ettiler.

Ankara Merkez Şubemizin Yeni 
Seçilen Yönetimi Genel Merkez 

Yöneticilerimizi Ziyaret Etti
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dımcısı Cemal Tunalı’yı makamında 
ziyaret ettiler.

Genel Sekreterimiz Ümit Kay-
mal, Ankara Merkez Şube Başka-
nımız Yusuf Eriş, Genel Müdür Yar-Türksat Uydu Haberleşme 

Kablo TV ve İşletme A.Ş. de 
çalışan üyelerimizle 17 Ara-

lık 2014 tarihinde bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel 
Sekreterimiz Ümit Kaymal, Anka-
ra Merkez Şube Başkanımız Yusuf 
Eriş, Şube Yöneticileri, işyeri tem-
silcilerimiz de katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Sek-
reterimiz Ümit Kaymal, çalışma ha-
yatında yaşanan gelişmeler, sendi-
kal faaliyetler ve toplu iş sözleşmesi 
hakkında bilgiler verilerek üyeleri-
mizin sorunları dinlendi. İşyerlerin-
de yaşanan sorunların çözümü için 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Türksat A.Ş.’de Üyelerimizle 
Toplantı Yapıldı
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Samsun Bölge Temsilciliğimiz 26 
Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen 
törenle üyelerimizin hizmetine açıldı. 
Samsun Bölge Temsilciliğine  Davut 
Çavuş atandı.

Açılış törenine; Genel Sekrete-
rimiz  Ümit Kaymal,  Genel Eğitim 
Sekreterimiz  Sedat Güney,    Türk-İş 
İl Temsilcisi  Nakif Yılmaz,  Tarım-
İş Şube Başkanı Recep Karabı-
çak,  Koop-İş Şube Başkanı  Fatih 
Göğmen, Tekgıda-İş Şube Başkanı Ali 
Başçeker,  Türk Metal Şube Başka-
nı Orhan Demir ve çok sayıda üyemiz 
katıldı.

Açılış töreninde konuşan Genel 
Sekreterimiz  Ümit Kaymal  konuş-
masına başta Genel Başkanımız  Veli 
Solak  olmak üzere Yönetim Kurulu 
üyelerinin sevgi ve selamlarını ilete-
rek başladı. Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal yönetim kurulu olarak üyele-
rimize en iyi hizmeti verebilmenin ça-
bası içerisinde olduklarını belirterek, 
bu amaç doğrultusunda Samsun’a 
Bölge Temsilciliği açıldığını,   bu su-
retle  üyelerimize daha iyi hizmet ve-
rilmeye devam edileceğini ifade ede-
rek bölge temsilciliğinin tüm teşkilata 
hayırlı olmasını diledi.

25 Ağustos 2014 tarihinde de Ge-
nel Sekreterimiz  Ümit Kaymal  ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Sedat Gü-
ney  Samsun il merkezi ile ilçelerde 
Türk Telekom A.Ş., PTT A.Ş. ve Türk-
sat A.Ş. bünyesinde çalışan üyeleri-
mizle bir araya gelerek bilgilendirme 
toplantısı düzenlendiler.

Gerçekleştirilen toplantı da Genel 
Sekreterimiz Ümit Kaymal tarafından 
üyelerimize, çalışma hayatında yaşa-
nan gelişmeler, sendikal faaliyetler ve 
toplu iş sözleşmesi hakkında bilgiler 
verilerek üyelerimizin sorunları din-
lendi. İşyerlerinde yaşanan sorunla-
rın çözümü için görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Samsun 
Bölge Temsilciliği 
Üyelerimizin 
Hizmetine Açıldı
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Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz  Mücayit Özdemir  Er-
zurum Şubemize bağlı işye-

rinde çalışan üyelerimizle bir araya 

geldi.

Genel Teşkilatlandırma Sekrete-

rimiz Mücayit Özdemir üyelerimize, 

çalışma hayatında yaşanan geliş-

meler, sendikal faaliyetler ve toplu 

iş sözleşmesi hakkında bilgiler ve-

rerek üyelerimizin sorunlarını din-

ledi. İşyerlerinde yaşanan sorunla-

rın çözümü için görüş alışverişinde 

bulunuldu.

Genel Teşkilatlandırma Sekre-

terimiz Mücayit Özdemir Kars İl Te-

lekom Müdürü Ali Aktoprak, Ağrı İl 

Telekom Müdürlüğünde Bölge Mü-

dürü  Timur Sevim  ve Ağrı İl Tele-

kom Müdürü Hakan Özgür’ü ziyaret 

etti.

Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Mücayit Özdemir 

Üyelerimizle Bir Araya Geldi
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Şube Başkanımız A. Gökhan   
Aydın,  Şube Sekreterimiz Alptekin 
Ilıca, Şube Mali Sekreterimiz Engin 
Öndeş ve Gaziantep Bölge Temsil-
cimiz Mustafa Şentürk Gaziantep İl 
Telekom Müdürlüğüne ve Gaziantep 
PTT Başmüdürlüğüne bağlı     işyer-
lerinde çalışan üyelerimizi ziyaret 
ederek bilgilendirme toplantıları 
gerçekleştirdiler.

Gaziantep İl Telekom Müdürü 
Nurullah Yaşar, Müdür Yardımcı-
sı Durdu Yücel ve Gaziantep PTT 
Başmüdür Yardımcısı Salim Kap-
lan şube yöneticilerimiz tarafından      
ziyaret edildi.

Şube Başkanımız A. Gökhan 
Aydın,  Şube Sekreterimiz Alpte-
kin Ilıca ve Şube Mali Sekreterimiz 
Engin Öndeş Kahramanmaraş İl Te-
lekom Müdürlüğüne bünyesinde il 
merkezinde ve Elbistan ile Göksun 
ilçelerinde çalışan üyelerimizi ziya-
ret ederek bilgilendirme toplantıları 
gerçekleştirdiler.

İl Müdürü Ahmet Gül ve İl Mü-
dür Yardımcısı Ökmen Aksu ziyaret 
edildi.

2014 yılı içirişinde emekli olan 
Salman Kahramanoğlu ve Haluk 
Türksayar’a sendikamızın amble-
mini taşıyan birer saat hediye edi-
lerek, yeni hayatlarında başarılar 
dilendi.

Adana 
Şubesi

Gaziantep İlimizde Yeralan İşyerlerinde 
Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı

Kahramanmaraş İl Telekom Müdürlüğü ve Bağlı 
İşyerlerinde Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı
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Şubemiz faaliyet sahasında bu-
lunan Hatay il Telekom Müdürlüğü 
ve ilçelerde bulunan işyerlerinde 
üyelerimizle toplantılar yapıldı. 
Toplantılarda konuşan Şube Baş-
kanımız A.Gökhan Aydın, çalışma 
yaşamındaki sorunları ve toplu iş 
sözleşme çalışmaları hakkında 
üyelerimiz bilgilendirdi.

Şube Yöneticilerimiz, Hatay İl 
Telekom Müdürü Ramazan Gezer, 
İl Müdür Yardımcısı Tayfur Cünedi-
oğlu, Erişim Operasyon Müdürü Ali 
Yıldız, Planlama ve Yatırım Müdürü 
Metin Açık ve İskenderun Telekom 
Müdürü Metin Kördemir’i de ma-
kamlarında ziyaret ettiler.

Adana Şubemizin 2014 Yılı Tem-

silciler Kurulu Toplantısı 15-19 Ka-

sım 2014 tarihlerinde Antalya-Ke-

mer Grand Haber Hotel’de yapıldı. 

Toplantıda Ülkemizin ve çalışma 

hayatının gündemindeki konular, 

işkolumuzda yaşanan gelişmeler ve 

teşkilatımızın genel konuları değer-

lendirildi.

İki gün süren eğitim seminerine 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Ata-
lay, Adana Valisi Mustafa Büyük, 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü, TÜRK-İŞ Genel Mali 
Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ 
Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Ir-
gat, konfederasyona bağlı sendika-
lar, işyeri temsilcileri, Adana Şube 
Başkanımız A.Gökhan Aydın, Şube 
Yöneticilerimiz ve çok sayıda işçi 
katıldı.

Türk-İş İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Adana’da Yapıldı

Hatay İl Telekom Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde 
Toplantılar Düzenlendi

Şubemizin 2014 Yılı Temsilciler Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Şube Başkanımız Yusuf Eriş, 
Şube Sekreterimiz Cengiz Demir-
baş, Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan 
Tekin, Baştemsilcimiz Orhan Şenel 
ve Temsilcimiz Kazım Çınar Erişim 
Operasyon Müdürlüğü’nde ve Ba-
tıkent Şebeke Amirliği’nde çalışan 
üyelerimizi ziyaret edip güncel ko-
nular hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular.

Ankara
Merkez
Şubesi

Erişim Operasyon Müdürlüğü ve 
Batıkent Şebeke Amirliği Ziyaret Edildi

Temsilcilerimiz Şube Yönetim Kurulumuza Hayırlı Olsun 
Ziyaretinde Bulundu

Şube Yönetim Kurulumuza ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulunan tem-
silcilerimizle şube toplantı salo-
nunda bir araya gelinerek Toplu İş 
Sözleşmesi, işyerlerinde yaşanan 
sıkıntılar ve güncel konular hakkın-
da istişare toplantısı yapıldı.
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Mamak Şebeke Amirliği Ziyaret Edildi

Siteler Şebeke ve Şantiye Amirliği Ziyaret Edildi

Maltepe Şebeke Amirliği Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız Yusuf Eriş, 
Şube Sekreterimiz Cengiz Demir-
baş, Yönetim Kurulu Üyemiz Orhan 
Tekin, Baştemsilcimiz Muzaffer İn-
cedal ve Temsilcimiz Fahri Oğraş 
İncesu Telekom Müdürlüğü’ne bağlı 
Mamak Şebeke Amirliği’nde çalı-
şan üyelerimizi ziyaret edip güncel 
konular hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular.

Şube Başkanımız Yusuf Eriş, 
Şube Sekreterimiz Cengiz Demir-
baş, Şube Mali Sekreterimiz Ferhat 
Daldal, Baştemsilcimiz Halil Kaya 
ve Temsilcimiz Kemal Güney, Ulus 
Telekom Müdürlüğü’ne bağlı Siteler 
Şebeke ve Şantiye Amirliği’nde çalı-
şan üyelerimizi ziyaret edip güncel 
konular hakkında bilgi alışverişinde 
bulundular.

Şube Başkanımız Yusuf Eriş, 
Şube Sekreterimiz Cengiz De-
mirbaş, Şube Mali Sekreterimiz 
Ferhat Daldal, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Orhan Tekin, Baştemsilci-
miz Oktay Can ve Temsilcimiz Yıl-
maz Bilgin Bahçelievler Telekom 
Müdürlüğü’ne bağlı Maltepe Şebe-
ke Amirliği’nde çalışan üyelerimizi 
ziyaret edip güncel konular hakkın-
da bilgi alışverişinde bulundular.
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Antalya Şube Başkanımız Hü-
seyin Özçoban, Antalya PİM bün-
yesinde çalışan taşeron işçileriyle 
işyerinde bir araya gelerek toplantı 
yaptı. Taşeron ve sendikalı olmak 
hakkında bilgilendirme yaparak son 
gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Antalya
Şubesi

Posta İşleme Merkez Müdürlüğünde 
Toplantı Yapıldı

Şubemizin 2014 Yılı Temsilciler Kurulu Toplantısı Yapıldı

Güllük Telekom Müdürlüğü’ne Bağlı Operasyon 
Müdürlüğü’nde Üyelerimiz Kahvaltıda Bir Araya Geldiler

Antalya Şubemizin 2014 Yılı 
Temsilciler Kurulu Toplantısı 15-19 
Kasım 2014 tarihlerinde Antalya-
Kemer Grand Haber Hotel’de yapıl-
dı. Toplantıda Ülkemizin ve çalışma 
hayatının gündemindeki konular, 
işkolumuzda yaşanan gelişmeler ve 
teşkilatımızın genel konuları değer-
lendirildi.

Şube Başkanımız Hüseyin Öz-
çoban, Şube Mali Sekreterimiz 
Murat Senem ve işyeri temsilcimiz 
Mahmut Yalçın, Güllük Telekom 
Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü 
personeli üyemiz Mehmet Gün’ün 
düzenlemiş olduğu kahvaltıda üye-
lerimiz ile bir araya geldiler.

Şube yöneticilerimiz kahvaltı 
sonrası Güllük Telekom Müdürü Ni-
hat Alipaşaoğlu, Operasyon Müdü-
rü Zeki Kaya ziyaret ettiler.
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Korkuteli İşletme Şefliğinde Çalışan Üyelerimizle 
Toplantı Yapıldı

Serik İşletme Şefliğinde Toplantı Yapıldı

Kumluca Telekom Müdürlüğünde Çalışan 
Üyelerimizle Toplantılar Yapıldı

Antalya Şube Başkanımız Hü-
seyin Özçoban, Şube Sekreterimiz 
Halil Özen ile birlikte Güllük Tele-
kom Müdürlüğüne bağlı Korkuteli 
İşletme Şefliğinde çalışan üyeleri-
mizle toplantı yaptı. Yapılan toplan-
tıda Toplu İş Sözleşmesi, İSG, iş ha-
yatında yaşanan gelişmeler ve şube 
faaliyetleri ile ilgili bilgiler verildi.

Şube Başkanımız Hüseyin Öz-

çoban ve Şube Sekreterimiz Halil 

Özen, Kızıltoprak Telekom Müdür-

lüğüne bağlı Serik İşletme Şefli-

ğinde çalışan üyelerimizle toplantı 

yaptılar. Yapılan toplantıda üyeleri-

mize TİS, İSG, iş hayatında yaşanan 

gelişmeler ve şube faaliyetleri ile 

ilgili bilgiler verildi.

Şube Başkanımız Hüseyin Öz-
çoban, Kumluca Telekom Müdür-
lüğünde çalışan üyelerimizle bir 
araya geldi. Müdürlüğe bağlı Finike, 
Demre, Kaş ve Elmalı işyerlerinde 
çalışan üyelerimiz ile toplantılar ya-
pıldı. Yapılan toplantılarda Toplu İş 
Sözleşmesi çalışmaları, İSG, çalış-
ma hayatında yaşanan gelişmeler 
ve şube faaliyetleri ile ilgili bilgiler 
verildi.
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Diyarbakır Şubemizin 2014 Yılı 
Temsilciler Kurulu Toplantısı 15-19 
Kasım 2014 tarihlerinde Antalya-
Kemer Grand Haber Hotel’de yapıl-
dı. Toplantıda Ülkemizin ve çalışma 
hayatının gündemindeki konular, 
işkolumuzda yaşanan gelişmeler ve 
teşkilatımızın genel konuları değer-
lendirildi.

Şube Başkanımız Hüseyin Er-
dal, Şube Sekreterimiz Muhammed 
Kaya ve Şube Mali Sekreterimiz 
Yusuf Urğun, Siirt İl Telekom Mü-
dürlüğü bünyesinde çalışan üye-
lerimizle sabah bir araya gelerek 
bilgilendirme toplantısı gerçekleş-
tirdiler. Şube yöneticilerimiz toplan-
tı sonrasında da Siirt İl Telekom Mü-
dürü Abdurrahman Suat Soran ve 
Operasyon Müdürü Ahmet Kaynar’ı 
makamında ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız Hüseyin        
Erdal, Şube Sekreterimiz Muham-
med Kaya ve Şube Mali Sekreteri-
miz Yusuf Urğun, Şırnak İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan üye-
lerimizle bir araya gelerek bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirdiler. 
Şube yöneticilerimiz toplantı son-
rasında da Şırnak İl Telekom Mü-
dürlüğü Operasyon Müdürü Engin 
Yaman’ı makamında ziyaret ettiler.

Diyarbakır 
Şubesi

Şubemizin 2014 Yılı Temsilciler 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

Şırnak İl Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Siirt İl Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi
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Doğu-II (Diyarbakır) Bölge Müdürlüğüne Bağlı İl 
Telekom Müdürlüğü İşyerlerinde Toplantılar Yapıldı

Van il Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Tunceli İl Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız Hüseyin Er-
dal, Şube Sekreterimiz Muhammed 
Kaya ve Şube Mali Sekreterimiz 
Yusuf Urğun, Türk Telekom A.Ş. 
Doğu-II (Diyarbakır) Bölge Müdür-
lüğüne Bağlı İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde Huzurevleri, Diclekent, 
Kayapınar, Suriçi, Bağlar santralleri 
ile Ankesör servisinde çalışan üye-
lerimizle 22-26 Eylül 2014 tarihle-
rine bir araya gelerek bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştirdiler.

Şube Başkanımız Hüseyin Er-
dal, Şube Sekreterimiz Muhammed 
Kaya ve Şube Mali Sekreterimiz Yu-
suf Urğun, Van İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 
bir araya gelerek bilgilendirme top-
lantısı gerçekleştirdiler. Şube yöne-
ticilerimiz toplantı sonrasında da 
Van İl Telekom Müdürü Abdulselam 
Kılıç ve Operasyon Müdürü Özcan 
Özkal’ı makamında ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız Hüseyin Er-
dal, Şube Sekreterimiz Muhammed 
Kaya ve Şube Mali Sekreterimiz 
Yusuf Urğun, Tunceli İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan üye-
lerimizle bir araya gelerek bilgilen-
dirme toplantısı gerçekleştirdiler. 
Şube yöneticilerimiz toplantı son-
rasında da Tunceli İl Telekom Mü-
dürlüğü Operasyon Müdürü Yasin 
Aytekin’i makamında ziyaret ettiler.
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Şube Başkanımız Kemal Ak-
kan, Türk Telekom A.Ş. Erzurum İl 
Telekom Müdürlüğüne bağlı Ilıca 
Telekom Amirliğinde çalışan üye-
lerimizle öğle yemeğinde bir araya 
gelerek, üyelerimizle sohbet etti ve 
sendikal faaliyetler hakkında bilgi-
lendirmelerde bulundu.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Türksat A.Ş. Erzincan İl Müdürlü-
ğünde çalışan üyelerimizi ziyaret 
ederek, üyelerimizle sohbet etti ve 
sendikal faaliyetler hakkında bilgi-
lendirmelerde bulundu.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Türk Telekom A.Ş. Erzincan İl Te-
lekom Müdürlüğüne bağlı Tercan 
Telekom Amirliğinde çalışan üyele-
rimizi ziyaret ederek, üyelerimizle 
sohbet etti ve sendikal faaliyetler 
hakkında bilgilendirmelerde bulun-
du.

Erzurum 
Şubesi Ilıca Telekom Amirliği Ziyaret Edildi

Tercan Telekom Amirliği Ziyaret Edildi

Türksat A.Ş. Erzincan İl Müdürlüğü Ziyaret Edildi
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Ardahan İl Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi
Şube Başkanımız Kemal Akkan 

ve Şube Sekreterimiz Hüsamettin 
Alyar, Ardahan İl Telekom Müdür-
lüğü bünyesinde çalışan üyelerimizi 
ziyaret etti. Ziyarette güncel konular 
hakkında sohbet edildi, şube başka-
nımız tarafından sendikal faaliyetler 
hakkında bilgiler verildi.

Şube yöneticilerimiz, toplantı 
sonrasında Ardahan İl Telekom Mü-
dürü Mustafa Ateş’i da makamında 
ziyaret ederek, güncel konular hak-
kında sohbet ettiler.

Erzurum PTT Başmüdürü Cafer Yavuz 
Şubemizi Ziyaret Etti

Erzurum PTT Başmüdürlüğüne 
yeni atanan Cafer Yavuz şubemizi 
ziyaret ederek, Şube Başkanımız 
Kemal Akkan ile görüştü. Ziyaret-
te güncel konular hakkında sohbet 
edildi.

Iğdır İl Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi
Şube Başkanımız Kemal Akkan 

ve Şube Sekreterimiz Hüsamettin 
Alyar, Iğdır İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizi zi-
yaret etti. Ziyarette güncel konular 
hakkında sohbet edildi, şube başka-
nımız tarafından sendikal faaliyetler 
hakkında bilgiler verildi.

Şube yöneticilerimiz, toplantı 
sonrasında Iğdır İl Telekom Müdü-
rü İzzettin Doğan’i da makamında 
ziyaret ederek, güncel konular hak-
kında sohbet ettiler. 
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İstanbul Anadolu Yakası Şube-
mizin 2014 Yılı Temsilciler Kurulu 
Toplantısı 15-19 Kasım 2014 tarihle-
rinde Antalya-Kemer Grand Haber 
Hotel’de yapıldı. Toplantıda Ülkemi-
zin ve çalışma hayatının gündemin-
deki konular, işkolumuzda yaşanan 
gelişmeler ve teşkilatımızın genel 
konuları değerlendirildi.

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar ve Şube Sekreterimiz Yusuf 
Pektaş, Alemdar Telekom Müdür-
lüğüne Bağlı Körfez İşletme Şefli-
ği bünyesinde çalışan üyelerimizle 
kahvaltıda bir araya gelerek toplan-
tı düzenledi. Toplantıda üyelerimize 
sendikal konularda ayrıntılı bilgi-
lendirmelerde bulunuldu.

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar ve Şube Sekreterimiz Yusuf 
Pektaş, Gölcük Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 
müdürlük hizmet binası yanındaki 
çay bahçesinde  bir araya gelerek 
toplantı düzenledi. Toplantıda üye-
lerimize sendikal konularda ayrıntı-
lı bilgilendirmelerde bulunuldu.

İstanbul 
Anadolu Yakası 

Şubesi

Şubemizin 2014 Yılı Temsilciler 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

Gölcük Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Körfez İşletme Şefliği Ziyaret Edildi
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İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü 
Bünyesinde Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Sakarya İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Kocaeli İl Telekom Müdürlüğü Ziyareti

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar, Şube Sekreterimiz Yusuf 
Pektaş ve Şube Mali Sekreterimiz 
Hakan Semizoğlu İstanbul Anadolu 
Yakası PTT Başmüdürlüğü bünye-
sinde çalışan üyelerimizle Acıba-
dem Yemekhanesinde bir araya ge-
lerek sendikal ve güncel konularda 
ayrıntılı bilgilendirmelerde bulun-
dular. Toplantı sonrasında şube yö-
neticilerimiz, işyeri temsilcilik oda-
sında üyelerimizle sohbet ettiler.

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar ve Şube Sekreterimiz Yu-
suf Pektaş, Sakarya İl Telekom 
Müdürlüğü’nde çalışan erişim şe-
beke ekipleri ile sabah bir Dörtyol 
Santralinde bir araya gelerek sendi-
kal ve güncel konularda ayrıntılı bil-
gilendirmelerde bulundular. Öğlen 
yemeği ve sonrasında ise Baştem-
silcimiz Adem Kümbet ile birlikte 
tüm üyelerimizi çalıştıkları birim-
lerde ziyaret ederek sohbet ettiler.

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar ve Şube Sekreterimiz Yusuf 
Pektaş, Kocaeli İl Müdürlüğü bün-
yesinde çalışan baştemsilci, temsil-
ci ve delegelerle 09.12.2014 tarihin-
de bir araya gelerek değerlendirme 
toplantısı yaptılar.
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Gündeminde PTT A.Ş. ve Türk Te-
lekom A.Ş. bünyesinde faaliyet göste-
ren taşeron firmalarda ki örgütlenme 
çalışmaları, Torba Yasa ile çalışma ha-
yatına getirilen değişiklikler, Soma’da 

ve genel olarak Ülkemizde yaşanan iş 
cinayetleri ile işyerlerimizde karşıla-
şılan sorunlarının yer aldığı Temsil-
ciler Kurulumuz şubemizde toplandı.

Şube Başkanımız Mehmet Sait 

Derin Temsilciler Kurulumuzun gün-
deminde yer alan konularda, işyeri 
baştemsilci ve temsilcilerimize geniş 
açıklamalarda bulundu. Temsilcileri-
mizin bu konularda ki sorularını ya-
nıtlayarak onların görüş ve önerilerini 
dinledi.

Temsilciler Kurulumuz da işyerle-
rinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
yolları tartışılarak karşılıklı görüş 
alışverişi gerçekleştirildi.

Temsilciler Kurulumuza, 10 Eylül 
2014 tarihinde TBMM’de kabul edi-
len ve Torba Yasa olarak adlandırılan 
‘İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılması İle Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılmasına Dair Kanun’ 
hakkında Türk-İş’in görüşlerini ilet-
mek üzere Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi 
Faruk Büyükkucak da konuk olarak 
katılarak açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Bağcılar Telekom Müdür-
lüğünde baştemsilci iken İstanbul-II 
(Anadolu Yakası) Bölge Müdürlüğüne 
tayin giden Ahmet Birgin de Temsil-
ciler Kurulumuz da bir veda konuş-
ması yaptı, şube yöneticilerimiz ve 
temsilcilerimiz tarafından kendisine 
yeni yerinde ve görevinde başarılar 
dilendi.

İstanbul Avrupa Yakası Şube Yöne-
tim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin 
Kurulu, İşyeri Baştemsilci ve Temsil-
cileri ile Bölge Müdürü Dr. Mehmet 
Beytur, Bölge Müdür Yardımcıları 
Kutluhan Önal,  Orhan Kıpçak, Tesis 
ve Destek Müdürü Erhan Ayhanoğ-
lu, Erişim Operasyon Müdürü Bilal 
Uçar ve Hukuk İşleri Müdürü Zümra 
Büyükünal’ın katılımıyla yaklaşık 4 
saat süren bir toplantı yapıldı.

İstanbul 
Avrupa Yakası 

Şubesi
Temsilciler Kurulumuz Toplandı

İstanbul I. Bölge Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı
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Gaziosmanpaşa Telekom Müdürlüğü’nde
Toplantı Yapıldı

Şube Başkanımız Mehmet Sait 
Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 
Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 
Arıcı şubemiz faaliyet alanı için-
de bulunan tüm işyerleri ile illerde 
10.12.2014 – 26.12.2014 tarihleri 
arasında sabah ve öğleden sonra 
olmak üzere üyelerimizle işyeri top-
lantıları yapıldı.

Yapılan toplantılarda işyeri so-
runları ile Toplu İş Sözleşmesi 
çalışmaları görüşüldü. Toplu İş 
Sözleşmesi çalışmaları için işyeri 
komiteleri oluşturuldu.  Toplantı-
da, şube yönetim kurulumuz adına 
Şube Başkanımız Mehmet Sait De-
rin üyelerimizin talepleri ve şube 
çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler 
yaptı.
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Türk Telekom A.Ş. İzmir Batı-I 
Bölge Müdürümüz İsmail Uzel 
ile Şube Başkanımız Özkan Oyuk         
31 Ekim 2014 tarihinde 1 saat süren 
toplantı yaptılar. Toplantıda, tem-
silcilerimiz ve üyelerimizden gelen 
talepler iletilerek, çözümü için mu-
tabık kalındı.

Şube Başkanımız Özkan Oyuk, 
Türk Telekom A.Ş. Batı-I (İzmir) Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Karşıyaka Tele-
kom Müdürlüğü’nde çalışan üyeleri-
mizi ziyaret ederek bilgilendirme top-
lantısı yapmıştır.

Şube Başkanımız Özkan Oyuk 

ve Şube Mali Sekreterimiz Aslan 

Özdemir Türk Telekom A.Ş. Batı-I 

(İzmir) Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 

Bornova Telekom Müdürlüğü’nde 

çalışan üyelerimizi ziyaret ederek 

bilgilendirme toplantısı yaptılar. 

Toplantı sonrası Bornova Telekom 

Müdürü Canfer Civelek ziyaret edil-

miştir.

İzmir 
Şubesi

Türk Telekom A.Ş. İzmir Batı-I Bölge 
Müdürü İsmail Uzel İle Bir Araya Gelindi

Bornova Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Karşıyaka Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi
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Eğitim İçin İzmir’de Bulunan Üyelerimiz 
Şubemizi Ziyaret Etti

İşyeri Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Şubemize Nezaket Ziyareti

İzmir, Muğla, Marmaris ve 
Fethiye’den SRC Pisikoteknik Eği-
timine katılan üyelerimiz şubemize 
nezaket ziyaretinde bulundular.

Şube Sekreterimiz İrfan Uygun 
ve Şube Mali Sekreterimiz Aslan 
Özdemir, Baştemsilcimiz Mehmet 
Gereme ile birlikte Karabağlar Tele-
kom Müdürlüğü’ne bağlı Torbalı ve 
Selçuk Telekom İşletme Şefliklerin-
de çalışan üyelerimizi ziyaret ettiler. 
Daha sonra PTT A.Ş. bünyesinde ta-
şeron firmalarda çalışan işçilerimiz 
ile bir araya gelerek Taşeron yasası 
ve Sendikal Örgütlenme ile ilgili bil-
gilendirme toplantısı yaptılar.

SRC Pisikoteknik Eğitimine 

katılmak üzere İzmir’de bulunan 

Muğla / Fethiye Telekom Müdürü 

Hüseyin Ümit Gülcü ve Temsilcimiz 

Mustafa Oran 12.12.2014 tarihinde 

şubemize nezaket ziyaretinde bu-

lundular.
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Şube Başkanımız Erol Toprak ve 
Şube Sekreterimiz Suat Esmer Ak-
saray İl Telekom Müdürlüğü bünye-
sinde çalışan üyelerimizle bir araya 
gelerek, bilgilendirme toplantısı 
yaptılar.

Toplantıda, uzun yıllar baştemsil-
cilik görevi yapan ve sağlık sebepleri 
nedeniyle görevini bırakan Ahmet 
Kaçan’a Şube Başkanımız Erol Top-
rak hizmetlerinden dolayı teşekkür 
ederek sendikamızın amblemini ta-
şıyan bir saat hediye etti.

Şube Başkanımız Erol Toprak, 
Şube Sekreterimiz Suat Esmer ve 
Şube Mali Sekreterimiz Ali Bağcı, 
Sivas İl Telekom Müdürlüğü bünye-
sinde çalışan üyelerimizle kahvaltı-
da bir araya gelerek, bilgilendirme 
toplantısı yaptılar.

Toplantıya Sivas İl Telekom Mü-
dürü Murat Kaplan ve Operasyon 
Müdürü Mesut Ceylan da katıldı.

Şube Başkanımız Erol Toprak 
ve Şube Sekreterimiz Suat Esmer 
Nevşehir İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek, bilgilendirme toplan-
tısı yaptılar.

Kayseri 
Şubesi

Sivas İl Telekom Müdürlüğü’nde 
üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Nevşehir İl Telekom Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı

Aksaray İl Telekom Müdürlüğü’nde Üyelerimizle 
Toplantı Yapıldı



Haber-İş   •   Sayı 82  •  Aralık 2014 51

Haber-İş

Tokat İl Telekom Müdürlüğü Geleneksel 
Piknik Şenliği Düzenlendi

Giresun ve Çorum İl Telekom Müdürlüğü 
Bünyesinde Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Amasya İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Kayseri Şubemiz ve Tokat İl Te-
lekom Müdürlüğünün ortaklaşa dü-
zenlemiş olduğu Geleneksel Piknik 
Şenliği 27 Eylül 2014 tarihinde ya-
pıldı. Düzenlenen şenliğe İl Telekom 
Müdürlüğü yöneticileri ile şube yö-
neticilerimiz ve üyelerimiz katılarak 
hoşça vakit geçirdiler.

Şube Başkanımız Erol Toprak 
ve Şube Mali Sekreterimiz Ali Bağ-
cı, Giresun ve Çorum İl Telekom 
Müdürlükleri bünyesinde çalışan 
üyelerimizle bir araya gelerek top-
lantılar düzenlediler. Düzenlenen 
toplantılarda toplu iş sözleşmeleri 
anket çalışmaları ve güncel konular 
hakkında bilgilendirmelerde bulu-
nuldu.

Şube Başkanımız Erol Toprak, 
Şube Sekreterimiz Suat Esmer ve 
Şube Mali Sekreterimiz Ali Bağ-
cı, Amasya İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantı düzenlediler. 
Düzenlenen toplantı da toplu iş söz-
leşmeleri anket çalışmaları ve gün-
cel konular hakkında bilgilendirme-
lerde bulunuldu.
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İstanbul Mecidiyeköy’de yapımı 
devam eden Torun Center in-
şaatında meydana gelen facia 

sonucu, 10 işçimiz hayatını kay-

betmiştir. 

Soma faciası Türkiye’de insan 

hayatının ne kadar ucuz olduğunu 

milletimize çok acı bir şekilde öğ-

Genel Başkanımız Veli Solak’ın 
Rezidans İnşaatında Yaşanan 

Asansör Kazası İle ilgili Açıklaması
çalıştıranlardır. Ucuz emek gücü 
ile daha fazla kar hırsı içerisinde 
olanlar, bu olayın bedelini ödemek 
zorundadır.

Hiçbir vicdan yaşanan bu cina-
yetleri kabul edemez. Geçte olsa 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na 
sahip olan bir ülke olarak, mutla-
ka bu cinayetlerin üzerine gitmeli 
ve sorumlularından hesap sorma-
lıdır.

Bu tür iş cinayetlerinin önü-
ne geçebilmek için İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası’nın etkinliğini 
ve uygulanabilirliğini sağlayacak 
tedbirler en tavizsiz biçimde uy-
gulanmalıdır. Göstermelik dene-
timlerle sorunun çözülemeyeceği 
artık anlaşılmalı, işverenler dev-
letin nefesini enselerinde hisset-
melidir. İşverenlere, yaşanacak 
muhtemel kazalarda sadece işçi-
lerin değil kendilerinin de ağır be-
del ödeyeceği gösterilmelidir.

Kölelik sistemi olan Taşeron-
laşma uygulamaları devam etti-
ği sürece iş cinayetlerinin ve can 
kayıplarının önlenemeyeceği artık 
görülmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, re-
zidans inşaatında hayatını kaybe-
den işçi kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabırlar ve baş-
sağlığı diliyoruz.

retmişti. Ne yazık ki, yaşanan acı 
tecrübelerden bir türlü ders alın-
mamaktadır.

Yaşanan olayların tek sorum-
lusu yine işçiler olarak gösteril-
meye çalışılmaktadır. Asıl sorum-
lular, taşeron firmalarla, kölelik 
düzeninde güvencesiz olarak işçi 
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde 

bulunan özel bir kömür ocağında, 

öğle vardiyası sırasında yeraltı su 

kaynağı patlayarak meydana gelen 

su baskını sonucu 18 işçi hayatını 

kaybetmiştir.

Bu olay yine hepimizi derinden 

üzmüştür.

Ülkemizde sıkça yaşanan maden 

kazalarının birinin daha Ermenek’te 

bir kömür ocağında yaşanması, yet-

kililerin gerekli tedbirleri almadığı 

gözler önüne bir kez daha seril-

mektedir.

Son yıllarda bur tür kazaların 

sıkça yaşandığı ülkemizde, işçile-

rimiz iş sağlığı ve güvenliği ted-

birlerinin alınmadığı ortamlarda, 

güvencesiz, örgütsüz olarak çalış-

maktadır. Bu durum can kayıpları-

nın yaşandığı kazaları beraberinde 

getirmektedir.

Bu elim kazada hayatını kay-

beden işçi kardeşlerimize Yüce 

Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar 

ve başsağlığı diliyorum.

Genel Başkanımız Veli Solak’ın 
Ermenek’te Meydana Gelen Maden 

Kazası İle İlgili Açıklaması
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Bu sayımızda; özellikle muvazaalı işlemlere dayanan 
asıl işveren–alt işveren ilişkisi ile asıl işi niteliğin-
deki işleri kanuni yasaklara rağmen taşeron firma-

lara gördüren çeşitli işverenler nezdindeki işyerlerinde 
çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerine yalan yanlış 
bilgilendirme ve yönlendirmeler ve baskılarla karşı çıkıl-
ması gerçeği karşısında sendika özgürlüğü ve örgütlenme 
hakkının korunması konusu işlemeyi uygun gördük. 

Sendika en basit tanımıyla, çalışanların ekonomik, 
sosyal ve demokratik haklarının korunup geliştirilmesini 
sağlayan, üyeleri adına işverenle toplu sözleşme yapan 
kuruluştur. 

Sendikal haklar temel insan haklarındandır. Çalışan-
ların ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel hak ve çı-
karlarını korumanın ve geliştirmenin temel araçlarından 
biridir.

Bu konudaki mevzuat hükümlerimizin en başlıcaları 
aşağıda gösterilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzu-
ru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hakla-
rına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta be-
lirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk Devletidir.” 

14. maddesinde “Anayasada yer alan hak ve hürriyet-
lerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokra-
tik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan fa-
aliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden 
hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel 
hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belir-
tilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan 
bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorum-
lanamaz” 

51. Maddesinde “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin 
çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaat-
lerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksı-
zın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe 
üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip-
tir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten 
ayrılmaya zorlanamaz. Sendika kurma hakkı ancak, millî 
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlükleri-
nin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Sen-
dika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, 
şart ve usuller kanunda gösterilir. İşçi niteliği taşımayan 
kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istis-
na ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak 
kanunla düzenlenir. Sendika ve üst kuruluşlarının tüzük-
leri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel nitelikleri-
ne ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.” 

Hükümlerine yer verilmiş, böylelikle Türkiye Cumhu-
riyetinin nitelikleri, temel hak ve özgürlüklerin kullanım 
şekli, sendikal hak ve özgürlüklerin kuruluş ve kullanımı 
temel çerçeve olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca yine Anayasamızın 90. maddesinde Millet-
lerarası antlaşmaları uygun bulmayı açıklayan “Türkiye 
Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası 
kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun 
bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri 
düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, Devlet 
Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi halle-
rine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet hak-
larına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe 
konabilir. Bu takdirde bu antlaşmalar, yayımlarından baş-
layarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi-
sine sunulur. Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygu-
lama antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî antlaşmaların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorun-
luluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, 
ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren antlaşmalar, 
yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. Türk kanunlarına 
değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında 

Av. Serkan MERCİMEK
Hukuk Müşaviri

SENDİKA
ÖZGÜRLÜĞÜ
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birinci fıkra hükmü uygulanır. Usulüne göre yürürlüğe ko-
nulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerara-
sı antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletle-
rarası antlaşma hükümleri esas alınır.” Düzenlemelerine 
yer verilmiştir. 

Görüldüğü gibi aslında milletlerarası antlaşmalarla 
kanunlarımız arasında bir farklılık bulunması durumunda 
onaylanmasına karar verilen milletlerarası antlaşmalara 
öncelik verileceği bizzat Anayasamızda düzenlendiğinden 
bu antlaşmaların hiyerarşik düzende Anayasa ile kanun-
lar arasında, yani kanunların üzerinde bulunduğunu söy-
lemek yanlış olmayacaktır. 

Anayasamızın bu hükmü uyarınca hukukumuzda uy-
gulamaya konulmuş ve sendikal hak ve özgürlüklerin 
korunması ve geliştirilmesi açısından bir takım ulusla-
rarası antlaşmalar kabul edilmiştir.

Özetle; 

87. sayılı İLO Sözleşmesinin 3/1 fıkrasında, “Çalışan-
ların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini 
düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve 
etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek 
hakkına sahiptirler.” 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesinde 
Sendikal faaliyetlerle ilgili olarak “Dernek kurma ve top-
lantı özgürlüğü: 

1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, der-
nek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla 
birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak hak-
larına sahiptir. 

2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplum-
da, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, 
kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlan-
ması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahla-
kın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu 
hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensup-
ları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar 
hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir.”

 Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 28. Maddesinde 
Toplu sözleşme görüşmeleri yapma ve eylem hakkı ile 
ilgili olara “İşçiler ve işverenler veya bunların ilgili kuru-
luşları, topluluk mevzuatı ve ulusal yasalar ve uygulama-
lara göre uygun düzeylerde toplu sözleşmeler müzakere 
etme ve imzalama ve menfaat ihtilafı olması halinde grev 
eylemi dahil olmak üzere kendi çıkarlarını korumak için 
ortak eylem yapma hakkına sahiptir.” düzenlemeleri vücut 
bulmuştur.

Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sos-
yal Şartı, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşme-
si, ILO ve Avrupa Konseyi Sözleşmeleri gibi İnsan hakları 
ile ilgili tüm uluslararası belgeler sendikal haklara yer 
vermiştir. Bu durum da sendikal hakların uluslararası 
hukuktaki yeri ve önemini göstermede önemli kriterler-
dendir.  

Bu sayımızda daha önce de yayınladığımız, ancak öne-
mi nedeniyle tekrar yayınlanmasında önem gördüğümüz 
Uluslararası Çalışma Örgütünün,   Sendika  Özgürlüğüne 
ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı 
Sözleşmesi’ni yayınlıyoruz. 

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKI-
NIN KORUNMASINA İLİŞKİN 87 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

9 Temmuz 1948

 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafın-
dan San Francisco’da toplantıya çağrılarak orada 17 Hazi-
ran 1948’de 31.nci toplantısını yapan Uluslararası Çalış-
ma Örgütü Büyük Genel Konferansı, toplantı gündeminin 
yedinci maddesini oluşturan sendika özgürlüğü ve örgüt-
lenme hakkının korunması konusu ile ilgili çeşitli önerile-
rin bir sözleşme şeklinde kabulüne karar verdikten sonra, 

Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının başlangıç 
kısmının, çalışanların durumunun iyileştirilmesini ve ba-
rışın sağlanmasını mümkün kılacak yollar arasında “Ör-
gütlenme Özgürlüğü İlkesinin” vurgulanmasını da açıkla-
mış olduğunu, 

Philadelphia beyannamesinin ifade ve dernek kurma 
özgürlüğünün devamlı bir ilerlemenin gerekli bir koşulu 
olduğunu yeniden vurgulamış ve duyurmuş bulunduğunu, 

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın otuzuncu toplan-
tısında, Uluslararası düzenin esaslarını oluşturması gere-
ken ilkeleri oybirliği ile kabul ettiğini, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, ikinci toplan-
tısında, bu ilkeleri kendisine mal ettiğini ve Uluslararası 
Çalışma Örgütünü bir veya birkaç Uluslararası Sözleş-
menin kabulüne olanak sağlayacak şekilde çabalarını 
sürdürmeye davet ettiğini,  gözönünde tutarak bin dokuz 
yüz kırk sekiz yılı Temmuz ayının işbu dokuzuncu günü 
sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunması-
na ilişkin 1948 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki 
Sözleşmeyi kabul eder.

BÖLÜM I

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

Madde 1

Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu Ulus-
lararası Çalışma Örgütü’nün her üyesi aşağıdaki hüküm-
leri yerine getirmeyi üstlenir.

Madde 2

Çalışanlar ve işverenler herhangi bir ayırım yapılmak-
sızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurmak 
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ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşulu ile 
bunlara üye olmak hakkına sahiptirler.

Madde 3

1. Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yö-
netmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seç-
mek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş program-
larını belirlemek hakkına sahiptirler.

2. Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hak-
kın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak ni-
telikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.

Madde 4

Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan 
feshedilme veya faaliyetten men edilmeye tabi tutulamaz-
lar. 

Madde 5

Çalışanların ve işverenlerin örgütler, federasyon ve 
konfederasyon kurma ve bunlara üye olma ve her örgüt, 
federasyon veya konfederasyon, uluslararası çalışanlar ve 
işverenler örgütlerine katılma haklarına sahiptirler.

Madde 6

Yukarıda yazılı 2, 3 ve 4. maddeler hükümleri çalışan-
ların ve işverenlerin örgütlerinin federasyon ve konfede-
rasyonları hakkında uygulanır.

Madde 7

Çalışanların ve işverenlerin örgütleriyle bunların fede-
rasyon ve konfederasyonlarının tüzel kişilik kazanmaları 
yukarıda yazılı 2, 3 ve 4. maddeler hükümlerinin uygulan-
masını sınırlayacak nitelikte koşullara bağlanamaz.

Madde 8

1. Çalışanlar ve işverenlerle bunlara ait örgütler bu 
Sözleşme ile kendilerine tanınmış olan hakları kullanma-
da, diğer kişiler veya örgütlenmiş topluluklar gibi, yasala-
ra uymak zorundadırlar.

2. Yasalar, bu Sözleşme ile öngörülen güvencelere za-
rar verecek şekilde uygulanamaz.

Madde 9

1. Bu Sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuv-
vetlere ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı ulu-
sal mevzuatla belirlenir.

2. Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası’nın 19. Mad-
desinin 8. Paragrafı ile konulan ilkelere uygun olarak; bu 
Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumuna si-
lahlı kuvvetler ve polis mensuplarına bu Sözleşmede ön-
görülen güvenceleri sağlayan yürürlükteki herhangi bir 
yasa, karar, adet veya antlaşmayı etkilemeyecektir. 

Madde 10

Bu Sözleşme de “örgüt” terimi, çalışanların veya işve-
renlerin çıkarlarına hizmet ve bu çıkarları savunma ama-
cını güden çalışanların ve işverenlerin her türlü kuruluşu-
nu ifade eder.

BÖLÜM II

ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI

Madde 11

Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu Ulus-
lararası Çalışma Örgütü’nün her üyesi, çalışanların ve iş-
verenlerin örgütlenme hakkını serbestçe kullanmalarını 
sağlamak amacıyla gerekli ve uygun bütün önlemleri al-
makla yükümlüdür.

BÖLÜM III

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 12

1. Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası 1946 deği-
şiklik belgesi ile değiştirilmiş bulunan Uluslararası Ça-
lışma Örgütü Anayasası’nın 35. maddesinde sözü edilen 
fakat bu suretle değiştirilmiş adı geçen maddenin 4. ve 5. 
fıkralarında yazılı ülkeler dışında kalan ülkelerle ilgili ola-
rak, bu Sözleşmeyi onayan örgütün her üyesi, aşağıdaki 
hususları bildiren bir açıklamayı onama belgesi ile birlikte 
veya onanmasından sonra mümkün olan en kısa bir süre 
içinde Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön-
derecektir:

a. Hakkında Sözleşme hükümlerinin hiçbir değişiklik 
yapılmadan uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler;

b. Sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygulanaca-
ğını taahhüt ettiği ülkeler ve bu değişikliklerin nelerden 
ibaret olduğu;

c. Sözleşme’nin uygulanamayacağı ülkeler ve bu gibi 
hallerde Sözleşme’nin uygulanamamasının nedenleri;

d. Haklarındaki kararını saklı tuttuğu ülkeler.

2. Bu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) bentle-
rinde sözü edilen taahhütler, onamanın ayrılmaz kısımları 
sayılacak ve onama kuvvetine sahip olacaktır.

3. Her üye maddenin 1. paragrafının (b), (c) ve (d) bent-
leri gereğince daha önce yapmış olduğu açıklamada mev-
cut çekincelerin hepsinden veya bir kısmından, yeni bir 
açıklama ile vazgeçebilecektir.

4. Her üye 16. madde hükümlerine uygun olarak bu 
Sözleşmenin feshedebileceği süreler zarfında Genel Mü-
düre, daha önceki herhangi bir açıklamanın hükümlerini 
başka herhangi bir bakımdan değiştiren ve belirli ülkeler-
deki mevcut durumu bildiren yeni bir açıklama göndere-
bilecektir.

Madde 13

1. Bu Sözleşmede ele alınan konular anavatan dışı bir 
ülkenin makamlarının bizzat kendi yetkisi çerçevesi içine 
girdiği zaman, o ülkenin uluslararası ilişkilerinden so-
rumlu olan üye, adı geçen ülkenin hükümetiyle uyuşarak 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdüre, o ülke adına 
bu Sözleşmedeki yükümlülükleri kabul ettiğine ilişkin bir 
açıklama gönderebilecektir.
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2. Bu Sözleşmedeki yükümlülüklerin kabulünü bildi-
ren bir açıklama Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Mü-
dürüne:

a. Ortak otoriteleri altında bulunan bir ülke için 
Örgüt’ün iki veya daha fazla üyesi;

b. Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri yahut o 
ülke hakkında yürürlükte olan herhangi bir diğer hüküm 
gereğince o ülkenin yönetiminden sorumlu bulunan ulus-
lararası bir makam tarafından gönderilebilir.

3. Bu maddenin yukarıdaki paragraflarındaki hüküm-
ler uyarınca Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdü-
rüne gönderilen açıklamalar Sözleşme hükümlerinin 
ilgili ülkede değişiklik yapılmadan mı yoksa değişiklerle 
mi uygulanacağını bildirecektir; açıklama Sözleşme hü-
kümlerinin değişiklikler kaydıyla uygulanacağını bildirdiği 
zaman, bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu açık 
olarak gösterecektir.

4. İlgili üye, üyeler veya uluslararası makam, daha ön-
ceki bir açıklamayla bildirilen değişikliğe başvurma hak-
kından daha sonraki bir açıklamayla tamamen veya kıs-
men vazgeçebilecektir.

5. İlgili üye, üyeler veya uluslararası makam, 16. Mad-
de hükümlerine uygun olarak bu Sözleşmenin feshedile-
bileceği devreler süresince Uluslararası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürüne daha önceki herhangi bir açıklamanın 
hükümlerinin başka herhangi bir bakımdan değiştiren ve 
Sözleşmenin uygulanması bakımından mevcut durumu 
belirten yeni bir açıklama gönderebilecektir.

BÖLÜM IV

SON HÜKÜMLER

Madde 14

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası 
Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilir ve onun ta-
rafından kaydedilir.

Madde 15

1. Bu Sözleşme ancak onama belgeleri Genel Müdürü 
tarafından kaydedilmiş olan Uluslararası Çalışma Örgütü 
üyelerini bağlar.

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür 
tarafından kaydedildiği tarihten oniki ay sonra yürürlüğe 
girer.

3. Daha sonra bu Sözleşme, onu onayan her üye için, 
onama belgesi kaydedildiği tarihten oniki ay sonra yürür-
lüğe girer.

Madde 16

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye ilk yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren on yıllık bir süre sonunda Uluslararası 
Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği bu müdü-
rün kaydedeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt ta-
rihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur.

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da onu bundan önceki 
fıkrada sözü edilen on yıllık sürenin bitiminden itibaren 
bir yıllık süre içinde bu madde gereğince feshetmek se-
çeneğini kullanmayan her üye yeniden on yıllık bir süre 
için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her 
on yıllık süre bitince, bu maddenin içerdiği koşullar içinde 
feshedebilir.

Madde 17

1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt 
üyeleri tarafından kendisine bildirilen, bütün onama ve 
fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma Örgütünün 
bütün üyelerine duyurur.

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin 
ikinci onama belgesinin kaydedildiğini örgüt üyelerine du-
yururken bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkın-
da örgüt üyelerinin dikkatini çeker.

Madde 18

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıda-
ki maddeler gereğince kaydetmiş olduğu bütün onama ve 
fesihlere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaş-
masının 102. maddesi uyarınca kaydedilmek üzere Birleş-
miş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır. 

Madde 19

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli 
gördüğü zaman bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki 
bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya 
kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine 
alınması gereği hakkında karar verir. 

Madde 20

1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen 
değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni 
sözleşme aksini öngörmediği takdirde:

a. Değiştirici yeni sözleşmenin bir üye tarafından 
onanması durumu yukarıdaki 16. madde dikkate alınmak-
sızın ve değiştirici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak 
kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden 
feshini gerektirir. 

b. Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ta-
rihinden itibaren bu Sözleşme üyelerin onamasına artık 
açık bulundurulamaz.

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da Değiştirici Sözleşmeyi 
onamamış bulunan üyeler için, herhalde şimdiki şekli ve 
içeriği olarak devam eder.

 Diğer sayımızda farklı bir konu ile görüşünceye dek iş 
barışı ve verimi ile dolu mutlu günler dilerim. 
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Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleş-
meleri ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli olan bir 
yıllık sürenin hesabında, işçilerin aynı işveren bir veya 
değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler de birleştirile-
rek göz önüne alınır. İşçilerin aynı işverene ait işyer-
lerinde çalıştığı işlerin değişik olması, kesintisiz çalış-
ması da şart değildir. Ayrıca, işverenin kanun kapsamı-
na giren işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, aynı iş-
verenin işyerlerinde  İş Kanun kapsamına girmeksizin 
geçirdiği sürelerde dikkate alınır. İş Kanunu madde 54

Diğer taraftan kamu kuruluşlarında gecen sürelere 
ilişkin olarak getirilen düzenlemeye göre, aynı bakanlı-
ğa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlın tüzel kişilerin 
işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi, teşebbüs-
leri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetki-
ye dayanılarak kurulan bankan ve kuruluşlar veya bun-
lara bağlı işyerinde geçen süreler birleştirilerek işçinin 
yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında dikkate 
alınır. İşyerinin devri halinde işçinin, devreden işveren 
yanında geçirdiği çalışma süreleri de yıllık ücretli izni 
hesaplanması hususunda dikkate alınması gerekir.

 Bu durumda bir yıllık süreyi dolduran işçi,   bir son-
raki izin hakkının doğduğu güne kadar süre içinde yıllık 
ücretli iznini kullanır.

Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesa-
bında çalışılmış gibi sayılır:
1-  İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan 

ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci mad-
denin (I)numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörü-
len süreden fazlası sayılmaz.).

2-  Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan 
önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. Bu süreler  
doktor raporu ile artırıldığı taktirde artan sürelerde 
yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınır. 
Ancak kadın işçiye isteği üzerine verilen altı aya ka-
dar ücretsiz izin, yıllık ücretli izin hakkında hesaba 
katılmaz.

3-  İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra 
veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi 

Yıllık ücretli izin hakkı işçinin belli zamanlarda din-
lenmesini sağlamak amacı ile Anayasanın çalışanlara 
tanıdığı bir haktır. Anayasa ile tanınmış bu hak yine 
Anayasada belirtildiği  kanunla düzenleneceği hükme 
bağlandığından bu husus İş Kanunu’nda düzenlenmiş-
tir.

Yıllık ücretli izne hak kazanma: İş Kanununun Mad-
de 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, dene-
me süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış 
olanişçilere yıllık ücretli izin verilir. Düzenlemesi mev-
cuttur. Bu düzenlemeye göre, işçinin yıllık ücretli izne 
hak kazanması için bir yıllık çalışma süresinin başlan-
gıcı işçinin fiilen işyerinde işe başladığı tarih esastır. 
Bu hükümden anlaşılacağı üzere en az bir yıl çalışmış 
olan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanacaktır. Bu du-
rumda İş Kanunun 53. Maddesinin ikinci fıkrasında, 
“Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik 
veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık 
ücretliizinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.” Hükmü 
vardır. Yıllık ücretli izinler ile ilgili çıkarılmış olan yıllık 
ücretli izin yönetmeliği hükümlerinde,  mevsimlik veya 
kampanya, kısmi süreli veyahut çağrı üzeri çalışmalar-
da yıllık ücretli izinlerin ne şekilde ve nasıl hak edilece-
ğine ilişkin düzenlemeler mevcuttur. 

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet sü-
resi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 
ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi 
günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı 
günden,

Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.) Yer 
altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 
dördergün arttırılarak uygulanır.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve 
daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 
süresi yirmi günden az olamaz.

Avukat Ali BALIKÇI

4857 Sayılı 
İş Kanununda 
Yıllık Ücretli İzin



Haber-İş   •   Sayı 82  •  Aralık 2014 59

Haber-İş

den başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulun-
maları ve buhususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve 
dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere 
işveren toplam dört güne kadarücretsiz izin vermek 
zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık üc-
retli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmakzorun-
dadır.

 Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde 
aynı işyerinde çalışmayadevam edenlerin yıllık ücretli 
izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate 
alınarak hesaplanır. Asıl işveren, altişveren tarafından 
çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin 
sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekve 
ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren 
ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt 
belgesininbir örneğini asıl işverene vermekle yüküm-
lüdür.

Yıllık izin ücreti
İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık 

izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izinebaşla-
masından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak 
vermek zorundadır.Bu ücretin hesabında 50 nci madde 
hükmü uygulanır.Günlük, haftalık veya aylık olarak be-
lirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, 
kâra katılma ve yüzdeusulü ücret gibi belirli olmayan 
süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi 
için verilecek ücret, son bir yıllık süreiçinde kazandığı 
ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle 
bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.Ancak, son 
bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin 
ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammınyapıldığı 
tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan 
günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.Yüzde usulü-
nün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden topla-
nan para dışında işveren tarafından ödenir.Yıllık ücretli 
izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve 
genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

İzinde çalışma yasağı:
Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin sü-

resi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa,bu 
izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tara-
fından geri alınabilir.

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi 

halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllıkizin 
sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki 
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine öde-
nir. Bu ücreteilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona 
erdiği tarihten itibaren başlar.İşveren tarafından iş söz-
leşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belir-
tilen bildirim süresiyle, 27 nci maddegereğince işçiye 
verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin 
süreleri ile iç içe giremez.

sırasındaişine gidemediği günler .Bu sürenin yılda 
90 günden fazlası sayılmaz.

4- Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yü-
zünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi 
sonucuolarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 
işçinin yeniden işe başlaması şartıyla onbeş günü,

5-  66 ncı maddede sözü geçen zamanlar
6- Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
7- 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe 

göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pa-
zardan başkaverilmesi gereken yarım günlük izin-
ler.

8-  İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, 
hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi 
temsilciliğigörevlerini yapmaları, çalışma hayatı 
ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, ko-
misyon ve toplantılara yahut işçilikkonuları ile ilgili 
uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya 
kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katıl-
masısebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

9-  İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya 
babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölü-
münde üçgüne kadar verilecek izinler.

10-İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci 
maddedeki kısa çalışma süreleri.

11-Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye ve-
rilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

12-Cumartesi günleri işçinin çalışıp çalışmadığına ba-
kılmaksızın iş günü sayıldığından haftanın beş günü 
çalışan işçiler içinde Cumartesi çalışılmış günler 
gibi hesap edilir.
İş kanununda yıllık ücretli izin  bakımından çalışıl-

mış sayılan süreler, sınırlı olarak sayılmıştır.. bu süre-
lerin içinde sayılmayan grev ve lokavt nedeniyle  çalışıl-
mayan süreler, çalışılmış gibi sayılmaz. Ayrıca işveren 
tarafından yıl içinde verilmiş olan ücretli, ücretsiz izin-
ler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izin süresin-
den mahsup edilemez. Yine yıllık ücretli  izin günlerinin 
hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta 
tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bu 
durumda yıllık izin süresi, ulusal bayram, hafta tatili ve 
genel tatil günleri kadar uzar.

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.Bu 
iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işve-
ren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.
Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, taraf-
ların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olma-
mak üzereen çok üçe bölünebilir.İşveren tarafından yıl 
içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izin-
ler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllıkizne mahsup 
edilemez.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yer-
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Erzurum Şubemize bağlı 
Erişim Planlama ve Yatırım 
Müdürlüğü işçilerinden de-
ğerli üyemiz,

ERDOĞAN 
GENÇTOPRAK

24.08.2014 tarihinde 
(dün) geçirdiği kalp krizi so-
nucu vefat etmiştir.

Eski Isparta Bölge Tem-
silcimiz,

ERHAN 
KALAN

16.12.2014 tarihinde ge-
çirdiği rahatsızlık sonucu ve-
fat etmiştir.

Adana Şubemize bağlı 
Çukurova Telekom Müdürlü-
ğü üyemiz,

FİKRET 
ÇULHA

geçirdiği rahatsızlık so-
nucu 06.11.2014 tarihinde 
vefat etmiştir.

Vefat ve Başsağlığı

Merhum KALAN, GENÇTOPRAK ve ÇULHA’ya Yüce Allah’tan rahmet ailesine, dostlarına ve
teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.

derasyonumuz tarafından düzenli 
olarak her ay yapılan ve kamuoyuna 
açıklanan araştırma bu bültenle 28. 
Yıl’ına erişmiştir.

2014 Aralık ayı itibariyle çalışan-
ların geçim koşulları şu şekildedir:

TÜRK-İŞ, 1987 yılından bu yana, 
çalışanların geçim koşullarını or-
taya koymak ve temel ihtiyaç mad-
delerindeki fiyat değişikliğinin aile 
bütçesine yansımasını belirlemek 
amacıyla “açlık ve yoksulluk sınırı” 
araştırmasını yapmaktadır. Konfe-

Anayasanın “Ücrette Adalet Sağ-
lanması” başlıklı 55 inci maddesin-
de; “asgari ücretin tespitinde çalı-
şanların geçim şartları gözönünde 
bulundurulur” düzenlemesi yer al-
maktadır.

 ANAYASA: ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİNDE ÇALIŞANLARIN GEÇİM ŞARTLARI

 GÖZÖNÜNDE BULUNDURULUR.

 TÜRK-İŞ: DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.232 TL, YOKSULLUK SINIRI 4.014 TL

 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU: …

 ÖNCEKİ YILA GÖRE GIDA HARCAMASI 151 TL, YAŞAM MALİYETİ 491 TL ARTTI.

ARALIK 2014
AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI
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Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

Aralık
2012

Aralık
2013

Kasım
2014

Aralık
2014

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 277,93 299,01 340,20 342,59

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 227,85 247,18 279,66 281,22

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 286,90 318,62 363,64 365,81

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 192,32 216,77 241,37 242,73

Açlık Sınırı 985,00 1.081,59 1.224,87 1.232,35

Yoksulluk Sınırı 3.208,48 3.523,09 3.989,80 4.014,17

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

ücretin belirleme çalışmaları devam 
etmektedir. Bugün itibariyle asgari üc-
retten ele geçen net tutar 891,03 TL’dir. 
Ve fakat asgari ücretli çalışan, yılın son 
ayında bir üst vergi oranından vergi 
ödemek durumunda kaldığından eline 
daha az ücret geçecektir. Böylece asga-
ri ücretli bu ay “zengin vergisi” ödemek 
durumunda kalacaktır.

Asgari ücretin belirlenmesinde ça-
lışanların -anayasa hükmü gereğince 
dikkate alınması gereken- geçim koşul-
ları, tek bir işçi için net 1.458 TL’dir. Ön-
celikle yapılması gereken, insan onuru-
na yakışır bir asgari ücret için bu tutarın 
temel alınmasıdır. Bu tutarın üzerine 
önümüzdeki yıl için öngörülen enflas-
yon artışı, refah payı ve aile yardımı gibi 
unsurların eklenmesidir. Nüfusun en 
yoksul yüzde 20’lik kesiminin harcama-
sı temel alınarak yapılacak bir hesapla-
ma ya da mevcut yetersiz asgari ücretin 
hedeflenen enflasyonun biraz üstünde 
artırılması, yoksulluğun ve sefaletin 
sürdürülmesi anlamına gelecektir.

için haneye girmesi gereken ve fakat ül-
kede uygulanan düşük ücret politikası 
nedeniyle girmeyen bu tutar yoksul-
luğun boyutunu ortaya koymaktadır. 
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli 
beslenebilmesi için yapması gereken 
aylık gıda harcaması tutarı bir önceki 
yılın aynı ayına göre 151 TL ve yaşam 
maliyeti ise 491 TL artış göstermiştir. 
Çalışanların ağırlıklı bir kesiminin aylık 
gelirlerindeki artış bunun çok gerisinde 
kalmıştır.

Benzeri bir durum asgari ücrette de 
yaşanmaktadır. Konfederasyonumuz 
araştırmasına göre, aile bireyleri dik-
kate alınmadan, sadece tek bir çalışa-
nın yaşama maliyeti hesaplandığında 
1.457,81 TL’sine ulaşılmaktadır. Bir iş-
çinin, sadece kendisi için yapması ge-
reken gıda harcaması tutarı bir önceki 
yıla göre 44 TL, temel ihtiyaçları için 
yapması gereken toplam harcama ise 
267 TL artış göstermiştir.

2015 yılında geçerli olacak asgari 

•	 Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yapması gereken gıda 
harcaması tutarı (açlık sınırı) 
1.232,35 TL,

•	 Gıda harcaması ile birlikte giyim, 
konut (kira, elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu 
diğer harcamaların toplam tuta-
rı (yoksulluk sınırı) ise 4.014,17 
TL

Hesaplanan bu tutar, dört kişilik 
bir ailenin yaşadığı haneye aylık olarak 
girmesi gereken toplam gelirdir. Kuşku-
suz hesaplanan bu tutarın ücret düze-
yi olarak değerlendirilmemesi gerekir. 
Ancak, özellikle kadınların istihdama 
katılımının son derece düşük olduğu 
ülkemizde, hanede çalışan sayısı sınırlı-
dır. Elde edilen ücret genellikle haneye 
giren tek gelir kaynağı olmaktadır.

Günümüz koşullarında, insana yakı-
şır bir geçim düzeyi gerçekleştirebilmek 

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

Aralık
2011

Aralık
2012

Aralık
2013

Aralık
2014

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 1,49 2,82 1,52 0,61
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 8,36 4,74 9,81 13,94
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 8,36 4,74 9,81 13,94
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 6,22 6,40 8,33 14,08






