


 Haber-İş   •   Sayı 85  •  Nisan 2016 

Haber-İş

1 

Kayseri Şube Başkanımız 
Erol Toprak 30 Mart 2016 tari-
hinde geçirdiği Kalp krizi sonu-
cu hayatını kaybetti.

Merhum Erol Toprak’ın ce-
nazesi 31 Mart 2016 tarihinde 
memleketi Kayseri ili Tomarza 
İlçesi Kapukaya (Persek) Kö-
yünde öğle namazını müteakip 
toprağa verildi.

Cenaze törenine, Genel Baş-
kanımız Veli Solak, Genel sek-
reterimiz Ümit Kaymal, Genel 
Eğitim Sekreterimiz Sedat Gü-
ney, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Mücayit Özdemir, 

işveren vekilleri, Şube Başkan-
larımız, Şube Yöneticilerimiz, 
Baştemsilcilerimiz, Temsilci-
lerimiz, üyelerimiz, ailesi, tüm 
dost ve arkadaşları katıldı.

Değerli Şube Başkanımız 
Erol Toprak’a Yüce Allah’tan 
rahmet, ailesine, teşkilatımıza, 
tüm dost ve yakınlarına sabır-
lar ve başsağlığı diliyoruz.

KAYSERİ ŞUBE 
BAŞKANIMIZ 
EROL TOPRAK’I
KAYBETTİK,
TÜM TEŞKİLATIMIZIN 
BAŞISAĞOLSUN…

Erol TOPRAK
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Değerli Arkadaşlarım,

Ülke olarak siyasi, ekonomik ve sosyal bo-
yutlu ciddi sorunlar yaşadığımız şu günlerde 

Kiralık İşçilik çalışma hayatımızın gündemini işgal 
etmektedir.

Uygulanan ekonomik politikalar sonucu her ge-
çen gün yoksullaşan ve çalışma koşulları ağırlaşan 
işçiler, daha da zor şartlara doğru itilmeye çalışıl-
maktadırlar.

Bilindiği gibi, bir yandan Kıdem Tazminatı düzen-
lemesi, bir yandan Taşeron İşçilik uygulamaları ile 
ucuz iş gücü sağlama uğruna her türlü dayatma ya-
pıldı ve hala yapılmaktadır.

Çalışanlar ve sendikalar olarak bu türden uygu-
lamalara karşı çıktık.

Daha Kıdem Tazminatı ve Taşeron İşçilik tartış-
maları devam ederken, şimdi de Kiralık düzenleme-
siyle karşı karşıyayız. 

Kiralık İşçilik Modern Köleliktir.

Daha önceleri denendi, olmadı. Şimdi tekrardan 
deneniyor. İşçilerin ve sendikaların haklı tepkilerine 
rağmen ve ısrarla…

Asgari ücretin 1300 TL olarak belirlenmesinin ar-
dından 8 Şubat 2016 tarihinde TBMM 

Veli SOLAK
Türkiye Haber-İş Sendikası
Genel Başkanı

 KİRALIK İŞÇİLİK 
MODERN KÖLELİKTİR
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Ne sunulan “İş Kanunu ile Türk İş Kurumunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile

Önümüzdeki günlerde yasalaştırılmasına çalışı-
lan ve uygulamada Kiralık İşçiliği getirecek olan bu 
yasaya Türkiye Haber İş Sendikası olarak karşıyız. 
Çünkü;

- Bu sistemde işçi ile işverenin karşılıklı söz-
leşmesi yoktur. Hem işçi hem de işveren 
sözleşmelerini ayrı ayrı Özel İstihdam Büro-
ları ile yapmaktadırlar. İşçinin ekonomik ve 
sosyal açıdan muhatabı işveren değil Özel 
İstihdam Bürolarıdır. İşçinin ücret ve sigorta 
primleri bürolar tarafından ödenmektedir.

- Her ne kadar kurulurken belli bir miktar te-
minat (200 asgari ücret tutarı) gösterilse de 
sonuç olarak Özel İstihdam Büroları sadece 
birer bürodur. İflasları halinde işçinin ücreti 
kim tarafından ve nasıl ödenecektir.

- Yalnızca fiili olarak çalıştıkları süre için prim 
ödenen işçilerin emeklilik ve kıdem tazmi-
natı hakları zora girecektir.

- İşçilerin işsizlik sigortasından yararlanma-
ları için gerekli koşulların oluşması zorlaşa-
caktır.

- Sürekli istihdam olmayacaktır.

- Hepsinden önemlisi kiralık işçi olarak çalı-
şan işçilerin sendikalaşması hemen hemen 
hiç mümkün olamayacaktır.

Taşeron İşçilik uygulamasıyla birlikte pek çok 
kamu ve özel sektör kurumu asıl işçi çalıştırmaktan-
sa taşeron firmalarla hizmet sözleşmesi yaparak ta-
şeron işçi çalıştırmayı tercih etmişler ve taşeron işçi-
lik yaygınlaşmıştır. Ancak mevcut mevzuatta taşeron 
firma ile birlikte asıl işveren de işçiye karşı sorumlu 
tutulmaktadır. İşte kiralık işçilik uygulamasının ha-

yata geçmesiyle işverenin bu sorumluluğu ortadan 
kalkacaktır. Öyle ki, şu anda konumunda memnun 
olmayan taşeron işçiler kiralık işçilere göre kendile-
rini daha şanslı hisseder duruma geleceklerdir.

Burada ulaşılmak istenen asıl hedef Güneydoğu 
Asya ülkelerinde Çin Tayland’da olduğu gibi işgücü 
maliyetlerini olabildiğince düşürüp Türkiye’yi bir 
ucuz işgücü cenneti yapmaktır.

Elbette, çalışanların aleyhine olarak değerlendir-
diğimiz bu uygulamaya Türkiye Haber İş Sendikası 
olarak müsaade etmeyeceğiz ve tüm platformlarda 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Diğer yandan, son zamanlarda ülke bütünlüğü-
müze ve milli birliğimize yönelik saldırılarla karşı 
karşıyayız.

Kaynağı ne olursa olsun,

Hedefi ne olursa olsun,

Nedeni ne olursa olsun,

Karşı karşıya olduğumuz iç ya da dış mihraklı te-
rör olaylarını lanetlemekten öteye tüm dünyaya ses-
leniyoruz;

Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milletinin yüzlerce 
yıllık devlet kurma ve devlet olma geleneğiyle çok 
sağlam temeller üzerine kurulmuş ve sınırları masa 
başı hesaplarla değil her karışı şehit kanlarıyla su-
lanarak çizilmiştir. Doğusuyla batısıyla bir bütündür. 

Ülke olarak bütünlüğümüzü millet olarak birli-
ğimizi bozmak üzere yapılan hesaplar tutmayacak, 
hiçbir hain ve kalleş saldırı hedefine ulaşamayacak-
tır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Ruhları şad olsun.

Saygılarımla.  
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Türkiye Haber-İş Sendi-
kası Başkanlar Kurulu 
teşkilatın genel konuları 

ve çalışma hayatında yaşanan 
gelişmeleri görüşmek üzere 25 
Şubat 2016 tarihinde Ankara’da 
toplandı.

Genel Başkanımız Veli So-
lak, Başkanlar Kurulu top-
lantısının açılış konuşmasını 
yaparak, ülkemizin ve çalışma 
hayatının gündemindeki konu-
ları, işkolumuzda yaşanan ge-
lişmeleri ve teşkilatımızın ge-
nel çalışmalarını değerlendirdi.

Başkanlar Kurulu toplan-
tısının devamında şube baş-
kanlarımız da söz alarak kendi 
faaliyet sahalarında bulunan 
işyerlerinde üyelerimizle yap-
tıkları toplantılar çerçevesinde 
bilgilendirmelerde bulundular.

Toplantının tamamlanması-
nın ardından aşağıdaki Başkan-
lar Kurulu Bildirisi yayınlandı.

 BAŞKANLAR KURULUMUZ
ANKARA’DA TOPLANDI



 Haber-İş   •   Sayı 85  •  Nisan 2016 

Haber-İş

 Haber-İş   •   Sayı 85   •  Nisan 2016 5 

beyefendi olmak üzere, Devletimizin her kademe-
sine konunun arz edilerek gerekli girişimlerde bu-
lunulmasına; 

3.   Başta Anayasamız olmak üzere tüm iş mev-
zuatının Sendikamıza sağladığı her türlü eylem 
hakkımızın kullanılmasına; 

4.   Üretimden gelen gücümüzün de kullanıla-
rak işyerlerinde gerekli her türlü tedbire başvurul-
masına; 

5.   Bu genelgeyi ve genel müdürlük emrini 
bahane ederek sahada üyelerimize haksız tehdit, 
baskı ve mobbing uygulayan Bölge Müdürleri, Böl-
ge Müdür Yardımcıları, İl Müdürleri, İl Müdür Yar-
dımcıları, Telekom Müdürleri ve diğer tüm işveren 
vekilleri hakkında bulundukları il ya da ilçelerin 
Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde suç duyuru-
sunda bulunulmasına; 

6.   Her türlü hukuksal hakkımızın sonuna ka-
dar kullanılmasına;

Oybirliğiyle karar vermiştir. 

Kamuoyumuza, üyelerimize, Türk Telekomüni-
kasyon A.Ş. yönetimine ve basınımıza saygıyla du-
yurulur.

Bizzat içeriğinde isteğe bağlı olacağı belirtilen 
teşvik genelgesi uygulaması kapsamında; henüz 
emekliliği dolmayan, emeklilik hakkını kazanma-
mış olan yirmi yıldan fazla ömrünü Türk Teleko-
münikasyon A.Ş.’ye adamış işçi kardeşlerimize, 
ilköğretim mezunu olduklarından bahisle doğu il-
lerine tayin, kabul edilmemesi halinde iş akdi feshi 
yapılacağı belirtilerek her türlü mobbing, baskı ve 
tehdit uygulanması üzerine; 

Başkanlar Kurulumuz Sendikamız Genel Mer-
kezinde toplanarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
tarafından çıkartılan teşvik uygulaması genelgesi 
kapsamında Sendika Üyelerimize yapılan baskı, 
tehdit ve mobbinglerle ilgili geniş kapsamlı bir 
değerlendirme yaparak aşağıdaki kararları al-
mıştır: 

Başkanlar Kurulumuz;

1.   Başta Anayasamız, iş mevzuatımız ve biza-
tihi isteğe bağlı olacağı içeriğinde belirtilen teşvik 
genelgesine aykırı olarak üyelerimize uygulanan 
haksız baskı, tehdit ve mobbinglere bir an önce 
son verilmesinin Türk Telekomünikasyon A.Ş üst 
yönetiminden acil olarak talep edilmesine; 

2.   Aksi takdirde öncelikle başta Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

(25.02.2016 – ANKARA)
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24 Şubat 2016 Çarşamba 
günü Bursa’da yapı-
lan Türk-İş Başkan-

lar Kurulu toplantısında durum 
değerlendirilmesi yapılarak, ko-
nuyla ilgili işçilerin hassasiyeti 
kamuoyuna duyurulması ama-

cıyla 81 ilde imza kampanyası 
başlatıldı.

Türkiye Haber-İş Sendikası 
olarak da tüm illerde başlatılan 
imza kampanyalara yoğun katı-
lım sağlayarak destek verildi.

“Özel istihdam büroları 
aracılığıyla geçici iş ilişkisi ku-
rulması ve uzaktan çalışma»yı 
içeren “İş Kanunu İle Türkiye 
İş Kurumu Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı” gündeme geldiği gün-

“KİRALIK İŞÇİLİĞE HAYIR”
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den itibaren söz konusu düzen-
lemelerin iş ve işçi dünyasında 
önemli problemlere yol açacağı, 
sosyal taraflar arasında güveni 
sarsacağı ve iş barışını bozaca-
ğı başkanlar kurulu tarafından 
deklare edilerek kamuoyuna 
duyuruldu.

Bu nedenle TÜRK-İŞ tara-
fından bu tasarının yol açacağı 
“Taşeron İşçilik” olarak tanım-
lanan çalışma biçiminden daha 
ağır olumsuzlukları, ayırımcılığı 
ve sorunları Bakanlıkta, Komis-
yonda, TBBM’de grubu bulunan 
partiler nezdinde ve  kamuoyun-
da anlatmak için yoğun mesai 
başlatıldı.

Bu imza kampanyası çerçeve-
sinde Türk-İş Genel Başkanı Er-
gün Atalay, Genel Mali Sekreter 
Ramazan Ağar, Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri Eyüp Alem-
dar Ankara Güven Park önünde-
ki imza standını ziyaret ederek, 
imzalarıyla kampanyaya destek 
verdiler. 

Haber-İş
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Türk- İş Başkanlar Kuru-
lu, 24 Şubat 2016 tarihinde 
Bursa’da Türk-Metal Sendi-

kası Sosyal Tesislerin de toplan-
dı. Toplantıya sendikamızı temsi-
len Genel Başkanımız Veli Solak 
katıldı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu 
toplantısında, başta Kıdem Taz-
minatı ve kiralık işçilik olmak 
üzere son günlerde ülke günde-
minde yoğun olarak yer alan ko-
nular görüşüldü.

Başkanlar Kurulu toplantısı 
ardından Genel Başkan Ergün 
Atalay bir basın açıklaması yap-
tı. Atalay, açıklamasında şunlara 
değindi;

“Kiralık çalışma diye bir bela 
şu anda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin gündeminde. Yirmi 
gündür televizyon kanallarında 
bu uygulamanın ortaya çıkaraca-
ğı sorunları dile getiriyoruz. Ça-
lışma Bakanına, Başbakana ve 
Cumhurbaşkanına da kiralık iş-
çilik uygulamasının, taşerondan 
daha bela bir uygulama olduğu-
nu, bu tasarının ülkenin günde-
mine getirilmemesi gerektiğini 

ifade ettik. Maalesef bugüne ka-
dar aldığımız netice pek iç açıcı 
değil. Şunu ifade etmeliyim ki, 
bu yasayla işçiye ayrım yasalaşa-
cak, işveren istediği gibi çalışma 
imkânı bulacak. Bu yasa yürür-
lüğe girerse işçiler taşeronları 
arar hale gelecek.

Çalışma hayatımızın bir diğer 
önemli sorunu taşeron işçilik. 
Geçtiğimiz günlerde Hükümet 
yetkilileri, bazı taşeron işçilerin 
kadroya alınacağını açıkladı.

TÜRK-İŞ olarak, bu düzenle-
me yapılırken kadroya alınacak 
işçilerin kapsamının genişletil-
mesinin gerekliliğini, güvenlik, 

yemek, servis gibi yardımcı iş-
lerde çalışan taşeron işçilerin de 
kadroya alınmasını söylüyoruz. 
Bu işçilerimiz de asıl işi yapan 
işçilere yardımcı oluyor. Bu yasa 
kapsamında bunlara da kadro 
verilmesi lazım.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ola-
rak geçtiğimiz hafta Cumhur-
başkanına yaptığımız ziyarette 
de taşeron işçilik konusunu dile 
getirdik. Burada, “Sayın Cumhur-
başkanım, bir taşeron işçinin dev-
lete aylık maliyeti örneğin 2 bin 
lira, ancak maliyeti artıran aracı-
lar tefeciler oluyor. Bunları ara-
dan çıkarın şu anda bir taşeron 

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU 
BURSA’DA TOPLANDI
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işçinin devlete aylık maliyetinin 
100 lira aşağısına TÜRK-İŞ olarak 
imza atalım. Bunların tamamı bu 
çatı altında olsun” dedim. Bu ara-
cıların zararını belirttim.

Kamuda 5 ay 29 gün çalışan 
üstelik 20 yıldır bu şekilde ge-
çimini sağlayan işçilerimiz var. 
Taşeron işçiler kadroya geçirilir-
ken bu arkadaşlarımızı dışarıda 
bırakmak uygun olmayacak, bu 
işçiler de kadroya alınmalıdır. 5 
ay 29 gün sonunda bu işçilerin 
yerine taşeron işçiler alınmakta 
onların yaptığı işler taşeron iş-
çilere verilmektedir. Bu sorunun 
bir an önce çözülmesi gerekiyor.

Çalışma hayatının bir diğer 
önemli sorunu kıdem tazminatı 
konusu. Son üç yıldır altı ayda bir 
ülke gündemine kıdem tazmina-
tı konusu getiriliyor. TÜRK-İŞ’in 
22’nci Genel Kurulu’nda aldığı bir 
karar var. Kıdem tazminatı 29 gün 
23 saat dahi olsa biz bu işin altına 
imza atmayız, bu işi konuşmayız. 
Bu iş kırmızıçizgimizdir. Bu iş ge-
nel grev sebebimizdir.

Bursa’da bazı fabrikalarda 
işçilerimize mobing uygulanıyor 

Buradan işverenleri ve Çalışma 
Bakanlığı’nı uyarıyorum. İşyerle-
rindeki sendikal özgürlüğü sağ-
layın. Tarafsız, adaletli, merha-
metli olun. Huzur kenti Bursa’nın 
huzurunu bozmaya kimsenin 
hakkı yok. İnsanlar istediği parti-
ye oy veriyor, istediği takımı tutu-
yor. İşçiler de istediği sendikaya 
üye olabilmelidir. Buna siyasiler, 
işverenler, karışmasın. İşçi kime 
güveniyor, itimat ediyorsa onun 
yanında olsun. Ama Bursa’da 
da, İzmit’te de Diyarbakır’da da 
Edirne’de de bazı siyasiler, bazı 
belediyeler, bazı işverenler buna 
çanak tutuyorlar. Patronun, hü-
kümetin sendikası olmaz.  İş-
çinin sendikası olur Türkiye’nin 
sendikası olur

Çalışma hayatının çözüm 
bekleyen dağ gibi sorunları önü-
müzde dururken yeni sorunlar 

getirecek uygulamalar çalışma 
barışını bozacaktır. Buradan Sa-
yın Başbakana ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanına çağrı-
da bulunuyorum; İşçiyi gerecek, 
sokağa dökecek olumsuzluklar-
dan vazgeçin. Türkiye’ye, TÜRK-
İŞ yönetimine kulak verin. Bizim 
taleplerimiz Türkiye’nin ve işçi-
nin çıkarları içindir.

Kiralık işçilik ile ilgili yasanın 
olumsuzluklarını toplumun ta-
mamına anlatmak için Pazartesi 
günü 81 ilde imza kampanyası 
başlatıyoruz. İşçiyi, esnafı, çiftçiyi, 
Türk halkını buraya davet edece-
ğiz. Kiralık işçilik de satılık işçilik 
de istemiyoruz. Sloganımız budur. 
Bu imzaları hafta sonu AK Parti il 
başkanlıklarına teslim edeceğiz. 
Bu sürede sokak sokak, ev ev, 
kasaba kasaba dolaşarak bu ya-
sanın zararlarını anlatacağız” 
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sarsacağını, iş barışını bozacağını göstermektedir.  
Bu nedenle TÜRK-İŞ olarak bu tasarının yol açaca-
ğı “Taşeron İşçilik” olarak tanımlanan çalışma bi-
çiminden daha ağır olumsuzlukları, ayırımcılığı ve 
sorunları Bakanlıkta, Komisyonda, TBMM’de grubu 
bulunan partiler nezdinde ve  kamuoyunda anlat-
mak için yoğun mesai sarf etmiş bulunmaktayız.

Gündeme getirilmek istenen “Kıdem Tazminatı 
konusunda, TÜRK-İŞ Genel Kurulunda oy birliğiyle 
karar alınmıştır. Kazanılmış haklardan geri adım 
atılmasına asla izin verilmeyeceği noktasında ka-
rarlılığımız ortadadır ve göz ardı edilmemelidir.

Alt işverenlik (taşeron) uygulamasının yol açtığı 
sorunları çözmek için kamuda çalışan tüm taşe-
ronlar asıl işçi-yardımcı işçi ayırımı yapılmadan 
kadroya geçirilmelidir. Taşeron işçilerinin hakları-
nın sağlanması ve korunması için bir ‘’çerçeve pro-
tokol’’ yapılmalıdır. Kamuda geçici işçi statüsünde 
6 aydan az çalıştırılan (5 ay 29 gün) işçilerin daimi 
kadroya geçirilmeleri için gerekli yasal düzenleme 
bir an önce yapılmalıdır.

Asgari ücretin net 1.300.-TL olmasından sonra 
YHK tarafından alınan kararlar özellikle taşeron 
işçi sözleşmelerine olumsuz yansımış, ücret zam-
mı ve sosyal yardım ödemelerini düşürmüştür. Ay-
rıca bazı işverenler toplu iş sözleşmesini bahane 
ederek ihale sözleşmesindeki ücreti ve sözleşme 
farklarını ödememektedir. Sendika üyesi olmayı 
ve toplu iş sözleşmesine tabi olmayı cezalandıran, 
dolayısıyla sendikal örgütlenme konusunda caydı-
rıcı etki yapan bu uygulamaya son verilmelidir.

Bazı işyerlerinde Sendika üyelerimize yönelik 
mobbing uygulamaları dikkatle takip edilmektedir. 
Bunun en güncel örneği Renault fabrikasında ça-
lışan Türk Metal üyesi işçilerimizin maruz kaldığı 
uygulamalardır. İşçilerimizin verimli ve huzurlu 
çalışma dirençlerini kırmaya yönelik bu uygula-
maları ibretle izliyoruz. Yetkilileri bu konuda ana-
yasanın sağladığı güvenceleri yerine getirmeye 
davet ediyoruz. TÜRK METAL Sendikası’nın geç-
mişte olduğu gibi bugün de bu sorunları aşacak 
gücü vardır. Başkanlar Kurulu verilen bu mücade-
leyi desteklemeye devam etmektedir.”

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ülkemizle ve çalış-
ma hayatıyla ilgi gündemdeki konuları görüşmek 
ve izlenecek konuları belirlemek üzere 24 Şubat 
2016 Çarşamba günü Bursa’da toplanmış ve aşa-
ğıdaki konuların duyurulmasına karar vermiştir.

“TÜRK-İŞ 23. Çalışma Döneminin ilk Başkanlar 
Kurulu Toplantısı bugün 1952 yılında kurulduğu 
Bursa’da yapılmıştır. TÜRK-İŞ kuruluşundan bu-
güne ülkemizin sosyal ve ekonomik dönüşümüne 
ve gelişimine ivme kazandırmış ve çalışma hayatı-
na ve barışına önemli katkıda bulunmuştur. Kurul-
duğu tarihten itibaren, işçi hareketinin lokomotifi 
olmuş, çalışanların hak ve menfaatlerinin korun-
ması ve geliştirilmesi için liderlik yapmıştır.

TÜRK-İŞ, tüzükte belirtilen görev ve yükümlülük-
leri yerine getirirken ülkemizin toplumsal ve ekono-
mik gerçeklerini daima göz önünde bulundurmuş-
tur ve Genel Kurulda alınan kararlar doğrultusunda 
aynı duyarlılıkla yoluna devam edecektir.

Ülkemizde son zamanlarda yoğunlaşan ve top-
lumsal huzuru ve barışı bozmaya yönelik terör olay-
larından TÜRK-İŞ ailesi olarak büyük üzüntü duy-
maktayız ve vatanı uğruna şehit olan kardeşlerimizin 
acısını yüreğimizde hissetmekteyiz. Bu vesileyle bir 
kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine 
ve milletimize sabır, yaralı vatandaşlarımıza şifalar 
diliyoruz. Ve bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz: 
Ülkemizin ve milletimizin birliğine yönelik tehditler 
kirli emellerine ulaşamayacaklardır.

TÜRK-İŞ ailesi kamu düzenini ve demokrasi-
mizi korumaya ve geliştirmeye yönelik gayretlere 
katkı yapmaya devam edecektir.

64. Hükümet’in 2016 Yılı Eylem Planında yer 
aldığından gündeme getirilen ve TBMM’ne sevk 
edilen ve halen Komisyonda görüşülmekte olan 
“Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişki-
si kurulması ve uzaktan çalışma” yı içeren “İş Ka-
nunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” gündeme geldiği 
günden itibaren hassasiyetle değerlendirilmiştir. 
Yapılan çalışmalar ve araştırmalar söz konusu dü-
zenlemelerin iş ve işçi dünyasında önemli problem-
lere yol açacağını, sosyal taraflar arasında güveni 

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
(24.02.2016 – BURSA)
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Yönetim Kurulu güven tazeleyerek;
Genel Başkanlığa Ergün ATALAY,
Genel Sekreterliğe Pevrul KAVLAK,
Genel Mali Sekreterliğe Ramazan AĞAR,
Genel Eğitim Sekreterliği’ne Nazmi IRGAT,
Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği’ne Eyüp ALEMDAR,
Genel Başkanımız Veli SOLAK’da 

Disiplin Kurulu Üyeliğine tekrar seçildi.

TÜRK-İŞ 22. OLAĞAN GENEL 
KURULU YAPILDI

Türkiye İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu TÜRK-İŞ’in 22. 
Olağan Genel Kurulu 03-06 

Aralık 2015 tarihlerinde Büyük 
Anadolu Hotel`de yapıldı.

Genel Kurula, T.C. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğ-
lu, Başbakan Yardımcısı Mehmet 

Şimşek, Başbakan Yardımcısı 
Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman Soy-
lu, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, TOBB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
milletvekilleri Siyasi Parti temsil-
cileri, Sivil Toplum Örgütleri, eski 
sendika yöneticileri, yabancı ko-

nuklar ve delegeler katıldı.

Genel Kurulu Divan Başkanlı-
ğını Toleyis Genel Başkanı Cema-
il Bakındı’nın, Katip Üyeliklerini 
BASS Genel Başkanı Turgut Yıl-
maz ve Genel Başkanımız Veli So-
lak’ın, yardımcılıklarını da Musta-
fa Kuleli ile Melek Çelebi Şahan’ın  
yaptığı Divan heyeti yönetti. 
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Divan Başkanı Cemail Bakındı 
genel kurulun içte ve dışta önemli 
sorunların yaşandığı bir dönem-
de yapıldığını belirterek, TÜRK-
İŞ›in kurulduğu günden bu yana 
ülkenin sorunlarının çözümünde 
öncülük yaptığını söyledi.

Türk-İş 22. Olağan Genel Ku-
rulu’nun konuşan Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, “Bu sene 
güzel bir kamu sözleşmesi im-
zaladık, belki mükemmel değil 
ama güzel bir kamu sözleşmesi 
imzaladık. Düşük ücretleri bel-
li bir seviyeye çektik. Özellikle 
vergi birimleriyle ilgili sıkıntı-
larımız var. Sene başında aldı-
ğımız zam yıl ortasından sonra 
eriyor, bir işe yaramıyor. Bunun-
la ilgili önümüzdeki dönemde bu 
konunun bir daha gündeme gel-
mesiyle ilgili çalışma yapılması-
nı talep ediyorum” dedi. 

İşçi emeklilerinin maaşları 
hakkındaki taleplerini dile 

getiren Atalay, “Bu ülkede 
emekliler var. Hepimiz oraya 
gideceğiz, emekli olacağız. Me-
mur emeklileri 2 yılda bir me-
mur zammından istifade ediyor-
lar ama işçi emeklileri de kamu 
sözleşmelerinde her 2 yılda bir 
yapılan zamdan istifade etmele-
ri gerektiğini ifade ediyoruz. Ta-
leplerimizden bir tanesi de bu” 
şeklinde konuştu. 

Kadına şiddet konusunda 
alınması gereken tedbirlere de-
ğinen Türk-iş Genel Başkanı Ata-
lay, “Kadına şiddetle ilgili son 5 
yılda ülkemizden bin 134 tane 
kadınımız şiddete mağdur kalıp 
rahmetli oldular. Bununla ilgili 
Türk-İş olarak her platform-
da kanaatimizi ifade ediyoruz. 
Devlet kendisiyle ilgili cezaları 
gözden geçirsin ama kişiyle il-
gili cezalara da indirim olmasın. 
Ne hak ediliyorsa o ceza verilsin 
ki bu meseleler son bulsun, bu 

meseleler önlensin” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

“Bu ülkede GDO’lu ürünlerle 
ilgili zehirlenmeye devam edi-
yoruz” diyen Atalay şöyle devam 
etti: 

“Altı ayda büyümesi gereken 
pilinçi bir buçuk ayda büyütüp 
bize yedirmeye devam ediyorlar. 
Gelişmiş ülkeler kendi kullan-
madığını bize yollamaya gayret 
ediyor. Bununla ilgili sendikalar, 
kitle örgütleri üzerine düşeni 
yapmak zorunda. Ekilebilir ara-
zimizin 3’te 1’ini ekiyoruz. Tarım 
arazilerine inşaatlar yapılmaya 
devam ediliyor.” 

Genel Kurula katılan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, “Bakınız Türkiye uzun 
yıllar 1 Mayıs krizleri yaşadı. 1 
Mayıs’ın   İşçi Bayramı olarak 
kutlanılması için pek çok mü-
cadele verildi. Gerekli düzen-
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Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Cumhurbaşkanı

Ahmet DAVUTOĞLU
T.C. Başbakanı

Süleyman SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

lemeleri yaparak 1 Mayıs’ı res-
men İşçi Bayramı olarak ilan 
ettik. Resmen kabul edilmiş bir 
bayram olmasına rağmen yine 
ortalığı yakıp yıkanlar, polise 
saldıranlar var.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Türkiye’nin bugünü 
dününden iyi, yarını da bugü-
nünden iyi olsun.  Asgari ücret 
184 liraydı, bugün 1.000 lira. 
Yılbaşından sonra 1.300 liralık 
asgari ücreti konuşuyoruz.  As-
gari ücreti ne olarak tanımlıyo-
ruz; 1300 liranın altında hiçbir 
işveren yanında çalıştırdığına 

ücret veremez. En az vermesi 
gereken rakam 1300 lira.  İs-
ter batıda, ister doğuda asgari 
ücret daha azı olamaz.   Güney-
doğu’da geçim şartları kolay 
600-700 lira verelim diyemezsin 
1300 TL vereceksin.” dedi.

“Yeni anayasa meselesi, as-
lında tam anlamıyla bir mem-
leket meselesidir” diyerek, 
“Türkiye tarihinde ilk defa, si-
yasetçilerin iradesiyle bir sivil 
anayasanın yapılabileceği döne-
min açıldı. 1 Kasım’da önümüze 
açılan yeni dönemi, hep birlikte 
en iyi şekilde değerlendirmeli 

ve fırsata çevirmeliyiz. Bu tari-
hi fırsatı değerlendirmek, yeni 
anayasanın altında imzası olan 
herkese, inanıyorum ki şeref 
kazandırır. Gelin bu şeref, 26. 
Dönem Meclisi’ne, bu Meclis’te 
görev alan milletvekillerine ait 
olsun” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin nasıl Balkanlara, 
Kafkaslara, Akdeniz havzasına, 
Irak’a bigane kalması söz ko-
nusu olamazsa, Suriye’de yaşa-
nanları da kesinlikle yok saya-
mayacağını vurgulayan Erdoğan, 
“Rusya, Suriye’de ne arıyor?” 
diye sordu.



 Haber-İş   •   Sayı 85  •  Nisan 2016 

Haber-İş

 Haber-İş   •   Sayı 85   •  Nisan 2016 15 14 

Kemal KILIÇDAROĞLU
CHP Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Rusya’nın, “Birleşmiş Milletle-
rin, kendilerine verdiği yetkiyi 
kullandığını” söylediğine dikkati 
çekerek, şunları kaydetti:

“Neymiş o yetki? Eğer o ül-
kenin yönetimi davet ederse 
gidilirmiş. Oraya gitmek mec-
buriyetinde değilsiniz. 380 bin 
insanı öldüren katil Esed’in da-
vetine icabet etmeye mecbur 
değilsiniz. O gayrimeşru bir yö-
netimdir, meşru değildir, bunu 
görmek durumundasınız. Bunu 
ben Sayın Putin’in kendisiyle 
çok konuştum. Onun için burada 
açık ve net söylüyorum; biz tüm 

komşularımız gibi Suriye’nin de 
egemenlik haklarına ve toprak 
bütünlüğüne saygılıyız ama şu 
gerçeği de görüyoruz”

Katar’ın mültecilerin bir kısmı-
nı almak ve iş gücü anlaşması yap-
mak istediğini anlatan Erdoğan, 
İŞKUR vasıtasıyla nitelikli veya 
niteliksiz, Katar›a Türk vatandaşı 
da göndereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu meselede ayrıca Suriye ile 
ilgili görüş farklılığımız olan 
ülkelere karşı özel bir husume-
timiz yoktur. Bununla birlikte, 
egemenlik haklarımızla ilgili 
hassasiyetimizden en küçük bir 
taviz vermemizi de kimse biz-
den beklemesin. Bu millet aç 
kalır, açıkta kalır ama asla istik-
lalinden vazgeçmez” dedi.

Genel Kurul da konuşan Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Süleyman Soylu, “Dün Asga-
ri Ücret Tespit Komisyonu’nda 
yapılan toplantıda huzurunuz-
da gerek işçi, gerekse işveren 
temsilcilerimize teşekkür edi-
yorum. 1 Kasım seçimlerinden 
önce milletimize verdiğimize 
söz verdiğimiz 1300 liralık ra-
kam üzerinden hiçbir tereddüt 

olmadan insanımızın çalışma 
hayatındaki barışı temin edecek 
bu kararlılığı iki taraf da bütün 
taraflar da aynı anlayışı ve aynı 
sıcaklıkla ortaya koydular” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Türk-İş 22. Olağan Genel Kuru-
lu’nda yaptığı konuşmada, Türk-
İş’in, çalışma hayatının öncü ve 
köklü kurumlarından biri oldu-
ğunu belirterek, Başbakan oldu-
ğunda “emeğin, emekçinin aya-
ğına gidilir” prensibi ile işçileri 
ziyaret ettiğini anımsattı. Bun-
dan önce olduğu gibi bundan 
sonra da emekçilerin sesine ku-
lak vereceğini, taleplerini dik-
kate alacağını” ifade etti. TÜRK-
İŞ’in Türkiye tarihinde önemli 
bir yeri olduğunun da altını çizdi. 
Davutoğlu, emekçilere yönelik 
yapılan hizmetleri sıraladı asga-
ri ücrete yapılacak olan zamma 
ilişkin de şunları söyledi:

“Her zaman geleceğe dair 
yeni hedeflerimiz var. İşçileri-
mize de kulak verdik. İşçileri-
mizin emekçilerimizin sesini 
hissettik. Asgari ücret 1300 TL 
olacak, işin zorluğuna göre as-
gari ücret artacak. İlk kez işe 
başlayan gençlerimizin maaşı-
nı ödeyeceğiz. Türk-İş’te onlar 
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da yer alacak.  Asgari ücret ve 
emekliler için 240 lira taksitle 
ev sahibi yapacağız. Genç çift-
çilerimize 30 bin TL’ye kadar 
destek vereceğiz.”

Bugün 3 Aralık Dünya Engelli-
ler Günü olduğunu belirten Soy-
lu, AK Parti hükümetlerinin 2002 
yılından bugüne kadar 40 bin 655 
engelli memura iş kapısı açtığını 
ve onları kamuyla beraber buluş-
turduğunu vurguladı. Soylu, “Bu 
yıl 4 bin 600’ü aşan sayıda bir alım 
söz konusu olmuştu. Şimdi hem 
bu ay içerisinde hem de 2016’nın 
ilk aylarında 4 bin engelli vatan-
daşımız daha işe girecektir. Ayrı-
ca yine talimatlarınızla başlayan 
başka bir projede engellilerimi-
zin iş yeri açması konusundadır. 
Bugün bu fonda şükürler olsun 
ki 80 milyon TL’lik bir birikim söz 
konusu. Bunun 15 milyon TL’si 

hem istihdam kapısı açmak hem 
de onların iş aleminin içerisinde 
bulunması için bir şekilde birikim 
olarak ortada durmaktadır. Bu 
sadece engelliler konusunda 
yapılan büyük değişimlerin ve 
büyük devrimlerin çok ufak bir 
parçasıdır» dedi.

Genel Kurul’da konuşma ya-
pan CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, “Orta Doğu batak-
lığında bizim ne işimiz var arka-
daş. Bana ne Orta Doğu bataklı-
ğından, niye gidiyoruz oralara? 
Neden oralara silah gönderi-
yoruz? Neden Müslümanı Müs-
lümana kırdırıyoruz? 40 binin 
üzerinde çocuk öldü. Sadece 2,5 
milyon Suriyeli burada. Şimdi 
Avrupalılar ne diyorlar; ‘Aman 
ha Suriyeliler gelmesin bize.’ 
Size 3,5 milyar vereceğiz, siz 
bakacaksınız. Türkiye toplama 

kampı mı arkadaşlar” ifadeleri-
ni kullandı.

Suriye’den Türkiye’ye gelen 
göçmenlerle ilgili sorunlara çö-
züm önerilerinde bulunan Kılıç-
daroğlu, şunları kaydetti:

 “Gittim Brüksel’de bana sor-
dular; ‘Bu göç nasıl engellenir’ 
diye. İki şekilde engellenir de-
dim. Birincisi, eğer bir insan ölü-
mü göze alarak ‘Ben Almanya’ya, 
Fransa’ya, İngiltere’ye gidece-
ğim’ diyorsa onun önüne duvar 
da örseniz o adam gider. Ölümü 
göze alarak gidiyor oraya. Bu-
nun için birinci şart Suriye’de iç 
savaşı bitireceksiniz. Yeter mi? 
Yetmez. İkinci şart elinizi cebini-
ze atacaksınız Suriye’yi yeniden 
onaracaksınız. Ondan sonra bu 
Suriyeliler kendi topraklarına, 
tamamı gitmez. Türkiye’de ol-
ması neyi değiştirir. Avrupa’daki 
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beyler rahat edecek, biz sıkıntı-
sını yaşayacağız. Olmaz öyle şey. 
Biz toplama kampı mıyız? Esnaf 
perişan, gidin bakın. Niye böyle 
bir ortama izin veriyoruz.” 

CHP Genel Başkanı Kılıçda-
roğlu, “İç politikada birbirimize 
değişik eleştiriler yapabiliriz. 
Bunlar bizim içimizde, bunla-
rı bir şekliyle biz sindiririz. Siz 
bana kızarsınız, ben size kıza-
rım ama dışarı çıkarız tokalaşı-
rız, bir araya geliriz, birbirimize 
hak veririz veya eleştiririz. İç 
politikada kendi dertlerimizle 
bir araya gelebiliriz ama dış po-
litika öyle değildir” dedi.

Sendikacılık hareketindeki 
düşüşlere değinen Kılıçdaroğlu, 
“Bunları anlatmamın nedeni şu; 
yanlışımız varsa çok rahatlıkla 
söyleyebilirsiniz, eksiğimiz var-
sa onu da rahatlıkla söyleyebilir-

siniz. Özellikle ben gocunmam, 
her eleştiriden ders çıkaran bir 
genel başkanım. Bir eksiğimiz 
var ki vatandaşımız eleştiriyor 
bizi. Onu dinlemeye özen göste-
ririm ama lütfen sizler de birer 
özeleştiri yapın. Sendikacılık 
hareketi bu kadar kan kaybe-
diyorsa, yüzde 5,5’e düşmüşse 
oturup bir düşünmemiz lazım 
neden böyle oluyor diye. Oturup 
sorgulamamız lazım. Eğer bunu 
sorgulamazsak yakında siz kapı-
lara kocaman birer kilit vurabi-
lirsiniz” şeklinde konuştu.

  “Doğrulardan yana tavır al-
mak zorundayız” ifadesini kul-
lanan CHP Genel Başkanı Kılıç-
daroğlu, “Yer sofrasına oturan 
insanların karınlarının doyması 
lazım. Benim yaşamım sizin ya-
şamınız gibidir. Siz evlerinizde 
nasıl yaşıyorsanız bende öyle 

yaşıyorum. Sizin gençliğiniz, 
çocukluğunuz nasıl geçtiyse 
benim de öyle geçti. İddia ede-
rim Anadolu’nun her köşesini 
bilirim. O insanların dramının 
tamamını bilirim. O insanların 
nasıl mutlu olması gerektiğini 
de hepimiz iyi şekliyle bilmek 
zorundayız. Kendimizi o dün-
yadan koparamayız. Sendikacı-
lık hareketinin hangi badirele-
ri aştığını siz benden çok daha 
iyi bilirsiniz. Hangi bedellerin 
ödendiğini siz benden çok daha 
iyi bilirsiniz. Hapishanelerde 
çürüyen, bedel ödeyen sendika 
liderlerini siz benden çok daha 
iyi bilirsiniz. Onların haklarını, 
onların alın terlerini teslim et-
mek zorundayız. Onu yapmaz-
sak zaten kendi tarihimizle ters 
düşmüş oluruz” diye konuştu.
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S ayın Başkanım,  değerli delege ar-
kadaşlarım, öncelikle 4 Aralık Dünya 
Madenciler Gününü kutluyor, maden 

ocaklarında hayatlarını kaybeden bütün maden 
şehitlerine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve 
başsağlığı diliyorum.

Kongremiz Türk-İş’e yakışır bir şekilde de-
vam ediyor, emeği geçen herkese buradan te-
şekkür ediyorum.

Dört yıl önce burada bir şey söylemiştim. 
Bugün yine aynı şeyi söylüyorum. Türk-İş ne-
rede biz oradayız. Kayıtsız şartsız Türk-İş’i 
destekliyoruz. Türk-İş hepimizin.

Benden önce konuşan değerli başkanları-
mız sorunlarımıza tek tek değindiler. Hepsinin 
altına imzamızı atıyoruz.

1 Kasım’da yapılan genel seçimlerde halkı-
mız tek parti iktidarından yana tercihini kul-
landı. 64.ncü Türkiye Cumhuriyet Hükümeti 
kuruldu ve çalışmalarına başladı.

Bu seçim döneminin bizim açımızdan başka 

bir önemi daha vardır. O da, seçim öncesinde 
milletimize vaat edilenlerin bir an önce hayata 
geçirilmesi, verilen sözlerin zaman geçirilme-
den yerine getirilmesidir.

Halkımız, özellikle ekonomik temelli vaat-
lere destek vermiş, bu konudaki beklentisi-
ni ortaya koymuştur. Bizler de, çalışanlarının 
temsilcileri olarak, siyasi partilerin seçim be-
yannamelerinde, çalışma hayatına ve sosyal 
hakların geliştirilmesine yönelik vaatlerin ta-
kipçisi olacağız.

Özellikle taşeron işçiler, emekliler ve asgari 
ücretliler için verilen sözlerin ve başta gençle-
rimiz olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine 
yönelik vaatlerin yerine getirilmesi için üzeri-
mize düşeni yapacağız.

Çalışma hayatında yaşanan sorunlarımız 
artarak devam etmektedir. Bir yandan taşe-
ronlaşma, işsizlik, esnek çalışma, geçici işçi 
sorunları, işçi sağlığı ve güvenliği sorunları, 
yetersiz ücretler, adaletsiz gelir dağılımı gibi 
sorunlarımız devam etmektedir.

TÜRK-İŞ 22. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA 
GENEL BAŞKANIMIZ VELİ SOLAK’IN 

YAPTIĞI KONUŞMA
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Emeği ve alın teriyle çalışanlar maalesef 
ağır yaşam koşulları altında her geçen gün 
daha da ezilmektedir. Sendikalar olarak, Bu 
sorunların işçilerin talepleri doğrultusunda 
çözüme kavuşturulması öncelikli hedefimiz ol-
malıdır.

Değerli arkadaşlarım bizim sloganımız şu ol-
sun ‘Vergi Dilimi İnsin İşçinin Yüzü Gülsün’.  Ça-
lışanlarımız artan vergi dilimi nedeniyle Ocak 
ayında aldığı ücreti ciddi anlamda eridiği için 
Aralık ayında alamamaktadır. Bu mağduriyetin 
giderilmesi için yıl boyu sabit vergi oranı belir-
lenmesi konusunda yasal değişiklik yapılmalıdır.

Benimde üyesi bulunduğum Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu çalışmalarına 2 Aralık’ta 
başladı. Hükümet tarafından 1.300 TL öneril-
mekte. Türk-İş’in yaptığı araştırmaya göre 4 
kişilik bir ailenin açlık sınırının 1.391 TL, Yok-
sulluk sınırının 4.530 TL olduğu bir dönemde 
bu teklifi kabul etmek mümkün değildir.

Sayısı milyonları aşan ve taşeron şirketlerin 
işçisi olarak çalışan işçi kardeşlerimiz; asgari 
ücretle, primsiz, yan ödemesiz, pek çok sosyal 

hak, güvence ve örgütlenmeden yoksun olarak 
çalıştırılmaktadır.

Kıdem tazminatı ödememek için her yıl söz-
leşmeleri feshedilmekte, daha sonra şirketin 
ismi değiştirilerek yeni sözleşme tekrar aynı 
işverenle imzalatılmaktadır. Bununda adı keli-
mesi kelimesine çağdaş köleliktir. Tek çözüm; 
çalışanların sendikalaşması için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılmasıdır.

Bildiğiniz gibi hırsızlık suçtur. Ancak ül-
kemizde emek hırsızlığı suç değildir. Biz ar-
kadaşlarımızı sendikamız çatısı altında uzun 
çalışmalar sonunda örgütlüyoruz. Birileri bü-
rokratları, genel müdürleri, daire başkanlarını 
kullanarak baskı ve tehdit yoluyla üyelerimizi 
çalıyorlar. Ben buradan bu emek hırsızlarını 
kınıyorum ve lanetliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; TÜRK-İŞ’in 
22.inci Olağan Genel Kurulu’nun ülkemize, 
milletimize, Türk Çalışma Hayatına ve tüm ça-
lışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyor, he-
pinize yetkili kurullarım adına sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum.
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Genel Kurulun dördüncü 
günü seçimler yapıldı. TÜRK-İŞ 
Yönetim Kurulu güven tazeledi. 
Genel Başkanlığa Ergün Atalay, 
Genel Sekreterliğe Pevrul Kav-

lak, Genel Mali Sekreterliğe Ra-
mazan Ağar, Genel Eğitim Sek-
reterliği’ne Nazmi Irgat ve Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterliği’ne 
Eyüp Alemdar yeniden seçildi.

Disiplin Kurulu Asil Üyeliğine 
Genel Başkanımız Veli Solak ye-
niden seçilirken, Disiplin Kurulu 
Yedek Üyeliğine Genel Eğitim Sek-
reterimiz Sedat Güney seçildi.

Yönetim Kurulu güven tazeleyerek; Genel Başkanlığa Ergün ATALAY, Genel Sekreterliğe 
Pevrul KAVLAK, Genel Mali Sekreterliğe Ramazan AĞAR, Genel Eğitim Sekreterliği’ne 
Nazmi IRGAT, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği’ne Eyüp ALEMDAR, Genel Başkanımız 
Veli SOLAK’da  Disiplin Kurulu Üyeliğine tekrar seçildi.

Veli Solak
Genel Başkan

Ümit Kaymal
Genel Sekreter
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Sedat Güney
Genel Eğitim Sekreteri

Tagi İş
Ankara Merkez Şube Başkanı

Mevlüt Bayraktar
İstanbul Anadolu Yakası

Şube Başkanı

Mücayit Özdemir
Genel Teşkilat Sekreteri

Hüseyin Özçoban
Antalya Şube Başkanı

Özkan Oyuk
İzmir Şube Başkanı

A. Gökhan Aydın
Adana Şube Başkanı

Hüseyin Erdal
Diyarbakır Şube Başkanı

Erol Toprak
Kayseri Şube Başkanı



 Haber-İş   •   Sayı 85  •  Nisan 2016 

Haber-İş

 Haber-İş   •   Sayı 85   •  Nisan 2016 21 

2016’DA GEÇERLİ OLACAK
ASGARİ ÜCRET 1300 TL OLDU

2016’da geçerli olacak asgari 
ücreti belirlemek üzere 30 
Aralık 2015 tarihinde Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı›nda bir araya gelen komisyona 
Bakan Süleyman Soylu’nun yanı 
sıra hükümet temsilcileri, TİSK 
Temsilcileri, TÜRK-İŞ temsilci-
leri Nazmi Irgat, İlhami Polat, 
Zekeriye Nazlım ve Genel Baş-
kanımız  Veli Solak katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Soylu’dan asgari ücretle 
ilgili açıklamasında şunları söy-
ledi:

“Biz büyümeyi önceleyen 
çalışma hayatında kayıt dışını 
ortadan kaldırmayı hedefleyen 
bir anlaşma istiyoruz. Emekliye 
yansıttığımız refah payı yani ay-
lık 100 TL’lik katkı, Meclis’teki 

değişiklikler herkese büyük bir 
heyecan vermektedir.” dedi.

2015 yılında yüzde 12,3lük bir 
artış söz konusu olmuştur. 2015 
yılındaki asgari ücret bin lira 54 
kuruştu.

Asgari ücret net 1300 TL 
oldu. Evli eşi çalışmayan 1325 

TL, Tek çocuklu ve eşi çalışma-
yan 1344 TL 2 çocuklu 1362 TL 
3 çocuklu 1387 TL olarak belir-
lendi.

Asgari ücretin aylık bin 300 
TL olmasındaki yükün yüzde 40’ı 
yani 110 TL’si devlet tarafından 
karşılanacak.



 Haber-İş   •   Sayı 85  •  Nisan 2016 

Haber-İş

 Haber-İş   •   Sayı 85   •  Nisan 2016 23 22 

62. Hükümet Başbakan Yar-
dımcısı Bülent Arınç 30 Aralık 
2015 tarihinde TÜRK-İŞ Genel 
Merkezini ziyaret ederek,  22. 
TÜRK-İŞ Olağan Genel Kuru-
lu’nda Genel Başkanlık görevine 
seçilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Ergün Atalay’a başarılar diledi. 

Gerçekleşen ziyarete, Genel 
Başkanımız Veli Solak ve Sağ-
lık-İş Genel Başkanı Hasan Öz-
türk de katıldı.

62. Hükümet Başbakan Yardımcısı
Bülent ARINÇ TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Ergün ATALAY’ı makamında ziyaret etti

22. Türk-İş Olağan Genel Ku-
rulunda Türk-İş Genel Başkanı 
seçilen Ergün Atalay’a 06 Ocak 
2016 tarihinde kutlama ziyaretin-
de bulunan Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım,  Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay’a yeni görevinde ba-
şarılar diledi. 

Gerçekleşen ziyarete Genel 
Başkanımız Veli Solak da katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı 
Binali YILDIRIM, Türk-İş Genel Başkanı ATALAY’a  

Kutlama Ziyaretinde Bulundu
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Ankara Vali Yardımcısı Hasan ERSAN
 Sendikamızı  Ziyaret Etti

İdari Hizmet Sözleşmeliler Derneği Yönetim 
Kurulu Genel Merkezimizi Ziyaret Etti

Ankara Vali Yardımcısı Hasan 
Ersan 02 Aralık 2015 tarihinde 
Genel Başkanımız Veli Solak’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette; Genel Eğitim Sek-
reterimiz Sedat Güney, bazı 
Şube Başkanlarımız ve Hukuk 
Müşavirimiz Serkan Mercimek 
hazır bulundu.

Yrd. Feyyaz Albayrak) İdari Hiz-
met Sözleşmeli olarak çalışanla-
rın yaşadığı güncel sıkıntıları dile 
getirdi. Genel Başkanımız Veli 
Solak da gündemdeki konular 
ve yaşanan gelişmeler hakkında 
kendilerine bilgiler verdi.

İdari Hizmet Sözleşmeliler 
Derneği Yönetim Kurulu 08 Ocak 
2016 tarihinde sendikamızı zi-
yaret ederek Genel Başkanımız 
Veli Solak ile görüştüler. 

Görüşmeye Genel Eğitim 
Sekreterimiz Sedat Güney, Ge-
nel Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Mücayit Özdemir, Ankara 
Merkez Şube Başkanımız Tagi 
İş, Şube Yönetim Kurulu Üye-
miz Hasan Hüseyin Arısoy, iş-
yeri baştemsilcimiz Hakan Avcı, 
temsilcilerimiz Ahmet Demirtaş 
ve Ertuğrul Semiz de katıldı.

Genel Merkezimizi ziyaret 
eden İHS Derneği Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ali Köse ve bera-
berindeki heyet (Bşk. Yrd. Uğur 
Solak, Bşk. Yrd. Derya Bozkurt, 
Ramazan Demir, Mehmet Toba-
oğlu, Faruk İzgi, Mehmet Çolak, 
Ömer Demirbaş, Ankara İl Bşk. 
Abdulkadir Yiğit, Ankara İl Bşk. 

61. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI,
Türk-İş Genel Başkanı ATALAY’a Kutlama Ziyaretinde Bulundu

61. Hükümet Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Hayati Yazıcı 6 Ocak 
2016 Çarşamba günü Genel Baş-
kan Ergün Atalay’a kutlama zi-
yaretinde bulundu. 

22. TÜRK-İŞ Olağan Genel Ku-
rulunda TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
seçilen Ergün Atalay’ı makamın-
da ziyaret eden Yazıcı, Atalay’a 
yeni görevinde başarılar diledi. 
Gerçekleşen ziyarete Genel Baş-
kanımız Veli Solak da katıldı.
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“TÜRKİYE HABERİŞ SENDİKASI 1962” ADIYLA RESMİ 
FACEBOOK ADRESİ-PORTALI KURULMUŞTUR

Bu portal dışında Sendikamız 
ve teşkilatımız hakkında yapılan 
tüm haber ve yayınların Sendika-
mızla bir ilgisinin bulunmadığını 
üyelerimize ve kamuoyuna duyu-
ruruz.

Son günlerde Sendikamızın, 
teşkilatımızın ve işkolumuzun 
adı kullanılarak sosyal medya 
üzerinden çeşitli gruplar kurula-
rak bu gruplar vasıtasıyla sosyal 
medyada yalan yanlış haberler 
verildiği, dedikodu mahiyetinde 

yayınlar yapıldığı müşahide edil-
miştir.

Bu nedenle Sendikamızca fa-
cebook üzerinden “Türkiye Ha-
berİş Sendikası 1962” adıyla 
resmi facebook adresi-portalı ku-
rulmuştur.

Kayseri Pınarbaşılılar Der-
neği Başkanı Selim Mutlu ve Yö-

netim Kurulu Üyeleri 16 Şubat 
2016 tarihinde Genel Başkanı-

mız Veli Solak’ı makamında zi-
yaret ettiler.

PINARBAŞILILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU GENEL 
BAŞKANIMIZ VELİ SOLAK’I ZİYARET ETTİ
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TÜRK TELEKOM’UN LOGOSU DEĞİŞTİ

“Tek Telekom, Türk Telekom” 
söylemi ile ifade edilen yeni dö-
nemde, Türk Telekom’un 206 bin 
kilometreye ulaşan, Türkiye’nin 81 
ilindeki fiber ağı; dünya standart-
larında, en güçlü, en hızlı, en yük-
sek kapasitede iletişim ve eğlence 
hizmetlerinin, hem mobil hem de 
sabit ağlar üzerinden verilmesini 
mümkün kılacak. Türkiye’nin bü-
yüme ivmesini de dikkate alarak 
belirlenen yeni yapılanma, gele-
cek dönemde Türk Telekom’un; 
ülkenin ve bölgenin dijital üssü 
olma vizyonunu da içeriyor. 

Avea, TTNET ve Türk Telekom 
markalarıyla sunduğu hizmetle-
ri; “Türk Telekom” tek markası 
altında birleştiren Türk Telekom; 
yeniliği, dinamizmi ve müşteri 
odaklılığı temsil eden yeni logo 
ve yeni marka kimliğini tanıttı. 
Türk Telekom CEO’su Rami As-
lan, tüm iletişim ve eğlence hiz-
metlerinin “Türk Telekom” mar-
kası altında toplanması ile ilgili 
şöyle konuştu:

“Mobil, internet, ev telefonu 
ve TV hizmetlerimizi ‘Türk Te-
lekom’ tek markası altında bir 
araya getirerek yeni bir dönem 
başlatıyoruz. Yenilikçi olma, di-
namizm, müşteri odaklılık, çe-
şitlilik gibi değerleri temsil eden 
yeni logomuzla taçlandırdığımız 
bu yeni dönemde, tüm Türkiye’ye 
yayılmış fiber altyapımızın gücü, 
hem mobil hem sabit alandaki 
hizmetlerimizde kendini göste-
recek. Türk Telekom tek marka-
sıyla müşterilerimize sunduğu-
muz yeni dünya; ilkleri ve enleri 
barındırıyor. Tek marka altında 
birleşmek; en yüksek kapasite, 
en yüksek hız, en yüksek servis 
kalitesi, en geniş ürün portföyü, 
tek noktadan hizmet, tek çağ-
rı merkezi ve tek internet sitesi 
anlamına geliyor. Müşterilerimiz 
hizmetlerimizle ilgili bütün iş-
lemlerini, tek bir çağrı merkezi 
numarasını arayarak veya inter-
net üzerinden tek bir paneli kul-
lanarak yapabilecekler. Bunun 

yanında bütün satış sonrası des-
tek hizmetleri de tek bir nokta-
dan sunulacak. Müşterilerimize 
ayrıca, hizmetleri kişiselleştir-
me konusunda da önemli avan-
tajlar sağlayacağız. Avantajlı 
‘Çoklu hizmet paketlerimiz’ ile 
müşterilerimiz ihtiyaçlarına en 
uygun hizmetleri seçmenin ayrı-
calığını yaşayacaklar.” 

Türkiye’nin gelecekte bölgesi 
için önemli bir finans-enerji-u-
laşım üssü haline geleceğini ve 
bu mega dönüşüme eşlik ederek 
onun taşıyıcısı olacak bir dijital 
ortağa ihtiyaç duyulacağını ifade 
eden Rami Aslan, “Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu dijital ortak 
Türk Telekom’dur” dedi. 

Türkiye Haber-İş Sendikası Yö-
netim Kurulu adına Genel Başka-
nımız Veli Solak’ta Avea, TTNET 
ve Türk Telekom’un tek markada 
birleşmesinin ve yeni logo’nun 
hizmet kalitesinin artmasında 
önemli katkılar sağlayacağını be-
lirterek hayırlı olmasını diledi.

“Tek Telekom, Türk Telekom”
Avea, TTNET ve Türk Telekom tek markada bir 

araya geldi. Grup kararına göre mobil, internet, ev 
telefonu ve TV hizmetleri 27 Ocak itibari ile ‘Türk 
Telekom’ markası ile müşterilere sunulacak.
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2015 YILI TEMSİLCİLER KURULU 
TOPLANTILARIMIZ YAPILDI

Sekreterlerimiz, Bölge Temsil-
cilerimiz, Baştemsilcilerimiz ve 
temsilcilerimiz katıldı.

Temsilciler Kurulu Toplantı-
larının açılışlarında bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
temsilciler kurulu toplantılarının 
açılışında yaptığı konuşmalarda, 
ülkemizin ve çalışma hayatının 
gündemindeki konuları, işkolu-
muzda yaşanan gelişmeleri ve 

ubelerimizin 2015 yılı 
Temsilciler Kurulu top-
lantıları, Antalya-Kemer 
Grand Haber Hotel’de ya-

pıldı. Temsilciler Kurulu toplan-
tıları üç bölümde yapıldı.

09 Aralık 2015 tarihinde baş-
layan ilk bölümüne, Ankara, Er-
zurum, Kayseri Şubelerimiz ile 
Trabzon ve Samsun Bölge Tem-
silciliklerimiz, 16 Aralık 2015 
tarihinde başlayan ikinci bölü-
müne, İstanbul Anadolu Yakası, 

Adana ve Diyarbakır şubelerimiz, 
22 Aralık 2015 tarihinde başla-
yan üçüncü bölümüne, İstanbul 
Avrupa Yakası, İzmir ve Antalya 
Şubelerimiz katıldı.

Temsilciler Kurulu toplantı-
larına, Genel Başkanımız Veli 
Solak, Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal, Genel Eğitim Sekreteri-
miz Sedat Güney, Genel Teşkilat-
landırma Sekreterimiz Mücayit 
Özdemir, Şube Başkanlarımız, 
Şube Sekreterlerimiz, Şube Mali 

Ş
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linmek üzere istişarelere devam 
edileceğini söyledi.

Genel Başkanımız Veli So-
lak, çalışanların artan vergi di-
limi nedeniyle Ocak ayında aldı-
ğı ücretin ciddi anlamda eridiği 
için Aralık ayında alamadığını 
ifade ederek, “Bu mağduriyetin 

teşkilatımızın genel konularını 
değerlendirdi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
çalışanların sorunlarının her ge-
çen gün arttığını, insanların gü-
vencesiz ortamlarda ve örgütsüz 
olarak çalışmak zorunda bırakıl-
dığını söyledi.

Genel Başkanımız Veli Solak 
Türk Telekom A.Ş. CEO’su Rami 
Aslan ile 07 Aralık 2015 tarihinde 
İstanbul’da bir araya gelindiğini, 
görüşmenin verimli geçtiğini, 
Türk Telekom A.Ş.’de yaşanan 
gelişmeler hakkında görüş alış-
verişinde bulunulduğunu, ileriki 
bir tarihte tekrar bir araya ge-
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giderilmesi için vergilerin 
düşürülerek yıl boyu sabit 
vergi oranı belirlenmesi 
konusunda yasal değişiklik 
yapılmalıdır. Değerli arka-
daşlarım bizim sloganımız 
‘Vergi İnsin İşçi Gülsün’  ol-
sun.” dedi.

Türk-İş’in Türkiye’nin en 
büyük ve güçlü Konfederas-
yonu olduğunu, 3-6 Aralık’ta 
yapılan 22. Olağan Genel 
Kurulu’nda kendisinin Divan 
Başkan Yardımcılığı görevi-
ni yaptığını ifade eden Genel 
Başkanımız Veli Solak, “Siz-
lerden aldığım güç sayesin-
de ben ikinci kez Türk-İş Di-
siplin Kurulu Asıl Üyeliğine, 
Genel Eğitim Sekreterimiz 
Sedat Güney’de Disiplin Ku-
rulu Yedek Üyeliğine seçil-
di.” diye konuştu.

Genel Başkanımız Veli 
Solak,  Asgari Ücret Tespit 
Komisyonunun çalışmala-
rı hakkında da bilgi vererek, 
“Benimde üyesi bulundu-
ğum Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu çalışmalarına 2 
Aralık’ta başladı. Hükümet 
tarafından 1.300 TL öneril-
mekte. Türk-İş’in yaptığı 
araştırmaya göre 4 kişilik bir 
ailenin açlık sınırının 1.391 
TL, Yoksulluk sınırının 4.530 
TL olduğu bir dönemde bu 
teklifi kabul etmek mümkün 
değildir.” diye konuştu.

Ülkemizdeki taşeron uy-
gulamasında sayıları mil-
yonları aşan çalışanın bu-
lunduğuna değinen Genel 
Başkanımız Veli Solak, “Sen-
dika olarak taşeron uygula-

 Ankara Merkez Şubesi

 Erzurum Şubesi

 Kayseri Şubesi

 Samsun Bölge Temsilciliği

 Trabzon Bölge Temsilciliği
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ması konusunda hukuksal 
mücadelemiz ve örgütlenme 
çalışmalarımız devam et-
mektedir.” diye konuştu.

Sendikal birlik ve bera-
berliğin öneminden bahse-
den Genel Başkanımız Veli 
Solak, “Birileri tarafından 
işyerlerinde asılsız ve mes-
netsiz dedikodular üretil-
mekte. Bunlara lütfen kulak 
asmayın, prim vermeyin. 
Amaçları sendikal birlik ve 
beraberliğimizi bozmaktır.” 
diye konuştu.

Genel Başkanımız Veli 
Solak konuşmasında sendi-
kal çalışmalar hakkında da 
geniş bilgiler verdi. Genel 
Başkanımız Veli Solak, tem-
silciler kurulu toplantısında 
anlatılan konuların mutlaka 
işyerlerinde üyelerimize ak-
tarılmasını istedi.

Ayrıca Temsilciler Kurulu 
toplantısında Polatlı Baştem-
silcimiz Orhan Özer Belediye 
tarafından hazırlanan, Po-
latlı’nın tarihini ve tanıtımını 
anlatan cinevizyon gösterisi 
yapıldı. Baştemsilcimiz Or-
han Özer, Genel Merkez Yö-
neticilerimize Polatlı’ya özgü 
hediyeler takdim etti.

Genel Merkez Yöneticile-
rimiz, Şubelerimizle ayrı ayrı 
bir araya gelerek, bölgesel 
konular hakkında sohbet et-
tiler.

 İstanbul Anadolu Şubesi

 Adana Şubesi

 Diyarbakır Şubesi

 Antalya Şubesi

 İzmir Şubesi
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A nkara Merkez Şubemize 
bağlı PTT APİM, Etimes-
gut ve Çankaya Dağıtım, 

Toplama, Kargo İşleme Mer-
kezi’nde çalışan taşeron işçisi 
üyelerimizle 09 Kasım 2015 tari-
hinde sendikamız Genel Merke-
zi’nde bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Genel Başkanımız 
Veli Solak, Genel Sekreterimiz 
Ümit Kaymal, Genel Eğitim Sek-
reterimiz Sedat Güney, Ankara 
Merkez Şube Başkanımız Tagi 
İş, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hasan Hüseyin Arısoy, Hukuk 
Müşavirimiz Serkan Mercimek, 
işyeri baştemsilcimiz Hakan 
Avcı, temsilcilerimiz Ahmet De-
mirtaş ve Ertuğrul Semiz katıldı.

Toplantıda, Genel Başkanımız 
Veli Solak gündemdeki konular ve 
taşeron uygulamasında yaşanan 
gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Genel Başkanımız Veli Solak’ın 
konuşmasını tamamlanmasından 
sonra karşılıklı soru-cevap şeklin-
de toplantı tamamlandı.

ANKARA MERKEZ ŞUBEMİZE BAĞLI 
PTT TAŞERON İŞÇİSİ ÜYELERİMİZLE 

TOPLANTI YAPILDI 
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İZMİR ŞUBEMİZİN
9. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye Haber-İş Sendikası 
İzmir Şubesi 9. Olağan Ge-
nel Kurulu 28 Kasım 2015 

tarihinde Balçova Termal Otel’de 
yapıldı.

Genel Kurula, Türkiye Ha-
ber-İş Sendikası Genel Merkez 
Yöneticileri, Şube Başkanları, 
Şube Yöneticileri, Türk-İş 3. 

Bölge Temsilcisi Hasan Hü-
seyin Karakoç, kardeş sendi-
kalarımızın şube başkanları, 
şube yöneticileri ve misafirler 
katıldı.

Şube Sekreteri İrfan Uy-
gun’un genel kurulun yapılma-
sına yasal bir engelin olmadığını 
söylemesinden sonra kısa bir ci-

•	 Şube Başkanlığı’na Özkan OYUK
•	 Şube Sekreterliği’ne İrfan UYGUN
•	 Şube Mali Sekreterliğine de Aslan ÖZDEMİR seçildi.

Özkan OYUK
İzmir Şube Başkanı
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olan terörün son bulmasıdır. Ül-
kemizin birliğine, bütünlüğüne 
yönelik bu hain saldırıların sona 
ermesidir. Bu beklentinin tüm 
siyasi partilerimiz tarafından iyi 
okunması ve teröre karşı birlik 
olunması, en büyük dileğimiz-
dir.

Bizim açımızdan, bu seçim 
döneminin başka bir önemi daha 
vardır. O da, seçim öncesinde 
milletimize vaat edilenlerin bir 
an önce hayata geçirilmesi, ve-
rilen sözlerin zaman geçirilme-
den yerine getirilmesidir. 

Halkımız, özellikle ekonomik 
temelli vaatlere destek vermiş, 
bu konudaki beklentisini ortaya 
koymuştur. Bizler de, çalışan-

nevizyon gösterisi yapıldı.
İzmir Şubesi 9. Olağan Genel 

Kurulunun açılış konuşmasını 
Şube Başkanı Özkan Oyuk yaptı. 
Şube Başkanı Özkan Oyuk ko-
nuşmasında çalışma hayatının 
sıkıntılarını anlattı. Görevde bu-
lundukları süre zarfında gerçek-
leştirdikleri faaliyetler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Şube 
Başkanı Özkan Oyuk hizmet için 
görevde bulunduğunu, tekrar 
hizmet etmek için göreve talip 
olduklarını ifade ederek, genel 
kurulun teşkilatımıza ve tüm üye-
lere hayırlı olmasını diledi.

Genel Kurulu, Başkanlığını 
Genel Başkanımız Veli Solak’ın, 
Başkan Yardımcılıklarını, Genel 

Sekreterimiz Ümit Kaymal ve Ge-
nel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Mücayit Özdemir’in, Katip Üye-
liklerini de Ankara Merkez Şube 
Başkanımız Tagi İş ile Kayseri 
Şube Başkanımız Erol Toprak’ın 
yaptığı bir Divan Heyeti yönetti.

Divan başkanlığına seçilen Ge-
nel Başkanımız Veli Solak, ko-
nuşmasında divan seçiminde ken-
disine ve divan heyetine gösterilen 
güvenden dolayı teşekkür etti.

Genel Başkanımız Veli Solak 
ülkenin gündemindeki konular, 
çalışma hayatında yaşanan ge-
lişmeler, toplu iş sözleşmesi ve 
sendikamızın çalışmaları hak-
kında bilgiler verdi.

1 Kasım’da yenilenen genel 
seçimlerde halkın tercihini, ye-
niden tek parti iktidarından yana 
kullandığını ifade enen Genel 
Başkanımız Veli Solak şunları 
söyledi:

“Dileğimiz, son dönemde, 
terör belasıyla boğuşan ülke-
mizde, bu sonuçlarla birlikte is-
tikrarın, huzurun ve güven orta-
mının yeniden tesis edilmesidir. 
Beklentimiz, acil çözüm bekle-
yen sorunların ortadan kaldı-
rılmasıdır.  Askerlerimizi, po-
lislerimizi şehit eden, yüzlerce 
vatandaşımızın ölümüne neden 

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası Genel Başkanı

Hasan Hüseyin KARAKOÇ
Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi
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Genel Kurul’un öğleden son-
raki bölümünde seçimler yapıldı. 
Yapılan seçimler sonucunda yö-
netim güven tazeleyerek, Şube 
Başkanlığına Özkan Oyuk, Şube 
Sekreterliğine İrfan Uygun, Şube 
Mali Sekreterliğine de Aslan Öz-
demir seçildi.

ların temsilcileri olarak, siyasi 
partilerin seçim beyannamele-
rinde, çalışma hayatına ve sosyal 
hakların geliştirilmesine yönelik 
vaatlerin takipçisi olacağız. 

Özellikle taşeron işçiler, 
emekliler ve asgari ücretliler 
için verilen sözlerin ve başta 
gençlerimiz olmak üzere, top-
lumun tüm kesimlerine yönelik 
vaatlerin yerine getirilmesi için 
üzerimize düşeni yapacağız ve 
takipçisi olacağız.”

Türkiye’de halen önemli bir 
sorun olan iş cinayetlerine de 
değinen Genel Başkanımız Veli 
Solak, “Yeterince tedbir alın-
madığı için hergün 4 işçimiz iş 
cinayetine kurban gidiyor. Bu iş 
cinayetlerinin büyük çoğunluğu 
da sendikasız işyerlerinde ya-
şanmaktadır” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
işyerlerinde yapılan asılsız de-
dikodulara kesinlikle itibar edil-
memesi gerektiği ifade ederek, 
birlik ve beraberliğe sahip çıkıl-
masının altını çizdi.

Türk-İş 3. Bölge Temsilci-
si Hasan Hüseyin Karakoç da 
genel kurula hitaben yaptığı 
konuşmada Türkiye Haber-İş 
Sendikası İzmir şubesinin her 
türlü etknliğe katılarak destek 

verdiğini söyledi. Karakoç,  ko-
nuşmasını  Türk-İş Genel Kuru-
lu, çalışanların sorunlarına, is-
tihdam , Kıdem tazminatı, esnek 
çalışma, özelleştirme, örgütlen-
me, konularına değinerek, Ge-
nel Kurulu selamlayarak sözle-
rini tamamladı.
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ADANA

Şube Başkanımız A. Gökhan Aydın, Şube Sekrete-
rimiz Engin Öndeş, Bölge Müdürlüğü temsilcilerimiz 
Etem Kıllıoğlu ve Sami Nizamoğlu ile birlikte Türk 
Telekom A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğümüze vekale-

ten atanan Ömer Yıldız’ ı makamında ziyaret ettiler.
Şube Başkanımız A. Gökhan Aydın ve Şube Sekre-

terimiz Engin Öndeş, PTT Adana Başmüdürü Mehmet 
Kani Gümüşoğlu’ nu da makamında ziyaret ettiler.

Şube Başkanımız A. Gökhan Aydın ve Şube Sek-
reterimiz Engin Öndeş Türk Telekom A.Ş. Adana 
Bölge Müdürlüğü, Çukurova Telekom Müdürlüğü, 
Çukurova Telekom Müdürlüğüne bağlı Mahfesığmaz, 

Seyhan ve Pozantı işyerleri, Yüreğir Telekom Müdür-
lüğü, Yüreğir Telekom Müdürlüğüne bağlı Ceyhan, 
Kozan işyerleri bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek bilgilendirme toplantıları yaptılar.

TÜRK TELEKOM A.Ş. ADANA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE VEKALETEN ATANAN ÖMER 

YILDIZ MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
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Şube Başkanımız A. Gökhan Aydın ve 
Şube Sekreterimiz Engin Öndeş Mersin İl 
Telekom Müdürlüğü, Mezitli Telekom Mü-
dürlüğü, Toroslar Telekom Müdürlüğü ve 
Tarsus Telekom Müdürlüğü ile Erdemli 
Amirliğinde çalışan üyelerimizle bir araya 
gelerek bilgilendirme toplantıları yaptılar.

Şube Yöneticilerimiz, Mersin İl Telekom 
Müdürü Yusuf Tuğcan Tırıs‘a ve Tarsus Te-
lekom Müdürü Metin Bölükbaşı’na neza-
ket ziyaretlerinde bulundular.

Şube Başkanımız A. 
Gökhan Aydın ve Şube 
Sekreterimiz Engin 
Öndeş Kilis İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan üyelerimizle 
bir araya gelerek bil-
gilendirme toplantısı 
yaptıktan sonra Kilis İl 
Telekom Müdürü Tur-
gut Şekertekin‘i  ma-
kamında ziyaret ettiler.

MERSİN’DE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

GAZİANTEP İLİMİZDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE 
TOPLANTILAR YAPILDI

Şube Başkanımız A. Gökhan 
Aydın ve Şube Sekreterimiz En-
gin Öndeş Gaziantep İl Telekom 
Müdürlüğü ile Gaziantep PTT 
Başmüdürlüğü bünyesinde ça-
lışan üyelerimizle bir araya ge-
lerek bilgilendirme toplantıları 
yaptılar.

Şube Yöneticilerimiz, Gazi-
antep PTT Başmüdürü Muam-
mer Güney’e nezaket ziyaretle-
rinde bulundular.

KİLİS İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI
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ÜYELERİMİZE HEDİYE DAĞITIMI YAPILDI

Mersin Mezitli Telekom Müdürlüğü

Mersin İl Telekom Müdürlüğü

Mersin İl Telekom Müdürlüğü

Adana Bölge Telekom Müdürlüğü
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ANKARA
BOLU İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Şube Başkanı’mız Tagi İş, 
Baştemsilcimiz Hakan Avcı, 
Temsilcilerimiz Ahmet Demirtaş 
ve Ertuğrul Semiz’in katılımla-
rıyla, Keçiören PTT Dağıtım ve 
Toplama Müdürlüğü’nde çalışan 
üyelerimiz ziyaret edilerek, bilgi-
lendirme toplantısı yapıldı. Top-
lantı sonrasında PTT Dağıtım ve 
Toplama Müdürü Mustafa Alıcı 
makamında ziyaret edildi.

Şube Başkanımız Tagi İş ve 
Yönetim Kurulu üyemiz Hasan 
Hüseyin Arısoy, Bolu İl Telekom 
Müdürlüğünde bilgilendirme 
toplantısı yaparak üyelerimize ve 
emekli arkadaşlarımıza Sendika-
mızın hazırlatmış olduğu hediye-
leri takdim etmişlerdir. Toplantı 
sonrası İl Müdürü Ahmet Kara-
gün, Operasyon Müdürü Fatih Öz-
gül makamında ziyaret edilmiştir.

KEÇİÖREN PTT DAĞITIM VE TOPLAMA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZ ZİYARET EDİLDİ

KEÇİÖREN TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ ÇUBUK İŞLETME ŞEFLİĞİ

Şube Başkanımız Tagi İş, Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan 
Hüseyin Arısoy ve Temsilcimiz 
Orhan Özbey’in katılımlarıyla, 
Keçiören Telekom Müdürlüğü’ne 
bağlı Çubuk İşletme Şefliğinde 
çalışan üyelerimiz ziyaret edilerek, 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
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Şube Başkanımız Tagi İş, Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan 
Hüseyin Arısoy ve Baştemsilci-
miz Sami Türkay’ın katılımlarıy-
la, Dikmen Telekom Müdürlü-
ğü’nde çalışan üyelerimiz ziyaret 
edilerek, bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. 

DİKMEN TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ

ULUS TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ SİTELER ŞEBEKE VE ŞANTİYE 
AMİRLİĞİ

NETWORK YÖNETİM SİSTEMLERİ KURULUM OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Şube Başkanımız Tagi İş, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan 
Hüseyin Arısoy, Baştemsilcimiz 
Halil Kaya ve Temsilcimiz Kemal 
Güney’in katılımları ile Ulus 
Telekom Müdürlüğü’ne bağlı 
Siteler Şebeke ve Şantiye Amirliği 
işyerlerinde çalışan üyelerimiz 
ziyaret edilerek, bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 

Şube Başkanımız Tagi İş, Yö-
netim Kurulu Üyemiz Hasan 
Hüseyin Arısoy, Baştemsilcimiz 
Abdurrahman Yardımcı ve Tem-
silcimiz İsmail Aksoy’un katı-
lımları ile Network Yönetim Sis-
temleri Müdürlüğü’nde çalışan 
üyelerimiz ziyaret edilerek, bilgi-
lendirme toplantısı yapıldı.
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Şube Başkanı’mız Tagi İş, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan 
Hüseyin Arısoy, Baştemsilcimiz 
Ferhat Şimşek ve Temsilcimiz 
Fahri Oğraş’ın katılımları ile 
İncesu Telekom Müdürlüğü’ne 
bağlı Şantiye Amirliği, Boğaziçi 
Bakım Amirliği ve Tuzluçayır Ba-
kım Amirliği’nde çalışan üyeleri-
miz ziyaret edilip, bilgilendirme 
toplantısı yapılmıştır.

İNCESU TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ (ŞANTİYE AMİRLİĞİ, BOĞAZİÇİ 
BAKIM AMİRLİĞİ, TUZLUÇAYIR BAKIM AMİRLİĞİ)

KAZAN TELEKOM İŞLETME ŞEFLİĞİ’NDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ
ZİYARET EDİLDİ

TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇELİEVLER TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ

Şube Başkanımız Tagi İş, Sin-
can Telekom Müdürlüğü’ne bağlı 
Kazan Telekom İşletme Şefli-
ği’nde çalışan üyelerimizi ziyaret 
ederek, bilgilendirme toplantısı 
yaptı.

Şube Başkanımız Tagi İş, Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Hasan Hüseyin Arısoy ve Temsilcimiz 
Erdinç Çiğdem’in katılımlarıyla, Teknoloji Genel 
Müdürlüğü TTSMC Salonunda çalışan üyelerimiz 
ziyaret edilerek, bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

Şube Başkanımız Tagi İş ve Temsilcimiz Hüseyin 
Erciyas’ın katılımlarıyla,  Bahçelievler Telekom Mü-
dürlüğü’nde çalışan üyelerimiz ziyaret edilerek, bilgi-
lendirme toplantısı yapıldı.
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ÜYELERİMİZE HEDİYE DAĞITIMI YAPILDI

Ankara Bölge Network Yönetim Sistemleri Müd.

Erişim Planlama ve Yatırım Müdürlüğü Çankırı İl Telekom Müdürlüğü

Ankara Bölge Müdürlüğü

Eskişehir PTT Kastamonu Telekom Müdürlüğü

Kırıkkale Telekom Müdürlüğü Telekom Genel Müdürlüğü

Erişim Operasyon Müdürlüğü
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ANTALYA

Şube Başkanımız Hüseyin 
Özçoban, Şube Sekreterimiz Murat 
Senem ve Şube Mali Sekreterimiz 
Hasan Acar, Güney-I Bölge Müdür-
lüğü, Güllük Telekom Müdürlüğü 
ile Kızıltoprak Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantılar yapıldı ve 
hediyeleri dağıtıldı.

“Kırk Yıl Hatırına” güzel sohbet 
ve dostluklara vesile olması diliyo-
ruz.

Şube Başkanımız Hüseyin 
Özçoban, Şube Mali Sekrete-
rimiz Hasan Acar ile birlikte 
Kızıltoprak Telekom Müdürlü-
ğü çalışanı üyelerimizi sabah 
ziyaret ettiler. TİS,  teşkilat ça-
lışmaları ve çalışma hayatında 
yaşanan gelişmelerle ilgili bil-
gilendirmelerde bulundular.

KIZILTOPRAK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 
GÜLLÜK VE KIZILTOPRAK TELEKOM 

MÜDÜRLÜKLERİNDE TOPLANTILAR YAPILDI
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Şube Başkanımız Hüseyin 
Özçoban, Şube Sekreterimiz Mu-
rat Senem ve Şube Mali Sekre-
terimiz Hasan Acar ile birlikte 
Kumluca Telekom Müdürlüğü ile 
Elmalı işyeri, Manavgat Telekom 
Müdürlüğü, Kızıltoprak Telekom 
Müdürlüğü’ne bağlı Serik işye-
rinde çalışan üyelerimizi ziyaret 
ederek, Toplu İş Sözleşmesi ve 
teşkilat çalışmaları ile ilgili bilgi-
lendirmelerde bulundular.

Şube Başkanımız Hüseyin 
Özçoban, Bölge Müdürlüğü tem-
silcilerimiz İsmail Salur ve Yaşar 
Ayas ile birlikte Bölge Müdürlü-
ğü Birim Müdürlüklerinde çalı-
şan üyelerimizi ziyaret etti. TİS 
ve teşkilat hakkında bilgilendir-
melerde bulunuldu.

ALANYA TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE 
TOPLANTI YAPILDI

Şube Başkanımız Hüseyin Özçoban, Alanya 
Telekom Müdürlüğü çalışanı üyelerimize tem-
silcilerimiz Bayram Ali Demirelli ve Muhammet 
Özcan ile birlikte bilgilendirme toplantısı yaptı ve 
üyelerimize  hediyelerini verdi “Kırk Yıl Hatırına” 

Güzel sohbet ve dostluklara vesile olması dileğiy-
le.

Şube Başkanımız Hüseyin Özçoban emekli tem-
silcimiz Cengiz Yılmaz‘ın Alanya da açtığı işyerini 
ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ÜYEL-
ERİMİZ ZİYARET EDİLDİ
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ÜYELERİMİZE HEDİYE DAĞITIMI YAPILDI

Antalya

Antalya PTT

Konya

Afyon

Burdur

Karaman
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DİYARBAKIR

10 Mart 2016 Tarihinde Şube 
Başkanı Hüseyin Erdal, Şube Sek-
reteri Muhammed Kaya ve Şube 
Mali Sekreteri Yusuf Urğun Mar-
din İl Telekom Müdürlüğü işyerin-
de üyelerimizle toplantı yapılmış 
ve daha sonra Mardin İl Telekom 
Müdürü Veysi Kutlu makamında 
ziyaret edildi.

15 Mart 2016 Tarihinde Şube 
Başkanı Hüseyin Erdal,  Şube Mali 
Sekreteri Yusuf Urğun Diyarbakır 
Suriçi Telekom Müdürlüğü işye-
rinde Üyelerimizle toplantı yapıldı.

09 Mart 2016 Tarihinde Şube 

Başkanı Hüseyin Erdal, Şube Sek-
reteri Muhammed Kaya ve Şube 
Mali Sekreteri Yusuf Urğun, 8 
Mart Dünya Kadınlar Gününü Ba-

yan Üyelerimizle kutlayarak, daha 
sonra Diyarbakır Doğu-II Bölge 
Müdürü Ahmet Aevcan makamın-
da ziyaret edildi.

Şube Başkanımız Hüseyin 
Erdal, Şube Sekreterimiz Mu-
hammed Kaya, Şube Mali Sek-
reterimiz Yusuf Urğun Şanlı-
urfa’nın Siverek ilçesinde PTT 
Başmüdürlüğü bünyesinde ça-
lışan taşeron firma personel-
leri ve Türk Telekom çalışanı 
üyelerimizle 12.11.2015 tari-
hinde bir araya gelerek toplantı 
düzenlediler.

Şube Başkanımız Hüseyin Erdal, Şube Sek-
reterimiz Muhammed Kaya, Şube Mali Sekrete-
rimiz Yusuf Urğun Batman PTT Başmüdürlüğü 
bünyesinde çalışan taşeron firma personelleri 
ve üyelerimizle 13.11.2015 tarihinde bir araya 
gelerek toplantı düzenlediler. Yöneticilerimiz 
toplantı sonrasında Batman PTT Başmüdürü 
Yılmaz Altunç’ü makamında ziyaret ettiler.

ŞANLIURFA SİVEREK’DE ÇALIŞANLARLA TOPLANTI YAPILDI

MARDİN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 
İŞYERİNDE ÜYELERİMİZLE TOPLANTI 

YAPILDI

BATMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞANLARLA TOPLANTI YAPILDI
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Şube Başkanımız Hüse-
yin Erdal, Şube Sekreterimiz 
Muhammed Kaya, Şube Mali 
Sekreterimiz Yusuf Urğun 
Şanlıurfa PTT Başmüdürlü-
ğü bünyesinde il merkezi ile 
Karaköprü işyerinde çalışan 
taşeron firma personelleri ve 
üyelerimizle 11.11.2015 tari-
hinde bir araya gelerek top-
lantılar düzenlediler.

Şube Başkanımız Hüseyin 
Erdal, Şube Sekreterimiz Mu-
hammed Kaya, Şube Mali Sek-
reterimiz Yusuf Urğun Mardin 
PTT Başmüdürlüğü bünye-
sinde çalışan taşeron firma 
personelleri ve üyelerimizle 
10.11.2015 tarihinde bir araya 
gelerek toplantı düzenlediler.

Yöneticilerimiz toplantı 
sonrasında Mardin PTT Baş-
müdürü Hüseyin Öztürk’ü ma-
kamında ziyaret ettiler.

ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞANLARLA TOPLANTILAR YAPILDI

ADIYAMAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞANLARLA TOPLANTI YAPILDI

Şube Başkanımız Hüse-
yin Erdal, Şube Sekreterimiz 
Muhammed Kaya, Şube Mali 
Sekreterimiz Yusuf Urğun Adı-
yaman PTT Başmüdürlüğü 
bünyesinde çalışan taşeron fir-
ma personelleri ve üyelerimizle 
11.11.2015 tarihinde bir araya 
gelerek toplantı düzenlediler.

Yöneticilerimiz toplantı son-
rasında Adıyaman PTT Başmü-
dürü Ali İrfan Gönül’ü maka-
mında ziyaret ettiler.

DİYARBAKIR KAYAPINAR SANTRALİNDE
TOPLANTI YAPILDI
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ERZURUM

Şube Başkanımız Kemal Ak-
kan Bayburt İl Telekom Müdürü 
Fatih Korkusuz’u makamında 
ziyaret etti. Şube başkanımız bu 
ziyareti sonrasında İnsan Kay-
nakları Müdürü Ensar Yelikaya 
ve Müşteri İlişkileri Müdürü Eyüp 
Görgülüyü ile birlikte üyelerimizle 
bir araya gelerek güncel konular 
hakkında sohbet etti.

Şube Başkanımız Kemal 
Akkan Rize PTT Başmüdürü 
İbrahim Cihan’ı makamında 
ziyaret etti. Şube başkanımız 
bu ziyareti sonrasında üyele-
rimizle bir araya gelerek gün-
cel konular hakkında sohbet 
etti.

BAYBURT İL TELEKOM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ZİYARET EDİLDİ

Şube Başkanımız Kemal 
Akkan Gümüşhane İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalı-
şan üyelerimizle bir araya ge-
lerek güncel konular hakkın-
da sohbet etti.

GÜMÜŞHANE İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

RİZE PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ
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RİZE İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

Şube Başkanımız Kemal 
Akkan Rize İl Telekom Müdürü 
Şamil Aydın’ı makamında ziya-
ret etti. Şube başkanımız bu zi-
yareti sonrasında üyelerimizle 
bir araya gelerek güncel konu-
lar hakkında sohbet etti.

Şube Başkanımız Kemal 
Akkan Artvin İl Telekom Mü-
dürlüğü bünyesinde çalışan 
üyelerimizle bir araya gelerek 
güncel konular hakkında soh-
bet etti.

ARTVİN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

Şube Başkanımız Kemal 
Akkan Ardahan İl Telekom 
Müdürü Mustafa Ateş’i ma-
kamında ziyaret etti. Şube 
başkanımız bu ziyareti sonra-
sında üyelerimizle bir araya 
gelerek güncel konular hak-
kında sohbet etti.

ARDAHAN İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

Şube Başkanımız Kemal Ak-
kan Olur Telekom Şantiyesinde 
çalışan üyelerimizle bir araya 
gelerek güncel konular hakkın-
da sohbet etti.

OLUR TELEKOM ŞANTİYESİ ZİYARET EDİLDİ
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ÜYELERİMİZE HEDİYE DAĞITIMI YAPILDI

Ağrı

Artvin

Erzincan

Ardahan

Bayburt

Iğdır
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İstanbul
Anadolu Yakası

MUSTAFA KEMAL PAŞA TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE 
TOPLANTI YAPILDI

MALTEPE SANTRALİNDE 
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE 

BİR ARAYA GELİNDİ

Şube Başkanımız Mevlüt 
Bayraktar, Şube Sekreterimiz 
Yusuf Pektaş ve baştemsilcimiz 
Mehmet Tural Küçükyalı Tele-
kom Müdürlüğüne bağlı Maltepe 
santralinde çalışan üyelerimizle 
21.01.2016 tarihinde kahvaltıda 
bir araya gelerek, sendikal konu-
larda sohbet ettiler.

Şube Başkanımız Mevlüt 
Bayraktar, Şube Sekreteri-
miz Yusuf Pektaş, Bursa Bölge 
Temsilcimiz Akif Kılıç, baştem-

silcimiz Ali Ergün ve temsilci-
miz Lütfü Önder Bursa Bölge 
Müdürlüğüne bağlı İnegöl Tele-
kom Müdürlüğünde çalışan üye-

lerimizle 31.12.2015 tarihinde 
müdürlük  toplantı salonunda 
bir araya gelerek toplantı dü-
zenlediler.

Düzenlenen toplantıda baş-
temsilcimiz Ali Ergün’ün açı-
lış konuşmasından sonra Şube 
Başkanımız Mevlüt Bayraktar 
tarafından üyelerimize 11. dö-
nem toplu iş sözleşmesi ve sen-
dikal konularda ayrıntılı bilgilen-
dirmelerde bulunuldu. İşyerinde 
yaşanan sorunlar hakkında bilgi 
alışverişi gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar, Şube Sekreterimiz Yusuf 
Pektaş, Bursa Bölge Temsilcimiz 
Akif Kılıç ve baştemsilcimiz Hakan 
Ter Bursa Bölge Müdürlüğüne 
bağlı Mustafa Kemal Paşa Telekom 
Müdürlüğünde çalışan üyelerimiz-
le 31.12.2015 tarihinde müdürlük 
toplantı salonunda bir araya gele-
rek toplantı düzenlediler.

Düzenlenen toplantıda baş-
temsilcimiz Hakan Ter’in açı-

lış konuşmasından sonra Şube 
Başkanımız Mevlüt Bayraktar 
tarafından üyelerimize 11. dö-
nem toplu iş sözleşmesi ve sen-

dikal konularda ayrıntılı bilgilen-
dirmelerde bulunuldu. İşyerinde 
yaşanan sorunlar hakkında bilgi 
alışverişi gerçekleştirildi.

İNEGÖL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANTI YAPILDI
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Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar, Şube Sekreterimiz Yusuf 
Pektaş, Bursa Bölge Temsilcimiz 
Akif Kılıç, baştemsilcimiz Gök-
han Duman ve temsilcimiz Kadir 
Nalbant Bursa Bölge Müdürlü-
ğüne bağlı Nilüfer Telekom Mü-
dürlüğünde çalışan üyelerimizle 
10.12.2015 tarihinde müdürlük  
toplantı salonunda bir araya ge-
lerek toplantı düzenlediler.

Düzenlenen toplantıda baş-
temsilcimiz Gökhan Duman’ın 

açılış konuşmasından sonra 
Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar tarafından üyelerimize 
11. dönem toplu iş sözleşmesi ve 

sendikal konularda ayrıntılı bil-
gilendirmelerde bulunuldu. İşye-
rinde yaşanan sorunlar hakkında 
bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Mevlüt 
Bayraktar, Şube Sekreterimiz 
Yusuf Pektaş, Bursa Bölge 

Temsilcimiz Akif Kılıç, baştem-
silcimiz Murat Öztürk ve tem-
silcimiz Ali Tan Bursa Bölge 

Müdürlüğüne bağlı Setbaşı Te-
lekom Müdürlüğünde çalışan 
üyelerimizle 10.12.2015 tari-
hinde müdürlük  yemekhane-
sinde bir araya gelerek toplantı 
düzenlediler.

Düzenlenen toplantıda baş-
temsilcimiz Murat Öztürk’ün 
açılış konuşmasından sonra 
Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar tarafından üyelerimize 
11. dönem toplu iş sözleşmesi 
ve sendikal konularda ayrıntı-
lı bilgilendirmelerde bulunul-
du. İşyerinde yaşanan sorunlar 
hakkında bilgi alışverişi gerçek-
leştirildi.

NİLÜFER TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANTI YAPILDI

PENDİK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SANTRALLERİ 
ZİYARET EDİLDİ

Şube Başkanımız Mevlüt Bay-
raktar ve Pendik Müdürlüğü 
baştemsilcimiz Kemal Turan, 
Pendik Telekom Müdürlüğü ile 
müdürlüğe bağlı Kurtköy ve 
Sultanbeyli santrallerini ziyaret 
etti. Ziyaretlerde  Şube Başka-
nımız Mevlüt Bayraktar tara-
fından üyelerimize sendikal ko-
nularda ayrıntılı bilgi verildi.

SETBAŞI TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANTI YAPILDI
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ÜYELERİMİZE HEDİYE DAĞITIMI YAPILDI

Kadıköy Telekom Müdürlüğü

Gebze Telekom Müdürlüğü Küçükyalı Telekom Müdürlüğü

İstanbul II. Bölge Müdürlüğü Ümraniye Telekom Müdürlüğü
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İstanbul
Avrupa Yakası

İSTANBUL AVRUPA YAKASI 
TEMSİLCİLERİMİZİN FAALİYETLERİ

İstanbul Avrupa Yakası Şubemize bağlı işyer-
lerinde Baştemsilci ve Temsilcilerimiz tarafından 
emekli olan üyelerimize Genel Merkezimizce yap-
tırılan hediyeler takdim edildi.

Avcılar Telekom Müdürlüğü

İstanbul Avrupa Yakası İl Telekom Müdürlüğü

Bakırköy Telekom Müdürlüğü

Bahçelievler Telekom Müdürlüğü

Fatih Telekom Müdürlüğü
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Eminönü Telekom Müdürlüğü

Beyoğlu Telekom Müdürlüğü

Gayrettepe Telekom Müdürlüğü

Büyükçekmece Telekom Müdürlüğü

İkitelli Telekom Müdürlüğü

Bebek Telekom Müdürlüğü
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Şube Başkanımız Özkan 
Oyuk ve Şube Mali Sekreterimiz 
Aslan Özdemir Konak Telekom 
Müdürlüğü’nde çalışan üyeleri-
mizi 12.02.2016 tarihinde ziyaret 
ederek, sendikamızın üyelerimiz 
için yaptırmış olduğu kahve fin-
can takımının dağıtımını yaptılar.

TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcili-
ğine atanan Süleyman Yildırım 
başkanımızın şube başkanları 

ile tanışma ve çalışma hayatın-
daki sorunların görüşülmesi 
gündemiyle düzenlemiş oldu-

ğu şube başkanları toplantısına 
şube başkanımız Özkan Oyuk 
katılmıştır.

TÜRK-İŞ 3. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNDE TOPLANTI DÜZENLEDİ

İZMİR
KONAK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ 

ZİYARET EDİLDİ
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Türk Telekom A.Ş. Batı-I Böl-
ge Müdürlüğü faaliyet alanın-
da görevli baştemsilci, temsilci, 
üyelerimiz,  İzmir Şube Yönetim 
Kurulumuz ve Batı-I Bölge Mü-
dürü Sayın İsmail Uzel’in ka-
tılımıyla 7 Ekim 2015 tarihinde 
Bölge Müdürlüğü binasında iş 
sağlığı ve güvenliği eğitim faali-
yetinde bir araya gelinmiştir.

Son dönemde yaşanan cid-
di iş kazalarıyla işyerlerimizin 
daha güvenliği olması için birlik-
te yapılacaklar görüşülmüş olup 
ayrıca her çalışanımızın diğer 
ekip arkadaşının da güvenliği-
ni düşünerek hareket edeceği 
bir düşüncede olmasının önemi 
vurgulanmıştır. Etkinliğin deva-
mında Bölge İSG Uzmanı Coşkun 
Sefertaş’ın eğitmenliğini yaptığı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eği-
timi düzenlenmiştir.

Eğitimde yapılan İSG Kurul 
Toplantısı Uygulamasına katılan 
çalışan temsilcileriyle, müdür-
lüklerindeki iyi uygulamalarını 

paylaşan katılımcılara günün 
anısı niteliğinde İş Sağlığı ve Gü-
venliği ile ilgili kitaplar ve der-
giler dağıtılmıştır. Her günün 
insana yakışır iş günü olması di-
leğiyle…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

BATI-I (İZMİR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE YENİ ATANAN 
BÖLGE MÜDÜRÜ TİMUR SEVİM ZİYARET EDİLDİ

KİRALIK İŞÇİLİK TASARISINA KARŞI İMZA KAMPANYASI

Türk Telekom A.Ş. Batı-I (İzmir) 
Bölge Müdürlüğü’ne yeni atanan 
Bölge Müdürü Timur Sevim şube 
yönetim kurulumuzca makamında 
27.01.2016 tarihinde ziyaret edile-
rek hayırlı olsun dileklerinde bulu-
nuldu.

Kamuoyunda “kiralık işçilik” 
olarak tanımlanan “İş Kanunu ile 
Türkiye İş Kurumu Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair ka-
nun tasarısı” ile yapılmak istenen 
düzenlemelerin iptali için Türk-İş 
öncülüğünde başlatılan imza kam-
panyasına Şube Başkanımız Özkan 
Oyuk ve Şube Sekreterimiz İrfan 
Uygun da katılım sağladı.
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ÜYELERİMİZE HEDİYE DAĞITIMI YAPILDI

İzmir Konak Telekom Müdürlüğü Aydın PİM Müdürlüğü

Balıkesir Telekom Müdürlüğü Uşak Telekom Müdürlüğü

Manisa Telekom Müdürlüğü
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KAYSERİ

Şube Başkanımız Erol Top-
rak ve Şube Sekreterimiz Suat 
Esmer,  Kırşehir İl Telekom Mü-
dürlüğü’nde çalışan üyelerimizle 
bir araya gelerek toplantı düzen-
lediler.

Düzenlenen toplantıda 11. 
Dönem Toplu İş sözleşmesi ile iş 
sağlığı ve güvenliği konularında 
bilgilendirmelerde bulunuldu. 
Üyelerin hediyeleri dağıtıldı.

Şube Başkanımız Erol Top-
rak ve Şube Mali Sekreterimiz 
Ali Bağcı,  Tokat İl Telekom Mü-
dürlüğünde ve Tokat’ın ilçelerin-
de çalışan üyelerimizle bir araya 
gelerek toplantılar düzenlediler.

Düzenlenen toplantılar da 11. 
Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile iş 
sağlığı ve güvenliği konularında 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

KIRŞEHİR İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE TOPLANTI 

YAPILDI

TOKAT İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNDE VE BAĞLI İLÇELERDE 
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE TOPLANTILAR YAPILDI

Şube Başkanımız Erol Toprak, 
Şube Sekreterimiz Suat Esmer ve 
Şube Mali Sekreterimiz Ali Bağcı,  
Anadolu Merkez-II Bölge Müdürlü-
ğü’nde ve Erciyes Telekom Müdür-
lüğü’nde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantı düzenlediler.

Düzenlenen toplantı da Toplu İş 
sözleşmesi ile iş sağlığı ve güven-
liği konularında bilgilendirmelerde 
bulunuldu. Ayrıca üyelerimize sen-
dikamızın amblemini taşıyan Fincan 
takımı dağıtıldı.

ANADOLU MERKEZ-II BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE 
TOPLANTI YAPILDI
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Şube Başkanımız Erol Toprak 
ve Şube Mali Sekreterimiz Ali 
Bağcı,  Amasya İl Telekom Mü-
dürlüğü’nde çalışan üyelerimizle 
bir araya gelerek toplantı düzen-
lediler.

Düzenlenen toplantı da 11. 
Dönem Toplu İş sözleşmesi ile iş 
sağlığı ve güvenliği konularında 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

Şube Başkanımız Erol Toprak 
ve Şube Sekreterimiz Suat Esmer,  
Yozgat İl Telekom Müdürlüğü bün-
yesinde il merkezi ile Yerköy, Şefaat-
li, Boğazlayan, Çayıralan, Sarıkaya, 
Akdağmadeni ve Sorgun ilçelerinde 
çalışan üyelerimizle bir araya gele-
rek toplantılar düzenlediler.

Düzenlenen toplantılar da 11. 
Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile iş 
sağlığı ve güvenliği konularında bil-
gilendirmelerde bulunuldu.

YOZGAT İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İLÇELERDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI

AMASYA İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE 
TOPLANTI YAPILDI

SİNOP İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞAN 
ÜYELERİMİZLE TOPLANTILAR YAPILDI

Şube Başkanımız Erol Toprak 
ve Şube Sekreterimiz Suat Es-
mer,  Sinop İl Telekom Müdür-
lüğü’nde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantılar düzen-
lediler.

Düzenlenen toplantılar da 11. 
Dönem Toplu İş sözleşmesi ile iş 
sağlığı ve güvenliği konularında 
bilgilendirmelerde bulunuldu.
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ÜYELERİMİZE HEDİYE DAĞITIMI YAPILDI

Anadolu Merkez II. Bölge Müdürlüğü Nevşehir İl Telekom Müdürlüğü

Kırşehir İl Telekom Müdürlüğü Elazığ İl Telekom Müdürlüğü

Sinop İl Telekom Müdürlüğü
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SAMSUN

Samsun Bölge Temsilcimiz 
Davut Çavuş Bölge Temsilciliği 
faaliyet alanı içerisinde bulunan 
işyerlerini ziyaret etti. Bölge 
Temsilcimiz Davut Çavuş, yap-
tığı toplantılar da üyelerimizle 
güncel konular hakkında fikir 

alış-verişinde bulundu. Böl-
ge Temsilcimiz Davut Çavuş  
yaptığı bu ziyaretler sırasında 
Sendikamız Genel Merkezinin 
yaptırdığı hediyeyi üyelerimizin 
çalıştıkları yerlerde kendilerine 
teslim etti. 

Bölge Temsilcimiz Davut Ça-
vuş , işyeri Baştemsilci ve Tem-
silcilerimizle beraber Samsun 
Kuzey-I Bölge Müdür Yardımcısı 
Yüksel Şahinkaya’yı makamında 
ziyaret ederek Sendikamızın hedi-
yesini takdim ettiler.

HEDİYELER ÜYELERİMİZE
DAĞITILDI

SAMSUN EMEKLİ GECESİ
Samsun Bölge Temsilciliğimiz 

ve Canik Telekom Müdürlüğü’n-
de çalışan üyelerimizin ortaklaşa 
Emekli Gecesi düzenledi.

Canik Belediyesi Meşe Kül-
tür Tesislerinde 16 Mart 2016 
tarihinde yapılan geceye; Bölge 
Temsilcimiz Davut Çavuş, işyeri 
Baştemsilci ve temsilcilerimiz, 
Türk Telekom Kuzey-1 Bölge 

Müdür Yardımcısı Mehmet İnal, 
Personel Müdürü Nilgün Kam-
buroğlu, Canik Telekom Müdür-
lüğü Operasyon Müdürü Tarık 
Gündüz, emekli olan ve çalışan 
üyelerimiz katıldı. 

Gecede Bölge Temsilcimiz Da-
vut Çavuş emekli olan üyelerimi-
ze Sendikamız Genel Merkezinin 
yaptırdığı hediyeleri takdim etti. 
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TRABZON İŞYERLERİNDE ÜYELERİMİZLE 
TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Trabzon Bölge Temsilcimiz İsmail Bostan Bölge 
Temsilciliği faaliyet alanı içerisinde bulunan işyer-
lerini ziyaret etti. Bölge Temsilcimiz İsmail  Bostan, 
yaptığı toplantılar da üyelerimizle güncel konular 
hakkında fikir alış-verişinde bulundu. Bölge Tem-
silcimiz İsmail Bostan yaptığı bu ziyaretler sırasında 
Sendikamız Genel Merkezinin yaptırdığı hediyeyi üye-
lerimizin çalıştıkları yerlerde kendilerine teslim etti. 

Bölge Temsilcimiz İsmail Bostan, işyeri Baştem-
silci ve Temsilcilerimizle beraber Trabzon Kuzey-II 
Bölge Müdürü İsa Ömür’ü makamında ziyaret ede-
rek Sendikamızın hediyesini takdim ettiler.
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Kıbrıs Türk Halkının Lideri Dr. Fazıl Küçük, 
Kıbrıs Türk İşçisinin haklarını Kıbrıs Türk 
halkının siyasi haklarını ne şekilde koruna-

bileceğini, mücadelesini ve Kıbrıs Türk Halkının ne 
şekilde var olacağını ve bunu nasıl idame ettirile-
ceği hususunda, amele birliklerinin kurulması ile 
mümkün olacağını 13 Nisan 1944 yılında Halkın 
Sesi gazetesinde yayınladığı makalesinde gör-
mekteyiz.

Evvelce de söylemeye çalıştığımız, “Amele Bir-
liklerine” bir kere daha temas etmek ve cemaati-
miz için yeni bir devir açacak bu önemli ve hayati 
meselemiz üzerinde biraz daha durmak istiyoruz.

Yine biz bugün, dünden ziyade aynı mevzu üze-
rinde ısrar etmek ve işçilerin birleşmesinin biz 
Türk Cemaatine en büyük refah ve saadeti geti-
receği kanaatindeyiz. Çünkü ancak gasp edilen 
haklarımız, verilmek istenilmeyen taleplerimiz, bu 
birliklerin uğraşması, daimi didinmesi, yorulmak 
bilmez istekleriyle kabil olacaktır.

Biliyoruz ki Kıbrıs adası gibi ayrı ayrı unsur-
lardan müteşekkil amelenin ayrı bir gaye güttü-
ğü, başka bir hedef ve maksadı vardır. İşte böyle 
bir hedef ve maksadı gayri mütecanis, unsurların 
her meselede fikir beraberliği yapmasına da im-
kan şartları bulunmadığını, kabul etmiş oluyoruz 

demektir. Bir defa senelerce yapılan tecrübeler-
den de itiraf edileceği gibi, Türk amelesi, siyasi 
entrikalar peşinde koşmaktan, başkalarına alet 
olmaktan ziyade, ancak karın doyurmak, sefalet-
te yuvarlanan aile efradını emniyet altına almak 
ister. O evvelden beri hükümete sadık bir arkadaş 
gibi hizmet etmekten en büyük zevki duyan, dava-
sında çalışan bir unsurdur. Ve yine siyasi olmayan 
her meselede de her unsur, amelesiyle (işçisiyle) 
kolaylıkla teşriki mesai etmekten çekinmeyen sa-
dık bir arkadaştır.

Demek oluyor ki, Türk amelesinin refah ve saa-
deti için tek çıkar bir yol vardır ki, o da bugün kur-
maya başladığı birliklerin tekâmülü, büyümesi ve 
geliştirilmesidir.

Yalnız ne acıdır ki bugün doğan bu amele birlik-
lerinin sakat ve cemaat hesabına zararlı olduğunu 
iddia edecek kadar ileriye giden menfaati şahsiye 
düşkünleri ve bu benimsemedikleri, tahrik ettik-
leri sınıfın sırtından yükselmek isteyen, sahte ve 
mazileri kirli milliciler türüyor ve hak iddia eden 
temiz ve şimdiye kadar himaye edilemeyen bu ce-
miyet kadimlerini vijdanları sızlamadan itham edi-
yor. Güya bunların her hareketi cemaat arasında 
ikilik doğuracakmış? Bunların bu ulvi maksatları 
altında gizlenen başka fikirler varmış.

KUZEY KIBRIS’TA 
SENDİKAL HAREKETİN 
DOĞUŞU

Hasan DEĞİRMENCİOĞLU
K.K.T.C. Kamu – İş Sendikası

 Genel Danışmanı
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Fakat niçin? Türk amele ve esnafının birleşmesi 
ikiliğe sebep olsun? Niçin hak aramak için açılan 
ağızlara, müfsit, karıştırıcı, bozguncu yaygaralar 
diye kilit vurulmak istensin?

Biz şu kadarına eminiz ki Türk amele ve esna-
fının bugünkü hareketi her takdirin fevkinde bü-
yüktür, ulvidir ve cemaat ensesinde sivrilmek is-
teyenlere bir misaldir. Bundan da her Türkün daha 
doğrusu mazisi temiz her vatandaşın gurur duy-
ması ve bu hareketi takdir etmesi gerekir. Çünkü 
ilk defa olarak bu ada üzerinde amele kendi kafa-
sına, kendi pazusuna sığınarak yola konuluyor ve 
muvaffak oluncaya kadar mücadeleye karar veri-
yor. O, senelerce çektiği ızdıraba bir nihayet ver-
meye karar vermiştir. O mahalli kanunların kendi-
ne bahsettiği hakları iyi bir suretle istimal ederek 
büyümek istemektedir.

Bugün Avrupa, Amerika gibi medeni köşelerde 
yaşayan ameleye göz gezdirecek olursak, görü-
lecektir ki medeniyet yaratan, mamureler yapan, 
tabiatın korkunç kuvvetleriyle mücadele eden, her 
şeyini vatan uğrunda feda eden ancak ve ancak 
bazı hodbin, menfaat perestler tarafından kulla-
nılmak istenilen bu temiz insanlardır.

Türk amelesi, Türk esnafı; dertlerimizden an-
layacak ancak ve ancak geçirdiğimiz hayatı ta-
danlardır. Senelerce gençliklerini, hayatlarını 
bin bir aristokrat köşelerde, kumar masalarında 
tertip ettikleri eğlencelerde geçirenlerden, 
ne medet umacak ve ne de onlardan yardım 
dileneceğiz. Türk işçi ve esnafının kendilerine hiç 
de ihtiyaçları olmadığını ve aksine olarak onların 
uzun hayatlarında başaramadıklarını, Türk işçi ve 
esnafının başaracağını anlatarak ve diyeceğiz ki 
“gölge etme başka ihsan istemiyoruz.”

Biz bugün iyice anlamış oluyoruz ki teşkilatsız 
yaşamak, birkaç egoistten merhamet dilenmek 
ancak ve ancak Afrika vahşileri gibi hissi, tabii ha-
reket eden cahil ve bilgisiz kavimler içindir.

Medeni bir dünyanın köşesinde sıkışıp kaldığı-
mızı idrak etmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. 
Her gün her an medeni bir âlemle irtibatımız ol-
duğunu düşünerek menfaat düşkünlerine el aç-

mak, bizim için en büyük bir züldür. Türklüğe en 
büyük bir hakarettir. Bin bir yoksulluk içinde çıkar 
yaratan, medeniyet doğuran, asil bir milletin evla-
dı olduğumuzu düşünerek hak ve adalet yolunda, 
mücadelede yorulmayacağımızı ve sonuna kadar 
devam edeceğimize and içmek ve önümüzde rast 
geleceğimiz sahtekâr millicilere alet olamayaca-
ğımızı ispat etmeliyiz.

Bugün doğan amele birliklerini, şimdiye kadar 
bu zavallı cemaatin hiç derdiyle alakadar olmayan 
kollar arasında değil, kendi bağrımızda besleye-
cek ve büyüteceğiz.

Kıbrıs’ta 1930 yılında zamanın hükümetine 
karşı ayaklanmalar, 1939 – 1945 yılları sürecinde 
ikinci dünya savaşının örgütlenmelerde olumsuz 
etkileri, işçi birlikleri kurulmasında yerel ve dış 
etkenli engellemeler, İngiliz sömürge yönetimi-
nin, Rumlar ile birleşerek Türk Cemaat içerisinde 
kurulması düşünülen işçi birlikleri ile derneklerin 
kurulmasına karşı baskı uygulamaları, her türlü 
oluşumu engellemiştir. 13 Nisan 1944 yılında Mer-
hum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün makalesinden 
alınan alıntılarda da görüleceği üzere işçi birlik-
lerinin kurulması çok meşakkatli olmuştur. Bütün 
bu zorluklara rağmen işçi birlikleri kurulmuş ve 
Kıbrıs’ta bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ça-
tısı altında hizmet veren sendikalarımız, Federas-
yonlarımız kurulmuştur.

Bir sonraki yazımda, sendikaların nasıl kurul-
duğu, kurulan bu sendikaların hangi kesimlere 
hizmet verdiği, Türkiye Cumhuriyetindeki sendi-
ka ve konfederasyonlar ile olan ilişkileri ve benim 
haberleşme kolu sendikalarının uzun süre baş-
kanlığını yaptığım Kıbrıs Türk Telekomünikasyon 
Müstahdemleri Sendikası (TEL – SEN) ile Türkiye 
HABER – İŞ Sendikası arasındaki kardeşlik, daya-
nışma ve yurt içi ile uluslararasındaki mücadele-
lerinde işbirliğini dile getireceğim.

9 Mart 2016 tarihindeki Türkiye Haber–İş Sen-
dikasına yaptığın ziyarette, bana ve arkadaşım 
sendikacı Ahmet Çaluda’ya, Genel Başkan ve yö-
netimini gösterdiği ilgiye teşekkür eder, ayrıca 
Türkiye Haber–İş Sendikası dergisinde bana yer 
vermenize müteşekkirim.
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I) 4857 sayılı İş Yasası, önceki dönemde uygu-
lamada yaygınlaşan kötüye kullanmalara tepki 
olarak, alt işveren-asıl işveren ilişkisinin koşulları-
nı daha ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş, bu konu-
da bazı sınırlama ve yasaklar öngörmüştür. İş 
Yasasının 2. maddesinin altıncı fıkrasında alt işve-
ren kavramı, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü 
mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerin-
de veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerekti-
ren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçi-
lerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer 
işveren” biçiminde tanımlanmış ve aynı fıkranın 
devamında, bu işveren ile iş aldığı işveren arasın-
da kurulan ilişki ise “asıl işveren-alt işveren ilişki-
si” biçiminde tanımlamıştır.

Bu tanımdan hareketle bir alt işverenden veya 
asıl işveren- alt işveren ilişkisinden bahsedebilmek 
için gerekli unsurlar şunlardır.

1-Asıl işveren ve buna ait bir işyerinin varlığı Asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinin doğumu açısından 
aranacak ilk temel koşul, asıl işverene ait bir işye-
rinin bulunması ve burada işçi çalıştırılmasıdır. İş 
Yasası bu koşulu, “Bir işverenden işyerinde yürüt-
tüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardım-
cı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde...” iş alma 
biçiminde belirlemiştir. İş Yasasına göre, işçi çalış-
tıran gerçek veya tüzel yahut tüzel kişiliği olmayan 
kurum ve kuruluşlara işveren denir. Bu hükümler 
değerlendirildiğinde, asıl işveren-alt işveren ilişki-
sinin ön ve temel koşulu, belirtilen esaslar çerçe-
vesinde, asıl işverenin kendisine ait bir işyerinin 
bulunması ve bu işyerinde işçi çalıştırmasıdır. Bu 

esasın bir sonucu olarak bir kimse kendisine ait 
bir işi, işçi çalıştırmaksızın tümüyle bir başkasına 
vermiş ise, örneğin, bir inşaatın yapım işi anahtar 
teslimi suretiyle başkasına yaptırılıyorsa, İş Kanu-
nun m. 2/VI anlamında bir asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi söz konusu olamayacaktır. Verilen bu örnek-
te, m.2/VI hükmünün zorunlu gördüğü yardım-
cı iş veya asıl işin bir bölümünün değil, tamamı-
nın başkasına yaptırılması söz konusudur. Bunun 
gibi, işyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün 
İş Yasasının 6. maddesi anlamında ve kapsamında 
bir başka işverene devredilmiş olması halinde de 
asıl işveren–alt işveren ilişkisi söz konusu olama-
yacaktır. Bu noktada vurgulanması gereken diğer 
bir husus, asıl işverene yönelik olarak açıklanan 
koşulların alt işveren için de aynen geçerli olma-
sıdır. Alt işverenin de, İş Yasası anlamında bir işve-
ren olması nedeniyle, işyerinin bulunması ve bura-
da kendi işçilerini çalıştırması aranacaktır. Nitekim 
İş Yasasının 3. maddesinin ikinci fıkrası, bu konu-
da daha önce ortaya çıkan duraksamaları gidermek 
amacıyla, alt işverenin asıl işverene ait işi yaptı-
ğı yeri, o işveren yönünden de bağımsız bir işyeri 
olarak kabul etmiştir. İki işveren arasındaki huku-
ki ilişkinin dayandığı sözleşme bir iş sözleşmesi 
olmayıp kira, istisna taşıma gibi sözleşmelerdir.

2-Alt işverenin asıl işverene ait bir işi üstlenme-
si Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin ikinci koşu-
lu, asıl işverene ait bir işin alt işveren tarafından 
üstlenilmesi ve kendi işçileri ile yürütülmesidir. İş 
Kanunun, 2. maddesinin altıncı fıkrasında bu koşu-
lu, asıl işverene ait işyerindeki yardımcı işlerde veya 
asıl işin bir bölümünde iş alma biçiminde belirle-
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miştir. 4857 sayılı İş Kanunun, alt işverene verile-
cek işler konusundaki düzenlemesi (m.2/VI), alt 
işverene verilecek işler açısından “yardımcı iş” ve 
“asıl iş” ayırımını esas almış, asıl işin bir bölümü-
nün alt işverene verilmesini belirli koşullara bağla-
mış bulunmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 
bir fabrikanın tesisat onarımının başka bir işvere-
ne verilmesi halinde iki işveren arasındaki ilişkinin 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi olamayacağı ve dola-
yısıyla müteselsil sorumluluk esasının uygulanma-
yacağı sonucuna varmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu-
nun, (m.2/VI). Maddenin gerekçesi şöyledir: “...Asıl 
işveren-alt işverenin ilişkisinin tanımı unsurlarıy-
la birlikte açıklanmış, unsurlarında mevcut esaslar 
korunmakla beraber, görüş ayrılıklarına sebep olan 
bir konu da kavram açısından daraltıcı etkiye sahip 
bir hüküm haline getirilmiştir. Buna göre, bir işye-
rinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin 
“asli işin bir bölümünde” veya “yardımcı işlerinde” 
iş alan diğer işverenler, işçilerini sadece bu işye-
rinde çalıştırdıklarında asıl işveren alt işveren iliş-
kisi doğmuş olacak, buna karşı işyerinde yürütü-
len asli ve yardımcı işler dışında iş alan bir işveren, 
örneğin işyerinde bir ek inşaat yapılması ya da bina 
onarım işini alan diğer işverenin alt işveren kapsa-
mında nitelendirilmesi mümkün olmayacaktır.”  
Yasada ve gerekçesinde yardımcı işler açısından 
getirilen ve asıl işverenlerin sorumluluğunu sınır-
layıcı nitelikte olan bu düzenleme isabetli bulun-
mamaktadır.  Asıl işverenin işyerinde yürütülen 
mal veya hizmet üretimine ilişkin “yardımcı işlerin-
de” iş alma 4857 sayılı Kanun uyarınca, asıl işveren 
alt işveren ilişkisi, her şeyden önce, asıl işverenin 
işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine iliş-
kin yardımcı işlerde iş alma biçiminde kurulabile-
cektir(m.2/VI).  Asıl işverene ait işyerinde yürütülen 
“asıl işin bir bölümünde” iş alma 4857 sayılı Kanu-
nu, asıl işverene ait asıl işin alt işverene verilme-
sini, yardımcı işlerden farklı olarak bazı koşulların 
varlığına tabi kılmıştır. Gerçekten, konuyu düzenle-
yen 2. maddenin altıncı fıkrasına göre, “ Bir işveren-
den, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine 
ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümün-
de işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenler-
le uzmanlık gerektiren işlerde ” iş alınması ve işçi-
lerin sadece bu işlerde çalıştırılması halinde asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi söz konusu olabilecektir. 
Yardımcı işlerin alt işverene verilmesinde, herhangi 

bir sınırlama öngörülmemiştir. Buna karşılık, asıl 
işin bir bölümünde alt işverene iş verilmesi, ancak 
“işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenler-
le uzmanlık gerektiren işlerde” söz konusu olabile-
cektir. Bu düzenleme, asıl işe dahil olan bir işin alt 
işverene verilebilmesini, bu işin işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerekti-
ren bir iş olması koşuluna bağlamış bulunmakta-
dır. Buna göre, bir işveren işyerinde yürüttüğü asıl 
işin bir bölümünü ancak bu işin ayrı bir uzmanlı-
ğı gerektirmesi halinde alt işverene verebilecek-
tir. Ayrı bir uzmanlık gereksinimi doğuran nedenler 
ise kanunda, “işletme ve işin gerekleri ve teknolojik 
nedenler” olarak öngörülmüştür. 4857 sayılı Yasa-
nın 2. maddesinin altıncı fıkrasına göre, alt işvere-
ne asıl işe dahil olan bir iş verilmek istenirse, bu 
iş ancak bölüm olarak verilebilecek; aynı bölümde 
hem asıl işveren, hem de alt işveren işçileri çalıştı-
rılamayacaktır. 

3-Alt işverenin işçilerini “sadece” asıl işvere-
ne ait işte çalıştırması İş Yasasının 2. maddesinin 
altıncı fıkrasında, “Bir işverenden...... iş alan ve bu 
iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerin-
de aldığı işte çalıştıran diğer işveren...” denilerek, 
asıl işveren-alt işveren ilişkisinin doğumu için alt 
işverenin işçilerini sadece alt işverene ait işte çalış-
tırması gerekecektir. Alt işverenin işçilerini başka 
işverenlere ait birden çok işyerinde çalıştırması 
halinde, asıl işveren alt işveren ilişkisi söz konusu 
olmayacaktır. 

II) Alt İşveren ve İşverenin Birlikte Sorumlulu-
ğu: İş Kanununun 2. maddesinin altıncı fıkrasına 
göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde asıl işveren, 
alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak 
İş Yasasından, iş sözleşmesinden veya alt işvere-
nin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorum-
ludur. Bu sorumluluk, alt işverenin işçisinin o işye-
riyle ve orada çalıştığı süreyle sınırlı olup, alt işve-
renin işçilerinin İş Kanunundan, iş sözleşmesinden 
ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesin-
den doğan yükümlülüklerini kapsamaktadır. 

Buradaki sorumluluk müteselsil sorumluluk-
tur. Alt işverenin işçisinin o işyerinde çalıştığı süreyle 
sınırlıdır. Bu ilkenin gereği alt işverenin işçisi işyerin-
de çalıştığı süreye ilişkin kendi işvereninden alama-
dığı kanundan iş sözleşmesinden ve alt işverenin 
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taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan hakla-
rını (ücret ve ücret benzeri alacaklar ve kıdem, ihbar 
gibi tazminatlar) asıl işverenden talep edebilir. Asıl 
işveren bu hakları ödemek mecburiyetinde kalırsa 
alt işverene rücu hakkı saklıdır. 

lII) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafın-
dan işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmek 
suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o 
işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi 
kurulamaz. Sınırlamalara aykırılığın hukuki yaptı-
rımı Kanunun 2. maddesinin yedinci fıkrasında, asıl 
işveren – alt işveren ilişkisine getirilen sınırlama-
lara aykırılığın hukuki yaptırımı da düzenlenmiş-
tir. “Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işve-
ren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul 
edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itiba-
ren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler” 
(m.2/VII, cümle 2). kanunda kullanılan “aksi halde” 
sözcüğünün sonucu olarak, özel olarak düzenle-
nen iki halde, yani asıl işverenin işçilerinin alt işve-
ren tarafından işe alınması veya daha önce o işye-
rinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurul-
ması hallerinde bir muvazaa incelemesine gerek 
olmaksızın alt işverenin işçileri başlangıçtan itiba-
ren asıl işverenin işçisi sayılacaktır. Hükümde sözü 
edilen “genel olarak” ifadesi ise, bu iki sınırlama-
nın dışında kalan durumlar için kullanılmıştır. Yasa-
daki son fıkranın ikinci cümlesini, “Bu sınırlamala-
ra aykırı hareket edildiği takdirde ve genel olarak 
asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı işle-
me dayandığı hallerde alt işverenin işçileri başlan-
gıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem 
görürler biçiminde anlamak gerekir. 4857 sayılı 
Kanun uyarınca, asıl işveren alt işveren ilişkisi, her 
şeyden önce, asıl işverenin işyerinde yürütülen mal 
veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde iş 
alma biçiminde kurulabilecektir (m.2/VI) ve yardım-
cı işlerde asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulması 
açısından herhangi bir sınırlama söz konusu değil-
dir. Buna karşılık, Kanun, asıl işverene ait asıl işin 
alt işverene verilmesini, yardımcı işlerden fark-
lı olarak bazı koşulların varlığına tabi kılmıştır. Söz 
konusu bu düzenleme, İş Hukukunda geçerli olan, 
bir işverenin işlerini kendi uzmanlığı ve organizas-
yonu ile kendi işçilerine gördürmesinin asıl oldu-
ğu; işlerinin bir kısmını başka işverenlerin işçileri-
ne yaptırabilmesinin ise istisna olduğu biçiminde-

ki temel anlayışa uygun bulunmaktadır. Bu neden-
le, sözü edilen hükmün bu anlayışa göre yorumlan-
ması gerekmektedir. Buna göre, bir işveren işyerin-
de yürüttüğü asıl işin bir bölümünü ancak bu işin 
ayrı bir uzmanlığı gerektirmesi halinde alt işverene 
verebilecektir. Ayrı bir uzmanlık gereksinimi doğu-
ran nedenler ise Yasada, “işletme ve işin gerekle-
ri ve teknolojik nedenler” olarak öngörülmüştür 
ve bu nedenler ilişkinin doğumu açısından birlik-
te aranacaktır. Aynı durum, İş Yasasının 2. madde-
sinin son fıkrasında düzenlenen, asıl işin bölüne-
rek alt işverene verilmesi konusunda da geçerli-
dir. Öte yandan, 4857 sayılı Yasanın 2. maddesinin 
altıncı fıkrasına göre, alt işverene asıl işe dahil olan 
bir iş verilmek istenirse, bu iş ancak bölüm olarak 
verilebilecek; maddenin gerekçesinde de belirtildi-
ği üzere, aynı bölümde hem asıl işveren, hem de alt 
işveren işçileri çalıştırılamayacaktır. 

Yeni İş kanunu, “asıl işverenin işçilerinin alt işve-
ren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam 
ettirilmesi suretiyle haklarının” kısıtlanamayacağı-
nı hükme bağlamış bulunmaktadır (m. 2/son). Yeni 
İş kanununa göre, “...daha önce o işyerinde çalış-
tırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz...” 
(m.2/son). Bu hükmün konuluş amacı, uygulama-
da sıkça görülen, işverenin daha önce kendi işçisi 
konumundaki bir kimseyle alt işveren ilişkisi kura-
rak, daha düşük ücretle işçi çalıştırma yönündeki 
kötüye kullanmalara engel olmaktadır. 4857 sayı-
lı Kanunun 2. maddesinin yedinci fıkrasında, asıl 
işveren – alt işveren ilişkisine getirilen sınırlama-
lara aykırılığın hukuki yaptırımı düzenlenmiştir. Bu 
hükme göre, “Aksi halde ve genel olarak asıl işve-
ren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandı-
ğı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görür-
ler” (m.2/VII, cümle 2). Kanunda kullanılan “aksi 
halde” sözcüğünün sonucu olarak, özel olarak 
düzenlenen iki halde, yani asıl işverenin işçilerinin 
alt işveren tarafından işe alınması veya daha önce 
o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişki-
si kurulması hallerinde bir muvazaa incelemesi-
ne gerek olmaksızın alt işverenin işçileri başlan-
gıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılacaklardır. 
Hükümde sözü edilen “genel olarak” ifadesi ise, bu 
iki sınırlamanın dışında kalan durumlar için kulla-
nılmıştır. 
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Mart 2016

AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI
ÇALIŞANLARIN YOKSULLUKLA İMTİHANI…

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.400 TL, YOKSULLUK SINIRI 
4.561 TL

NET ASGARİ ÜCRET 1.300 TL/AY AMA BİR KİŞİNİN GEÇİM MALİYETİ 
DE 1.739 TL/AY

GIDA ENFLASYONUNDA ARTIŞ ORANI YILLIK ORTALAMA YÜZDE 13,14

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yirmi dokuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak 
yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasıyla çalışanların geçim şartlarını ortaya koymaktadır.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Mart 2016 ayı sonucuna göre;

	Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması 
tutarı (açlık sınırı) 1.400,08 TL,

	Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.50,54 TL’dir.

	Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.738,50 TL olarak hesaplandı.

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

Mart
2015

Aralık
2015

Şubat
2016

Mart
2016

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 359,95 381,94 395,25 394,64
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 298,19 318,17 323,53 321,84
15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 385,99 412,38 417,83 415,29
4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 257,00 272,77 270,81 268,31
Açlık Sınırı 1.301,14 1.385,26 1.407,42 1.400,08
Yoksulluk Sınırı 4.238,23 4.512,25 4.584,44 4.560,54

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

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması 
gereken aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 7 TL gerilerken, bir önceki yıla göre 99 TL artış 
göstermiştir. Yoksulluk sınırı ise son bir ayda 24 TL gerilemiş ve fakat son bir yılda 322 TL artmıştır.
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TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2016 Mart ayı itibariyle şöy-
le olmuştur:

	Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir 
önceki aya göre yüzde 0,52 oranında geriledi.

	Yılın ilk çeyreğinde artış oranı yüzde 1,07 olarak gerçekleşti.

	Gıda enflasyonunda son oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 7,60 oldu.

	Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,14 olarak hesaplandı. 

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim

Mart
2013

Mart
2014

Mart
2015

Mart
2016

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 0,94 1,65 -0,49 -0,52
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 3,21 6,23 5,85 1,07
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 6,52 13,03 13,24 7,60
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 5,18 10,08 14,75 13,14

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

Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan ürünlerin fiyatlarında Mart 2016 
itibariyle gözlenen değişim ise şöyle oldu: 

•  Süt, yoğurt, peynir grubunda; geçtiğimiz aya göre önemli bir değişiklik tespit edilmedi. Ancak süt 
markalarındaki fiyat hareketliliği dikkat çekti.

•  Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; kıymanın fiyatı bu ay yine gerilerken, 
kuşbaşı fiyatı aynı kaldı. Bu arada hesaplamada dikkate alınmayan bonfilenin kilogram fiyatının 78,90 
TL olduğu da dikkat çekti. Tavuk fiyatı aynı kalırken, mevsimi sona ermeye yakın balık fiyatındaki artış 
devam etti. Balık fiyatı hesaplanırken -her zaman olduğu gibi- bol ve fiyatı nispeten ucuz olan çeşitlere 
ağırlık verildi. Yumurta fiyatı bu ay 1 kuruş geriledi. Sakatat fiyatı yine aynı kaldı. Bakliyat (nohut, merci-
mek, kuru fasulye, barbunya vb.) ürünlerinde bazı fiyat değişikliği olmakla beraber ortalamada bir fiyat 
farklılığı görülmedi.

•  Bu ay yaş sebze fiyatlarındaki gerileme mutfak harcamasını rahatlattı. Geçtiğimiz ay 3,88 TL olarak 
hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 3,78 TL oldu. Ortalama kilogram meyve fiyatı ise 2,46 
TL’den bu ay 3,00 TL’ye yükseldi. Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi- pazardaki mevsim 
ürünleri esas alındı ve ürünlerin tek tek ağırlığı yerine genel meyve-sebze tüketimi miktarından hare-
ket edildi. Bu ay ortalama yaş sebze-meyve kilogram fiyatı 3,56 TL olarak hesaplandı.

•  Ekmek, pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; ekmek fiyatı değişmedi. Aynı grup-
ta yer alan pirinç, makarna, bulgur, un, irmik gibi ürünlerden bulgurun fiyatı artış gösterdi, diğerlerinin 
fiyatı değişmedi.

•  Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı ve zeytinyağı fiyatı artış gösterdi, margarin ve 
ayçiçeği yağı fiyatı aynı kaldı. Zeytin ortalama kilogram fiyatı biraz geriledi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, 
fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinden ceviz ve fıstık fiyatı biraz geriledi, fındık fiyatı ise arttı. Şeker, bal, 
reçel ile tuz fiyatı bu ay da değişmedi, pekmez fiyatı biraz arttı. Ancak balda ürün çeşitliliği ve araların-
daki fiyat farkının yüksekliği -her zaman ki gibi- dikkat çekti. Baharat (kimyon, nane, karabiber, vb.) 
ürünleri ile salça fiyatı aynı kalırken, çay ortalama fiyatı ise biraz geriledi. Ihlamur fiyatı yine aynı kaldı.

Konfederasyonumuzca hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam 
gelir miktarıdır. Ancak hanede çalışan sayısının sınırlı ve fakat ele geçen ücretin yetersiz olduğu durum-
larda, elde edilen gelir birden fazla kişinin geçimini karşılayamamakta, kişi başına “insanca geçim için” 
yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır.
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Vefat ve Ba

Eski Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz 

Turgut AKTAŞ

rahatsızlığı sonucu 

31 Ocak 2016 tarihinde 

vefat etmiştir.

İstanbul Anadolu Yakası 

Şubemize bağlı 

Ümraniye Telekom Müdürlüğü 

çalışanlarından değerli üyemiz 

Çetin UĞURLU

14 Aralık 2015 tarihinde 

hayatını kaybetmiştir.

Merhum;

AKTAŞ,

UĞURLU,

DEMİR,

ve

DURAK’a

Yüce Allah’tan rahmet

ailesine, dostlarına ve

teşkilatımıza

başsağlığı diliyoruz.

Antalya Şubemize bağlı 

Isparta İl Telekom Müdürlüğü 

Teknik Operasyonlar Müdürlüğü 

çalışanlarından değerli üyemiz 

Adem DEMİR

13 Aralık 2015 tarihinde

geçirdiği trafik kazası sonucu 

hayatını kaybetmiştir.

İstanbul Anadolu Yakası Şubemiz 

faaliyet sahasında yer alan 

Sakarya İl Telekom Müdürlüğü 

Erişim Operasyon Müdürlüğü 

çalışanlarından değerli üyemiz

Yılmaz DURAK

geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 

22 Ocak 2016 tarihinde 

hayatını kaybetmiştir.



Genel Başkan : Veli SOLAK
Genel Sekreter : Ümit KAYMAL
Genel Mali Sekreter : 
Genel Eğitim Sekreteri : Sedat GÜNEY
Genel Teşk. Sekreteri : Mücayit ÖZDEMİR

Adres : Yüksel Cad No: 38 Yenişehir - ANKARA

Tel : 444 1992
Fax : (312) 434 57 04
E-mail : info@haberis.org.tr
BAĞLI İLLER: Samsun, Trabzon

ADANA ŞUBESİ
Şube Başkanı : A. Gökhan AYDIN
T. Cemal Berker Bulvarı Güleç İşhanı No: 23/16  01010 SEYHAN
Tel: (0322) 363 21 41 - 363 24 94 • Fax: (0322) 363 24 94
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Kilis

ANKARA MERKEZ ŞUBESİ
Şube Başkanı : Tagi İŞ
Tuna Cad. No: 30/8  06410 Yenişehir
Tel: (0312) 430 34 50 - 51 • Fax: (0312) 430 12 13
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, 
Kırıkkale, Kütahya, Zonguldak

ANTALYA ŞUBESİ
Şube Başkanı : Hüseyin ÖZÇOBAN
Tahılpazarı Mah. A. Menderes Bulvarı Gazihan İş Merkezi 
No: 19/26   07040
Tel: (0242) 247 84 99 - 246 11 33 • Fax: (0242) 247 87 65
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Konya, Afyonkarahisar

DİYARBAKIR ŞUBESİ
Şube Başkanı : Hüseyin ERDAL
O�s Gevran Cad. Kocakaya Apt. Kat: 1 No: 1  21100
Tel: (0412) 223 52 01 • Fax: (0412) 228 04 81
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Diyarbakır, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, 
Van, Şırnak

ERZURUM ŞUBESİ
Şube Başkanı : Kemal AKKAN
Hastaneler Cad. Acil Karşısı Şimşek Apt. Kat: 1 No: 1  21100
Tel: (0442) 233 80 32 • Fax: (0442) 233 80 32
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bayburt, Hakkari, Ardahan, Iğdır, Bingöl, 
Artvin, Gümüşhane, Rize, Muş, Bitlis

İSTANBUL YAKASI ŞUBESİ
Şube Başkanı : Mehmet Sait DERİN
Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak Tuncer Apt.
No: 36/15  34353 Beşiktaş
Tel: (0212) 258 80 30 - 288 87 61 • Fax: (0212) 258 32 81
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İstanbul Yakası, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBESİ
Şube Başkanı : Mevlüt BAYRAKTAR
Kuşdili Caddesi Yuvasan İşhanı No: 48/6  34714 Kadıköy
Tel: (0216) 349 93 62 • Fax: (0216) 346 40 41
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İstanbul Anadolu Yakası, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova

İZMİR ŞUBESİ
Şube Başkanı : Özkan OYUK
V. Kazım Dirik. Cad. Atabay İş Merkezi No: 13/301  
35210 Pasaport
Tel: (0232) 446 22 21 • Fax: (0232) 446 23 63
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İzmir, Denizli, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak, Çanakkale, Balıkesir

KAYSERİ ŞUBESİ
Şube Başkanı : Suat ESMER
Cumhuriyet Mah. Sultanhamam Cad.
Gümüşsu Apt. No: 9 K: 3-4  38040
Tel: (0352) 222 25 05 • Fax: (0352) 222 25 06
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Malatya, 
Elazığ, Amasya, Çorum, Sinop, Giresun, Ordu

BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Akif KILIÇ
Altıparmak Cad. Karadağ Apartmanı A Blok No: 56/16 Bursa
Tel: (0224) 220 40 73 • Fax: (0224) 220 42 43

GAZİANTEP BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Hasan POLAT
İncirli Pınar Mah. 3 No’lu Cadde
Akınalan İş Merkezi Kat: 7 No: 68  27090 Gaziantep
Tel: (0342) 230 46 26 • Fax: (0342) 220 07 02

KOCAELİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Ayhan BIYIK
Rauf Orbay Sokak Mehtap Ap. No: 7 İzmit - Kocaeli
Tel: (0262) 321 99 19 • Fax: (0262) 321 99 19
kocaelibolge@haberis.org.tr

KONYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Ömer ŞENER
Şems-i Tebriz Mah. Şerafettin Cad. Özadalet İşhanı No: 38/A
Kat: 2 Daire: 2 - Konya
Tel: (0332) 350 50 45 • Fax: (0332) 353 21 92

SAMSUN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Davut ÇAVUŞ
19 Mayıs Cumhuriyet Cad. No: 64 Kat: 4 Samsun
Tel: (0362) 432 02 66 • Fax: (0362) 432 02 96

TRABZON BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: İsmail BOSTAN
Gazipaşa Mah. Yavuz Selim Bulvarı No: 153 Kat: 5 Trabzon
Tel: (0462) 326 37 68 • Fax: (0462) 326 37 68

VAN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Ömer SİVRİ
Şere�ye Mah. Hastane 2  Caddesi Göksoy İş Merkezi No: 1/18 Van
Tel: (0432) 216 04 64

ÇEŞME EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Yeni Dalyan Yolu Sakarya Mah. Kelami Ertan Cad. No: 26
Tel (0232) 712 90 35 - 712 92 58 • (0232) 712 92 57

YEŞİLOVACIK EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Antalya Yolu Çankaya Mah. No: 91 Yeşilovacık / Mersin
Tel (0324) 747 54 57 (pbx) • (0324) 747 55 34

Kubilay Sokak No: 20 Maltepe - ANKARA
Tel: (0312) 232 28 38 - 230 71 17


