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Genel Kurulumuzdan Birlik ve 
Beraberliğimizi Güçlendirerek Çıktık

Genel kurullarımız, 1 Mayıs, genel seçimler, 
derken, hem ülkemiz hem de sendikamız açısından 
yoğun ve önemli bir süreç geçirdik. Bir tarast an 
büyük bir kargo firmasında devam eden ve önem-
li mesafe kaydettiğimiz örgütlenme çalışması ile 
İstanbul’da Halk Sağlığı Merkezlerinde çalışan 
şoförlerin örgütlenmesi çabası diğer tarast an, Ko-
caeli Araç Muayene İstasyonlarında devam eden 
direnişlerimiz, Gazi-Ulaş işyerinde ve Gaziantep 
ambar işyerlerinde başarı ile imzalanan toplu söz-
leşmeler ve ambar işyerlerinde devam eden toplu 
sözleşme süreci… Yani yoğun ve yorucu bir sü-
reçten geçiyoruz ama durmak yok!.. Kararlılıkla, 
inançla, coşkuyla, dayanışma, birlik ve beraberlik 
ruhuyla mücadeleye devam diyoruz. 

Başarıyla tamamlanan genel kurullarımız ve 
örgütlü olduğumuz tüm illerde katıldığımız 1 Ma-
yıs kutlamalarında coşkulu ve kitlesel kortejleri-
miz, bizi onurlandıran ve gelecek açısından umut-
landıran gelişmelerdi. Seçim sonuçları ise ezilen-
ler, yoksullar, yani emekçiler ve özellikle de işçi sı-

“Genel kurullarımız, yukarıdan aşağıya hepimize yeni görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bir 
taraftan mevcut kazanımlarımızın korunması, diğer yandan üyelerimizin daha iyi koşullarda 
çalışmasını sağlayacak yeni kazanımlar sağlanması ve en önemlisi de taşımacılık alanında 

çalışan bütün işçilerin sendikal örgütlülüğe ve haklara kavuşturulması görevi ile karşı karşıyayız.” 

nıfı açısından umut verici bir tablonun oluşmasına 
sebep oldu.

Sendikamızın bu dönemdeki en önemli gündemi 
olan Genel Kurullarımızın coşku, kararlılık içerisin-
de ve mücadele kararlarının alındığı bir olgunluk-
la ve birlik içerisinde tamamlanması, sendikamız 
açısından son derece onur vericiydi. Genel kurulla-
rımızı oluşturan delegelerin büyük çoğunluğu son 
4 yılda örgütlendiğimiz işyerlerinden gelen, sen-
dikamızın genel kurullarına ilk kez katılan ve oy 
kullanan üyelerimizden oluştu. 

Sendikamızın çatısı altına yeni katılan kargo, 
lojistik ve araç muayene işçilerinin gençliği ve di-
namizmi ile ambar işçilerinin mücadele deneyimini 
harmanlamak, birlik ve mücadele ruhu ile ördüğü-
müz ortak iradeyi hakim kılmak istiyorduk. Hem 
şube genel kurullarında hem de merkez genel ku-
rullarımızda bu amacımıza önemli oranda ulaştık. 
Bu durum sendikamız açısından ve geleceğe ilişkin 
beklentilerimiz açısından oldukça sevindiricidir. 
Yeni örgütlenen işyerlerinden çok sayıda genç ar-

Kenan Öztürk
Genel  Başkan

Başyazı



3

İŞÇİ GÜCÜ

kadaşımız, ambar işçileriyle birlikte şube yönetim-
lerinde, şube organlarında ve merkez organlarında 
görev aldılar.

Genel kurullarımızın olumlu ve umut verici bir 
yanı da bütün üye ve delegelerimizin sendikamızı 
büyütme ve mücadele görevleri konusunda duyarlı 
olması, görev ve sorumluluk almaya hazır olma-
larıydı. Sendikasıyla birleşmiş, sendikasına güve-
nen, omuz omuza mücadeleye hazır, coşkulu, ka-
rarlı profil, hepimiz açısından umut vericiydi. 

Genel kurullarımız, yukarıdan aşağıya hepi-
mize yeni görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bir 
tarast an mevcut kazanımlarımızın korunması, di-
ğer yandan üyelerimizin daha iyi koşullarda çalış-
masını sağlayacak yeni kazanımlar sağlanması ve 
en önemlisi de taşımacılık alanında çalışan bütün 
işçilerin sendikal örgütlülüğe ve haklara kavuştu-
rulması görevi ile karşı karşıyayız. 

Bütün yöneticiler adına üye ve delegeleri-
mizin gösterdiği güvene teşekkür ediyorum. Bu 
güvene layık olmaya çalışacağız. Önümüzdeki 
dönemde de birlikte, omuz omuza mücadele et-
meye devam edeceğiz. 

* * *

Genel kurullarımıza kardeş sendikaların baş-
kan ve yöneticileri ile diğer emek örgütlerinin yö-
neticilerinin katılımı ve ilgileri bizim için sevindi-
ricidir. Çünkü bu durum sendikamızın etkisini ve 
etkinliğini gösteren bir olgudur. Özellikle merkez 
genel kurulumuza çok sayıda sendikanın genel 
başkanının katılarak söz alması, sendikamızı mü-
cadeleci kimliği ve kararlı duruşu nedeniyle övme-
leri, elbette göğsümüzü kabartan, gururlanmamı-
za neden olan olgulardı. 

Söz alan sendikacı dostlarımızın neredeyse 
hepsi; ülkemizdeki anti demokratik uygulamaları 
eleştirerek sendikal hareketin içinde bulunduğu 
çıkmazdan ve sendikal hareketin bu günkü duru-
munun sürdürülebilir olmadığından bahsettiler. 
Sendikaların bu günkü halleri ile bu engelleri aş-
masının olanaklı olmadığını, yeni bir mücadele an-
layışıyla, yüzünü yeniden sınıfa ve sokağa dönen, 
dayanışmacı ve mücadeleci bir sendikal anlayışın 
bu sıkıntıları ve engelleri aşabileceğini söylediler. 
Bu da son derece önemliydi. 

Ayrıca merkez genel kurulumuza uluslararası 
üst örgütümüz ITF ve Almanya’daki kardeş sendi-
kamız Ver.di adına temsilcilerin katılması ve sen-
dikamızın son 4 yıldaki mücadelelerinden övgüyle 
bahsetmeleri onur vericiydi. 

1 Mayıs’ta Alanlardaydık

Genel kurullarımızdan sonra 1 Mayıs çalışma-
larına hız verdik. Açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, ge-
lir dağılımdaki adaletsizliğe, savaşa, baskılara ve 
zulme karşı, işçi ve emekçilerin en acil taleplerini 
ifade etmek için sokağa çıktığı, birlik, mücadele 
ve dayanışma şiarını haykırdığı bir gündür 1 Ma-
yıs. Açlık, işsizlik ve yoksulluğun hüküm sürdüğü, 
asgari ücretin sefalet ücreti boyutlarında olduğu, 
anti-demokratik uygulamalarla örgütlenme, ba-
sın, düşünce ve ifade özgürlüğünün sıfırlandığı ül-
kemizde 1 Mayıs önemli bir gün. 

Sendikamız, 1 Mayıs’ın anlam ve önemine ya-
kışır bir biçimde birlik ve bütünlük içinde kutlana-
bilmesi, bütün bölgelerde ortaklaştırılması için bir 
çaba içerisinde olmuştur. Başkanlar Kurulumuz, 
bulunduğumuz bütün bölgelerde ortak kutlamalar 
yapılabilmesi için şube yönetimlerimize görev ver-
miştir. Sendikamız bu anlayışına uygun bir şekilde, 
bulunduğu bütün bölgelerdeki 1 Mayıs gösterileri-
ne, üyelerinin eş ve çocuklarıyla katılım gösterdi-
ği coşkulu ve kitlesel kortejlerle katılmıştır. Ülke 
genelinde 1 Mayıs’lar işçi ve emekçilerin taleple-
rinin haykırıldığı, kitlesel gösterilerle kutlanmıştır. 
Ancak tüm çabalarımıza ve çağrılarımıza rağmen 
konfederasyonların olumsuz tutumları sebebiyle 
en büyük işçi kenti İstanbul’da ortak bir 1 Mayıs 
kutlaması yapılamamıştır. TÜRK-İŞ Zonguldak, 
HAK-İŞ Konya ve DİSK de Taksim dışında kutlama 
yapmayacağını deklare ederek ortak 1 Mayıs çağ-
rımızı yanıtsız bırakmıştır. 

Sendikamız, başta Gebze, Ankara, İzmir, Ada-
na, Mersin, Gaziantep, Bursa, Kayseri, Antalya ol-
mak üzere bulunduğu her yerde bütün gücüyle 1 
Mayıs’a katılım göstermiştir. 

* * *

Seçimler ve Emekçilerin Gündemi

1 Mayıs’tan sonra ülkemizin en önemli gündemi 
genel seçimlerdi. Adaletsiz gelir dağılımı, işsizlik, 
yoksulluk ve açlık sınırının altındaki asgari üc-
ret… Hükümet yetkilileri tarafından “Fıtrat” de-
nilerek küçümsenen ve toplu kıyımlara dönüşen 
iş cinayetleri ve örgütlenme özgürlüğü ile basın, 
düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engeller… 
Grev yasakları, anti-demokratik yasalar, muhalif 
bütün gösterilerin şiddetle bastırılması, hırsızlık 
ve yolsuzluk iddiaları, adalet sisteminin çürümüş-
lüğünün bütün yönleriyle teşhir olması, haksız ve 
adil olmayan yargılamalar ve intikam için yapıldığı 
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anlaşılan tutuklamalar… Kıdem tazminatı gibi ka-
zanılmış hakları gasp etme, kiralık işçi adıyla ihya 
edilmeye çalışılan yeni kölelik sistemi… Bütün 
bunlar işçi ve emekçilerin genel seçimlerde ikti-
dardaki partiyi cezalandırmalarının yada en azın-
dan bir koalisyona zorlamalarının nedeniydi. 

Hükümetin sürekli gündemde tutmaya çalış-
tığı ve ilk fırsatta yasalaştırmak istediği kıdem 
tazminatlarının fona devredilerek gasp edilmesine 
ilişkin plan ile ‘istihdam bürosu’ adlı kölelik uygu-
lamasının en azından şimdilik gündemden çıkmış 
olması işçi sınıfı ve emekçiler açısından önemli 
bir kazanım oldu. Seçim süresince asgari ücretin 
ve emekli maaşlarının tartışılması, açlık sınırının 
altında olan bu ücretlerin yükseltileceğine ilişkin 
vaatler; yoksulların, işçilerin ve emekçilerin talep-
lerinin seçim süresince gündemde tutulmasına, 
sonrasında kısmi iyileştirmeler yapılabileceğine 
ilişkin umutların yeşermesine neden oldu. 

Diğer tarast an seçim kampanyaları siyasi par-
tilerin işçi ve emekçilere ve onların taleplerine 
yaklaşımlarını da açığa çıkardı. İktidardaki par-
tinin asgari ücretin 1.500 TL’ye yükseltileceğini 
söyleyen muhalefet partilerine karşı işveren ör-
gütlerine çağrıda bulunması, bu kampanyanın en 
utanç verici ve unutulmaz konularından biriydi. 
Aslında kapsadığı işçi sayısı bakımından ülkemi-
zin en büyük toplu sözleşmesi olan asgari ücretin 
açlık ücretinin epeyce altında olması ve partilerin 
bir seçim vaadi olarak açlık seviyesinin üstünde 
bir ücret vereceklerini söylemesinin hükümeti bu 
kadar rahatsız etmesi, üstelik bunu açıkça ifade 
etmesi endişe vericiydi. 

* * *

 Düşük Ücret Politikaları ve Metalde 
Dışa Vuran Öfke 

Ancak seçim kampanyası sırasında patlak ve-
ren metal işçilerinin büyük ve sarsıcı eylemleri dahi 
işçilerin taleplerinin yeterince gündemleşmesini 
sağlayamadı. Bir parti lideri dışında bu konuya de-
ğinen, metal işçilerinin taleplerini sahiplenen baş-
ka kimse çıkmadı. Oysa binlerce işçi son yıllarda 
görülmemiş büyüklükte bir eyleme imza atmış, en 
büyük otomotiv fabrikalarında iş durdurulmuştu. 
İktidarın izlediği emek karşıtı politikalar, esnek 

çalışmanın yaygınlaştırılması, grevlerin fiili müda-
halelerle bastırılması yada erteleme adı altında ya-
saklanması, sendikaların ve diğer emek örgütlerinin 
talepleri için sokağa çıktıkları her eylemi şiddetle 

bastırma yönteminin kullanılması, sendikal örgüt-
lenmenin engellenmesi, sendikal nedenlerle her yıl 
binlerce işçinin işten çıkarılmasına göz yumulması 
ve yasal hiçbir tedbirin alınmaması, işverenlerin hu-
kuk dışı uygulamalarına karşı hukuki başvuru yol-
larının işlevsizleştirilmesi ve düşük ücret politika-
ları metal işçilerini patlama noktasına getirdi. 
İşçi karşıtı politikaların oluşturulmasında en et-

kin işveren örgütlerinden biri olan MESS (Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası) otomotiv sektörü gibi 
kârlı bir işkolu olmasına ve metal gibi ağır işlerden 
olmasına rağmen yıllardır işçi ücretlerini baskılayıp 
açlık sınırı seviyesine yakın ücretler verdi. MESS’in 
bu düşük ücret politikasına hükümetler de destek 
verip, işveren örgütleriyle birlikte işçileri ve sendi-
kalarını tehdit etmekten geri durmadı. 

Daha birkaç ay önce MESS’in uzlaşmaz tutumu 
karşısında grev kararı alan Birleşik Metal-İş sendi-
kasının grevi hükümet kararı ile yasaklandı. Bütün 
bu uygulamalar metal işçilerinin biriken öfkesinin 
patlamasına yol açtı. Metal işçilerinin bu eylem-
leri sendikal hareket açısından önemli derslerle 
doludur. Sendikal hareket de kendini sorgulamak 
zorundadır. Uzlaşmacı ve edilgen tutumunu terk 
ederek yüzünü yeniden işçi sınıfına, sokağa ve mü-
cadeleye çevirmek artık kaçınılmazdır. 

Metal işçilerinin bu eylemleri, sendikal demok-
rasinin önemini, iç işleyişin ve demokratik kanal-
larının açık tutulmasının zorunluluğunu bir kez 
daha gösterdi. Sendikaların, karar alma süreçle-
rinde işçi iradesine bağlı kalması gerekliliği de bir 
kez daha kanıtlanmış oldu. Sendikal hareketin bu 
günkü durumundan çıkışı ancak yeni bir mücadele 
anlayışı üzerinde yükselmesiyle mümkün olabilir. 

Kimi çevreler ve bazı basın kuruluşları, metal 
işçilerinin eylemlerini çarpıtarak, işçilerin diğer 
bütün taleplerini görmezden gelmişlerdir ve ey-
lemlerin tek hedefinin, ücretlerinin düşük olması-
nın tek sebebi sendikaymış, işverenlerin, işveren 
sendikası MESS’in ve hükümetin bu işten hiçbir 
sorumluluğu yokmuş gibi propaganda yapmaya, 
işçilerin bilincini çarpıtmaya çalışmıştır. Oysa 
ülkemizi ucuz emek cenneti haline getirmeye 
çalışan, bununla da açıkça övünen hükümet ve 
işveren kuruluşlarıydı. Hatta daha iyi ücret iste-
yen işçileri ve sendikalarını, yatırımların ve kâr 
getiren fabrikaların başka ülkelere kaçacağı teh-
didiyle taleplerinden vazgeçirmeye çalışıyorlardı. 
Örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller, yasak-
lar, baskılar, ülkenin ucuz emek cenneti haline 
getirilmesine dönük merkezi politikalar, çalışma 
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Ortadoğu halkları için umut vaat ettiğini söylemek 
yanlış olmaz. 

* * *

Yeni Dönemde de Birlik ve Beraberlik 
Kazanacaktır

Sendikamız açısından yeni dönem, kargo ve 
lojistik firmalarında örgütlenme çalışmalarımızın 
ivme kazandığı bir dönem olacaktır. Deneyimleri-
miz, UPS, DHL, Araç Muayene İstasyonları ve diğer 
işyerlerindeki örgütlenme mücadelesini, kararlı, 
dirençli ve sendikamızın doğru önderliği ile bütün-
leşmiş üyelerimizin katkısıyla kazandığımızı doğru-
luyor. Hepimizin birlikte ve omuz omuza mücadele-
si, fedakârlığı ve örgütlü çalışması ile başardık ve 
sendikamızı büyüttük. Bu dönemdeki örgütlenme 
mücadelesinde de tüm üyelerimizi seferber olma-
ya, bu mücadeleye sahip çıkmaya ve omuz vermeye 
çağırıyorum. 

Son yıllarda üye sayımızı nasıl ikiye-üçe katla-
mışsak aynı kararlılık ve azimle yolumuza devam 
edecek, sektördeki tüm işçileri sendikal örgütlü-
lüğe kavuşturma hedefimize ulaşmaya çalışaca-
ğız. Hedefl erimiz ve bundan dolayı sorumluluğu-
muz büyük. Örgütlü olduğumuz işyerlerinde daha 
iyi toplu sözleşmeler imzalayabilmek, daha fazla 
kazanım elde edebilmek için, daha da önemlisi iş-
kolumuzda kölelik koşullarında çalışan onbinlerce 
kargo ve lojistik işçisinin daha iyi koşullara kavuş-
masını sağlamak için bu sorumluluğumuza uygun 
bir çalışma içinde olmak zorundayız. Bu görev sa-
dece yöneticilerin ve sendika görevlilerinin omuz-
larına bırakılamayacak kadar büyük, ağır ve kutsal 
bir görevdir. Geçmişteki mücadele deneyimlerimiz 
başarmamızın olanaklı olduğunun kanıtıdır.

Yine önümüzdeki dönem, bütün ambar işyer-
lerinde ve kargo işyerlerinde toplu sözleşme dö-
nemidir. Bu dönemi başarıyla geçebilmemiz için 
bütün üyelerimizin uyanık olması, sendikamızın 
kararlarına özenle uymaları ve mücadeleye sahip 
çıkmaları kaçınılmaz bir gerekliliktir. İşverenlerin 
kazanımlarımızı geriletme hamlelerini geri püs-
kürtmek ve başarılı sözleşmeler yapabilmek için 
buna ihtiyacımız var. Bu nedenle, ambar, kargo ve 
araç muayene işçisi bütün üyelerimizi sendikasıy-
la birleşmeye ve her tür mücadeleye hazır olmaya 
çağırıyoruz. 

Haydi görev başına!
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

yaşamına ilişkin anti-demokratik yasalar, emek 
karşıtı uygulamalar nedeniyle yıllardır -hatta on 
yıllardır- Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 
kara listesinde olmamız vs. bunların hepsi unut-
turulmak istendi. 

* * *
Seçim sonuçları, 13 yıldan sonra sermaye çev-

relerinin istemlerine anında yanıt veren güçlü bir 
iktidar yerine koalisyon seçeneğini çıkardı. Serma-
ye sınıfının her isteğini anında yerine getirebilecek 
güçte bir iktidar yok artık. Bu durum işçi ve emek-
çi sınıfl ar açısından ümit verici bir gelişme. Ancak 
unutulmamalıdır ki tehlike bütünüyle geçmiş, ser-
mayenin istemleri doğrultusunda hazırlanan sal-
dırı planları ortadan kalkmış, gündemden çıkmış 
değildir. Güçlü bir sermaye hükümetinin olmaması 
işçi sınıfı açısından önemli bir avantajdır. Ancak 
geçmişin deneyimlerinden de biliyoruz ki koalis-
yon hükümetleri döneminde de bir çok kazanılmış 
hakkımız gasp edilmiştir. Bu nedenle sendikalar ve 
emek örgütleri uyanık olmalıdır. 

Suriye, Irak ve bütün Ortadoğu’nun seçim so-
nucundan etkileneceğini söylemek de yanlış ol-
maz. Barış ve kardeşlik temelinde işbirliğini ge-
liştiren dış politika yerine, düşmanlığı ve savaşı 
kışkırtan, kan dökülmesine, kardeşin kardeşi kır-
masına sebep olan ve ülkemizi bütün komşularıyla 
sorunlu hale getiren bir politika izlendi. Emperya-
listlerle işbirliği halinde Suriye’de devam eden iç 
savaşa katılan çetelere lojistik destek sağlandı. 
En vahşi yöntemlerle toplu katliamlar yapmaktan 
sakınmayan bu ölüm çetelerinin geçiş, ikmal ve 
dinlenme noktası haline getirilen ülkemiz, bütün 
dünyanın gözünde terör örgütlerini destekleyen 
ülke konumuna getirildi. 

Hükümet, halkın ezici çoğunluğunun onaylama-
dığı yanlış dış politikada ısrar etti. Seçim sonuçla-
rı, hükümetin ısrar ettiği yanlış dış politik hattın 
terk edilmesi ihtimalini doğurdu. Şimdi Suriye ve 
Irak’ı kan gölüne çeviren katliamcı çetelere veri-
len desteğin bir an önce kesilmesi, silah ve savaşçı 
sevkiyatının durdurulması,  oradaki iç savaşların 
ve toplu göçlerin durmasını sağlayacaktır. Ülkemi-
zi ekonomik olarak da vuran, büyük zararlar veren 
savaşın durması ekonomimizin canlanmasına, ih-
racatın artmasına yol açacaktır. Sıfır komşu politi-
kası nedeniyle bitme noktasına gelen uluslararası 
karayolu taşımacılığı yeniden canlanma eğilimine 
girecektir. Bu nedenle önümüzdeki günlerin işçi sı-
nıfı ve emekçiler için, savaşın perişan ettiği yoksul 
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Halil Çekin, Özdemir Arslan, Şükrü Günseli ve Bi-
nali Güney de merkez yönetim kurulu üyeliklerine 
seçildiler. 
İki gün süren 29. Olağan Genel Kurulumuza 

merkez ve şube yöneticilerimiz ile örgütlü bulu-
nulan kargo/lojistik, ambar, araç muayene, Trafik 
Vakfı işyerlerinden delegelerimiz ve direnişteki 
Tüvtürk-Kocaeli işçileri katıldı. Türk İş Genel Eği-

Sendikamız, 29. Olağan Genel Kurulu’nu 18-19 
Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da Petrol-İş Kongre 
Salonu’nda yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleş-
tirdi. Kongrede tek liste ile gidilen seçimlerde, Ke-
nan Öztürk genel başkanlığa, Gürel Yılmaz genel 
sekreterliğe, Seyfi Erez genel mali sekreterliğe, 
Muharrem Yıldırım genel örgütlenme sekreterli-
ğine, Ersin Türkmen genel eğitim sekreterliğine, 
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KONGRELERİMİZİ TAMAMLADIK

29. OLAĞAN GENEL KURULUMUZDAN 
BİRLİKTE VE GÜVENLE ÇIKTIK



Kristal İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Türk İş 1. 
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen, ITF Kara Taşımacılığı Bölüm 
Başkanı Mac Urata, Ver.di Sendikası Lojistik Bö-
lüm Başkanı Mario Klepp, UİD-DER Başkanı Bay-
ram Yılmaz ve İzmir Şb. Eski yöneticilerimizden 
Gazi Karakuş ile Yordam Kitap Genel Yayın Yönet-
meni Hayri Erdoğan da kongremize katılan konuk-
larımız arasındaydı. 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz’ın açılış ko-
nuşması ile başlayan, saygı duruşu ve divan seçimi 
ile devam eden kongrede divan başkanlığını Petrol 
İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, di-

tim Sekreteri ve Teksif Genel Başkanı Nazmi Irgat, 
Petrol İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ile Genel 
Sekreter Ahmet Kabaca, Basın İş Sendikası Genel 
Başkanı Yakup Akkaya, DERİTEKS Başkanı Musa 
Servi ve Genel Teşkilat Sekreteri Hasan Uluşan 
ile Tuzla Şb. Başkanı Binali Tay, Tek Gıda İş Genel 
Başkanı Mustafa Türkel ile Genel Sekreter Mus-
tafa Akyürek ve Mali Sekreter Arslan Şirin, Tez 
Koop İş Genel Başkanı Osman Gürsu ile Genel Eği-
tim Sekreteri İsmail Aydın, Toleyis Genel Başkanı 
Cemail Bakındı, Belediye İş Genel Başkanı Nihat 
Yurdakul ile İstanbul Şube Başkanı Sezai Akyürek 
ve Genel Denetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Özden, 
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ve Türkiye’de önemli gelişmelerin yaşandığı bir 
dönemde toplandığını belirtti. Sürdürülen savaş-
lar ve uygulanan neo liberal politikalar nedeniyle 
emekçilerin yaşamının giderek zorlaştığına deği-
nen Genel Başkan Kenan Öztürk, konuşmasını şu 
sözlerle sürdürdü; “Dünyada emekçilerin hakları 
gasp edilmekte, zengin ve yoksullar arasındaki 
eşitsizlik artarak devam etmektedir. Dünya nüfu-
sunun yüzde 20’si dünyadaki kaynakların yüzde 

van başkan yardımcılığını DERİTEKS Genel Başka-
nı Musa Servi ve Mersin Şube Başkanımız Savaş 
Gürkan yaptı. Üyelikleri ise UPS işyerinden Ahmet 
Dinç, DHL işyerinden Hüseyin Özcan üstlendi.

Emekçilerin Haklarında Gerileme 

Kongrede konuşan Genel Başkanımız Kenan 
Öztürk, 29. Olağan Genel kurulumuzun dünyada 
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80’ini tüketmektedir. Bir milyara yakın insan açlık 
sınırının altında yaşamaktadır. Her bir dakikada 5 
çocuk açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı yaşa-
mını yitirmektedir. 2 milyar insan günde 1 dolar 25 
sent ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Günde 5 bin 
kişi kirli içme suyu nedeniyle yaşamını yitiriyor.”

Türkiye Savaşın Bedelini Ödüyor

Ortadoğu’da süren savaşta yüzbinlerce insanın 
hayatını kaybettiğini, 2 milyon Suriyelinin sığındığı 
Türkiye’nin de bu savaşta bedel ödediğini belirten 
Genel Başkan Öztürk, “Biliyoruz ki bu savaşların 
temel sebebi petrol ve doğal zenginliklerdir. Bu 
savaşlarda halklar kaybediyor, kazanan ise silah 
tekelleri ve Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmek is-
teyen emperyalist güçler oluyor. Bu savaşlarda en 
çok bedel ödeyenler yine yoksul emekçiler olmak-
tadır. Bundan dolayıdır ki, biz Türkiye’deki emek-
çiler savaşa karşı barışı ve kardeşliği savunmak 
zorundayız” diye konuştu.

Sendikal Hak ve Özgürlükler 
Engelleniyor

Öztürk, çizilen pembe tablolara rağmen 5 mil-
yon asgari ücretli işçinin açlık sınırının altında bir 
ücretle yaşamaya çalıştığını, işsizliğin de resmi 
rakamlara göre yüzde 11.3, gerçek rakamlara göre 
ise yüzde 20’lerde olduğunu, ülkemizde sendikal 

hak ve özgürlükler önündeki engellerin sürdüğünü 
söyledi. 

Ülkemizde sendikal hak ve özgürlükler önün-
deki engellerle sendikalaşmanın neredeyse ola-
naksız hale geldiğini ve 13 milyon sigortalı işçiden 
sadece 1 milyonunun sendikalı olduğunu belirten 
Genel Başkan Öztürk konuşmasını şöyle sürdürdü;

“İşçiler temel haklardan biri olan sendika hak-
kını kullandığı için işten çıkarılmakta ve açlıkla 
terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Yasalarda sen-
dika hakkı var ama aynı yasanın içine koydukla-
rı tuzaklarla bu hak işlemez hale getirilmektedir. 
Mesela işverenlere tanıdıkları çoğunluğa itiraz 
hakkı ile sendikalaşmayı neredeyse olanaksız hale 
getirmişlerdir. İşveren açtığı bir itiraz davası ile 
sendikal örgütlenmeyi neredeyse yıllarca engel-
leyebilmektedir. Yakın dönemde örgütlendiğimiz 
ve çoğunluğu sağladığımız Kocaeli araç muayene 
istasyonlarında işveren itirazları ile süreci uzat-
mış diğer tarast an da 48 arkadaşımızı sendikaya 
üye oldukları için kapıya koymuştur. Araç Muaye-
ne işi geçmişte kamudaydı; örgütlüydü ve işçile-
rin koşulları iyiydi. Fakat özelleştirilerek sermaye 
gruplarına peşkeş çekildikten sonra ilk iş olarak 
sendikal örgütlenmeyi ortadan kaldırdılar.”

İş Cinayetlerinde Utanç Verici Tablo 

İş cinayetlerinde utanç verici bir tablo ile karşı 
karşıya bulunulduğunu belirten Genel Başkan Öz-
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14 güne düşürerek gasp etmek istiyorlar” diyen 
Öztürk, sendikaların yüzünü yeniden işçi sınıfına 
dönmesi gerektiğini söyledi. 

1 Mayıs’a ilişkin farklı yaklaşımlara da değinen 
Genel Başkan Öztürk, sendika ve konfederasyon-
ların bu yıl İstanbul’da ortak kutlama tutumu ge-
liştirememesini ise ‘sorumsuzluk’ olarak değerlen-
dirdi. Bu durumun işçi sınıfı açısından da bir ‘kayıp’ 
olduğunun altını çizen Başkan Öztürk, TÜMTİS’in, 
koşullar ne olursa olsun 1 Mayıs’ın özüne uygun 
davranmaya devam edeceğini söyledi. 

Üye Sayısını Katladık

Çalışma yaşamındaki olumsuz tabloya rağmen 
sendikamızın, son 4 yılda önemli başarılar sağla-
yarak üye sayısını 3’e katladığını kaydeden Öztürk, 
geçen dönemde UPS ve DHL olmak üzere uluslara-
rası öneme sahip iki kargo firmasında tamamlanan 
örgütlenme çalışması ile işçilerin haklarında iler-
leme ve önemli kazanımlar sağlandığını ifade etti.

‘Sadece Dayanışma Bekleyen Bir 
Sendika Olmayacağız’ 

Yurt içinde ve yurt dışındaki sendikal dayanış-
manın önemine değinerek bu dönemde destek ve-
ren uluslararası sendikalara teşekkür eden Başkan 
Öztürk, “Biz de önümüzdeki dönemde uluslararası 
dayanışma noktasında üzerimize düşeni yapaca-
ğız. Sadece dayanışma bekleyen değil, dünyanın 
her tarafındaki taşıma işçilerinin örgütlenme mü-
cadelesi ile dayanışma içinde olan bir sendika ola-
cağız. Sınıf kardeşlerimize destek vereceğiz” dedi.

türk, iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada 
üçüncü sırada yer alan Türkiye’de son 12 yılda 14 
bin 445 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. İş cina-
yetlerinde birincil derecede sorumlu olan taşeron 
uygulamasının devam ettiğini ve 2002’de 387 bin 
olan taşeron işçi sayısının, 2014’te 1 milyon 814 
bin’e çıktını belirten Başkan Öztürk, özelleştirme 
ve kuralsız çalıştırmanın iş cinayetlerinde patla-
maya sebep olduğunu ifade etti.

“Grev hakkınız yoksa toplusözleşme 
hakkınız ‘toplu dilenme’ hakkına 
dönüşür”

İşçilerin sermayeye karşı en önemli silahı olan 
grev hakkının yasaklarla işlevsiz hale getirildiği-
ni, havacılık, gıda, cam ve metal iş kolundaki grev 
yasaklamalarının bunun örneği olduğunu belirten 
Başkan Kenan Öztürk, “Grev hakkı olmayan işçile-
rin ve sendikaların işverene karşı hiçbir yaptırımı 
olamaz. Grev hakkı olmadan, TİS hakkının toplu 
dilenme hakkından başka bir işlevi yoktur” dedi.

Sendikal Hareket Etkin Olmalı

Kıdem tazminatı ve istihdam büroları konusuna 
da değinen Öztürk, emekçilerin haklarına yönelik 
saldırılar karşısında Türkiye’de sendikal hareketin 
etkin bir mücadele ortaya koyamadığını, bu duru-
mu değerlendiren Hükümet ve sermayenin de iş-
çilerin haklarını her geçen gün daha da geriye gö-
türmeye çalıştığını ifade etti. “İşçi sınıfının elinde 
neredeyse tek kazanım olan kıdem tazminatını da 
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belirten Başkan Öztürk, “Örgütümüzün bu kargo 
firmasındaki mücadeleyi kazanması için seferber-
lik ruhu ile çalışması gerekiyor. DHL ve UPS deki 
mücadeleden sonra bu kargo firmasındaki müca-
deleyi de mutlaka başaracağız. Buna olan inancım 
tamdır” dedi.

Omuz Omuza Yeni Kazanımlara

Örgütlü olduğumuz ambar işyerlerinde yeni 
TİS sürecine girildiğini belirten Öztürk, konuşma-
sını şöyle tamamladı; “Bu salonda kardeşçe omuz 
omuza daha da güçlenerek çıkacağız ki; Kazanıl-
mış haklarımızdan taviz vermeden yeni kazanım-
larla TİS sürecini tamamlayalım ve örgütlenme 
hedeflerimizi başarıya ulaştıralım. Sendikamızı 
büyütmeye, Türkiye’deki emek ve demokrasi mü-
cadelesine omuz vermeye devam edeceğiz. Buna 
inancım tamdır. Genel kurulumuzun başta sendi-
kamız olmak üzere işçi sınıfı mücadelesine kat-
kıda bulunmasını ve örgütümüze hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu duygularla hepinize saygılar sunu-
yorum.”

Araç Muayene İstasyonları, Trafik 
Vakfı…

Genel Başkan Kenan Öztürk, Araç Muayene 
İstasyonları, Trafik Vakfı ve Ambar işyerlerindeki 
faaliyetlere ilişkin olarak da şunları söyledi; “Bu 
dönemde bir örgütlenme başarısını da Ordu-Gi-
resun Araç Muayene İstasyonlarında yaşadık. 
İşverenin baskılarına ve 4 arkadaşımızı işten çı-
karma saldırıları karşısında geri adım atmadık. 
Sürdürülen başarılı mücadele ile arkadaşlarımız 
boşta geçen sürelerine ilişkin 4 aylık ücretlerini 
de alarak yeniden işbaşı yaptılar. Ve başarılı bir 
TİS imzaladık.” 

Çeşitli bölgelerde ambar işyerlerindeki örgüt-
lenme mücadelesinin başarı ile sonuçlandığını 
belirten Başkan Öztürk, İstanbul Valiliğine bağlı 
Trafik Vakfı’nda bir kez daha başarılı bir TİS bağıt-
landığını kaydetti.

Kargolarda Örgütlenmemiz Yeni 
İşyerleri ile Sürüyor

Türkiye’nin en büyük kargo firmalarından bi-
rinde daha örgütlenme çalışması başlatıldığını 
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Kutlama mesajları: Çok sayıda sendikanın çelenk gönderdiği kongrede, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, Türk-İş Genel Sekreteri-Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri-

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Türk-İş Genel Mali Sekreteri-Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, 
Türk Harb İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye Orman İş Sendikası 

Genel Yönetim Kurulu, Genel Maden-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu ve DİSK/Tekstil Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak ile ITF Küresel Tedarik Zinciri Bölüm Başkanı İngo Marowski, 

ETF Genel Başkanı Lars Lindgren, ABD-Teamsters Sendikası Genel Sekreteri Ken Hall, Belçika Taşıma İşçileri Sendikası Kara 
Taşımacılık Bölümü Eşbaşkanı Frank Moreas, Norveç Taşıma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Roger Hansen, Almanya Ver.di 

sendikasından Ramazan Bayram’ın genel kurulumuzu selamlayan mesajları güçlü alkışlarla karşılandı.



Konuklarımız da söz alarak 
gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu ve kongremizi se-
lamladı. 

‘Seçimimizi Emekçiden 
Yana Yapalım’

İstatistiklere dayalı verilerle 
Türkiye panoraması çizen CHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Ba-
sın İş Genel Başkanı Yakup Ak-
kaya, 29 milyon yoksulun bulun-
duğu Türkiye’de her 4 vatandaş-
tan 1’inin depresyonda olduğunu 
söyledi. Akkaya, cezaevlerinde 
152 bin mahkumun bulunduğu-
nu, kadına yönelik şiddetin art-
tığını, iş cinayetlerinde 2002 ile 
2014 yılları arasında 15 bin işçi 
öldüğünü, 2 milyon hanenin sos-
yal yardımlardan yararlandığını, 
yoksulluk oranının yüzde 20, iş-
siz sayısının ise 6 milyon olduğu-
nu kaydetti. İşsizlikte Avrupa’da 
birinci olduğumuzu belirten Ak-
kaya, “Bu rakamlar ülkemizdeki 
gelir dağılımını, hukuksuzluğu ve 
adaletsizliği ortaya koymakta-
dır” dedi.

‘Tüm Tasarımları Ucuz 
Emek Üzerine’

Türk İş Eğitim Sekreteri ve 
Teksif Sendikası Genel Başkanı 
Nazmi Irgat da, sermayenin ra-
hatça dolaştığı, emek sömürü-

sünün  diz boyu olduğu bir dün-
ya sisteminde emekçilerin hak 
ve çıkarlarının ise kısıtlandığını 
ifade etti. Bugüne kadarki hü-
kümetlerin sermayeye hizmet 
ettiğini belirten Irgat, “Tüm ta-
sarımların ucuz emek üzerinden 
yapıldığı bir dünyada yaşıyoruz. 
Bu sistem içerisinde işverenler, 
olabildiğince esnek çalıştıracağı 
bir çalışma hayatı istiyor. Bun-
dandır ki özel istihdam büroları 
kuruyorlar” dedi. 

Irgat, özellikle kıdem tazmi-
natı konusunda kamuoyunda bir 
bilgi kirliliği yaratıldığını söyledi.

‘Demokrasi ve Emek 
Mücadelesi Bir Bütündür’

KESK Başkanı Lami Özgen 
de, emeğe yönelik politikalar ile 
AKP Hükümetinin programına 
değindiği konuşmasında, çalış-
ma yaşamını esnek ve kuralsız 

biçimlerle ve kölelik sınırındaki 
ücretlerle sınırlayan hükümet 
programının gelecek vaad etme-
diğini söyledi. Çalışma yaşamını 
bir bütün olarak değerlendirdik-
lerini belirten Özgen, mücadele-
nin de ortak ve birleşik olması 
gerektiğini vurguladı.

‘TÜMTİS’ten Öğrenilecek 
Çok Şey Var’

Tek Gıda İş başkanı Musta-
fa Türkel de, emek mücadelesi 
bağlamında TÜMTİS’in rolüne 
değinerek “Türkiye işçi sınıfının 
TÜMTİS’ten öğreneceği çok şey 
var” dedi. DHL ve UPS örgütlen-
mesini son yılların en önemli ör-
gütlenme başarısı olarak değer-
lendiren Türkel, “Nerede bir da-
yanışmaya ihtiyaç varsa orda sizi 
gördük. Bunları vurgulamadan 
geçemezdim. İyi ki varsınız” dedi.
Çalışma hayatına ilişkin konula-
ra da değinen Türkel, kamu ve 
özel sektörde örgütlenmelerin 
yaygın olarak sürdüğünü, özel-
likle, Çaykur örneğinde olduğu 
gibi iktidara biat etmeyen sen-
dikalara yönelik bir saldırının 
söz konusu olduğunu belirterek, 
“Peki konfederasyonumuz Türk 
İş bu örgütlenmelerin neresin-
de?” diye sordu. Türkel, Türk-
İş’in 1 Mayıs’ı Zonguldak’ta kut-
lama kararını da eleştirdi. 

İŞÇİ GÜCÜ
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‘Uluslararası Sermayeye 
Karşı Birlikte Mücadele 
Verdik’

Toleyis Genel Başkanı Cema-
il Bakındı da, sendikamızın UPS 
örgütlenmesinin kendisinin teş-
kilat sekreteri olduğu bir döneme 
rastladığını hatırlatarak, “42 yıl-
lık sendikal hayatımda USP’deki 
sendikal mücadele kadar keyif 
aldığım bir mücadele olmamıştır. 
Küresel mücadeleyi birlikte gö-
türdük. Kapitalist sisteme karşı 
ilk defa çok ciddi bir mücadeleyi 
Türkiye’de verdik. Global serma-
ye varsa global emek olmak zo-
runda” diye konuştu.

Bakındı, 1 Mayıs alanının ön-
ceden angaje edilmeden, sendi-
kaların kendi aralarında müza-
kere ederek belirlenmesi gerek-
tiğini ifade etti.

‘TÜMTİS’in Mücadelesi 
Örnek Oldu’

Kristal İş Genel Başkanı Bilal 
Çetintaş da, TÜMTİS’in örgüt-
lenme yaptığı işyerlerinde genel-
de başardığını söyledi. Örgütlen-
menin kolay olmadığını, özellikle 
DHL’de 476 gün süren zorlu bir 
direnişin yaşandığını anımsatan 
Çetintaş, bu mücadelelerin diğer 
sendikalara da ilham verdiğini 
ifade etti. “Örgütlenme konusun-
da sizlerin olduğu kadar bizlerin 
ve diğer sendikaların da sıkın-
tıları var” diyen Çetintaş, özel-

likle Şişecam şirketlerine bağlı 
işyerinde örgütlenme önünde 
engellerin sürdüğünü söyledi. 1 
Mayıs’ın İstanbul’da kutlanma-
sı gerektiğini belirten Çetintaş, 
“Eğer biz İstanbul’u terk edersek 
hem sermaye hem siyasi iktidar 
artık önünde engel teşkil edecek 
bir emek örgütü ve emeği temsil 
eden sendikalar bulamayacağı 
için daha rahat hareket edecek” 
dedi.

‘İşçi Sınıfı da Politika 
Yapmalı’

Belediye İş Başkanı Nihat 
Yurdakul da, dünyada her şeyin 
siyasetle şekillendiğini belirte-
rek, yaşanan tüm bu sorunların 
çözümü için işçi sınıfının da po-
litika yapması gerektiğini vurgu-
ladı. “Herkes politika yaptı ama 
işçi sınıfına politika yaptırmadı-
lar. Başımıza politika yapmadı-
ğımız için bunlar geliyor” diyen 

Yurdakul, “Ülkemizde 13 milyon 
işçi var. Demokrasi olmadan hiç-
bir şey olmaz. Ne örgütlenme ve 
toplu sözleşme ne eğitim nede 
sağlık” diye konuştu.

Yurdakul, Türk İş’in 1 Mayıs’ı 
Zonguldak’ta kutlama karanını 
da eleştirdi.

‘Sendikalar Saldırılara 
Cevap Vermek 
Durumunda’

Tez Koop İş Başkanı Osman 
Gürsu da, “Türkiye’de işçi sını-
fının kazanımları ellerinden alı-
nıyor sendikalar topu birbirine 
atıyor. Demek ki bir hastalık var. 
Sendikalarımız kimi candaş kimi 
yandaş olmuş. Ama sınıfın ka-
zanımları elinden alınıyor” diye 
konuştu. Gürsu, Türkiye’deki 
sendikaların işçilerin haklarına 
yönelik saldırılara cevap vermesi 
gerektiğini söyledi.

‘Barajları Yıkmak İçin 
Birlik’

DERİTEKS Başkanı Musa 
Servi de, yoğun gündeme ilişkin 
sendikal hareketin farklı bakış 
açılarının söz konusu olduğu-
nu belirterek, “Biz hak almanın 
yolunun mücadele etmekten 
geçtiğine inanan sendikalarda-
nız. Ancak ne yazık ki sendikal 
hareket içerisinde farklı yakla-
şımlarla karşı karşıyayız” dedi.

İŞÇİ GÜCÜ
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ITF Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı Mac Urata 
ve Ver.di Sendikası Lojistik Bölüm Başkanı Mario 
Klepp de, Genel Kurulu selamlayarak uluslarara-
sı dayanışma mesajlarını ilettiler. Mersin Limanı 
örgütlenmesinden bu yana sendikamızla pek çok 
örgütlenme projesinde yer aldığını, bundan son de-
rece memnun olduğunu belirten Mac Urata, “Daya-
nışma için sizi ziyaret eden herkes, bu uluslararası 
şirketlerin (UPS ve DHL) uyguladığı baskılara karşı 
üyelerinizin büyük bir kararlılıkla bir arada duruş-
larından ve mücadelelerinden çok büyük ilham al-
dılar” dedi. 

TÜMTİS denince akla kargolardaki örgütlen-
me geldiğini belirten Ver.di Sendikası Lojistik Bö-
lüm Başkanı Mario Klepp de, Almanya’daki kargo 
işçilerinin de hak alma mücadelesi içerisinde bu-
lunduklarını ve 20 bin işçinin greve gittiğini belirt-
ti. Sendikamızı kargolarda gösterdiği örgütlenme 
başarısından dolayı kutlayan Klepp, kongremizin 
iyi geçmesi temennisiyle konuşmasını tamamladı. 

UİD-DER’den Bayram Yılmaz da dayanışmanın 
önemini vurgulayan bir konuşma yaparak Genel 
Kurulumuzu selamladı.

Özel sektörde örgütlenmenin 
zorluklarına değinen Servi, bu 
sektörde örgütlenmenin mutla-
ka dayanışma ile mümkün olaca-
ğının altını çizdi. Servi, işkolu ba-
rajı ile seçim barajını aşmak için 
ortak mücadele vurgusu yaptı. 

Seçim Tavrımız Ne 
Olmalı?

Petrol İş Başkanı Mustafa Öz-
taşkın da, seçimlerde alınması 
gereken tavır üzerine kısa bir de-
ğerlendirme yaptı. “7 Haziran’da 
75 milyon insanın geleceğini 
belirleyen bir seçim yapılacak. 
Vereceğimiz oylarla kendi gele-
ceğimizi belirleyeceğiz. Bunun 
için oy verirken 40 kere düşü-
nerek oyumuzu ona göre vere-
ceğiz. Türkiye’deki ekonomik, 
sosyal, toplumsal politikaların 
işçi sınıfından genel anlamda 
emekçilerden yana olması ko-
nusunda müdahil olmamız ge-
rekiyor. Müdahil olmamızda en 
önemli araç seçimlerdir ve bizim 
bunu çok iyi bir şekilde değerlen-
dirmemiz lazım” diye konuştu.

Sendikal hareketin en çok boş 
bıraktığı alanlardan birinin siya-
set ve seçimler olduğunu belirten 
Öztaşkın, sendikaların siyasette 
sadece bir ‘araç’ olarak görül-
mesini eleştirdi ve sendika-siya-
set ilişkisi konusunu, Türk İş’in 
yeniden tanımlaması gerektiğini 
söyledi.

‘Başarınız Dünya İşçilerine İlham Verdi’
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Tüvtürk-Kocaeli’de işten atı-
lan üyelerimiz adına konuşan 
Hasan Keleş patronların dayat-
malarına karşı örgütlendiklerini, 
işçilerin insan onuruna yaraşır 
bir iş ve ücret istediklerini ifade 
etti. İşverenlerin işçilerin anaya-
sal haklarına saygılı olması ge-
rektiğini vurgulayan Keleş, “Biz 
direnişteki Tüvtürk işçileri şunu 
çok iyi anladık; biz dimdik bir 
şekilde ayakta durmaz, örgütlü 
davranmazsak hiç kimse bizim 
halimizden anlamayacak” dedi.

Tüvtürk’ten Bayram Baştan 
da, “Çalıştığımız işyeri Tüvtürk’e 
bağlı bir alt işverenliktir. Ancak 
bizim buradaki mücadelemize 
karşı bütün işverenler birleşmiş 
durumdadır. Herkes kendi illerin-
den bölgelerinden personel gön-
dermiştir. Bu direnişimizde bütün 
işverenleri karşımıza aldığımızın 
farkındayız ancak bütün Tüvtürk 
çalışanlarının da yanımızda ol-
duğunu biliyoruz” diye konuştu.

Ankara delegemiz İrfan 
Bektaş siyasi iktidarın emekçi-

lere yönelik politikalarını eleştir-
di ve “Soma’da yaşanan katliam-
dan sonra çıkıp televizyonlarda 
‘ölüm bu işin fıtratında var’ di-
yenlerin su içmeye bile giderken 
500 korumasıyla gitmesi, bu si-
yasi anlayışın işçiye karşı bakış 
açısının bir örneğidir” diye ekledi.

UPS Kargo işyeri temsilcisi 

Olgun Ballıkaya da, çalışma ya-
şamındaki sorunlar ile sendikal 
kazanımlara değinerek, “Daha 
dört yıl öncesine kadar sendi-
kasız ve kuralsız çalışıyorduk. 
Sendikamız öncülüğünde verdi-
ğimiz uzun soluklu bir mücadele-
den sonra haklarımıza kavuştuk. 
Bugün, işverenler sürekli olarak 
örgütlülüğümüzü zayıfl atmak 
için çeşitli oyunlar düzenliyor ve 
hayata geçirmek işitiyorlar. Hak-
larımızı mücadele ile aldık ama 
korumak için de birlik ve örgüt-
lenmemizi güçlendirmeye devam 
etmeliyiz” diye konuştu.
İstanbul 1 Nolu Şube yöne-

ticimiz ve DHL işçisi Hakan Gö-
kaydınoğlu da, DHL’de zorlu ör-

gütlenme sürecinin ardından elde 
edilen kazanımlara değinerek 
“İşveren başarmayalım diye her 
yolu denedi, bizleri sindirmeye 
çalıştı. Ancak biz baskılara boyun 
eğmedik, sendikamızla birleşerek 
bu mücadeleden başarı ile çık-
tık. Sadece sözleşme döneminde 
değil, daima yanımızda olan bir 
sendika istiyorduk. Her şeyden 
önemli olanı, taleplerimiz doğrul-
tusunda masaya oturmaktı. Daha 
önce çıplak ücret dışında bir hak-
kımız yok iken bugün ikramiye, 
yakacak, eğitim yardımı gibi bir 
çok hak elde ettik” dedi.

DHL işyeri önünde 15 ay di-
reniş yaşadıklarını anlatan Eyüp 
Karakoç da, “Sendikamız kapı-
mızı çalmadan önce, birçok şey 
işverenin iki dudağı arasındaydı. 
Bu gün bunlardan eser kalmadı. 
Bu direnişin ikinci ayında bir ço-
cuğum oldu ve bunun sevincini 
yaşadım. Yurt dışından dilini ırkı-
nı bilmediğimiz insanların bizler 
için mücadele etmesi çok anlam-
lı. Herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Delegelerimizin Konuşmalarından
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İsmail Kan da, DHL’de 476 
gün süren direniş boyunca des-
tek veren herkese teşekkür et-
tiği konuşmasında, “işverenin 
ve işveren tarafından getirilen 
işbirlikçi Öz Taşıma İş sendikası-
nın tüm tehditlerine, baskılarına 
rağmen sendikamızın önderliğin-
de direndik ve kazandık” dedi. 

UPS’den Ahmet Dinç de, 
emekçilere yönelik saldırı yasa-
ları konusunda emekçilerin bil-

gilendirilmesini gerektiğini be-
lirterek; “UPS’ye sendika gelme-
den önce hiçbir hakkımız yoktu. 
TÜMTİS bir tarih yazdı. UPS’de 
örgütlenme başarısı sağladı. İlk 
defa çalışma koşullarımız üze-
rinde söz hakkımız oldu ve özgü-
ven kazandık” diye konuştu.

Toplusözleşme imzalanan bir 

işyerinden kongreye katılmanın 
heyecan ve sevincini paylaşan 
Mehmet Akyüz de, “Dört yıl 
önce aklımızda binlerce soruyla 
yola çıkmıştık. Şimdi ise 12 saat-
lik yolu güle oynaya geldik” dedi.

Gaziantep Gazi-Ulaş’ta zor 
şartlar altında örgütlendiklerini 
belirten Hicip Yıldırım, önlerine 
çıkarılan taşeron uygulamasına 
karşı yürütülen mücadeleyi, işgal 
eylemini ve aylar süren direnişle-
rini anlattı. Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesinin TÜMTİS sendika-
sından vazgeçirip Hak-İş’e bağlı 
sendikaya geçirmek içini tezgah-

ladığı oyunlara, baskılara rağmen 
sendikalarından vazgeçmedikle-
rini ve kazandıklarını anlattı. 

Emekçilerin zor bir dönemden 
geçtiğini belirten İstanbul 1 nolu 
Şube yöneticisi Erdal Çınar, özel 
istihdam büroları ve kıdem taz-
minatının fona devri yoluyla hak 
gaspı planlarına karşı işçi sınıfı-
nın ve sendikalarının daha güçlü 
bir duruş sergilemesi gerektiğini, 
yeniden gündeme getirilmesi ha-
linde sert bir yanıt verilmesi, ge-
nel grev dahil her tür eyleme ha-
zırlıklı olmak gerektiğini belirtti. 

1995’lerdeki örgütlenme zor-
lukları ile bugünkü sendikal ka-
zanımlara değinen Suat Sarı da 

esprili bir dille Bursa ambar iş-
çilerinin örgütlenme macerasını 
anlattı. Sendika yöneticilerinin 
ambar işçilerini nasıl ısrarlı bir 
çalışma ile sendikalaşmaya ikna 
ettiklerini anlatan Sarı, işçilerin 
haklarını elde etmesi için örgüt-
lenmenin şart olduğunu belirtti.

Şükrü Günseli; Salondaki 
Bu Tablo Gurur Verici

İzmir Şube Başkanımız Şükrü 
Günseli de yaptığı konuşmada, 
salondaki tablo karşısında duygu-
landığını ifade ederek, “1988’den 
beri farklı görevlerde sendikaya 
emek vermiş birisi olarak bu tablo 
beni çok duygulandırdı. 2004 son-
rası sendikamız sıkıntılar yaşadı. 
Bugün çok daha iyi bir noktada-
yız” dedi. Hayatını kaybeden sen-
dika yöneticilerimizi de yad eden 
Günseli, “Bizden öncekiler bu bay-
rağı bize devrettiler, şimdi bu bay-
rak UPS, DHL, Araç muayene ve 
diğer işyerlerindeki arkadaşların 
elinde” diye konuştu.
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Kongrede tek liste ile gidilen seçimlerde, genel 
başkanlığa Kenan Öztürk, genel sekreterliğe Gürel 
Yılmaz, genel mali sekreterliğe Seyfi Erez, genel 
örgütlenme sekreterliğine Muharrem Yıldırım, ge-
nel eğitim sekreterliğine Ersin Türkmen, merkez 
yönetim kurulu üyeliklerine de Halil Çekin, Özde-

mir Arslan, Şükrü Günseli ve Binali Güney seçildi-
ler. Merkez Denetleme Kurulu üyeliklerine Hüseyin 
Tatlıcan, Candan Genç, Coşkun Bingöl, Merkez Di-
siplin Kurulu üyeliklerine ise Savaş Gürkan, M. Ha-
nifi Bayrak ve Eyüp Tanrıverdi seçildi.

Yöneticilerimizin Konuşmalarından
Delegelerimizin konuşmalarının ardından yöneticilerimiz söz aldı.

Muharrem Yıldırım: İğne İle Kuyu Kazdık 
Geçmiş dönemin değerlendirmesini yapan Genel 

Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım; “Dört 
yıl dolu dolu geçti. Kargolar, araç muayene… her 
biri sıkıntılı geçti. Adeta iğne ile kuyu kazdık. İşin 
zorluğunu yaşayarak öğrendik. Bugün bu salonda 
bize yapılan övgüler tabi ki güzel ama bizim ayak-
larımızı yerden kesmemeli” dedi. Sendikanın geç-
miş 4 yıllık dönemde önüne koyduğu hedefl erine 
ulaştığını belirten Yıldırım, “Taşımacılık sektörün-
de örgütsüz işçi bırakmayacağımızı önümüze hedef 
koyduk. Bugün iki önemli kargo firmasında örgüt-
lüyüz. Ancak elbette ki bununla yetinmeyeceğiz. 
Bu sektörde 50 bin işçi çalışmakta ve hala örgüt-
süz çok sayıda işyeri bulunmakta” diye konuştu.

Toplu sözleşmeli bir düzene kavuşması için sı-
ranın araç muayene istasyonlarına da geldiğini be-
lirten Yıldırım; “Araç muayene istasyonlarında da 

birlikte başaracağız. UPS ve DHL işyerinde arka-
daşlarımızı yarı yolda bırakmadık. Araç muayenede 
de sendikal örgütlenmeyi tamamlayacağız” dedi.

Gürel Yılmaz: Başarımızın En Önemli 
Dayanağı; Dayanışma

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz da, Genel Kuru-
la katılanların neredeyse yarısının yeni örgütlenen 
iş yerlerinden oluştuğuna dikkat çekerek, “Bugün 
bu salondaki konuklarımız konuşurken her biri öv-
güyle bahsetti sendikamızdan. Bu bizi onurlandır-
dığı kadar üzerimize yeni sorumluluklar da yükle-
miştir. Bir sonraki genel kurulda üye sayımızı 20 
binlere taşımazsak o onur ve övgü boşa gitmiş olur. 
O yüzden bu görev hepimizin sorumluluğu altında-
dır” diye konuştu.

Sendikamızın başarısının en önemli dayanağı-
nın dayanışma olduğunu belirten Yılmaz, “UPS ve 
DHL’deki örgütlenme başarısında dayanışmanın 
payı büyük. Bu gün, bu salonda henüz toplu söz-
leşmeden yararlanamayan arkadaşlarımız bulun-
makta. Onlar da bir sonraki genel kurulda toplu 

sözleşmesini yapmış işyerleri olarak aramızda yer 
alacaklardır. Buna inanıyorum” dedi.

Yeni Yönetim Seçildi
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İşçi sınıfının uluslararası birlik dayanışma ve 
mücadele günü 1 Mayıs, tüm dünyada ve Türkiye’de 
çeşitli eylem, etkinlik ve gösterilerle kutlandı.

Dünya genelinde yapılan 1 Mayıs gösterile-
rinde açlık ve yoksulluk politikalarına karşı tepki 
ve talepler dile getirildi. Türkiye’de bu sene yapı-
lan gösterilerde kıdem tazminatının fona devri, 
grev yasakları ile örgütlenme önündeki engeller, 
özelleştirme, taşeronlaştırma ve iş cinayetleri-
ne karşı tepki ve talepler öne çıktı. Taksim’in 1 
Mayıs kutlamalarına kapatılması protesto edildi.
Sendikamız örgütlü bulunduğu bütün bölge ve iller-
de 1 Mayıs kutlamalarına kitlesel katılım sağladı.

İSTANBUL 

Konfederasyonların farklı il ve merkezlerde 
kutlama tutumları üzerine İstanbul ve Gebze şu-
belerimiz bu yıl 1 Mayıs’ı, Gebze Sendikalar Birliği 
bileşenleriyle Gebze’de kutlama kararı aldı.

Gebze Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla Fatih 
Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen işçiler, 
buradan kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na 
yürüyerek miting gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca 
atılan sloganlar ve taşınan pankartlarda, güven-
cesiz çalışmaya, kıdem tazminatı gaspına, iş cina-
yetlerine karşı tepki ve talepler öne çıktı. Kürsüde 

1 Mayıs Tüm Yurtta 
Coşkuyla 
Kutlandı
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yapılan konuşmalarda da Taksim’in emekçilere 
kapatılması protesto edildi ve taşeronlaşmaya, 
kıdem tazminatının gaspı girişimine, kiralık işçi 
uygulamasına, iş cinayetlerine, güvencesiz çalış-
maya, açlık sınırının altındaki asgari ücrete, özel-
leştirmelere, sendikal hak ihlallerine, grev yasak-
larına karşı tepki ve talepler dile getirildi.

1 Mayıs hazırlıklarını günler öncesinden başla-
tarak Nakliyat Ambarları, UPS ve DHL işçileriyle 
işyeri toplantıları gerçekleştiren sendikamız, mi-
tinge katılan en kitlesel ve coşkulu kortejlerden 

birini oluşturdu. Örgütlü bulunduğumuz işyerle-
rinde üyelerimizin yoğun kalımı ile yapılan toplan-
tılarda, emekçilerin hak ve kazanımlarına yönelik 
politikalar ile güncel talepler etrafında 1 Mayıs’a 
katılmanın önemi vurgulandı. 1 Mayıs sabahında 
sendikamız üyesi UPS, Ambar, DHL ve araç mua-
yene işçileri “Yaşasın 1 Mayıs”, “Taşeronlaştırma-
ya ve Güvencesiz Çalışmaya Hayır” yazılı pankartı 
ile alandaki yerini aldı. Tüvtürk-Tem Kocaeli Araç 
Muayene İstasyonu önünde sendika nöbetini sür-
düren araç muayene işçisi üyelerimiz de “Tüvtürk-
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Kocaeli’de Sendika Düşmanlığı Son Bulsun, Atılan 
İşçiler Geri Alınsın” yazılı pankart ile 1 Mayıs’a ka-
tıldı. Üyelerimizin aileleri, eşleri ve çocukları ile yer 
aldığı kortejimiz canlılığı, coşkusu ve kitleselliği 
ile de dikkat çekti. 

Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen emekçiler 
ise hükümetin yasak politikası nedeniyle polis 
tarafından engellendi. Hükümetin yasak kararı 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da önceki geceden uy-
gulanmaya başlanarak toplu ulaşım seferleri iptal 
edildi. Buna rağmen Taksim civarında toplanmaya 
başlayan ve meydana çıkmak isteyen emekçiler 
polis şiddetine maruz kaldı. Polis, biber gazı ve 
tazyikli su kullanarak emekçilere müdahale etti 
ve çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi. Hükümetin 
Taksim Meydanı’nı emekçilere kapatma tutumu ve 
gün boyu devam eden polis şiddeti “Her yer Taksim 
Her yer 1 Mayıs” sloganı ile protesto edildi.

ADANA 

Adana’da 1 Mayıs, TÜRK İŞ, DİSK, KESK’e bağ-
lı sendikalar ile TMMOB ve TTB üyelerinin katıldığı 
ortak miting ile kutlandı. Günler öncesinde yapılan 
hazırlıkla Adana şubemiz önünde bir araya gelen 
Nakliyat Ambarları, UPS ve DHL kargo işyerlerinden 

üyelerimiz, burada oluşturulan kortejler eşliğinde 
Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. 
Sabah saatlerinden itibaren sendika şubesi önün-
de bir araya gelen üyelerimizin oluşturduğu kortej 
disiplini ve coşkusu dikkatleri topladı. Sendikamızın 
tertip komitesinde yer aldığı mitingde, demokratik 
hak ve özgürlükler ile çalışma yaşamına ilişkin ta-
lepler dile getirildi. Miting, İlkay Akkaya’nın şarkıla-
rı eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.

ANKARA

1 Mayıs’ın sendikalar, meslek odaları, siyasi 
partiler ve demokratik kitle örgütleri tarafından 
ortak kutlandığı Ankara’da da coşku hâkimdi. Sıh-
hiye Meydanı’nı dolduran binler, emeğin hak ve ka-
zanımlarına yönelik uygulamaları protesto etti ve 
taleplerini dile getirdi. Ankara şubemiz, her yıl 1 
Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da işyerlerinde toplantı-
lar yaparak üyelerimizin katılımını sağladı. Ambar, 
UPS, DHL işyerinden üyelerimiz eş ve çocuklarıyla 
sabah saatlerinde sendikamızın Kızılay’da bulu-
nan Şubesi önünde toplandı. Buradan diğer sen-
dika kortejleriyle buluşarak Sıhhiye Meydanı’na 
yürüyüş gerçekleştirdi.
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lerimiz mitinge eş ve çocuklarıyla katıldı. Üyeleri-
mizin “Yaşısın 1 Mayıs” yazılı pankartı ile katıldığı; 
işsizliğe, grev yasaklarına ve iş cinayetlerine karşı 
tepki ve taleplerin öne çıktığı miting, kamu emek-
çileri müzik grubunun türküleri eşlinde çekilen ha-
laylarla son buldu.

BALIKESİR

Balıkesir’de de emek ve meslek örgütleri ta-
rafından ortak düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları 

KAYSERİ

Kayseri’de 1 Mayıs sendika ve kitle örgütleri 
tarafından ortak kutlandı. Binlerce kişi kutlama 
alanı olan Mimar Sinan Parkı’na yürüyüş düzenle-
yerek miting gerçekleştirdi. Mitingde yapılan ko-
nuşmalarda gelir dağılımındaki adaletsizliklerin 
sürdüğü belirtilerek bütçeden emekçiye daha fazla 
pay ayrılması istendi. 1 Mayıs kutlaması türküler 
eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.

BURSA

Bursa’da 1 Mayıs, Kent Meydanı’nda işçi ve 
kamu emekçileri sendikaları ile meslek odalarının 
katılımı ile kutlandı. Sendika pankartları altında 
Bursa Atatürk Stadyumu önünde bir araya gelen 
işçiler, Çarşamba güzergâhından Kent Meydanı’na 
yürüyüş gerçekleştirdi. Bursa şubemizin örgütlü 
bulunduğu ambar, UPS ve DHL işyerlerinden üye-
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coşkulu geçti. Bahçelievler Mahallesi’nde bulu-
nan Çarşamba Pazarı’nda sabah saatlerinde top-
lanan kitle, Teknik Lise Caddesi üzerinden kor-
tej eşliğinde Kuvay-i Milliye Meydanı’na yürüdü. 
Kürsüde yapılan konuşmalarda, emek, barış, öz-
gürlük için bir araya gelindiği ifade edildi. Ambar 
işyerlerinden üyelerimiz de kortejiyle yürüyüşte 
yerini aldı.

GAZİANTEP

1 Mayıs işçi bayramı Gaziantep’te işçi ve kamu 
emekçileri sendikaları ile meslek odalarının katılı-
mıyla İstasyon Meydanı’nda düzenlenen miting ile 
kutlandı. TÜRK İŞ, DİSK, KESK’e bağlı sendikalar 
ile TTB üyelerinin katılımıyla gerçekleşen miting-
de, iş cinayetleri protesto edildi ve yaşamını yitiren 
işçiler anıldı. Tertip Komitesi adına konuşan Şube 
Sekreterimiz Mahmut Canyurt, demokratik hak ve 
özgürlükler ile örgütlenme ve sendika hakkı önün-
deki engellerin kaldırılmasını istediklerini söyledi. 
Canyurt, tüm saldırılar karşısında işçileri birleşme-
ye çağırdı. Gaziantep ve Kahramanmaraş Nakliyat 
ambarları ile kargo işyerlerinden üyelerimizin eş ve 
çocuklarıyla katıldığı mitingde, çocukların 1 Mayıs 
yazılı tişörtleri giymesi yürüyüşe renk kattı. Miting, 
şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.

İZMİR

İzmir’de 1 Mayıs, önceki yıllarda olduğu gibi 
Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı. TÜRK-İŞ, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu Tertip 
Komitesi’nin çağrısı ile emek ve demokrasi güç-
leri bir araya geldi. İzmir’in birçok noktasında 
toplanan on binlerce işçi ve emekçi, farklı nok-
talardan Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. İzmir 
şubemize üye işçiler eş ve çocuklarıyla birlikte, 
Konak’ta bulunan şube binamız önünde toplan-
dılar. Burada işçilere seslenerek onların ve aile-
lerinin işçi bayramını kutlayan Şube Başkanımız 
Şükrü Günseli, 1 Mayıs’ın mücadele günü olarak 
tarihsel önemine vurgu yaptı ve işçi sınıfı, emek 
ve demokrasi güçlerine yönelik artan saldırılara 
karşı 1 Mayıs ruhuyla mücadeleyi yükseltme çağ-
rısı yaptı. Daha sonra, yürüyüşe geçen kortejimiz, 
üç kilometrelik bir güzergahı takip ederek Gün-
doğdu Meydanı’na ulaştı. Ambar işçilerinin eş ve 
çocuklarıyla gösterdiği katılıma bu yıl az sayıda 
da olsa UPS işçileri de eş ve çocuklarıyla eşlik 
etti. Eş ve çocukların katılımı, güncel talepleri 
içeren sloganların atılmasındaki coşku, yürüyüş 
boyunca ilgi ve alkışlarla desteklendi. 1 Mayıs 
kutlaması, sanatçı Suavi’nin şarkıları eşliğinde 
çekilen halaylarla sona erdi.

ANTALYA

Antalya 1 Mayıs’ında bu yıl da ortak kutlama 
kararı çıkmadı. TÜRK İŞ konfederasyonu, kutla-
maları Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdi. 
Örgütlü bulunduğumuz ambar işyerlerindeki üye-
lerimizin neredeyse tamamı, UPS işçisi üyeleri-
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araç muayene işçisi üyelerimizle dayanışma ama-
cıyla pankart taşındı. Kürsüde yapılan konuşma-
larda da araç muayenede işten atma tutumları 
protesto edildi ve araç muayene işçilerinin sen-
dikalaşma talebi atılan sloganlarla desteklendi. 
Miting, Kardeş Türküler grubunun türküleri eşli-
ğinde çekilen halaylarla son buldu.

mizin ise birçoğu eş ve çocukları ile kutlamalara 
katıldılar. Üyelerimizin coşkulu korteji alanda ilgi 
odağı oldu. Mitingin dağılmasının ardından çay 
bahçesine toplanan üyelerimiz, burada da bir süre 
birlikte vakit geçirdi. 

MERSİN

 Mersin’de bu 1 Mayıs’ta son yılların en kitlesel 
kutlaması yapıldı. TÜRK-İŞ, DİSK, KESK’e bağlı 
sendikalar ile oda, dernek ve siyasi partilerden 
25 bini aşkın işçi ve emekçinin katıldığı mitinge, 
Nakliyat Ambarları, Araç Muayene ve UPS Kargo 
işyerinden üyelerimizle katıldık. Özelleştirme, ta-
şeronlaştırmaya karşı tepkilerin ön plana çıktığı 
mitingde, Tüvtürk-Kocaeli’de direnişini sürdüren 
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bir gün. Her gün özellikle madenlerde işçi ölümleri 
oluyor. Bunların durdurulmasını istiyoruz. 

‘Şeker Bayramını Karşılayan Çocuklar 
Gibiyiz’ 

Yener Apaydın (DHL): 1 Mayıs, biziler için, 
çocukların şeker bayramını karşılaması gibi bir 
duygu. 1977’de Taksim’de yaşanan kanlı saldırıyı 
kınıyoruz. Oradaki işçi abilerimizin, dedelerimizin 
kazandığı bu zaferi kutluyoruz. 

Yazgülü Yaman (DHL): Hakkımızı savunmaya 
geldik. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. 
Bizleri yönetenler sesimizi duysun. İşçiye kaşıkla 
verip kepçeyle almasınlar. 

1 Mayıs Alanından Görüşler
1 Mayıs

 

bizim içi
n ne 

ifade ediyor? 

Gülruh aynı depoda çalıştığı arkadaşları, kayınvalidesi ve oğlu 
Mustafa ile 1 Mayıs alanına gelmiş. 

Öncelikli Gündemimiz; 
Kıdem Tazminatının Fona Devri

Gülruh Aşıkoğlu (DHL): 1 Mayıs’a ilk defa ka-
tılıyorum. Çok güzel, coşkulu bir ortam ve herkes 
el ele! Öncelikli talebimiz, kıdem tazminatımıza 
dokunulmaması. Çalışma yaşamında daha iyi hak-
lara sahip olmak istiyoruz. 

Dilek Aras (DHL-Esenyurt) Buraya gelmekten 
mutluyum! Herkesin gelmesini isterim çünkü çok 
güzel bir ortam. 1 Mayıs, sesimizi duyuracağımız 

Gebze 1 Mayıs’ında sendikamızın kortejinde yer alan nakliyat ambarı, 
kargo ve araç muayene işyerlerinden işçiler, kadını erkeği, genci 

yaşlısıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Sendikamıza üye işçiler, 
yürüyüş boyunca atılan sloganlara ve söylenen şarkılara eşlik ederken 

bir yandan da sorularımıza yanıt verip 1 Mayıs’a ilişkin düşüncelerini 
İŞÇİ GÜCÜ’ne anlattılar. 
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Sinangül Köylü (DHL): 1 Mayıs mitingine ilk 
defa katılıyorum. 1 Mayıs haklarımızı savunduğu-
muz bir gün. Daha önce 1 Mayıs’ta çalışıyorduk; 
artık izinli oldu. Bu hakkı biz kazandık. Ancak bu 
sefer de meydanları kapattılar. Kıdem tazminatı-
mız gasp edilmesin, çalışanların haklarına saygı 
gösterilsin. 

‘Bizi Çantada Keklik Sanmasınlar’

Genç işçilerden Emrullah henüz yolun başında. Mustafa 
Bahadır ise 30 yıllık işçi deneyimiyle 1 Mayıs’ın tarihsel 

önemine vurgu yapıyor. 

Emrullah Çiçek (UPS): Sendikamla birlikte 
geldim. Buradaki birliktelik çok güzel.

Mustafa Bahadır (UPS): UPS’de ikinci ama 30 
yıllık işçilik hayatımda yaklaşık 16 yıldır katılıyorum 
1 Mayıs kutlamalarına. 1 Mayıs, bizim için birleşik 
gücümüzü gösterme günü. Bu alanlarda ne kadar 
bir araya gelir birleşirsek işverenlere karşı örneğin 
sözleşme masasında o kadar güçlü oluruz. Bizi çan-
tada keklik olarak görmesinler. 1 Mayıs bizim için 
ekmeğimizi büyütmenin günü. Çocuklarımızın ge-
leceği. Ben 48 yaşındayım. 30 yıldır çalışıyorum ve 
emekli olmama az kaldı. Ama benim derdim emekli 
olmak değil; çocuklarımın bu ülkede yarın nasıl ya-
şayacaklarıdır. 1 Mayıs 1800’lü yıllarda Amerika’da 
işçilerin uzun çalışma saatlerine karşı örgütlenerek 
8 saat iş günü hakkını kazandığı ve bedel ödediği 
bir sürecin ürünü. Daha sonra 1. Enternasyonal’de 
‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanması ka-
rara bağlanıyor. Bugün bizim ülkemizle ilgili söyle-
necek o kadar çok şey var ki! Bizde, bugüne kadar 
gelen iktidarlar çoğunlukla sermayenin yanında ol-
dular. Mesela neden tarımı bitirmeye çalışıyorlar? 
Tarımı bitiriyorlar ki Soma’da, Ermenek’te, demir-
çelikte işçiler çalışsın. Maden ocağına işverenler 
inmeyecekler çünkü. Madenin altına ben gireceğim 
Emrullah girecek. Baki olan işçi sınıfıdır. Temenni-
miz alanların açık olması. 

Nuray Apaydın (DHL): 1 Mayıs’a ilk defa ka-
tılıyorum. Öncelikli talebim, işyerinde alt-üst iliş-
kisinde yaşanan sorunların son bulması. Yani po-
zisyonlarda sorunlar oluyor ve bu konuda yeterli 
destek alamıyoruz. Çalışıyoruz ama emeğimizin 
karşılığını alamıyoruz. 

Muhammet Ali Dönmez: 1 Mayıs’ın tarihsel 
bir önemi var. Bundan yaklaşık 129 yıl önce işçiler, 
18 saat çalışıyorlardı. Kapitalizme boyun eğme-
mek için örgütlenmişler ve 8 saat iş günü talebiyle 
eylem yapmışlar. Bugün bizim güncel talebimiz; 
kıdem tazminatının fona aktarılmaması ve sigor-
tasız çalıştırmanın yasaklanması. Bu taleplerimiz 
için buradayız. 

‘Birliğimiz Gurur Verici’

DHL’den kadın işçiler birlikte alandalar. 

Yıldız Seda Sönmez(DHL): Böyle birlik içeri-
sinde olmaktan gurur duyuyorum, çok duygulan-
dım. Hep beraber bir yerlere ulaşmayı umuyoruz. 
En önemli gündemimiz kıdem tazminatlarımızın 
elimizden alınması. Bu kazanılmış hakkımızı kay-
betmek istemiyoruz. 

Hatice Demir(DHL): 8 saat çalışmak bizlerin 
de hakkı. Bütün bayramlarımızı kullanmak istiyo-
ruz. Taksim Meydanı işçiye yasaklanmasın isteriz. 
Bu sene Taksim’de olamadık ama her yer Taksim, 
gördüğünüz gibi... 
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Yunanistan: AB ve IMF’nin kemer sıkma ve 
hak gaspları altında yapılan 1 Mayıs etkinliklerine 
binlerce kişi katıldı. Başkent Atina’nın dört fark-
lı noktasında kutlanan 1 Mayıs’ta işçi ve memur 
konfederasyonları Klavtmonos Meydanı’ndaydı. 
Mitinglerde yapılan konuşmalarda kemer sıkma 
politikaları ve AB politikaları protesto edildi.

Rusya: İşçi sendikalarının desteklediği 1 
Mayıs kutlamalarına 140 bin kişi katıldı. Başkent 

Moskova’daki Kızıl Meydan’da sabah erken 
saatlerde toplanmaya başlayan kalabalık, çiçekler 
ve bayraklarla meydanı bayram yerine çevirdi. 
1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde tarihi alanda 
toplanan kalabalık, Kızıl Meydan’da geçit töreni 
düzenledi.

Hong Kong: Ucuz emek cenneti Hong Kong’ta 
işçiler 1 Mayıs’ta yoğun emek sömürüsüne karşı 
çıktılar. Binlerce işçi meydanlarda ‘Çocuklarımızı 
bile görmeden çalışıyoruz’ diyerek çalışma 
koşullarına dikkat çekti. Ülkede 1.3 milyon işçi aç-
lık sınırının altında yaşıyor.

Lübnan: Lübnan ve Tunus’ta yüzlerce kişi 1 
Mayıs kutlamaları kapsamında düzenledikleri yü-
rüyüşle işçilerin haklarının iyileştirilmesini istedi. 
Yürüyüş sonunda yapılan konuşmalarda, Lüb-
nan’daki yabancı işçilerin kendi ülkelerinde oldu-
ğu gibi Lübnan’da da sıkıntı çektikleri ifade edildi. 
Asgari ücretin 570 dolar olduğu Lübnan’da, BM 
rakamlarına göre sayıları 1,2 milyon Suriyeli sığın-
macı bulunuyor.

Almanya: Essen kentinde 1 Mayıs bayramı 
coşkulu bir şekilde kutlandı. Girardet Haus’da top-
lanan kitle, Çarşı merkezinde bulunan Halk Eğitim 
Merkezine kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Mi-
tingin yapıldığı alanda sendika başkanları günün 
anlam ve önemine ilişkin konuşmalarda bulundu.

Küba: Başkent Havana’da 1 Mayıs bu yıl da 
görkemli kutlamaya sahne oldu. Yaklaşık 1 milyon 

Dünyanın Dört Bir 
Yanında Kutlandı

Bir asrı aşkın süredir dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs, bu yıl da kitlesel ve 
coşkuyla kutlandı. Dünyanın dört bir yanından emekçiler meydanlarda taleplerini dile getirdi. 

Bu yılki kutlamalarda açlık ve yoksulluk politikalarına karşı tepki ve talepler öne çıktı.

1 Mayıs
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kişinin katıldığı Devrim Meydanı’ndaki kutlamaya 
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ka-
tıldı.

Endonezya: Başkent Cakarta’da 1 Mayıs kut-
lamalarına yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Bunderan 
Hi Meydanı’nda toplananlar, Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. Sa-
ray önünde sona eren yürüyüşte “İşçi hakları ko-
runmalı” ve “Maaşlara zam” istendi. 

ABD: New York kentinde gerçekleşen 1 Mayıs 
etkinliğine, Baltimore kentinde gözaltındayken 

hayatını kaybeden siyahi genç Freddie Gray’in ölü-
mü üzerine gündeme gelen polis şiddeti damga-
sını vurdu. Union Meydanı’nda toplanan yaklaşık 
bin kişi, çalışma hayatındaki sorunlarının yanı sıra 
ülke genelinde çeşitli protestolara hedef olan po-
lis şiddetine tepki gösterdi.

Güney Afrika: Eskom elektrik santrali inşaa-
tında çalışan işçiler şantiye koşullarını, ikramiye-
lerin ödenmemesini protesto etmek için iş bırak-
tılar. 1 Mayıs’ta da eylemlerini sürdüren işçiler 
hükümeti işçi haklarının gaspına müdahale etme-
mekle suçluyor.
İran: 1 Mayıs öncesinde işçi liderlerinin gözal-

tına alındığı İran’da 8 yıl aradan sonra 1 Mayıs kut-
lamalarına izin çıktı. Emeklilik yaşının düşürülme-
sini ve işçi sigortasının yaygınlaştırılmasını talep 
eden işçiler Tahran sokaklarında “İran’ın işçileri 
işsiz” ve “Sosyal güvenlik hakkımız” sloganları 
atarak yürüdü. Hükümetin işçi hareketini bastır-
mak için baskıcı yöntemlere başvurduğu ülkede, 
işçilerin yüzde 70’inin açlık sınırının altında ücret 
aldığı kaydediliyor.
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miye hariç 2 yevmiye tutarında zamlı ödenmesi 
sağlanmıştır.

Sosyal Haklarda Önemli Kazanımlar

Evlenme ve Doğum Yardımı: 1 adet tam Cum-
huriyet altını evlenme yardımı verilecektir. Her ço-
cuk için 1 çeyrek Cumhuriyet altını doğum yardımı 
yapılacaktır.

Ölüm ve Sakatlanma Yardımı: Sendika üye-
si işçinin kendisinin vefatı halinde ailesine net 
2.000,00 TL; İş kazasına bağlı ölüm halinde aile-
sine net 4.000,00 TL; yakınlarının ölümü halinde 
500,00 TL yardım sağlanmıştır.

Bayram ve Yılbaşı ödeneği: Ramazan ve Kur-
ban bayramlarından 15 gün önce net 150,00 TL 
gıda yardımı yapılacaktır. Yılbaşında ise 80,00 TL 
ödenecektir.

Tatil ve İzinler: İş Kanunu ile belirlenen senelik 
izin sürelerine 4 gün ilave edilmiştir.

Kadın üyelerimize 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Gününde 1 günlük ücretli izin hakkı sağlanmıştır.

Hastalık yardımı: Yasa gereği SGK ve işveren-
ce ödenmeyen ilk 2 gün rapor süresine ilişkin üc-
retin işveren tarafından ödenmesi hakkı elde edil-
miştir. Hastalanan işçinin iş sözleşmesi 15 ay bo-
yunca feshedilemeyecektir. Sağlık kuruluşlarınca 
tedavi gören yakınları il dışına sevk edilen işçilere 
bir hast alık ücretli izin hakkı sağlanmıştır.
İşçi sağlığı ve güvenliği: İşçi sağlığı ve gü-

venliği için gerekli tedbirlerin azami surette sağ-
lanması, iş kazalarının önlenmesi TİS ile güvence 
altına alınmıştır.

Taşerona Önlem ve Disiplin Kurulu Kararı: 
Önemli bir kazanım olarak; asıl işin taşeron eliyle 
yaptırılması, yani taşeronlaştırma yasağı getiril-
miştir. Sendika üyeliği ve sendika temsilciliği için 
ek güvenceler sağlanmış, başkanlığın dönüşümlü 
olduğu ve eşit oy hakkı olan disiplin kurulu kara-
rı olmaksızın işçi çıkarılamayacağı güvence altına 
alınmıştır.

Sendikamız, araç muayene işletmelerinde ör-
gütlenme çalışmalarını sürdürmektedir. 

Genel Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel 
Yılmaz ile Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem 

Yıldırım’ın katılımı ile yapılan TİS toplantısında işveren tarafını 
Melis Avalin Aygül ile Av. Ali Rıfat Aykan temsil etti.

TÜVTÜRK’e bağlı ORGİ-Ordu Giresun Taşıt Mu-
ayene İstasyonları İşletmesi A.Ş arasında süren 
toplusözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlan-
dı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile ücret-
lerde ve sosyal haklarda % 25’e ulaşan zam alındı.

ORGi’de 2014 yılı Şubat ayında örgütlenme ça-
lışması tamamlanarak TİS görüşmelerine başlan-
mıştı. Görüşmeler sonucunda, imzalanan TİS ile 
elde edilen kazanımlar şöyle oldu; 
İşten Çıkarılan İşçiler Geri Alındı: Örgütlen-

me döneminde işten çıkarılan 4 işçi işe geri alın-
mıştır. Yürürlük süresinden geçerli olmak üzere 
diğer sendika üyelerine sağlanan tüm haklardan 
yararlanacaklardır.

Ücretlerde % 25 Artış Sağlandı: Önemli bir 
kazanım olarak ücretlere % 25’e ulaşan oranlar-
da zam alınmıştır. Aynı kıdem yılına sahip sendi-
ka üyesi çalışanların ücretleri eşitlenmiş, ücret ve 
nakdi ödemelerin ikinci yıl artış oranları için ise; 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen araç 
muayene etiketlerine yapılan zam oranı kabul 
edilmiş, ayrıca ikramiye sayısının 2’ye çıkarılması-
na karar verilmiştir.
İkramiye: Birinci yıl için 1 tam maaş, ikinci yıl için 

2 tam maaş tutarında ikramiye hakkı elde edilmiştir.
Kıdem Tazminatı: İş Kanunu ile 30 günlük üc-

ret tutarı olarak belirlenen Kıdem tazminatı hakkı 
35 günlük ücret tutarına çıkarılmıştır.

Fazla Çalışma Ücretleri: Fazla çalışma ücret-
leri % 60 zamlı ödenecektir. Hast a tatilinde fazla 
çalışma halinde % 100; bayramlarda ise asıl yev-

Ordu-Giresun Taşıt Muayene 
İşletmesi’nde TİS Bağıtlandı

Adana, İçel ve Hatay’dan sonra Ordu ve Giresun illerindeki araç muayene istasyonu işçileri de 
sendikalı, iş güvenceli, önemli kazanımları olan toplu sözleşmeli bir düzene kavuştu. 
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İstanbul’da otoparkları ve çekicileriyle hizmet 
veren İstanbul Valiliği’ne bağlı Trafik Vakfı’nda 
6’ıncı dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. 
TİS ile ücretlere yüzde 17›ye ulaşan oranlarda zam 
alınırken sosyal haklarda önemli artışlar sağlandı.
İşveren tarafını İstanbul Valiliği Mütevelli 

Heyeti’nin oluşturduğu İstanbul Trafik Vakfı’nda 
6’ıncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma 
ile sonuçlandı. İstanbul Valiliği’nde 19 Şubat 2015 
tarihinde imzalanan 6’ıncı dönem TİS’i ile kazanıl-
mış haklar korundu.

Sözleşme Mütevelli Heyetiyle Yapıldı

6’ıncı dönem toplu iş sözleşmesi, Trafik 
Vakfı’ndan sorumlu Vali Yardımcısı Aziz Mercan, 
İstanbul Trafik Vakfı Genel Müdürü İzzet Pulur, 
Trafik Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İsmet Nane, 
Çekiciler Müdürü Aydın Ertem, Otoparklar ve İK 
Müdürü Okan Kansu, Av. Asuman Önde ile Genel 
Başkanımız Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gü-
rel Yılmaz ve İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız 
Ersin Türkmen, işyeri temsilcilerimiz Ali Tozlu, Ra-
mazan Çevre ve Hakan Ergünoğlu’nun katılımıyla 
imzalandı.

Üyelerimizin Onayı İle İmzalandı

Üyelerimizin tamamının onayı alınarak imza-
lanan 2015-2017 dönemi TİS’i ile mevcut haklar 
korundu, üzerine yeni artışlar sağlandı. Ücretlere 
yüzde 12 ila 17 arasında değişen oranlarda zam 
alındı. Sosyal haklarda artışlar elde edildi.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Ajlan 
Tekin Taşıroğlu Nakliyat Ambarı’nda örgütlenme 
mücadelemiz başarıyla sonuçlandı ve Toplu İş 
Sözleşmesi (TİS) imzalandı. 20 Ocak 2015 tari-
hinde imzalanan TİS ile ücret, sosyal haklar ve iş 
güvencesine ilişkin önemli kazanımlar elde edildi. 

Ajlan Tekin Taşıroğlu Nakliyat firmasında ör-
gütlenme aşamasında iş veren sendikamıza üye 7 
işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan 2 üyemizle ilgi-
li işe iade davası açılırken, 52 gün boyunca işyeri 
önünde direniş yapıldı. 

TİS İle Elde Edilen Kazanımlar
Tüm baskılara karşın sürdürülen kararlı mü-

cadele sonucunda işveren sendikamızla anlaşma 
yapmak durumunda kaldı. Yapılan görüşmelerin 
ardından imzalanan TİS ile işten çıkarılan üyeleri-
miz yeniden iş başı yaptı. 

Ücretlere seyyanen yüzde 20 ila 30 arasında 
değişen oranlarda zam alındı. Buna yılda bir ik-
ramiye eklendi. Evlenme, ölüm, doğum ve eğitim 
yardımı gibi sosyal haklarda önemli kazanımlar 
sağlandı. 

Günde 14-15 saati bulan çalışma saatlerinde 
yeni düzenleme yapılırken, yıllık izinlerde yasal 
sürelere 3 gün eklendi. Sözleşmeye ayrıca, Disiplin 
Kurulu oy birliği kararı olmadan hiçbir işçinin işten 
çıkarılmayacağı hükmü konuldu. Disiplin Kurulun-
da sendika ve işveren eşit temsil edilecek.

Ajlan Tekin Nakliyat firması arasında imzala-
nan toplu sözleşme, örgütsüz çok sayıda ambarın 
bulunduğu Kahramanmaraş’ta bir ilki teşkil ediyor. 
Sendikamız bundan sonra da ambar işçilerinin çalış-
ma koşullarını iyileştirmek ve ekonomik haklarını ge-
liştirmek için örgütlenme çalışmasını sürdürecektir.

Ajlan Tekin’de Toplu Sözleşme İmzalandı

Ajlan Tekin Taşıroğlu Nakliyat firmasında örgütlenme 
aşamasında 7 işçi işten çıkarılmış, işyeri önünde 52 gün süren 

direniş yapılmıştı. 

Trafik Vakfı’nda 6’ıncı Dönem TİS’i Yenilendi
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Gaziantep, Adana ve Mersin’de örgütlü bulun-
duğumuz nakliyat işyerlerinde 2015-2017 döne-
mini kapsayan toplu iş sözleşmeleri başarıyla ta-
mamlandı. Tarsus Ali Kargılı Nakliyat Ambarı’nda 
ise ilk sözleşme bağıtlandı. 

Gaziantep’te yeni dönem TİS’leri, Genel Başka-
nımız Kenan Öztürk, Şube Sekreterimiz Mahmut 
Canyurt, Şube Mali Sekreterimiz İbrahim Gülmez 
ve şube yöneticilerimizin katılımıyla Nakliyeciler 
Odası’nda imzalandı. Toplantıda işveren tarafını 
Nakliyeciler Odası Başkanı Zafer Aydıngüler baş-
kanlığında seçilen komite temsil etti.

Sendikamız, TİS teklif tasarısını genel üye top-
lantılarıyla hazırladı. Üyelerimizin tamamına yakı-
nının onayı alınarak imzalanan TİS ile ücretlerde 
yüzde 13.18 ila 20.20 arasında değişen oranlarda 
zam alınırken sosyal haklarda önemli artışlar sağ-
landı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir 
içi yolcu taşımacılığı yapan Gazi-Ulaş’ta da yeni 
dönem TİS’leri tamamlandı. Üyelerimizin onayı alı-
narak İmzalanan TİS ile ücret ve sosyal haklarda 
önemli artışlar sağlandı.

Adana ve Mersin İşyerlerinde Yeni 
Dönem 

Adana Taşımacılık, Toros Taşımacılık, Adana 
Ekspres ve Çukurova Kargo’da imzalanan TİS ile 
de üyelerimizin ücretlerinde önemli artışlar sağ-
landı. TİS görüşmelerine Genel Başkanımız Kenan 

Öztürk ile Adana Şube Başkanımız Halil Çekin ve 
şube yöneticilerimiz katıldı. 

Çukurova Kargo’da imzalan TİS ile ücretlerde 
yüzde 13.18 ila 20.20 arasında değişen oranlarda 
artış sağlandı. Sosyal haklarda yeni kazanımlar 
elde edildi. 

Adana Taşımacılık, Toros Taşımacılık ve Ada-
na Ekspres’te imzalanan sözleşme sonucunda da 
üyelerimizin ücretlerine yüzde 15-46 arasında de-
ğişen oranlarda artış alındı. 

Mersin’de Doğu Akdeniz Kargo ile Mersin Ta-
şımacılık ve örgütlenmesini yeni tamamladığımız 
Tarsus Ali Kargılı Nakliyat işyerinde, Genel Başka-
nımız Kenan Öztürk, Mersin Şube Başkanımız Sa-
vaş Gürkan ile şube yöneticileri ve işyeri temsilci-
lerimizin katılımıyla imzalanan TİS ile yüzde 15-46 
arasında değişen oranlarda zam alınırken sosyal 
haklarda önemli artışlar sağlandı. 

TİS sürecine günler öncesinden hazırlanıldı. 
Üyelerimizin katılımıyla hazırlanılan TİS teklif 
tasarısı işverene sunuldu ve üyelerimizin onayı 
alınarak imzalandı.

Gaziantep, Adana ve Mersin Nakliyat 
İşyerlerinde Yeni Dönem TİS’leri 

Başarıyla Sonuçlandı 
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‘Torba Yasa’da Neler Var?

Torba yasayla yapılan, ölümlü iş kazası ne-
deniyle kamu ihalelerinden yasaklanma kolayca 
aşılacak pansuman niteliğinde bir değişikliktir. 
Teknolojik yenilik zorunluluğu yaşam odaları ise 
yasada var olan ama yaşama geçirilmeyen düzen-
lemelerin tekrarlanmasıdır. 
İşçi sağlığı iş güvenliği sistemi, iş cinayetleri-

nin yaşanmaması için kurgulanmış bir sistemdir. 
Amaç, iş ortamında işçinin sağlığının üretim nede-
niyle zarara uğramasını önlemektir.

Her sistemde olduğu gibi, işçi sağlığı iş güven-
liği sisteminin de amaca uygun hizmet verebilmesi 
için uygun araçları belirleyip kullanması gerekir. 
Türkiye’de amacı işçilerin sağlığını korumak olan 
özel bir yasa vardır. Yasanın varlığına karşın üç 
ayda 351 işçinin yaşamını yitirdiği bir ülkede amaç 
dahil her şeyin sorgulanması zorunludur.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6645 sayılı Kanun” 04/04/2015 
tarihinde kabul edildi, 23 Nisan 2015 tarihli resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklere bakıldığında, hükümetin 
işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri konusunda ciddi 
adımlar atmaktan kaçındığı görülmektedir.

6645 sayılı yasayla 6331 sayılı yasada yapılan 
ilk değişiklikle, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uz-
manlarının işverene verecekleri hizmetin “Rehber-
lik” ve “Danışmanlık” hizmeti olduğu belirtilmiştir. 
Değişikliğe göre işyeri hekimleri ve iş güvenliği uz-
manlarının önerilerini dikkate almayan işvereni bu 
uzmanlar, bakanlığın yetkili birimine bildirecektir. 
Bildirmeyen uzmanın belgesi üç ay, tekrarında altı 
ay askıya alınacaktır. İşyeri hekimleri ve iş güven-
liği uzmanlarının yapmış oldukları bildirim nede-
niyle iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi halinde, 
işverenin bir yıllık sözleşme ücreti tutarında taz-
minat ödenmesi öngörülmüştür.

Aslında yasada yapılan değişiklik, işyeri he-
kimleri ve iş güvenliği uzmanlarının güvencele-
rinin olmadığının kabul edilmesidir. Diğer yandan 
ise bu kabulle bağdaşmayacak şekilde getiri-
lebilecek en az ve en dar güvence sistemi ter-
cih edilmektedir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının sözleşmelerinin işlerini gereği gibi 
yapmaları nedeniyle iş sözleşmelerinin sona er-
dirilmesinde, mutlak anlamda işe iade güvencesi 
verilmesinden kaçınılmaktadır. Mutlak anlamda 
işe iadede işveren çalıştırmasa da haksız ve ge-
çersiz feshin bir sonucu olarak işyeri hekimleri ve 
iş güvenliği uzmanlarının ücret ve sosyal hakları-
nı ödemeye devam etmesidir.

6645 Sayılı Yasa ve Hükümet 
Tarafından Ciddiye Alınmayan 
İşçi Sağlığı İş Güvenliği

Av.  Dr.  Murat  ÖZ VER İ
Çal ışma ve Toplum Der g is i  Yay ın Yönet meni 

“Her sistemde olduğu gibi, işçi sağlığı iş güvenliği sisteminin de amaca uygun hizmet 
verebilmesi için uygun araçları belirleyip kullanması gerekir. Türkiye’de amacı işçilerin 

sağlığını korumak olan özel bir yasa vardır. Yasanın varlığına karşın üç ayda 351 işçinin 
yaşamını yitirdiği bir ülkede amaç dahil her şeyin sorgulanması zorunludur.”



32

İŞÇİ GÜCÜ

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği yasasının ye-
tersiz olduğunu gizleyemeyen hükümet, sistemin 
odağına dokunmaksızın, ufak tefek değişiklikler 
yaparak kamuoyunu oyalamaya devam etmektedir.

6331 sayılı yasanın amacını yaşanan iş cina-
yetlerinde, var olan üretim sisteminden bağımsız 
olarak ele aldığınızda, yasanın işçilerin üretim sü-
recinde sağlıklarının korunmasını hedefl ediği gö-
rülmektedir.

Var olan üretim biçimi özetle, ucuz işçilik üze-
rinden rekabet üstünlüğü sağlamak üzerine kur-
gulanmıştır. İşçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin 
tamamı bir maliyet kalemi olarak görülmekte, bu 
maliyetten kaçınmak için insan yaşamının değer-
sizleştirilmesinden kaçınılmamaktadır.
İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda, yasada 

belirlenen amaçla, üretim sisteminin çelişkisi, iş-
çilerin, işverenin, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri 
hekimlerinin, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin 
(OSGB) işçi sağlığı iş güvenliğine yaklaşımında so-
mutlaşmaktadır.

İşçi, Sağlığını Koruma Güvencesinden 
Yoksun 

İşçi sağlığı iş güvenliğinin özneleri işveren ve 
işçidir. İşçi, sağlığını tehdit eden çalışma koşulları-
na itiraz edebilecek güvenceden yoksundur. Uygu-
lamada sık sık, işçiye gerçekte verilmeyen eğitim-
leri işçinin imzası ile verilmiş gibi gösterme, hatta 
işçiden makinalarda güvenlik önlemlerini devre 
dışı bırakmadan çalışma taahhüdü içeren belgeler 

Ortaya koyduğu amacı gerçekleştirmek için 
uygun araçları belirlemeyen, belirlenen araçları 
istisnasız uygulamayan, uygulanmayan kurallara 
karşı etkin denetim sistemi kuramayan yasal dü-
zenlemenin etkili olması olanaklı değildir. Aksine 
bu tür yasaların korumak istedikleri amacın tam 
aksi sonuçların doğmasına yol açtıkları sık görü-
len bir durumdur.

Soma’da 301 işçinin can vermesinden sonra 
tüm iddialı sözlere karşın halen günde ortalama 
üç işçi iş cinayetlerinde ölüyorsa yasanın etkili ol-
duğunu söylemek olanaklı değildir.

İş Cinayetleri ve Sistemin Merkezine 
Dokunmak

Son dönemlerde iş cinayetlerinin görünür ol-
masında, nedenlerinin anlaşılmasında çok önemli 
bir işlev gören İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Mecli-
si raporları Türkiye’de yasaların etkisizliğini net 
olarak göstermektedir. İşçi sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi raporlarına göre, 2015 yılının ilk üç ayında 
bir Soma daha yaşanmış, 351 işçi yaşamını yitir-
miştir. Aynı raporlara göre sadece 2015 yılı Mayıs 
ayında 161 işçi iş cinayetlerinde ölmüştür.1

Üstelik iş cinayetleri bir önceki yılların aynı 
dönemine göre sürekli artarak devam etmiştir. 
“2012 yılının Mayıs ayında 69 işçi, 2013 yılının Ma-
yıs ayında 114 işçi, 2014 yılının Mayıs ayında 427 
işçi -ki geçen yıl 13 Mayıs’ta Soma’da 301 madenci 
katledilmişti- 2015 yılının Mayıs ayında ise 161 işçi 
yaşamını” yitirmiştir.2

1  İş Cinayetleri Raporları http://www.guvenlicalisma.org. Ulaşım Tarihi 03.06.2015

2  a. g. r.
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iş kazalarını önlemekten çok sorumluluktan nasıl 
kurtulabiliriz çizgisinde konumlanmaktadırlar.

İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Dışsal 
Denetim Nasıl Olmalıdır?

İşçi sağlığı iş güvenliği alanında dışsal dene-
timde asıl görev bakanlık müfettişlerindedir. Ye-
terli sayıda uzman bakanlık müfettişinin olma-
ması, siyasi etkilerin devreye girmesi, periyodik 
denetimlerin dahi yapılmaması nedeniyle sağlıklı 
işlememektedir.

Bir içsel denetim kurumu olan OSGB kaldırıl-
malıdır. Piyasa koşullarına göre örgütlenip iş alan 
OSGB pratiği işvereni ne denli az denetlerse o ka-
dar fazla iş aldığı için, ne yazık ki içsel denetimi 
yok eden bir boyuta gelmiştir.

İş Güvenliğinde Sendikaların Rolü 

En ucuz ve etkili dışsal denetim sendikalar 
aracılığı ile yapılabilir. İş kazalarının önlenmesinde 
gerçek anlamda etkili bir işlev görebilecek durum-
da olan sendikalar işyerlerinde toplu iş sözleşme-
si yetkisi almadan muhatap olarak kabul edilme-
mektedir. 

Ne yazık ki ülkemizde, sendikal mevzuat işve-
ren veya kamu otoritesinin izni olmadan sendika-
laşmayı neredeyse olanaksız hale getirmektedir. 
Sendika safl ığı ilkesine aykırı olan bu durum için 
radikal dönüşümleri gerçekleştirecek düzenleme-
lere gereksinim olduğu kuşkusuzdur.

Ne var ki, bu dönüşümü beklemeden, işyerle-
rine işkolu ayrımı yapmaksızın sendikaların işçi 
sağlığı iş güvenliği konusunda denetim yapıp, ek-
siklikleri işçilere anlatma hakkı verilerek dışsal 
denetim güçlendirilebilir.

Sendika veya sendikanın görevlendirdiği uz-
manların önceden izin almaksızın işyerlerinde işçi 
sağlığı iş güvenliği denetimi yapma haklarının ve-
rilmesi zorunludur.
İşverenin denetim yapmasına izin vermemesi 

halinde sendikacı veya görevlendirdiği uzmanın 
kolluk desteği ile işyerine girebilmesi olanağı ve-
rilmelidir.

Sendikalara işyerinde işçi sağlığı iş güvenliğine 
aykırı üretim biçimlerini ve eksiklikleri gidermek 
için endüstriyel eylem hakkı tanınmalıdır. 

Sonuç olarak işçi sağlığı iş güvenliği özgür top-
lu pazarlık düzenin kurulduğu, işyeri özelinde içsel 
ve dışsal denetim elamanlarının güvenceye kavuş-
turulduğu bir sistemi zorunlu kılmaktadır. 

alınmaktadır. İşçi bu duruma itiraz edemediği gibi, 
işin yürütümü aşamasında zaman kaybını engel-
lemek için makinalara tekniğe aykırı müdahaleler 
bizzat işçi tarafından işveren zorlamasıyla yapıl-
makta, kaza olduğunda da işçi önceden imzalamış 
olduğu belgelerle kusurlu çıkartılmaktadır.

Kısaca işin öznesi olan işçinin kendi sağlığı-
nı korumaya dönük bir davranış içerisine girmesi, 
yaygın işsizlik ve güvencesizlik nedeniyle işleme-
mektedir
İşveren ise çalıştırdığı işçilerin iş kazası ge-

çirebileceklerini bilmektedir. Bildiği için de en az 
maliyetle üretimi sürdürmenin doğasına uygun bir 
şekilde konumlanmaktadır. İstisnaları bir tarafa 
bıraktığımızda genel olarak işverenlerin önceliği 
iş kazalarının önlenmesinde değil, kaza sonrası 
sorumluktan kurtulmanın yollarını yaratacak ön-
lemlerde odaklanmak şeklindedir. 

İçsel Denetimler ve İş Güvenliği 
Uzmanları 

Tüzel kişilik, işverenlerin sorumluluktan kur-
tulmalarının en etkili yollarından birisi haline gel-
miştir. Şirket içinde şirketler kurmak, işi parça-
layarak onlarca taşerona devretmek, işyerindeki 
makine ve teçhizatı Leasing yoluyla alıp, icra ta-
kiplerini boşa çıkartmak, sorumluluğu alt kademe 
yöneticilere delege etmek sorumluluktan kurtul-
mak isteyen işverenlerin uyguladığı yaygın yön-
temlerden bazılarıdır. 
İçsel denetimin ikinci ayağını 6331 sayılı yasa-

nın öngördüğü uzman denetimi oluşturmaktadır. 
Bu denetim ya işverenin istihdam ettiği İş güvenli-
ği uzmanları ve işyeri hekimleriyle ya da işverenin 
hizmet satın aldığı OSGB ile yapılmaktadır.
İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ger-

çekte, iş cinayetlerinin bir diğer kurban sınıfın-
da yer almaktadırlar. Her şeyden önce aldıkları 
eğitim yeterli değildir. Hatta bir çoğu gerçekte 
eğitim alamadan kağıt üzerinde eğitim almış 
gibi gösterilebilmektedir. İşçi sağlığı iş güvenliği 
sistemi içerisinde iş kazalarının engellenmesine 
dönük yetkileriyle orantılı güvenceleri yoktur. 
Uygulamada, iş kazalarının önlenmesinden daha 
çok işverenin sorumluluğunun azaltılmasında bir 
etken oldukları için istihdam edilmektedirler. İş 
kazası gerçekleştiğinde özellikle cezai soruştur-
mada işveren yerine yargılanmaları için istihdam 
edilmektedirler. İş sağlığı iş güvenliği uzmanları 
bu konumlarının farkında oldukları için de onlarda 
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lerimizin katılımıyla basın açıklaması yapıldı.
Açıklamaya, Türk Metal Sendikası Kocaeli 

Şube Başkanı Yakup Yıldız ile Gölcük Şube Baş-
kanı Mehmet Şener ve sendikanın örgütlü olduğu 
Ford Otosan işçileri, Sağlık İş sendikası ve Kocaeli 
Şube Başkanı Bülent Gökmen de katılarak destek 
verdi 

Desteğinden dolayı sendikalara ve işçilere te-
şekkür eden Şube Başkanımız Ali Rıza Atik, bu 
desteğin mücadelemize uluslararası bir boyut ka-
zandırdığını söyledi. 

ITF Temsilcisi Urata: Kabul Edilemez 

ITF Bölüm Sekreteri Mac Urata da yaptığı ko-
nuşmada, yaşananların kabul edilemez olduğunu 
söyledi. ITF’in 150 ülkeden 5 milyon taşıma işçi-
sini temsil eden bir federasyon olduğunu belirten 
Urata, “TÜMTİS, Çalışma Bakanlığı’ndan toplu iş 
sözleşmesi yapmak için gereken yetkiyi almıştır. 
TÜVTÜRK’ün bunu bilmesine rağmen sözleşme 
masasına oturmaması ve işçileri işten çıkarması 
bizim açımızdan kabul edilemez” dedi. 

Dünyanın pek çok ülkesinden hem ITF üyesi 
sendikalar hem de Avrupa Federasyonu ETF’nin 
üyesi sendikaların şirketin merkezine protesto 
mektupları gönderdiğini belirten Urata; ”Bütün iş-

TÜVTÜRK’e bağlı Tem Kocaeli Araç Muayene 
İstasyonu işyerleri önünde direnişini sürdüren 
işçilere destek büyüyor. Direnişin başladığı ilk 
günden bu yana kardeş sendikalar, kamu emekçi-
leri ve Kocaeli halkının yalnız bırakmadığı işçilere 
anlamlı bir ziyaret de yurt dışından geldi. Ulus-
lararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) Kara 
Taşımacılığı Bölüm Sekreteri Mac Urata, Köseköy 
direniş alanına gelerek dayanışma mesajını iletti. 

Hatırlanacağı üzere, TÜVTÜRK-Kocaeli’de sen-
dikamızın yasal çoğunluğu sağlaması ve Çalışma 
Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2014 tarihli yazının 
işyerine gelmesinin ardından işveren sendika üyesi 
işçilere yönelik hukuksuz bir saldırı başlatarak 48 
işçiyi işten çıkarmıştı. İşveren, fazla mesai yaptı-
rarak akşam iş bitimine kadar çalıştırdığı işçileri, 
işyerine çağırdığı polis nezaretinde kapının önüne 
koymuştu. 

TÜVTÜRK’e Uluslararası Destek

Köseköy direniş alanında, Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldı-
rım, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız Ersin Türk-
men, Gebze Şube Başkanımız Ali Rıza Atik, işyeri 
temsilcilerimiz ve TÜVTÜRK’te işten çıkarılan üye-

TÜVTÜRK Direnişine Destek 
Ziyareti
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ten çıkarılan işçiler geri alana kadar sizinle omuz 
omuza durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜVTÜRK Kamu Hizmeti Veren Bir 
İşyeri

Genel Başkanımız Kenan Öztürk de yaptığı 
açıklamada TÜVTÜRK’ün sendikaya üye işçileri iş-
ten atarak açlıkla terbiye operasyonu başlattığını 
ancak işçilerin mücadelesinin Kocaeli halkının ve 
kardeş sendikaların desteği ile büyüdüğünü söy-
ledi. “İşçileri kapıya koyarak, işçiyi ve halkı mağ-
dur etmek kimsenin hakkı değildir” diyen Genel 
Başkan Öztürk, “TÜVTÜRK’ün bu hukuksuzluk-
tan vazgeçmesi gerekiyor. Yıllardır Kocaeli halkı-

na hizmet veren arkadaşlarımızın işlerinin başına 
dönmesini istiyoruz. Sendikamız işyerinde toplu 
sözleşme yapmak için Çalışma Bakanlığı’ndan ge-
rekli yetkiyi almıştır. İşverenin yapması gereken 
de işçilerin sendika hakkına saygı göstererek top-
lu sözleşme masasına oturmaktır” diye konuştu. 

Sendika Anayasal Haktır

Türk Metal Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız 
da, işçilerin anayasal hakkını kullanarak sendika-
ya üye olduklarını, bu hakkın kimse tarafından en-
gellenemeyeceğini ifade etti.Yıldız, “Tem Kocaeli 
işçileri anayasal haklarına kavuşana kadar deste-
ğimiz sürecektir” dedi.

TÜVTÜRK’te işten çıkarılan işçilerin yerine diğer istasyonlardan getirilen işçilerin çalıştırılması Sakarya’da yapılan basın 
açıklaması ile protesto edildi. İşçilere seslenen Genel Örgütlenme Sektereterimiz Muharrem Yıldırım, ‘Sendikasızlaştırmaya değil, 

dayanışmaya omuz verin’ dedi. 
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lar başlamıştı. Her bir gruba başka gerekçeler 
uyduruyordu. İlk grup ‘performans’ gerekçe-
siyle, ikinci grup savunma tutanaklarında yer 
alan ifadeleri, üçüncü grup ise fazla mesaiye 
kalmadıkları gerekçesiyle çıkarılmıştı. İşverenin 
bu saldırısı cevapsız kalmamış ve işyeri önünde 
bekleyişe geçilmişti. 

Müşteri Kabul Görevlisi, Araç Muayene Tek-
nisyeni ve Eksoz Emisyon Teknisyeni olarak çalı-
şan üyelerimizin hepsi işten çıkarılmıştı. İşveren 
baskıyla sendikadan istifa ettirdiği birkaç işçi 
ile henüz sendikaya üye olmamış işçiler dışında 
bütün işçileri sendikaya üye olduğu için işten çı-
karmıştı. ‘Bu süreçte işten çıkarılabileceğimizi 
tahmin edebiliyorduk ama boyun eğmedik’ diyen 
işçiler, sonuna kadar gitmekte kararlı oldukları-
nı belirtiyorlar.

İşten çıkarıldığımı amirlerimden 
öğrendim

Evren Camgöz adlı işçi, işten çıkartıldığını 
amirlerinden öğrenmiş; “Amirlerimiz bizi odası-
na çağırarak performansımın düşük olduğunu ve 
benimle çalışmak istemediğini söylediler. Bense 
‘5 aydır çalışıyorum deneme süresinden söz edil-
medi ’ dedim. Uyumsuz çalıştığımı, arkadaşlarla 
diyaloğumun yetersiz ve ayak uyduramadığımı 

90’ıncı gününde Gebze direniş alanındayız... 
İstasyonun girişi, araç ve insan trafiğin-

den kaynaklı oldukça hareketli gözüküyor. Ba-
kımı tamamlanan araçlar eksoz dumanını geride 
bıkarak büyük bir gürültüyle çıkış yapıyor istas-
yondan. Yerini aynı gürültüyle yeni araçlar alı-
yor. En ağırından en hafine kadar istasyona giren 
araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor. 

Direnişteki işçilerden bazıları istasyonun 
hemen önünde genişçe bir bahçe şemsiyesinin 
altında toplanmış durumdalar. Bir kısmı ise yan 
tarast a bulunan arazide bahar rüzgarının tadını 
çıkarmaya çalışıyor. Araç bakımında ustalaşmış 
elleri çarçabuk bir uçurtmayı meydana getiriyor 
ve elbirliği ile gökyüzüne bırakıyorlar. Birazdan 
öğlen yemeği yenecek. Toplaşıyoruz… 

Güneşten korunmak için direniş alanına ge-
tirdikleri ve ziyaretçisi bir an olsun eksik ol-
mayan geniş şemsiyenin altında, örgütlenme 
sürecini, direnişte geçen zamanı İŞÇİ GÜCÜ’ne 
anlatıyorlar...

Gebze Araç Muayene İstasyonu’nda üç grup 
halinde işten çıkarma gerçekleşmişti. Sendika-
nın çoğunluk yazısı işverene ulaştıktan sonra 
işyerindeki yetkilileri eliyle baskı ve tehditlere 
başlamış, istifa ettiremeyince de işten çıkarma-

TÜVTÜRK’TE YILGINLIK 
YOK DİRENİŞ VAR!
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Sendika üyeliğinin anlaşılmasının ardından sü-
rekli bir psikolojik baskıya maruz kaldıklarını belir-
ten Çetintaş, daha önce ‘hafif’ sayılan bazı kusur-
ların ‘ağır kusur’ olarak görüldüğünü ifade ediyor. 

Bizi sendikalı olmaya iten şey, 
hiçbir hakkımızın olmayışı

MKG elemanı Ferhat Yılmaz da “Randevulu sis-
teme geçmeden önce çok daha kötüydü durumu-
muz” diyor ve ekliyor; “Sabah bir işlem açıyorduk 
ve arkası gelmiyordu. Akşam saat 9’da 10’da çıka-
biliyorduk. 2014 Temmuzunda randevulu sisteme 
geçildi.”

Sosyal haklarını elde etmek için sendika çalış-
masına girdiklerini belirten Yılmaz, “Hiçbir sosyal 
aktivitemiz yoktu. Sadece bir maaş ve Ramazan 
ayında 50 Liralık erzak veriyorlardı. Arkadaşlarla 
konuştuğumuzda ikramiye ve bazı sosyal hakları-
mızın da olabileceğini söylüyorlardı. Ben ‘bir bay-
ram parası bile alsam sendikaya girerim’ diyerek 
sendikaya üye oldum” diyor. 

‘Biz çikolatadan başladık yola’

“Biz bir çikolatadan başladık bu yola” diyen 
Fatma Aydın da, ‘başka firmaların patronu düşü-
nürken bize bir çikolata yok mu?’ şeklindeki dü-
şüncelerini amirleriyle paylaştıklarını ancak bir 
çikolatanın dahi kendilerine çok görüldüğünü bu-
ruk bir gülümsemeyle anlatıyor. Bu diyalogun ar-
dından örgütlenme sürecinin hızlandığını belirten 
Aydın şöyle devam ediyor; “Yoğun çalışıyorduk ve 
hiçbir sosyal aktivitemiz yoktu. Yaptığımız hiçbir 
şeyi beğenmezlerdi. Sonra arkadaşlar gelip bize 
ulaştılar ve sendikaya karar verdik. Ben sendika-

söylediler. Bunların bende olmadığını bildiğim hal-
de bu şekilde söylenmesi üzdü beni. Söylenenlerin 
sendikadan kaynaklı olduğunu anlayınca daha da 
üzüldüm” diyor. 

Sürekli performans beklentisi ve günde 
24 araç muayenesi 

Son çıkartılan gruptan Ramazan Çetintaş işye-
rinde çalışma şartlarına ilişkin şu bilgiyi veriyor; 
“İşyerinde sürekli bir performans beklentisi ve 
performansı yükseltme vardı. Daha önce örneğin 
8,5 olan performans en son 9’a yükseltildi ve bun-
dan aşağısı performans sayılmayacak şekilde dü-
zenlendi. Performans: saatte yapılan araba sayısı. 
Bir işçi günde –mesai saati süresince- 21 araçtan 
daha az araç yapamaz. Bu 21 araç ise 9 mpg (limit) 
anlamına geliyor. Yani hem hızlı olacaksın hem de 
kaliteli yapacaksın.” Bu koşullarda hata yapma-
manın imkansız olduğunu belirten Çetintaş şöyle 
devam ediyor; “Biz hem bedenen hem de beynen 
çalışıyoruz. Hak ettiğini alamamak ve bu tempoyla 
çalışmak hata yapmaya açık duruma getiriyor. Biz 
yöneticilerimizle de paylaştık bu sorunu. Ancak 
burası bir ticarethane denilerek dikkate alınmadı.

“İşverenin az çalışanla azami iş yapma, aşırı 
kar hırsı zaten vardı. Çalışma koşullarının ağırlığı, 
giderek de ağırlaştırılması karşısında sendikaya 
üye olmaya karar vermiştik. İşte ne olduysa sen-
dikaya üye olduktan sonra oldu. Artık daha fazla 
çalıştırma baskısı katlanarak arttı. Sendikadan is-
tifa ettirmek için baskılar, e-devlet şifresi isteme-
ler, bir daha bu alanda iş bulamayacağımıza ilişkin 
tehditler… adeta bunalttılar bizi. Performansı iş-
ten çıkarmanın gerekçesi yaptılar.” 
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mediklerini belirten Hasan Keleş de, “Burası bir 
okul oldu bizler için. Kitaplarda, dergi ve televiz-
yonlarda gördüğümüz şeyi şu anda biz kendimiz 
yaşıyoruz. Sorun çözülene kadar da bu mücade-
leyi götüreceğiz. 90 gün daha sürse toplu sözleş-
me imzalanana ve haklarımızı alana kadar devam 
edeceğiz” diyor. 

Tek başına bir işçinin koşulları değiştirmesinin 
mümkün olmadığını vurgu yapan Aykut Satılmış 
da, “Birey olarak sorunları dile getirdiğimiz zaman 
bir şey değişmiyordu. Bu yüzden hakkımızı savu-
nalım diye sendikaya üye olduk” diyor. Sendikal 
hakları için her türlü zorluğu göze aldıklarını be-
lirten Satılmış, “Direniş boyunca birliğimizi ve gü-
cümüzü gördük. Birleşince bir şeyler yapacağımızı 
gördük. Sendikamızın desteği de yanımızda. İçe-
rideyken hep mücadele ederiz diyorduk ama asıl 
mücadele burada başlıyor” diye ekliyor. 

Ailemizin desteği yanımızda

Aile desteğini de bu mücadelede yanlarına al-
dıklarını belirten Sinan Memiş de, “Ailemizin yak-
laşımı olumlu. Hakkımızı aradığımızı biliyorlar. 
Burada sürekli çalışacağımızı düşünerek gelece-
ğe dair planlar yapıyorduk. Fakat işten çıkarıldı-
ğımız için bu planlarımız suya düştü. Bu da mo-
ralimizi olumsuz etkiliyor. Örneğin benim evlilik 
planım vardı. Çoğu arkadaşımız ise yeni düğün 
yapmışlardı” diye belirtiyor. Sinan, bu zorlukla-
ra karşın direnişin, aralarındaki arkadaşlık bağını 
güçlendiğini söylüyor; “Burada birbirimize olan 
bağlılığımız attı. Biz kötü bir şey yapmadık, işye-
rinde bazı haksızlıklara karşı birlik olduk hakkı-

nın bizler için iyi olacağını, maddi ve manevi açı-
dan bizi savunacak bir yapının içinde yer almanın 
iyi olacağını düşünerek üye oldum. Bundan dolayı 
işten atabileceklerini de biliyordum ama bunu da 
göze alarak üye oldum.”

Öncelikli hedefimiz iş güvencesiydi

“Örgütlenmenin temelini oluşturan arkadaşlar 
bizle iletişime geçtiler. Görüşmeler neticesinde 
onlara güvenerek ve inanarak hep birlikte yola çık-
maya karar verdik” diyen Dursun Dağ ise “neden 
sendika?” sorusunu şöyle yanıtlıyor; “Her şeyden 
önce iş güvencesi elde etmek için. Türkiye’de, biz-
ler gibi, güvencesiz koşullarda çalışan çok sayada 
işçi bulunmakta. Geleceğimiz patronun iki dudağı 
arasında. Bunların değişmesini ve haklarımızı iste-
dik ama şu anda buradayız.” Dursun, en başından 
beri en kötü senaryoyu düşündüklerini belirtiyor 
ve “hazırlıklıydık” diyor. 

‘Direniş çadırında güçlü bir aile olduk’
Feridun Keskin de, iş garantisi olsun diye sendi-

kaya karar verdiklerini belirtiyor ve ekliyor; “Adam 6 
ay çalıştırıyor, altı ay dolmadan yerine yeni eleman 
alıyor. Biz 5-6 sene çalıştık ama bir de bize sor… 5 
seneden beri çalıştığımız halde içeride hiçbir değe-
rimizin olmadığını anladık. Arkadaşlarımızla burada 
bayağı bir aile olduğumuzu anladık. İçeride de öy-
leydik ama burada daha bir güçlü olduk.” 

‘Burası bir okul oldu’

Sendika ile birlikte 90 gündür işyeri önünde 
direndiklerini bir an olsun mücadeleden vazgeç-

Ayten ve Volkan Kurnazoğlu adlı çist  de son çıkarılan 
guruptan. ‘Hayat nasıl gidiyor?’ sorusunu yönelttiği-
mizde Volkan konuşma önceliğini eşine veriyor. Eşi 
Ayten yanıtlıyor; “Hem madden hem manevi olarak 
zorlandık. Bütün arkadaşlar zor durumdalar evet. 
Bizim için zorluğu ise karı-koca işsiz kalmış olmamız. 
Sonuna kadar direneceğiz, buradayız ama ister iste-
mez yıpranıyoruz. İşe dönüşümüze dair net bir şey 
yok henüz. Böyle olunca da önümüzü göremiyoruz. 
Eve gittiğimiz zaman da içimiz rahat değil. Ev kre-
disi çektik nasıl ödeyeceğiz? En çok kafamıza takı-
lan şey bu... Ailemizin desteği yanımızda ve onlar da 
çözümlenmesi için beklenti içindeler.” 

 ‘Karı Koca İşsiz Kaldık’
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Emre’nin çağrısını Ahmet Emin Uludağ tamam-
lıyor ve diğer istasyonlardan getirilen işçilere ‘ek-
meğimize kan doğramayın’ diye seslenerek, “Ça-
lıştıkları yere dönseler bu süreç çok çabuk sonuç-
lanır. Ancak onlar da büyük baskı altında” diyor. 
Mümkün olduğunca gündemi takip ettiğini belirten 
Emre, “Cumhurbaşkanı iki sendikaya üye olabilir-
siniz diyor ama biz bir sendikaya üye olduk işten 
kovulduk. Ben bu anayasaya nasıl güveneceğim?” 
diye soruyor. 

Türkiye’de sendikalaşmanın ne kadar zor oldu-
ğunu bu süreçte öğrendiğini belirten Özlem Gün-
gör de, hukukun işverenlerden yana olduğu görü-
şünde. Yasal süreçlerin işçilerin aleyhine işlediğini 
belirten Güngör, “Bir işçinin aylarca işyeri önünde 
kalması ne demek? Çok genç insanlar var bura-
da ve hayatından fedekarlık yapıyorlar. Bu kayba 
rağmen mücadele ruhunu yitirmedik. Biz burada 
mücadele etmeyi öğrendik, bunu kaybetmeyelim 
istiyorum” diyor. 

mızı aradık. İşveren, bizim birliğimizi bozmaya ça-
lıştı ve çıkarlarına ters düştüğü için gözümüzün 
yaşına bakmadı. Bu süreç daha uzayacak ama 
bırakmayacağız.” 

‘Sendikasızlığa alet olmayın’

Emre Ergin de, diğer araç muayene işyerlerin-
den getirilen işçilere bir çağrısı var; “Bu oyuna alet 
olmayın. Sizler buraya gelip gittikçe bizim işimiz 
daha da zorlaşıyor. Bugüne kadar nerede ekmek 
kazanıyorduysanız oraya dönün. Sizlerin de sendi-
kaya ihtiyacı var ancak ya farkında değilsiniz yada 
çekindiğiniz başka bir şey var. Şu an bizim işten 
çıkarılmış olmamız başlı başına bir örnek. Ben 
tam bir yılımı doldurduğum gün işten çıkarıldım. 
Sendika olayı işverenin kulağına gidene kadar her 
şey gayet güzel yürüyordu. İnsan marifetine da-
yalı bir iş olduğu için bazı küçük hatalar gözden 
kaçabiliyordu ve bu ufak tefek hatalar gayet insani 
karşılanıyordu. Sendika gündeme geldikten sonra 
çay molasından iki dakika geç gelmemizi bile işten 
atma gerekçesi yaptılar.” 

Gebze Şube Başkanımız Ali 
Rıza Atik de, Türkiye genelin-
de Tüvtürk’e bağlı çok sayıdaki 
işyerinde sendika olduğu halde 
Kocaeli’nde işverenin ortaya koy-
duğu bu direnci örgütlülüğün ta-
şerona yayılmasını istememesine 
bağlıyor. Atik şöyle diyor; “Bura-
da sürecin uzamasının çok çeşit-
li nedenleri var. İşverenler, yasal 
boşluklardan yararlanıyorlar ve 
bu boşlukları kendi lehlerine kul-
lanıyorlar. Örneğin önce çoğun-
luk tespitine itiraz ettiler. Zaman 
içerisinde örgütlülükten kurtul-

manın hesabını yapıyorlar. Sen-
dikadan vazgeçiremeyince psi-
kolojik baskı yapıldı. Ardından da 
işten atma yoluna gitti. İşverenler 
özelleştirme ile birlikte kamuya 
ait işletmelerde de sendikal ör-
gütlülüğü dağıtmak istiyorlar. Ör-
gütlü işçiyi dağıtmak özelleştirme 
süreçlerinin sonuçlarından biridir. 
Özelleştikten sonra örgütsüz 
çalışacaklarını düşündüler ama 
TÜVTÜRK’ün bünyesinde 5 ilde 
sendikal örgütlülük sağlandıktan 
sonra taşeronlara da yansımasın 
diye burada direnç gösteriyorlar. 

Kocaeli’nde bu düğüm çözülür-
se diğer taşeron işçilerin önünü 
de açacak. Biz, bir arkadaşımızla 
kalana kadar buradayız. Tüm ola-
naklarımızı kullanacağız.”

‘Örgütlenme Taşerona Yayılmasın İstiyorlar’

Aracını muayeneye getiren ancak işin aksaması nedeniyle 
sıra bekleyen Ramazan Aslanyürek ve Mustafa Ersoy 

adlı vatandaş da direnişteki işçilerin haklı mücadelesini 
desteklediklerini belirtiyor.  
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kardıklarında biz sessiz kaldık. En son Ramazanda 
Bayramında işten çıkartma yapıldı ve bu arkadaş-
larımız aileleriyle sıkıntı yaşadılar. Bizler de bunun 
böyle gitmeyeceğine karar verdik. Sendikaya baş-
vurduk. Örgütlendik. Çoğunluğu sağladık. Bu kez 
baskılar başladı.” 

Üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Baştan, 
biri engelli olan çocuğunun hastanede kaldığı gün-
lerde bile devamsızlık yapmadığını belirtiyor; “6 
yıldır performans sıralamasında hep birinci sıra-
daydım. Raporlarım 2 günü geçmez. Benim çocuk 
doğuştan rahatsız. Sırtındaki su kesesi nedeniyle 
hastanede fizik tedavi gördü. Sabah işimde oluyor 
akşam hastanede oluyordum. Bir gün bile devam-
sızlık yapmadım. 6 yıldır hiç devamsızlık yok, per-
formans sorunum yok, bir savunmamız istemen-
miş. Çoğu zaman bizi tebrik edenler sendika lafını 
duyduktan sonra sudan gerekçeleri öne sürerek 
işten çıkardılar.” Ailesini sendikanın yardımıyla 
geçindirmeye çalıştığını belirten Baştan, eşinin de 
bu mücadelede yanında olduğunu ve “gerekirse bi-
leziğimi bozdurur eve bakarız” dediğini aktarıyor. 

“Daha önce sendika deneyimimiz yoktu. Sa-
ğolsun sendika yöneticilerimiz bizlerin yanında ol-
dular” diyen Baştan, direnişin 20. Gününe tesadüf 
eden 29. Genel Kurul’a katılmış olmasını ise şöyle 
anlatıyor; “Oraya gittiğimizde karamsarlık vardı. Ne 
yapacağımızı bilmiyorduk. Arkadaşlarımızın coşku-
sunu gördük. DHL ve UPS’deki arkadaşların karar-
lıkla bu işin üstesinden nasıl geldiklerini gördük. Bu 
bize cesaret verdi. Üstelik bu mücadeleler daha zor 
rakiplere karşın sonuçlanmış. İnancımız arttı.”

Kocaeli’nin merkez ilçelerinden Köseköy’de bu-
lunan Köseköy Araç Muayene İstasyonu önünde, 
direniş çadırındayız. Takvim yaprakları 29 Mayıs 
2015’i; direniş takvimi ise 106’ıncı günü gösteriyor. 
Direnişteki araç muayene işçileri, yağmura ve ça-
mura aldırmadan 3,5 aydır hakları için işe gelir gibi 
direniş alanına geliyorlar ve yağmurdan korunmak 
için işyeri önüne kurdukları çadırın altında ekmek 
mücadelesinde geçen 106 günün değerlendirmesi-
ni yapıyorlar. 

‘Tüvtürk’ün toplu kıyımına ihtimal 
vermiyordum’

Tem A.Ş’de MKG elemanı olarak çalışan Uğur 
Akçan, 4 Nisan 2014 tarihinde, akşam mesaisinden 
sonra toplu bir şekilde ve çevik kuvvet eşliğinde 
işten çıkarıldıklarını anlatıyor. Tüvtürk tarihinde 
ilk defa bu şekilde bir işten çıkartma yaşandığı-
nı belirten Akçan şöyle devam ediyor; “Biz yasal 
başvuruyu yatıktan sonra işverenin tutumları bir 
atma korkusunu hissettiriyordu. Sıra belki bize de 
gelirdi ama toplu bir şekilde atılacağımıza ihtimal 
vermiyordum. Çünkü burada teknik bir iş vardı ve 
her bir personelin yetiştirilme süreci o kadar kolay 
değil.” Akçan, bu işte Tem A.Ş’nin tek başına olma-
dığını TÜVTÜRK’ün de yardım ettiğini düşünüyor.

UPS ve DHL başarısından güç aldık 

Kıdemli teknisyen Bayram Baştan da işyerinde 
daha önce şikayette bulunanların süreç içerisinde 
işten çıkarıldığını belirterek şunları dile getiriyor; 
“Seslerini çıkaran arkadaşları teker teker işten çı-

‘Burada Herkes Ekmeğini Bölüştü’
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yene işi- geleceğinin olduğunu düşünerek ve her 
şey yerine oturdu diyerek evliliğe adım atmıştım. 
Amirlerimizde bu işte gelecek var diyorlardı. An-
cak bu sonuçla karşılaştık pişman değiliz. Her şey 
geleceğimiz için. Burada daha bir kenetlendik. En 
önemli şey de ortak bir amacımızın olması.”

İş güvencesi için yola çıktık

İş güvencesi elde etmek amacıyla sendikaya 
üye olduklarını, ancak işverenin e-devlet şifrele-
rini istemekle kalmayıp işten atma yoluna gittiği-
ni aktaran Bülent Yılmaz adlı işçi de şunları ifade 
ediyor; “İçeride bir geleceğimiz yoktu. Ne kadar ça-
lışacağımdan habersizdim. Bu iş yerine 2008’den 
bu yana 8 bin kadar işçi alınmış. Bunların 5 bin’i 
işten çıkarılmış. Şu an 3 bin işçi çalışıyor. Bizim ise 
bir güvencemiz yoktu. 35-40 yaşıma geldiğimde 
hangi işyerinde beni işe alırlar?” Performans ge-
rekçesinin tamamen uydurma bir gerekçe olduğu-
nu belirten Yılmaz, “Madem performansımız dü-
şüktü neden TÜVTÜRK’ten iş teklifi geldi ve diğer 
istasyonlarda gelip çalışın dediler?” diye soruyor. 

Bahri Yalçınkaya adlı işçi de iş güvencesi hede-
fiyle yola çıktıklarını belirtiyor. “Bu işyerinde 4 Ra-
mazan gördüm geçirdim her birinde bir arkadaşımız 
işten çıkarıldı” diyen Yalçınkaya, 10 ay önce evliliğe 
adım attığını ve düğün masrafl arını yeni düze çıkar-
dığını belirtiyor. İşverenin mobbing dahil her türlü 
yıldırma politikasına göğüs gerdiklerini belirten 
Yalçınkaya, işverenlerin işçinin söz hakkı olmasın 
diye sendikal çalışmayı engellediğini ifade ediyor. 

Yalçınkaya’nın konuşmasını Mutlu Beytar ta-
mamlıyor; “106 gün değil 365 gün de sürse burada 
bu işi sürdürmekte kararlıyız. Burada arkadaşlarım-
la beraber olmaktan mutluyum. Sürecin uzayacağı 

Direnişte daha çok kenetlendiklerini belirten 
Baştan, “Bu imkan dışarı çıkınca doğdu. Şimdi 
herkes birbirini daha iyi tanıyor. Örneğin, toplu 
olarak kongreye gidip gezdik. Mümkün değildi bu 
insanları biraraya getirip Sultanahmet’e gidip gez-
mek.. ama bu direniş sayesinde bu da oldu” diyor. 
106 günde hiç boş durmadıklarını belirten Baştan, 
bütün emek örgütlerini gezerek buradaki sorunu 
anlattıklarını bunun neticesinde de kendilerine 
önemli bir desteğin verildiğini belirtiyor. 

Burası bize dayanışmayı öğretti 

Murat İşcan da işten, polis eşliğinde çıkartıl-
mış olmalarını “işverene yakışmayan bir davranış” 
olarak nitelendiriyor. Birliği ve beraberliği yaşaya-
rak pekiştirdiklerini belirten İşcan, direnişte geçen 
süreyi şu cümlelerle özetliyor; “Burada herkes 
ekmeğini bölüştü. Derdimizi paylaştık. Gelecekte 
neler yapabiliriz onları konuştuk. Bazen hüzünlen-
dik, bazen güldük. Önemli bir deneyim olduğunu 
düşünüyorum. Bundan sonra bizim gibi bu duruma 
düşenlerin -ki umarım düşmezler- yanlarına uğra-
madan geçmeyeceğiz. Biz de birer paket çay-şeker 
alarak yanlarına oturacağız. Her türlü maddi ma-
nevi desteği sunacağız.” 

‘Temmuzda düğünüm var ama kız tarafı 
işsiz olduğumdan habersiz’ 

Yeni yuva kurma hazırlıkları yaparken işsiz kal-
dığını belirten Mustafa Kurt da şöyle diyor; “Ailem 
kararıma saygı gösteriyor ve bu mücadelede beni 
destekliyor ancak Temmuzda düğünüm var ve kız 
tarafı daha haberdar değil bu durumdan. Evlendi-
ğimizde haberleri olacak artık. Bu işin –araç mua-

Ali Östek: 4 yılın sonunda işten çıkarıldım. İş-
veren, içeride hala bizi kötülüyor. Müşterilere, ‘iki-
den fazla maaş alıyorlardı, bütün haklarını verdik’ 
diyor. Bu doğru değil. Evliyim. Bir çocuğum var. 
Evim buraya çok yakın. İşten çıkarıldığım gün dü-
ğüne gidecektik eşimle. Telefondan öğrendi işten 
çıkarıldığımı ve onun üzerine işyerine geldi. Ağladı, 
‘haksızlık yapıyorsunuz’ diye bağırdı. Şu an kendisi 
sonuna kadar yanımda. Akşamları ek iş yapıyorum. 
Üç-beş yolumuzu buluyoruz. Sağolsun sendikamız 
da maddi yardım yapıyor. Ben sonuna kadar bura-
dayım. Birlikten kuvvet doğar. Kazanacağımıza ina-
nıyorum. 

‘Eşimin Desteği Güç Veriyor’ 
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biraz ters karşıladılar bizi. Haklı olduklarını gör-
dük. Sendikalı bir yerde hiç çalışmadım. Ama bir 
fikrim vardı. Sendikalı olmak arkadaş ortamı gibi 
hakkımızı birlikte savunacağımız bir yer. Umarım 
bu işimiz olur.” 

aşikar. Sendikamız bize destek veriyor. Hakkımızı 
alana kadar, masaya oturup toplu sözleşme imza-
layana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” diyor. 

İzmit için olağan şeyler

İzmit’in bir işçi kenti olması nedeniyle hemen 
her aileden birisinin işten çıkarılma süreci yaşadı-
ğına vurgu yapan Şakir Can da, çevredeki halkın 
yaklaşımlarının olumlu olduğunu ve destek verdi-
ğini söylüyor. Diğer istasyonlardaki taşeron işçi-
lerinin de gözü ve kulağının burada olduğunu be-
lirten Can, işverenlerin sendikal çalışmanın diğer 
istasyonlara yayılmaması için bu mücadele karşı-
sında birleştiklerini ifade ediyor. 

Bizi koruyan bir çatı olsun istedik 

“Genel amacımız sendikaya üye olup iş güven-
cesi sağlayarak sosyal kazanımları arttırıp iyi bir 
iş seviyesine ulaşmaktı. En önemli şey iş güvence-
siydi bizler için. Ülkede zaten böyle bir sıkıntı var. 
Sendika işçinin çatısı olacaktı, koruyacaktı böyle 
düşünerek karar verdik” diyen MKG işçisi Mehmet 
Yıldız da, işverenlerin daha çok kendi cebine giren 
parayı düşündüklerini insan emeğini hiçe saydıkla-
rını ifade ediyor. 

Başka bir istasyondan işten çıkarılan arkadaş-
larının yerine getirildiğini ancak kendisinin de sen-
dikaya üye olduktan sonra işten çıkarıldığını anla-
tan Bayram Karakuzu da şunları söylüyor; “İşten 
atılan arkadaşların yerine geldiğimizde arkadaşlar 

Direniş Çadırında Bir Gün 
Haksızlıklara dur demek için sendikaya üye 

olduğunu belirten Adem Kayhan direniş çadırında 
geçen bir günü şöyle özetliyor; “Sabah, çalışan 
personel gelmeden önce gelip çadırımızı açıyo-
ruz, çayımızı demliyoruz. Personel içeriye girdi-
ğinde sloganlarla vs. derdimizi anlatmaya çalışı-
yoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Gün içinde aralıklarla 
slogan atıyoruz. Akşam saat 5.30 sıralarında 
ayrılıyoruz. Gün içinde ziyaretçilerimiz oluyor. 
Amacımıza ulaşana kadar buradayız ve bir yere 
gitmiyoruz.” 

Sendikal mücadele veren Hassas Boru işçileri, TÜVTÜRK işçileriyle dayanışma ziyaretinde...
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Bursa’da kurulu bulunan Gürsoy Şirketler Gru-
buna bağlı Me-Par Nakliyat işyerinde başlayıp 
İstanbul ve Kocaeli’ndeki işyerlerine de yayılan 
örgütlenme çalışmamız işverenin hukuki boşluk-
ları kullanarak yaptığı itirazlar nedeniyle henüz 
tamamlanamadı. İşveren sadece hukuki boşluklar-
dan yararlanarak davaları sürüncemede bırakma 
taktikleriyle de yetinmedi. Çok sayıda üyemizi uy-
durma gerekçelerle işten çıkardı. 

Sendikamızın ve üyelerimizin bütün başvurula-
rına rağmen işverenin hukuksuzlukları karşısında 
kılını kıpırdatmayan, bir türlü harekete geçmeyen 
devlet mekanizması işverenin menfaatleri söz ko-
nusu olduğunda ise hızla çalışan mükemmel bir 
makineye dönüşüyor. İşçilerin şikâyetlerine karşı 
duyarsız kalan, aylarca hareketsiz kalan savcılıklar 
ve kolluk kuvvetleri işverenin bir başvurusunda ise 
hemen harekete geçmekte hiçbir sakınca görmüyor. 

Hantal ve etkisiz mahkeme süreçleri, hukuki 
süreçler, söz konusu olan işverenlerin menfaati 
olunca bir anda hızlanmaya başlıyor. Binbir emek 
ve çabayla sağlanan çoğunluğa karşı işverenin bir 
sayfadan ibaret itiraz yazısı, toplu sözleşmenin 
imzalanmasını, örgütlülüğün başarıya ulaşmasını 
aylarca, hatta yıllarca engelleyebiliyor. 

Çoğunluk Tespitine İtiraz Edilmişti

Me-Par Nakliyat işyerinde işverenin çoğunluk 
tespitine itiraz davası henüz sonuçlanmadığı için 
her hangi bir ilerleme sağlanamadı. İşveren tarafın-
dan İstanbul Anadolu 3. İş Mahkemesinde açılan ço-
ğunluk tespitine itiraz davası, bu mahkemenin yet-
kisizlik kararı üzerine İstanbul 9. İş Mahkemesine 
gönderildi. İstanbul 9. İş Mahkemesi’ndeki dosyanın 

duruşması 8 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak. 
Bilindiği gibi, Me-Par Nakliyat’ta 2011’de başla-

yan örgütlenme çalışmamız işverenin sendika üye-
si 26 işçiyi işten çıkarması ile kesintiye uğramıştı. 
İşten çıkarılan üyelerimiz adına açtığımız davalar-
da işverenin sendikal nedenle işçi çıkardığı tespit 
edilmiş olmasına rağmen işverene karşı cezai hiç-
bir işlem yapılmamıştı. Ne Çalışma Bakanlığı ne de 
Cumhuriyet Savcıları, Anayasal bir hakkı ihlal eden 
işverene karşı kılını bile kıpırdatmadı. 

İşe İade Davaları Devam Ediyor

İşveren sendikal tazminat ödemek istemediği 
işçileri yeniden işe başlattı. Üyelerimizin yeniden 
işlerine dönmeleri işyerinde yarım kalan sendikal 
çalışmanın yeniden canlanmasına, çok sayıda iş-
çinin sendikamıza üye olmasına vesile oldu. Sen-
dikamız kısa sürede işyerinde çoğunluğu sağlayıp 
çoğunluk tespiti için Çalışma Bakanlığı’na başvu-
ruda bulundu. İşverenin çoğunluk tespitine itirazda 
bulunması üzerine iddia ettiği işçi sayısının doğru 
olması ihtimaline karşı daha fazla üye sayısı ile 
birlikte yeniden çoğunluk tespiti istemi ile başvuru 
yaptık. Ancak devam eden prosedür sona ermediği 
için Bakanlık bu talebimizi cevapsız bıraktı. 

Bu arada, işverenin işçilerin sabrını zorlayan 
oyunları da devam etti. İşveren ve yetkilileri, kur-
nazlık sandıkları hukuksuz uygulamalarla işçilerin 
sabrını zorladı. Sendika üyesi birçok işçiyi baskı, 
tehdit ve şantajla sendikamızdan istifa ettirdi. İs-
tifa etmeyi kabul etmeyen çok sayıda üyemizi de 
işten çıkardı. İşten çıkarılan üyelerimizle ilgili aç-
tığımız işe iade davaları halen devam etmektedir. 

Me-Par Nakliyat’ta Hukuksuzluk Sürüyor 
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Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu’nun (ETF) 
yönetim kurulu üyelerine yönelik düzenlediği 
uluslararası şirketler semineri 11-12 Haziran 2015 
tarihinde Portekiz’in Sesimbra kentinde gerçek-
leştirildi. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun 
(ETUC) destek verdiği seminere Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk ile uluslararası ilişkiler uzmanımız 
Göknur Marş katıldı.

Toplantının ana gündemini uluslararası şirket-
lerde imzalanan toplu iş sözleşmelerinin yasal 
çerçeveleri oluşturdu. Sözleşme teklifl erinin oluş-
turulması, müzakere ve arabuluculuk süreci ile 
yasalarla belirlenen uzlaşı süreçleri üzerine taraf-
ların hukuki durumları aktarıldı ve sözleşmelerin 
uygulama örnekleri açıklandı.

Ulusötesi şirketlerde toplu iş sözleşmeleri 
temelinde dört farklı atölye çalışmasına da yer 
verildi. ‘Sürdürülebilir Taşımacılık’, ‘Küresel Ör-
gütlenme ve Sınıraşırı Temsil’, ‘Sözleşmelerin 
Sendikal Haklar ve İşçi Haklarını Artırıcı Yönü’, 
‘ETF Avrupa Adil Taşımacılık Kampanyası’ ko-
nulu atölye çalışmalarında mevcut sözleşmeler 

değerlendirildi, yeni kampanyalar hakkında bilgi 
paylaşıldı.

DHL Türkiye’de örgütlenme kampanyamız ve 
imzalanan toplu iş sözleşmesinin de yer aldığı su-
numlarda gelecek döneme ilişkin örgütlenme planı 
oluşturuldu.

UPS ve DHL örgütlenmelerine ilişkin bilgi ve-
ren Genel Başkanımız Kenan Öztürk, her iki örgüt-
lenme kampanyasında etkin kılınan uluslararası 
dayanışmanın önemli rol oynadığını vurguladı. 
TÜVTÜRK-Tem Kocaeli’de gelinen sürece de deği-
nen Öztürk, Türkiye’de araç muayene işinin özel-
leştirilerek işletme hakkının 20 yıllığına Doğuş 
Otomotiv, TÜV SÜD ve Bridgepoint’ten oluşan 
TÜVTÜRK’e verildiğini aktardı. TÜVTÜRK’ün çok 
uluslu yapısına dikkat çeken Öztürk, buradaki so-
runun çözülmesi noktasında da uluslararası daya-
nışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. TÜVTÜRK’e 
bağlı iki ayrı işyeri önünde direnişin sürdüğünü be-
lirten Genel Başkan Kenan Öztürk, sendikamızın 
amacının işten çıkarılan işçilerin geri alınarak iş-
yerinde toplu sözleşmeli bir düzene kavuşmalarını 
sağlamak olduğunu ifade etti.

“Uluslararası Şirketler Semineri” 
Portekiz’de Gerçekleşti
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DHL şirketinde örgütlü bulunan sendikalar, 
Hindistan’da biraraya gelerek şirketin buradaki 
çalışanlarına yönelik baskılarını gündemine alan 
toplantı gerçekleştirdi. ITF’nin çağrısı ile 15-17 
Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen “DHL sen-
dikalar ağı” toplantısına Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 26 ülkeden 80 sendika temsilcisi ka-
tıldı. Toplantıda sendikamızı, Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk ile uluslararası ilişkiler uzmanımız 
Göknur Marş temsil etti.

DHL-Hindistan’da bir süredir örgütlenme faa-
liyeti yürüten DHL/Delhi ve DHL/Mumbay sendi-
kaları, işverenin yoğun baskısı ile karşı karşıya. 
DHL şirketi, bünyesindeki kuryeleri “yönetici” gibi 
göstererek çalışanların sendika hakkını engelliyor. 
Hindistan yasalarına göre bir şirkette “yönetici” 
statüsünde çalışanlar sendikaya üye olamıyor. 

Toplantı sonunda, Hindistan’daki sendika kar-

şıtı tutumun devam etmesi halinde küresel düzey-
de eylem yapma kararı alındı.

“DHL Sendikalar Ağı” Toplantısı Hindistan’da Yapıldı

Alman postacılık şirketi Deutsche Post’ta 
toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla 
sonuçlanması üzerine ülke genelinde iş bırakma 
eylemine gidildi. Hizmet sendikası Ver.di, Deuts-
che Post’ta görev yapan 140 bin dolayında söz-
leşmeli personelin haftalık çalışma saatlerinin 
38,5’tan 36’ya indirilmesini talep ediyor. Sendi-
kanın iş bırakma çağrısı özellikle Hessen, Kuzey 
Ren-Vestfalya, Bavyera, Baden-Württemberg ve 
Brandenburg eyaletlerinde etkili oldu. Eylemin 
mektup ve posta dağıtımını aksattığı bildirildi. 
Almanya’da  toplu sözleşme anlaşmazlığının per-
de arkasında şirketin paket dağıtımında sözleş-
meli personel çalıştırma projesi yatıyor. Deuts-
che Post, bünyesinde kuracağı yeni bir şirketle 
binlerce kişiyi daha düşük maliyetle çalıştırmayı 
hedefliyor. Yeni şirkette toplu sözleşme kapsamı 
dışındaki nakliye ve lojistik sektörlerinde uygu-
lanan bölgesel maaş tarifeleri geçerli olacak. Ver.
di sendikası bir yandan toplu sözleşme sürecini 
yürütürken bir yandan da bizdeki adıyla ‘taşeron’ 
uygulamasına geçit vermemek için eylemler ör-
gütlüyor. 

Ver.di’den Etkili Grev
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AKP Hükümetinin kıdem tazminatını fona dev-
retme girişimi ve kiralık işçiliği getiren yasal dü-
zenlemelerine karşı, Türkiye İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (Türk İş) Başkanlar Kurulu’nun aldığı 
karar ve ilan ettiği eylem programı doğrultusunda 
uyarı eylemleri yapıldı. Kocaeli, Eskişehir Tekirdağ, 
Adana, Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul’da gerçek-
leştirilen yürüyüş ve eylemlerde kıdem tazminatı 
hakkının herhangi bir şekilde tartışma konusu ya-
pılmaması dile getirildi. Yapılan açıklamalarda, kı-
dem tazminatı süresinin azaltılması gibi bu hakkın 
tasfiyesine yada zayıfl atılmasına yönelik her türlü 

girişimin karşısında cevabın, genel grev olacağı 
ifade edildi. 

sini başarıyla sonuçlandırdığını belirtti. Toplantı 
sonunda, Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenler 
için yardım kararı alındı.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk’ün de içeri-
sinde yer aldığı ETF Yönetim Kurulu, 19-20 Kasım 
2014 tarihinde Brüksel’de toplandı. Toplantıya ITF 
Genel Sekreteri Stephen Cotton da katıldı. İki gün 
süren toplantıda ETF’nin örgütlenme kampanya-
ları ile sosyal kampanyaları üzerinde duruldu ve 
uluslararası şirketlerde örgütlenme çalışmalarına 
ilişkin bilgi paylaşıldı. Toplantıda söz alan Genel 
Başkanımız Kenan Öztürk, Türkiye’de çalışma ha-
yatındaki sorunlara değinerek sendikal örgütlen-
me önünde engellerin devam ettiğini söyledi. Öz-
türk, tüm zorluklara karşın TÜMTİS’in kargolarda 
örgütlenmesini sürdürdüğünü UPS ve DHL gibi 
uluslararası öneme sahip iki şirkette örgütlenme-

ETF Yönetim Kurulu Brüksel’de Toplandı 

ITF Eğitim Semineri Yalova’da Yapıldı 
Uluslararası federasyonumuz 

ITF tarafından düzenlenen eği-
tim semineri Yalova’da yapıldı. 
ITF’e bağlı İsveç Taşıma İşçileri 
Sendikası’nın (LOTTO) desteklediği 
seminerde, örgütlenme deneyimleri 
paylaşıldı ve yeni örgütlenme 
stratejileri üzerinde duruldu. ITF 
eğitim uzmanı Christine Ssebowa 
Ascott ile İngiltere UNITE sendi-
kasından Martin Mayer’in sunumu 
ve Petrol İş Eğitim Uzmanı Erhan 
Kaplan’ın moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen seminer sendikamızın 
merkez ve şube yöneticileri ile uz-
manlarına yönelik olarak ele alındı. 

Kıdem Tazminatı İçin Uyarı Eylemi

B İ Z D E N  H A B E R L E R
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işçilerin e-devlet şifrelerine el koyarak istifaya 
zorladığını belirten Yılmaz, işçilerin sendikaya 
üye olmasının anayasal bir hak olduğunu, bunu 
engellemenin ise suç olduğunu ve konuya ilişkin 
yasal işlem başlatıldığını aktardı. 

Türk-İş’e bağlı sendikalar ile siyasi parti ve 
kitle örgütü temsilcilerinin de destek verdiği ey-
lemde konuşan Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Sabri 
Özdemir de, Me-par işçilerinin ve sendikamızın 
yanında olduklarını, mücadele başarıya ulaşana 
kadar destek ve dayanışmada bulunmaya de-
vam edeceklerini söyledi. 

Ankara Şube; Şaşmaz Sanayi Sitesindeydi 

Ankara’da, sabah saatlerinde Şaşmaz Am-
barlar Sitesi’nde bir araya gelindi. Basın açıkla-
masını okuyan Şube Başkanımız Nurettin Kılıç-
doğan, işçi sağlığı ve iş güvenliğini masraf ola-
rak gören işverenlerin önlem almaması, devletin 
de yeterli denetimleri yapmaması nedeniyle ül-
kemizde iş cinayetlerinin yaşandığını söyledi. 

Uluslararası üst örgütümüz ITF’in çalışma 
yaşamındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla 
ilan ettiği eylem ve etkinlik kapsamında örgütlü 
bulunduğumuz işyerlerinde “İnsana Yakışır İş/
Güvencesiz Çalışmaya Son” başlığı altında basın 
açıklamaları gerçekleştirildi. 
İstanbul 1 No’lu Şubemiz ile Ankara, Bursa 

ve İzmir Şubemize bağlı ambar ve kargo işyer-
lerinde gerçekleştirilen basın açıklamasında, 
sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldı-
rılması, iş cinayetlerinin önlenmesi ve taşeron 
uygulamasına son verilmesi istendi. 

İstanbul 1 No’lu Şube 

İstanbul Esenyurt’a basın açıklamasını 1 
No’lu Şube Başkanımız Ersin Türkmen okudu. 
Taşımacılık işkolunda sendikasız, güvencesiz 
ve günde 12-14 saat çalışan işçilerin durumuna 
değinen Türkmen, işçi emeği üzerindeki haksız 
rekabete son vermek için örgütlü mücadelenin 
şart olduğunu söyledi. 

Bursa Şube Me-Par Önünde Açıklama Yaptı

Bursa’da, Me-Par işçileri ile örgütlü bulun-
duğumuz diğer kargo ve ambar işyerlerinden 
üyelerimizin katılımıyla açıklama yapıldı. Genel 
Sekreterimiz Gürel Yılmaz, uluslararası eylem 
gününde, Me-par Nakliyat’ta sendikamıza üye 
işçilere yönelik baskı ve tehditlerin yoğunlaş-
tırdığı bir dönemde dayanışmanın anlamlı oldu-
ğunu vurguladı. Me-Par’da işveren vekillerinin 

 ITF Eylem Haftasında 
“İnsana Yakışır İş” Talebi 
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İzmir Şube; Ambarlar Temsilciliği Önünde 
Açıklama Yaptı

İzmir’de ambarlar sitesinde bulunan şube tem-
silciliğimiz önünde açıklama yapıldı. Açıklamayı 
Şube Başkanımız Şükrü Günseli okudu. Günseli, 
insan onuruna yaraşır bir iş ve güvenceli çalışma 
için mücadele etmekten, bunun için örgütlenmek-
ten başka çıkar yol olmadığını ifade etti. 

Grev Hakkı İçin Uluslararası Eylem 

İZMİR: İzmir Ambarlar Sitesinde üyelerimizin 
ve diğer işyerlerinden temsilcilerimizin katılımıy-
la açıklama yapıldı. İç güvenlik paketi ile kadına 
yönelik şiddet ve gündemdeki konulara değinen 
Şube Başkanımız Şükrü Günseli, iç güvenlik pa-
ketinin emekçilerin mücadelesini engellemeye 
yönelik olduğunu vurguladı.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC) ile üyesi bulunduğumuz Ulu slararası Taşı-
macılık İşçileri Federasyonu’nun (ITF) tüm dün-
yada grev hakkını savunmaya yönelik ilan ettiği 
18 Şubat 2015 Küresel Eylem Günü’nde örgütlü 
bulunduğumuz işyerlerinde basın açıklaması 
yapıldı.

İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, 
Gebze, İzmir ve Mersin şubelerimize bağlı 
nakliyat işyerlerinde üyelerimiz ile kargo 
işyerlerinden temsilcilerimizin katılımıyla yapı-
lan açıklamada, işçi sınıfının zorlu mücadeleler 
sonucu elde ettiği grev hakkının gasp edilmesine 
izin verilmeyeceği belirtildi. 

MERSİN: Mersin Şubemiz, Mersin Taşımacılık 
işyeri önünde basın açıklaması yaptı. Ambar işçi-
si üyelerimiz ve diğer işyerlerinden gelen temsil-
cilerimizin katılımıyla yapılan eylemde konuşan 
şube başkanımız Savaş Gürkan, “Grev hakkı, işçi 
sınıfının mücadele ederek, kanı ve canı pahasına 
kazandığı, Anayasalarla ve uluslararası sözleş-
melerle güvence altına aldırdığı temel insan hak-
larından biridir. İşçi sınıfı en önemli mücadele ve 
hak alma araçlarından biri olan bu hakkının gas-
pedilmesine izin vermeyecektir” dedi.
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İSTANBUL: İstanbul’da Anadolu yakasın-
da örgütlü bulunduğumuz ambar işyerlerindeki 
üyelerimizin katılımıyla basın açıklaması gerçek-
leştirildi. Basın açıklamasını okuyan Gebze Şube 
Başkanımız Ali Rıza Atik, grev hakkının savunul-
masının hayati önemde olduğunu vurguladı. 

ADANA: Ambar işçisi üyelerimizin katılımıyla 
yapılan basın açıklamasını Şube Başkanımız 
Halil Çekin okudu. Çekin, grev hakkına yönelik 
saldırıların uluslararası sınıf dayanışması ile 
engellenebileceğini vurguladı.

ANKARA: Ankara’da Şaşmaz ambarlarında 
bulunan işyeri temsilciliğimiz önünde toplanıldı. 
Basın açıklamasını yapan Şube Başkanımız Nu-
rettin Kılıçdoğan, grev hakkının gasp edilmesine 
karşı ortak mücadelenin şart olduğunu söyledi.

BURSA: Bursa şubemiz olumsuz hava şartları 
nedeniyle açıklamayı şube binası önünde gerçek-
leştirdi. Açıklamayı okuyan Şube Başkanı Özde-
mir Aslan, emek karşıtı politikalar nedeniyle grev 
hakkının ihlal edilmesiyle toplusözleşme hakkı-
nın da engellendiğini ifade etti.

GAZİANTEP: Gaziantep’te ambarlar sitesin-
de bir araya gelindi. Basın açıklamasını yapan 
Şube Başkanımız Mahmut Canyurt, son yıllarda 
pek çok grevin erteleme adı altında yasaklandı-
ğını belirtti. Canyurt, tüm emekçileri grev hak-
kını savunmak için mücadeleye omuz vermeye 
çağırdı. 
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Özgecan Unutulmadı

Miting alanında yapılan konuşmalar ve atılan 
sloganlarda, ‘sömürüye ve şiddete karşı mücade-
le’ vurgusu öne çıkarken, Mersin’de hunharca öl-
dürülen Özgecan Aslan nezdinde kadın cinayetleri 
protesto edildi. Kiralık işçi büroları ile kadın eme-
ğinin daha değersiz ve güvencesiz hale getirildiği 
belirtilen konuşmalarda, kadınların direnmeye ve 
yaşamı savunmaya devam edecekleri ifade edil-
di. Miting, Sarya Müzik Grubu ve Ahu İrani’nin 
şarkıları eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kadıköy’de 
yapılan mitingle kutlandı. 

Dokuma işçisi kadınların “Eşit işe eşit ücret” 
mücadelesinin bir kazanımı olan ve günümüzde 
kadınların, sömürüye ve şiddete karşı eşitlik ve 
özgürlük mücadelesini ifade eden 8 Mart, dünyada 
ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
İstanbul’da bu yıl 8 Mart’ta binlerce kadın Kadı-

köy’deki mitingde buluştu. 8 Mart Kadın Platformu 
tarafından düzenlenen mitinge, sendikalar, emek ve 
meslek örgütleri ile kitle örgütü ve siyasi partiler-
den kadınlar katıldı. Sömürüye karşı eşitlik ve öz-
gürlük taleplerini dile getiren kadınlar, evde, sokak-
ta, işyerinde kadına yönelik şiddete “hayır” dedi. 

SGBP Kadın Koordinasyonu 
Kadıköy’deydi

Sendikamız, bileşeni olduğu Sendikal Güç Bir-
liği Platformu Kadın Koordinasyonu (SGBP KK) ile 
Kadıköy’deydi. TÜMTİS, Basın-İş, Belediye-İş, De-
riteks, Kristal-İş, Petrol-İş, Tekgıda-İş, Tezkoop-İş 
ve TGS üyesi kadınlar, Haydarpaşa Numune Has-
tanesi önünde bir araya gelerek buradan “Güven-
celi, Sendikalı İş, Şiddetsiz Yaşam İstiyoruz” yazılı 
pankart ile İskele Meydanı’na yürüdü. 

8 Mart Etkinliklerle Kutlandı 
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Yıldırım, kadın üyelerin daha fazla sorumluluk 
almaları yönünde çağrı yaptı. 

Çalışma Yaşamı ve Cinsiyet Temelli 
Sorunlar 
Neslihan Taşoluk Nakaş da, çalışma yaşamında 

kadınların karşı karşıya bulundukları sorunların 
yanı sıra, sendikanın yapısı, işleyişi, kadınların 
sendikalara katılımı ve sendikal örgütlenmedeki 
rolü üzerinde durdu. 

Cinsiyet ayrımcılığı ve emek sömürüsü bağla-
mında sendikalaşmanın önemine değinen Nakaş, 
çalışma yaşamındaki sorunların örgütlenerek aşı-
labileceğini vurguladı. 

Ülkemizde kadınların sendikalara katılımı ile 
yönetim ve karar organlarında temsilinin düşük ol-
duğunu belirten Nakaş, sendikal alanda kadınların 
söz sahibi olmasında daha kapsayıcı politikalara 
ihtiyaç olduğunu vurguladı. Karar alma ve uygu-
lama süreçlerinde kadın üyelerin de sorumluluk 
alması gerektiğini belirten Nakaş, “İlk adım çok 
önemlidir” dedi. 

‘Çocuk Bakımı ve Ev İşi Öne Geçmemeli’ 
Ev işi ve çocuk bakımı gibi sorumlulukların sen-

dikal alandaki sorumlulukların önüne geçmeme-
si gerektiğini belirten Nakaş, geçmişte yaşanan 
Novamed, TEKEL, Kent gibi grev ve direnişlerde 
kadınların önemli roller üstlendiklerini hatırlata-
rak “Kadınlar bir yandan direnişini sürdürürken 
bir yandan da eş ve çocuklarını telefonla arayarak 
evdeki sorumluluklarını yerine getiriyordu. Evde-
ki sorumluluğunu eşi ve ailesi ile paylaşarak grev 
yerine geliyordu. Kadının yükü her yerde daha faz-
la ancak bu durum diğer sorumluluklarının önüne 
geçmemeli” diye konuştu.

Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu’nun 
( ITF) desteklediği kadın işçilere yönelik sendi-
ka eğitimi, Gebze -Anadolu ve Avrupa yakasında 
örgütlü bulunduğumuz işyerlerinde üyelerimizin 
katılımıyla yapıldı. 

ITF’in işyerinde cinsiyet ayrımcılığına dayalı 
sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile kadınların 
sendikalara katılımı konusunda bilinçlendirilmesi-
ni amaçlayan eğitim çalışması 18 Aralık 2014 tari-
hinde Gebze şubemizde, 20 Aralık’ta ise Sendika-
mızın Fatih’te bulunan genel merkezinde yapıldı. 

Eğitim çalışması, Tek Gıda İş Sendikası Teşki-
latlandırma Uzmanı Neslihan Taşoluk Nakaş’ın 
sunumu ile gerçekleştirildi.

‘Kadın Üyelerimiz Örgütlenmemizde 
Önemli Rol Üstlendi’ 
Eğitim çalışması öncesinde Genel Başkanımız 

Kenan Öztürk ile Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
Muharrem Yıldırım birer konuşma yaptı. Emek 
gündemine değinen Genel Başkanımız Kenan Öz-
türk, kıdem tazminatının fona devredilmesi, özel 
istihdam büroları ile taşeronlaştırmanın ve esnek 
çalışmanın önümüzdeki dönemin temel sorunları 
arasında yer almaya devam edeceğini söyledi. 

Taşımacılık İşkolunda Kadınlar da Var 
İşkolundaki genel sorunlara değinen Genel Ör-

gütlenme Sekreterimiz Muharrem Yıldırım da taşı-
macılık sektöründe erkek çalışanların ağırlıkta ol-
duğunu, bu nedenle sendikamızda kadın temsilinin 
düşük olduğunu belirtti. İşkolumuzda son yıllarda 
kadın çalışanların artış göstermesinin sendikamı-
zın kadın üye sayısına da yansıdığını belirten Yıldı-
rım, önümüzdeki dönemde yapılan planlamalarda 
bu durumun mutlaka gözetileceğini ifade etti.

Kadın Üyelerimiz Eğitim 
Çalışmasında Buluştu
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Sürekli bir ‘elenme korkusuyla’ çalıştıklarını 
ifade eden Nadire Sonbahar, “Çalışma şartları 
yoğundu. Bazen yazın nasıl geçtiğini anlamazdık. 
Sürekli mesai vardı. Geceleri de mesaiye kalıyorduk. 
İlaç sektörü olduğu için mecburen mesaiye kalıyor-
duk. Ertesi gün çağırmazlarsa eleniriz korkusuyla 
yorgun da olsak işe gidiyorduk” diye anlatıyor.

5 Yıl Sigortasız Çalıştım
Menekşe Gündoğdu da, yengesi Nadire gibi DHL 

şirketinin önceli olan Trans Beynak ve Eksel’de 
1999 yılında günlükçü olarak başladığını ifade edi-
yor. Akraba tavsiyesi ile işe başladığını belirten 
Menekşe hanım, 5 yıl boyunca sigortasız çalıştı-
ğını belirtiyor ve zorluklarla geçen çalışma hayatı-
nın ilk günlerine ilişkin şunları dile getiriyor; “Gün-
lük olarak işyerinde kutu değişimi yapıyorduk. 
Çalışma saatimiz yoktu. Bunları bitirdikten sonra 
evimize geliyorduk. İşimiz tam gün sayılıyor ve üc-
retlerimiz aylık ödeniyordu. 7 yaşlarındaki kızım ve 
4 yaşındaki oğlum okula gidiyordu. Onlar okuldan 

Çalışma hayatına kargo işçiliği ile başlayan 
ve DHL şirketine 15 yılını veren Nadire Sonbahar 
“Bu işe günlükçü olarak başladık” diyor. Akraba-
larından pek çoğunun kargo işçiliği ile geçindiğini 
belirten Nadire Hanım kendisinin de akrabaları-
nın tavsiyesi üzerine işe başladığını söylüyor. Bu 
sıralarda henüz ilkokul çağında olan çocuklarını 
evde tek başına bırakarak işe gitmek zorunda kal-
dıklarını belirten anne Sonbahar, hiç arzulamadığı 
halde kızı Burcu’nun da aynı işyerinde çalışmaya 
başladığını anlatıyor. 

İşten Atılma Korkusuyla Yaşadık

Anne Sonbahar şöyle diyor; “İşe ihtiyacımız 
vardı; burası çıktı karşımıza. İlk başladığımızda 
zorlukları vardı bu işin. Aklımız evde bıraktığımız 
çocuklarımızda kalıyordu. İki çocuğumu da evde 
yaşıtı olan kuzenleriyle bırakıyordum çoğu zaman. 
Kızım Burcu’nun kendi mesleği olan deri tekniker-
liğinde ilerlemesini isterdim ama kendi alanında iş 
olmadığından kargo işine başladı.” 

Günlükçü çalışmadan taşeron işçiliğine, taşeron işçiliğinden kadroya ve sendika 
üyeliğine... Her ikisi de kargo işçisi olan anne Nadire Sonbahar ile kızı Burcu Sonbahar 

evini İŞÇİ GÜCÜ’ne açtı. DHL Lojistik’te kendileri gibi kargo işçisi olan hala Menekşe ve 
Sakine ile iş arkadaşları Sevil de sohbetimize ortak oldu. Ekmeğini kargo işçiliğinden 

kazanan kadın üyelerimizle sendikal kazanımları, yaklaşan toplu sözleşme sürecini ve iş 
hayatında kadın olmanın getirdiği sıkıntıları görüştük. 

DHL işyeri kargo işçisi kadınlar; 
Sendika Bizim İş Güvencemiz Oldu

Ha y a t ın  İ ç i n d e n
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da, “Annem de aynı işyerindeydi. Çok kalabalık ve 
hareketli bir ortam vardı. Okul tatillerinde gençler 
ağırlıkta oluyordu. Etiket yapıştırma gibi işler yapı-
yordum ben. Biraz da eğlence gibi geliyordu” diyor. 

Sendikaya Nasıl Geldik? 

Örgütlenme sürecinde işten çıkarılan 51 işçi-
den biri olan ve işyerine sendikal kazanımlarla dö-
nen Burcu Sonbahar, DHL’de yaşanan örgütlenme 
sürecini ise şöyle özetliyor; “Her sene nisan ayın-
d a zam yapılıyordu. Zamlar düşük buluyor ve itiraz 
ettiğimizde ‘düzelteceğiz’ deniyordu. 2012 yılında 
da öyle olmuştu. Yine düşük zam yapılınca herkes 
isyan etti. Kimse geçindiremiyordu evini. İnsanlar 
mesaiye kalmayarak tepki gösterdiler. Şirketin üst 
sorumluları gelip toplantı talep ettiler. Depocular 
bu işe öncülük ediyorlardı. Önce onlarla toplantı 
aldılar. ‘Sorunlarınız neler?’ diye soruyorlardı, ko-
nuşan kişinin de ismini alıyorlardı. Bir süre sonra 
isimleri alınan kişiler tek tek çağrılıp işten çıka-
rıldı. Bunun duyulması üzerine işi bırakıp bahçeye 
çıktık. Atılanlar geri alındı. Yine toplantılar yapıldı. 
Ancak bir çözüm bulunamadı. Sonra sendikadan 
arkadaşlar gelip bizlerle görüştüler. Süreç sendi-
kayla devam etti.” 

Dönüşümüz Güzel Oldu 

Burcu, iki yıl boyunca kapısında sendikal müca-
dele verdiği işyerine dönerken yaşadığı duyguları 
şöyle anlatıyor; “İçeri girmek güzel bir duyguydu. 
İki yıl bekledik kapıda. Belki geri işe alınmayacaktık 

dönmeden eve geliyorduk ama evde tek kaldıkları 
da oluyordu.” Günlükçü kadınlara temizlik de da-
hil her işin yaptırıldığını anlatan Menekşe hanım, 
2-8 derecedeki Soğuk Oda’nın temizliğini yaparken 
hastalandıklarını ifade ediyor. 

Ağır Kaldırmaktan Bel Fıtığı Oldu

DHL’de başlarken çalışma ortamına ayak 
uydurmakta sıkıntı yaşadığını belirten Sakine 
Sonbahar da, “Daha önce hastanede çalışıyor-
dum. Taşımacılık işini yapmaya mecbur kaldık. İki 
çocuğumu düşünmek zorundaydım. İşyerinde ilk 
zamanlar sıkıntılar yaşadık ama bunları aşarak bu 
güne geldik” diyor. Sendikalı olmanın avantajla-
rına değinen Sakine, daha önce işyerindeki sıkın-
tıları dile getirdiklerinde karşılık bulamadıklarını 
işverenlerin sadece sorunu geçiştirmek için kendi-
lerine kulak verdiklerini ifade ediyor. 

Palet dizmek ve streç yapmaktan kaynaklı bir-
çok arkadaşı gibi kendisinin de bel fıtığı olduğunu 
belirten Sakine, “Ağır kaldırmaktan eklemlerimiz 
ağrıyordu ve ben de bel fıtığı oldum. Toplandık 
şikayetimizi söyledik. Raporlarınızı getirin dediler, 
götürdük. Ancak sadece hafif ürünlerin taşındığı 
bölüme kaydırdılar bizi” diyor. Sakine, bu hastalı-
ğın meslek hastalığı kapsamına alınması gerekti-
ğini belirtiyor. 

Etiket Yapıştırmak Oyun Gibiydi 

Lise yıllarında harçlığını çıkarmak için günlük-
çü olarak işe başladığını anlatan Burcu Sonbahar 
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önümüzdeki toplu sözleşme sürecine ilişkin olarak 
da, “Her zaman sendikamızın arkasında olalım 
vazgeçmeyelim. Eğer biz elimizdekini korumazsak 
eskiye döneriz” diyor. 

Sakine de, başarmış olmanın gurur verici oldu-
ğunu söylüyor ve ekliyor; “Bizler taşeron işçisiydik. 
Sendikayla birlikte kadroya geçtik. Taşeronda köle 
gibi çalışıyorsun. Haklarımızı savunamıyor cevap 
vermeye bile çekiniyorduk. Daha önce işten atılma 
korkumuz olduğu için sendika bizim iş güvencesi 
oldu. Şimdi ise haksız yere işten atamayacaklarını 
düşünüyoruz” 

DHL örgütlenme sürecinde kadın işçilerin hep 
önde olduklarını belirten Burcu, kargo işçisi kadın-
ların 1 Mayıs’a yoğun katılımını ise bu sürecin bir 
sonucu olarak değerlendiriyor. 

Annem Doğum Günümde Yanımda 
Olamamıştı

Sohbetimize katılan Sakine hanımın kızı Yağmur 
da, işyerindeki yaşamın evdeki yaşamı doğrudan 
etkilediğine vurgu yapıyor. İş hayatına yeni baş-
lamış, dış ticaret mezunu Yağmur şöyle diyor; 
“Annemle aynı sıkıntıları yaşamak istemediğimden 
kargo işine girmeyi düşünmedim. Annem yoğun ça-
lışıyordu. Örneğin akşam işten geldiğinde anneme 
bir şey anlatıyordum ‘tamam’ diyordu. Ardından 
kuzenim Burcu gelip aynı şeyi anlatınca ‘Aa öyle 
mi oldu?’ diye şaşırabiliyordu. İşteki stresini bize 
yansıtıyordu. Bir keresinde doğum günümde bile 
yanımda olamamıştı. Sendikadan sonra öğrenim 
paramız olduğunda rahatladık. Annem bize biraz 
daha zaman ayırdı. Kısacası hayat kalitesi arttı.” 

ama yeter ki sendika girsin biz olmasak da içerideki 
arkadaşlarımız haklarını alsın diye düşündük.” 

Sendikayla birlikte ücretlerde düzelmeler oldu-
ğunu, ikramiye ve öğrenim parası, doğum ve ölüm 
yardımları gibi sosyal haklarda önemli kazanımlar 
elde ettiklerini belirten Burcu, “Sendika bizim için 
iş güvencesi demek. İşten atılma korkumuz yok. 
Ancak ‘ne de olsa sendikamız arkamızda’ diyerek 
işimizi de aksatmıyor, elimizden gelenin en iyisini 
yapıyoruz” diyor. 

Birlik ve Beraberliğimizi Bozamadılar 

Bu süreçte işten atılan ve toplu sözleşme ile 
işine geri dönüşü sağlanan Sevil Açış da, iki yıl 
boyunca sigortasız çalıştığı işyerinde iş kazaları 
olması nedeniyle sigorta yapmaya başladıklarını 
ifade ediyor. Haksızlıklara karşı birlikte mücadele 
etmek için sendikaya üye olduklarını vurgulayan 
Sevil, iki yıl aradan sonra DHL’ye mutlu bir şekilde 
döndüğünü belirtiyor. 

Yaklaşık 2 bin kişiyi kapsayan toplu sözleşme-
nin kendileri açısından büyük bir başarı olduğunu 
belirten Sevil, bu süreçte işverenin işyerine başka 
bir sendikayı getirmesine rağmen birlik ve bera-
berliklerini bozmadıklarını söylüyor. 

Aklımız Dışardaki Arkadaşlardaydı 

“Biz içerdeyken aklımız hep dışarıdaki arka-
daşlardaydı” diyen Menekşe de, “Onlar da geri alı-
nır ve beraber devam ederiz, sendikalı olur ve hak-
larımız iyileşir diye düşündük hep. Onların içeriye 
girmesiyle çok mutlu olduk” diye ekliyor. Menekşe, 
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Sendikalı olmadan önce işye-
rinde işverenin psikolojik baskı-
larından dolayı çalışma hayatı-
mız oldukça zor şartlarda devam 
ediyordu. İşverenin karşısına çı-
kıp itiraz ettiğimizde “Sizi zorla 
çalıştırmıyorum. Çalışmıyorsanız 
işte kapı burada” diyerek bizleri 
baskı altında tutuyordu. Bizler 
de ekmeğimiz ve geleceğimiz için 
olumsuz şartlar altında çalışmak 
zorunda kalıyorduk. 

Bunun böyle gitmeyeceğini 
biliyorduk ve arkadaşlarla birlik 
olup sendikaya üye olmaya karar 
verdik. Bu kararı aldıktan sonra 
TÜMTİS Gaziantep Şube Sekre-
teri Mahmut Canyurt ile tanıştık. 
Şube sekreterimiz ve şube yöneti-
cisi arkadaşlarla birkaç toplantı 
aldıktan sonra işyerindeki arka-
daşlarla birlikte TÜMTİS sendi-
kasına üye olduk. 

Sendikaya üye olmamızla bir-
likte yasal süreç başladı ve işve-
rene ilk duyuru geldikten sonra 
ben ve 2 arkadaşım işten çıkarıl-
dık. İşyeri önünde 52 gün direniş 
yaşadık. Bu süre zarfında sendi-
kamız hep yanımızda oldu, maddi 
ve manevi her türlü ihtiyacımızı 
karşıladı. Bu süre zarfında işve-
ren türlü bahaneler öne sürerek 
örgütlenmemize engel olmak iste-
di. Ancak, sonunda kazanan biz-
ler olduk ve sendikamızın imzala-
dığı toplu iş sözleşmesi ile işimize 
geri dönüşümüz sağlandı.

Sendikalı olduktan sonra ha-
yatımızda birçok şey değişti. En 
önemli değişim ise kaderimizin 
artık işverenin iki dudağı arasın-
da olmamasıydı. “Bu şartlarda 
çalışıyorsan çalış, çalışmıyorsan 
işte kapı!” anlayışı artık yoktu. 
Bizim kaderimiz işverenlerin iki 

dudağı arasında olamazdı. İnsan-
ca ve onurlu yaşamaya bizlerin de 
hakkı var. 

Sendikaya daha önce üye ol-
mayışımın hüznünü yaşıyorum 
şimdi. Sendikamız sayesinde tüm 
sosyal haklarımıza kavuştuk ve 
insanca yaşamaya başladık. Bu 
süreçte desteğini bizden esirge-
meyen sendika yetkililerine Baş-
kanımız Sn. Kenan Öztürk nezdin-
de sonsuz teşekkür ediyoruz.

İlk kez 1 Mayıs heyecanını 
yaşadık

Sendikalı olduktan sonra ha-
yatımızda ilk defa 1 Mayıs’a katıl-
dık. Bundan önce hep televizyon-
larda izlediğimiz 1 Mayıs coşku-
sunu bu yıl arkadaşlarımla bera-
ber ilk defa yaşadık. Sendikamız 
TÜMTİS sayesinde 1 Mayıs’ı 
Gaziantep’te coşkuyla kutladık. 
Bu coşkuyu yaşarken bir taraftan 
da sınıf kardeşliğini ve dayanış-
masını öğrendik. Umarım bundan 
sonra da hayatımız bu şekilde de-
vam eder. 

Üye olduğumuz andan itiba-
ren başta sendika başkanımız 
Sn. Kenan Öztürk’e, Gaziantep 
Şb. Sekreterimiz Sn. Mahmut 
Canyurt’a ve sendika yöneticisi 
arkadaşlarıma desteklerini esir-
gemedikleri için sonsuz saygı du-
yuyor ve teşekkür ediyorum. 

Recep TOLU / Taşıroğlu 
Nakliyat / K.Maraş

Taşıroğlu Nakliyat işyerinden Recep TOLU, Ordu-Giresun Taşıt Muayene 
İstasyonu’ndan Deniz ÖZDEMİR, UPS işyerinden Mustafa YILMAZ çalışma 

yaşamındaki sorunları, sendikalı yaşamı ve toplusözleşmeli düzenin 
getirilerini İŞÇİ GÜCÜ’ne yazdı. 

Artık Kaderimiz İşverenin 
İki Dudağı Arasında Değil

BİZ D E NM E K T U P LA R
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Merhaba,

Ben, Ordu-Giresun Taşıt Mu-
ayene İstasyonu (ORGİ) işyeri 
temsilcisiyim. Kısa bir süre önce 
sendikal örgütlenmemizi tamam-
ladığımız işyerimizde yaşadığı-
mız süreci Dergimiz aracılığıyla 
sizlerle paylaşmak istedim. 

2009 yılından bu yana 
ORGİ’de çalışmaktayım. Sendi-
kasız çalıştığımız bu süre zarfında 
işyerinde birçok sıkıntı ile karşı 
karşıya kaldık. Bunlar; uzun ça-
lışma saatleri, hak ettiğimiz halde 
mesai ücretlerimizin verilmemesi, 
sosyal haklardan yararlanama-
mak, maaş zamlarının çok düşük 
olması, işveren ve temsilcilerinin 
gereksiz baskılarından oluşmak-
taydı. Çalışma yaşamındaki bu 
sorunlardan kurtulmak, sendikal 
hak ve olanaklardan yararlanmak 
için örgütlenmeye karar verdik. 

2014 Şubat ayında TÜMTİS 
yetkilileriyle irtibata geçtik ve 
işyerinde bütün çalışanlar ola-
rak sendikaya üyeliğimizi yaptık. 
İşyerine yetki yazımız gelene ka-
dar bu durumu sır gibi sakladık. 
Yetki yazısının işyerine ulaşması 
ve işverenin eline geçmesiyle bir-
likte asıl savaşımız başladı. Bu 
andan itibaren işveren ve temsil-
cileri tarafından çalışan bütün 
arkadaşlarımıza yoğun baskılar 
uygulandı. Bu baskıları işten çı-
karma tehditleri izledi ve işten 
çıkarıldığımızda sendikanın bize 
sahip çıkmayacağı gibi ifadelerle 
bizleri yıldırmaya çalıştılar.

Bu süreçte, bizim istasyon-
dan beni; diğer istasyonlardan 
Ömer Çiftçi, Fahri Pazar ve Gü-
ven Artık isimli arkadaşlarımızı 
araç muayenede çalışan diğer 
arkadaşlarımıza gözdağı vermek 
amacıyla 2014 Mart ayında işten 

çıkardılar. 
Bu gelişmelerin ardından iş-

verenin içerideki arkadaşlarımıza 
“Sendikadan istifa etmez iseniz 
sizler de işten çıkarılırsınız” yön-
lü tehditleri devam etti. Ancak bu 
tehditler işten çıkarılan biz dört 
kişinin, içerideki arkadaşlarımız-
la olan bağını hiçbir şekilde ko-
paramadı. Tam tersine daha da 
güçlendirdi. İşsiz kaldığımız 6 ay 
boyunca sendikamız her zaman 
yanımızda oldu, maddi ve manevi 
desteğini eksik etmedi. Bu birliği-
miz ve beraberliğimizin sonucun-
da sendikamız işverenle başarılı 
bir toplu sözleşme imzalayarak 
işimize geri dönüşümüzü sağladı. 

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi 

ile gasp edilen tüm sosyal hakla-
rımızı elde ettik. Boşta geçen süre 
içerisinde kaybettiğimiz maddi 
haklarımızı aldık. En önemlisi 
de çalışanlar olarak işyerimizde 
söz hakkımız oldu ve artık işve-
renlerin bizleri istediği gibi işten 
çıkarma korkusunu yaşamıyoruz. 

Bizler, ORGİ’de çalışan araç 
muayene işçileri olarak sendika-
mız TÜMTİS’te örgütlenmiş oldu-
ğumuzdan dolayı çok memnunuz. 
Emeği geçen tüm çalışanlara ve 
sendika yetkililerine ayrı ayrı te-
şekkür ederiz. 

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Deniz ÖZDEMİR
Karadeniz Şb. Sekreteri / ORGİ 
Giresun İstasyonu İşyeri Temsilcisi

Birlik ve Beraberliğimiz Kazanım Getirdi
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Bizler, UPS Kargo çalışanları 
olarak daha iyi şartlarda çalış-
mak ve daha iyi bir yaşam için et-
nik kimlik ve görüş ayrılığı gözet-
meksizin TÜMTİS çatısı altında 
toplanıp örgütlendik.

Sendikadan önce hayal bile 
edemeyeceğimiz hakları sendika 
sayesinde kazandık. Sendikalı ol-
madan önce çalıştığımız işyerin-
de hiçbir sosyal hakkımız yoktu. 
Sosyal haklarımız olmadığı gibi 
esnek çalışma saatlerinden dola-
yı ailelerimize vakit ayıramıyor-
duk. Mecburen çalışmak zorunda 
olanların haricinde işe yeni giren 
arkadaşlarımız bir ayı bile dol-
durmadan işten ayrılıyorlardı. İş-
yerimizde yıllık işe giriş çıkış sir-
külasyonu yaklaşık %50’lerdeydi. 
Çalışma şartlarımız çok zordu.

Bütün bunlara ‘dur’ demek 
için uzun, yorucu ve onurlu bir 
mücadele sürecine girdik. Hakla-
rımızı elde etmek için sendikamı-
zın çatısı altında örgütlendik ve 
bu mücadelenin sonucunda Toplu 
İş Sözleşmesi (TİS) yetkisini aldık. 
Sendikamız, 2011 yılında ilk TİS’i 
imzaladığında gerek maaş gerek 
ikramiye gerekse de diğer sosyal 
edinimlerin yanında en büyük ka-
zancımız iş güvencesine sahip ol-
mak oldu. 

Bugün, önceki dönemlere göre 
çalışma şartlarımız çok daha iyi 
konumda. Örgütlenmemiz sayesin-
de, çalışma şartlarının çok zor ve 
iş güvencesinin olmadığı ülkemiz-
de biraz da olsa soluk alabilmiştik. 

2013’te imzalanan ikinci TİS 
ile kazanımlarımıza yenilerini ek-

ledik. Seyyanen yapılan minimum 
%22 zam, yarım maaş bonus ve 
yıllık izinlerdeki artış gibi… Ka-
zanımlarımızı korurken bir yan-
dan da yenilerini eklemiş olduk. 

Bugün artık biliyoruz ki daha 
iyi koşullarda çalışmanın yolu 
sendikal örgütlenmeden geçiyor. 
Elde ettiğimiz bu kazanımları 
daha ileriye taşımak ve daha iyi 
günler görebilmek için iş kolumu-
zun tümünün örgütlü olması gere-
kiyor. Bunun için bize düşen görev 
ise iş kolundaki diğer arkadaşla-
rımıza sendikalaşmanın önemin-
den bahsetmek onları bu konuda 
bilinçlendirmektir.

Mustafa YILMAZ / UPS 
Kargo İstanbul 

Hayalimizi Sendika Sayesinde 
Gerçekleştirdik



58

İŞÇİ GÜCÜ

Bizi takip edebileceğiniz 
sosyal medya hesaplarımız

TÜMTİS 

facebook.com/tumtis

web/www.tumtis.org

e-mail/info@tumtis.org

Twitter/@TUMTİSsendika

instagram/tumtissendika

youtube.com/tümtis
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Soma, temel geçim kaynağı madencilik olan 
küçük bir ilçe. Pek çok insan bu adı hafızası-
na 13 Mayıs 2014’te yaşanan maden faciasın-
da 301 can kaybıyla kazıdı. Kaybedilen sade-
ce kardeşler, eşler, babalar değil; evin geçimi, 
okul, ev oldu. Bu vahim olayın hemen ardından 
bölgeye çeşitli kuruluşların, siyasi oluşumların, 
sendikaların yardımları gitti. Ancak bu yardım-
ların devlet gözetiminde adaletsiz bir şekilde 
dağıtılması yahut süreklilik göstermemesi za-
man içinde acılı aileler için başka bir mağduri-
yete dönüştü. 

Yordam Kitap, Fransız yazar Emile Zola’nın 
madencilerin yaşamını ve hak alma mücade-
lelerini anlatan Germinal romanını Soma’daki 
madencilere adadı. Temel sorun olan yardımla-
rın süreksizliğinin önüne geçmek için de bede-
lini eğitim bursuna dönüştürdü ve tamamı kız 
öğrencilerden oluşan 4 madenci çocuğuna burs 
vermeyi sürdürüyor. Bu öğrencilerden biri 5. sı-
nıst a, İstanbul Darüşafaka’da okuyor; diğerleri 
ise 2. sınıst a, Soma ve Kınık’ta okuyor. Öğren-
cilere, kendileri için açılan banka hesapları üze-

rinden her ay belli bir miktar (200 TL) yatırılıyor. 
İlk ödeme 5 Ağustos 2014 tarihinde yapıldı ve 
bugüne kadar kesintisiz olarak devam etti.

Burs ödemeleri için 3 yılı öngören yayınevi-
nin satışla ilgili detaylı açıklamasında bu güne 
kadar satılan kitap miktarının 4300’e ulaştığı ve 
eğer, Ağustos 2017’ye kadar satılan Germinal 
sayısı 6000’e ulaşırsa, burs süresinin 1 yıl daha 
uzatılacağı ve 4 çocuğa toplamda 4 yıl burs sağ-
lanmış olacağı ifade ediliyor.

Yayınevi, kampanyanın sonucuna ilişkin şu 
bilgiyi paylaştı;  “Türk İş’e bağlı sendikalardan 
Petrol İş 200 adet; TÜMTİS 150 adet; Tekgıda İş 
100 adet; Tez Koop İş 100 adet; DERİTEKS 30 
adet Germinal satın alarak, emekçilerin yara-
larını yine emekçilerin sarabileceğini göstermiş 
oldular… Yordam Kitap olarak kampanyaya des-
tek veren herkese teşekkür ediyoruz ve diyoruz 
ki: Burs süresinin uzatılabilmesi için destek ver-
meye devam edelim, kampanyayı yeniden can-
landıralım, çevremizdeki insanlara duyuralım. 
Haydi dayanışmaya!”

Soma İçin “Germinal” 
“Kömür müdür yürek midir ocaklardaki
ağıt mıdır figan mıdır bacalardaki”

                             Hasan Hüseyin Korkmazgil .
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Eme in Öyküsü

Kitaplar ellerimle öykülendi 
Dü lerim vurdu iirler denizine 
Eski ezgilerle co kulanan 
Sesimdir, ça lar  delip geldi. 

En güzelle en ya ayan 
Gözlerimden ald  rengini 
Meriç köprülerinde 
al n terim kar t  suya 
Santim santim ellerimde büyüdü 
Süleymaniye ve Aya Sofiya. 

Kaç iklimin topra  ba r na bast  beni 
Ustal ma kefil olur tarihler, 
Kaç dönem içimde sava  verdi. 
Utkular m ça m n türküsünü söyler, 
O türküler tezgah nda dönüyor imdi. 

ükran Kurdakul



1 MAYIS

GENEL KURULUMUZU 
BA ARIYLA TAMAMLADIK!




