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Başyaz ı

Kazanımlarımızla 
Yetinmeden 

Yeni Başarılara

Kenan Öztürk
Genel  Başkan

Kazanımlarımızı korumak, 
yeni kazanımlar elde 
etmek için birleşik, örgütlü 
ve kararlı mücadeleden 
başka bir yol yok. Böyle bir 
mücadele hattı örülmeden, 
ne patronların aşırı kâr 
hırsının sonucu olan 
kölelik koşulları istenir 
ölçüde düzeltilebilir ne de 
iktidarların emekçilerin 
haklarına yönelik olumsuz 
düzenlemelerinin önüne 
geçilebilir.

Sendikamızın yayın organı, uzun sayılabilecek 
bir aradan sonra yeniden yayınlanıyor. Yayın pe-
riyodundaki bu aksama, sendikamızın mücadele-
sinde bir kesinti anlamına gelmiyor. Tam tersine, 
sendikamız, dur durak bilmeden, tüm enerjisiyle, 
tüm olanaklarıyla mücadelesini sürdürdü. Hem 
üyelerinin haklarını ve çıkarlarını korumak, ör-
gütsüz işyerlerini sendikaya kavuşturmak hem de 
emekçilerin genel çıkarları ve sendikal haklar için 
çalıştı. Önemli kazanımlarla sonuçlanan büyük 
mücadelelerden alnının akıyla çıktı sendikamız.

Dünya çapında büyük tahribatlar yaratan eko-

nomik krizin etkileri hala devam ediyor. İspanya, 
Portekiz, Yunanistan başta olmak bütün Avrupa 
ülkelerini etkisi altına alan ekonomik durgunluk 
ve işsizlik emekçilerin yaşamını giderek daha fazla 
etkiliyor. Avrupa emekçilerinin uzun ve zorlu mü-
cadeleler sonucunda elde ettiği bir çok kazanım, 
krizi fırsata çeviren sermaye sınıfı ve siyasal ikti-
darları tarafından gasp ediliyor. Avrupa üzerinden 
bütün dünyayı etkileyen kriz Amerika ekonomisin-
de de ciddi sarsıntılara neden oluyor. 

Başladığından bu yana dünya çapında 70 mil-
yona yakın emekçinin işsiz kalmasına neden olan 
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kriz, eğitim ve sağlık hizmetlerini emekçiler için 
erişilemez duruma getirdi. Bu döneme damga-
sını vuran gelişmelerden biri de emekçi sınıfl arın 
giderek radikalleşen muhalefet hareketleri oldu. 
Bu karanlık dönemde dünyanın dört bir yanın-
dan sendikaların grevler yapması, iş durdurması, 
Yunanistan’dan İspanya’ya yeni bir toplumsal mu-
halefet dalgasının ortaya çıkması emek hareketi 
açısından umut verici oldu.

Türkiye Komşu Halklarla Dost Olmalı!

Yine içinde yaşadığımız Ortadoğu bölgesi, stra-
tejik özellikleri ve sahip olduğu zengin petrol ya-
takları nedeniyle paylaşımcı büyük güçlerin sürek-
li ilgisini çekiyor. Emperyalistler, bölge hâkimiyeti 
için, dün Irak’ta bir milyon insanın hayatına mal 
olan uzun süreli bir işgal yaptı. Bugünse tam ege-
menliği altına alamadığı, planlarına engel olarak 
gördüğü bölge devletlerini saldırıyla tehdit edi-
yorlar. İşbirliği içinde oldukları bölge devletlerini 
taşeron olarak kullanmayı hedefl iyorlar.

Türkiye’yi yönetenler de bu plana büyük bir is-
tekle dahil oldular, komşu ülke Suriye’ye karşı açık 
bir düşmanlık güdüyorlar. İktidarın, emperyalist 
devletlerle çıkar ortaklığının sonucu Türkiye’nin 
komşularıyla boğazlaşmasından, tecrit olmasın-
dan başka bir şey olamaz. Nitekim düne kadar 
“komşularla sıfır sorun” politikası güttüğünü ile-
ri süren AKP hükümetinin bu gün neredeyse tüm 
komşularla savaşın eşiğine gelmiş olması, ülke 
çıkarlarını komşu ülkelerin çıkarlarıyla ortaklaş-
tırma yerine emperyalistlerle ortaklaştırdığının 
göstergesidir. 

Suriye’de yaşanan iç savaşın dolaysız bir tarafı 
durumunda bulunan Türkiye’nin önümüzdeki gün-
lerde bu savaşın ateşinden etkilenmemesi düşü-
nülemez. Bu politikadan derhal vazgeçilmeli, barış 
ve kardeşlik temelinde bölgesel işbirliğini geliş-
tirmeyi amaçlayan barışçı bir dış politika hayata 
geçirilmelidir.

Emekçilere Her Alanda Saldırı 

Kapitalist ekonomik zincirin bir halkasını oluş-
turan Türkiye’de de krizin etkileri emekçilerin ya-
şamını her geçen gün biraz daha fazla etkilemeye 

başlamıştır. Komşu ülkelerde yaşanan iç savaşın 
ve sorunların da ülkemizi etkilememesi düşünüle-
mez. Bir tarast an zamlarla, vergilerle krizin fatu-
rası emekçilere ödetilmek istenirken diğer taraf-
tan kazanılmış hakların budanmasına dönük; grev 
yasakları, kıdem tazminatı fonu, istihdam stra-
tejisi, özel istihdam büroları, taşeronlaştırmanın 
yaygınlaştırılması gibi açık ve örtülü saldırı yasa-
ları hayata geçirilmeye çalışılıyor. Siyasi iktidarın 
bu saldırı politikalarına karşı mücadele edenlere 
ise bedel ödetiliyor. Sendikacılar, gazeteciler, öğ-
renciler tutuklanıyor, ağır cezalara çarptırılıyor. 
İşçilerin örgütlenme isteği işten çıkarmalarla, 

ceza kovuşturmalarıyla yenilgiye uğratılmaya ça-
lışılıyor. Ankara şube yöneticilerimizin “sendika-
nın üye sayısını arttırmaya çalıştıkları” ve “işyeri 
önünde eylem yaptıkları” için suç örgütü üyesi ol-
maktan cezalandırılmaları, DHL’de yürüttüğümüz 
sendikalaşma çalışmasında onlarca üyemizin iş-
ten çıkarılması bunun göstergesidir. 

Hakları için mücadele ettiği için bedel ödemek 
zorunda kalanlar, sadece sendikamız ve sendika-
mıza bağlı işçiler değil. Daha iyi bir ücret, sendika 
hakkı, iş güvencesi ve güvenliği, emeklilik hakkı 
gibi taleplerle sesini duyurmak isteyen herkes, 
engellemeyle ve saldırıyla karşılaşıyor. 

Son birkaç ayda tanık olduğumuz gelişmeler-
den seçtiğimiz birkaç örnek bile bu söylediğimizi 
çarpıcı bir şekilde kanıtlıyor:

Hava-İş’e bağlı THY işçileri, sendika hakkının 
doğal bir bileşeni olan grev yapma haklarını gasp 
eden bir yasaya karşı eylem yaptıkları için bir cep 
telefonu mesajıyla işten atıldılar.

Topkapı Şişecam işçileri, işlerini kaybetme 
tehlikesiyle yüz yüze geldiler. İşyerinin taşınması 
gerekçe gösterilerek iş akitleri feshedilen işçiler, 
fabrikayı terk etmeme eylemine kadar varan ka-
rarlı tutumlarıyla bu saldırıyı püskürttüler.

Taşeronlaştırmanın tüm olumsuzluklarını bir 
arada yaşayan Zonguldak madenlerinde, açık ih-
mallerin sonucu olan cinayet gibi kazada 8 maden 
işçisi hayatını kaybetti. TTK tarafından açgözlü 
taşeronların insafına terk edilen işçilerin, yerin 
yüzlerce metre derinliklerinden çıkarmaya çalış-
tıkları ekmekleri kana bulandı.

Bununla da bitmiyor. Hükümet, işverenlerin 
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hak gasplarına ve kanunsuzluklarına müdahale 
edeceği yerde, yaptığı düzenlemelerle emekçilerin 
durumunu daha da ağırlaştırıyor. Yıllardır büyük 
bir ilerleme gibi gösterilmeye çalışan yeni sendi-
kalar yasası bunun örneklerinden sadece biridir. 

Hükümete bakarsanız, işkolu barajı düşürüle-
rek sendikalar rahatlatılmış! Ama somut duruma 
baktığımızda, çok sayıda sendikanın baraj altına 
düşürüldüğünü, yakın gelecekte pek çok sendika-
nın baraj sorunu yaşayabileceğini rahatlıkla göre-
biliyoruz.

Saldırılar bunlarla da bitmiyor. İşçi sınıfının ve 
emekçilerin tepkileri nedeniyle henüz hayata ge-
çirilememiş ancak meclis gündemine getirmek için 
fırsat kollanan çok sayıda saldırı yasaları da var. 
Yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik giderek derinleşip 
kökleşirken bir tarast an da kazanılmış haklarımız 
gasp edilmeye, çalışma yaşamı daha da esnekleş-
tirilmeye, yeni yasaklarla hak alma mücadelemi-
zin önü kesilmeye çalışılıyor. 

“Kıdem tazminatı fonu” ile 30 günlük brüt üc-
ret tutarındaki kıdem tazminatı 14 günlük ücrete 
düşürülmek, “özel istihdam büroları” ile çalışma 
yaşamı bütünüyle kuralsız, esnek hale getirilerek 
sendikalaşma imkânsız hale getirilmek isteniyor. 
Taşeronlaştırma yardımcı işlerin dışında asıl işler-
de de uygulanabilir hale getirilerek yaygınlaştırıl-
maya çalışılıyor. 

Kararlı, Birleşik Mücadele 

Kazanımlarımızı korumak, yeni kazanımlar elde 
etmek için ne yapmalıyız? Bugünümüzü daha ya-
şanır kılıp çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak 
için ne yapmalıyız?

Emekçilerin birleşik, örgütlü ve kararlı müca-
delesi dışında bir yol yok. Böyle bir mücadele hattı 
örülmeden, ne patronların aşırı kâr hırsının sonu-
cu olan kölelik koşulları istenir ölçüde düzeltile-
bilir ne de iktidarların emekçilerin genel çalışma 
ve ücret koşullarına, sendikalaşmaya ve emeklilik 
vb. haklarına yönelik olumsuz düzenlemelerinin 
önüne geçilebilir. 

Bu mücadelenin en önemli aracı sendikalar 
iken, ne çoğu sendika üzerine düşeni yapıyor ne de 
sendika konfederasyonları. Maalesef bağlı bulun-

duğumuz sendika konfederasyonu Türk-İş yöneti-
mi de, ya yaşananlara tümden seyirci kalıyor ya da 
baştan savma kabilinden açıklamalarla yetiniyor.

Konfederasyonumuzun Yönetim Kurulu eliy-
le içini düşürüldüğü zaafl ı durumdan kurtulması, 
gerçek bir emek örgütü gibi davranmasını sağla-
mak üzere, aralarında sendikamızın da bulundu-
ğu Türk-İş üyesi on sendika, Sendikal Güç Birliği 
Platformu adlı bir oluşum yarattı. Sendikal Güç 
Birliği Platformu, duruşu, çağrıları ve somut mü-
cadeleleriyle emekçi hareketine önemli katkılarda 
bulundu ve bulunuyor. Sendikamız TÜMTİS, Sendi-
kal Güç Birliği’nin almış olduğu eylem kararlarının 
hayat bulması için üzerine düşeni yapmıştır, yap-
maya da devam edecektir. 

Yeni Kazanımlara Doğru

Sendikamızın yakın zamanda elde ettiği önemli 
başarılarından biri, UPS işçilerinin sendikaya ka-
vuşturulması oldu. 

Taşımacılık işkolu içindeki ağırlığı günden güne 
artan kargo şirketlerinin hiçbirinde sendika yoktu. 
İşverenlerin sendika sözcüğüne bile tahammülleri 
yoktu. İşyerleri dağınık, taşeron uygulaması yay-
gın olduğundan sendikalaşma olası görülmüyor-
du. Daha önceden çeşitli kargo firmalarında sen-
dikalaşma için verilen mücadelelerin başarısızlığa 
uğramasını da örnek gösteren işverenler, “kargo-
da sendika olmaz” fikrini işleyip durmuşlardı.
İşte böylesi olumsuz koşullar altında giriştiği-

miz sendikalaşma mücadelesi, uzun ve zorlu bir 
mücadele sonucunda başarıyla sonuçlandı. Böy-
lece Türkiye sendikal tarihinde bir ilk gerçekleşti: 
Bir kargo firmasında, hem de kargo firmalarının en 
büyüklerinden biri olan UPS’de Toplu İş Sözleşme-
si imzalandı. 

Sendikamızla etle tırnak gibi bütünleşerek 
direngenlikle, sabırla, kararlılıkla bu mücadele-
yi omuzlayan UPS işçilerini kutluyor, teşekkür 
ediyorum. İşçi dayanışmasının en güzel örneğini 
sunan, nakliyat firmaları ve ambarlar işyerlerin-
de örgütlü tüm üyelerimize; desteklerini esirge-
meyen kardeş sendikalara ve meslek örgütlerine, 
ayrıca haberlerimize yer veren basın kuruluşlarına 
teşekkür ediyorum.
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Uluslararası Dayanışma 

UPS’deki sendikal başarının önemli güvence-
lerinden biri, hiç kuşku yok ki, uluslararası daya-
nışma idi. Başından itibaren, TÜMTİS’in de üyesi 
olduğu uluslararası taşıma işçileri federasyonu 
ITF ile, planlama ve uygulama düzeyinde işbirliği 
içinde olduk. 

Bu dayanışma, tekrarlanan bir gerçeği somut 
olarak duyumsattı bize: İşçi sınıfı, çıkarları ortak 
uluslararası bir sınıst ır. Bu gerçeği çok somut ola-
rak, yaşayarak duyumsadık. Dünyanın tüm zen-
ginliklerini yaratan, ama yarattığı bu zenginlikler-
den en az pay alan emekçilerin, dünyanın neresin-
de olurlarsa olsunlar aynı kaderi paylaştıkları, bu 
kaderlerini değiştirmenin de ellerinde olduğu, bu 
bir tek mücadelede bile açıkça görüldü. Dilleri, ten 
renkleri, dinleri bizden farklı, yüzümüzü bile gör-
memiş ama bizim için fedakârlıkla mücadele eden 
bu insanlar sınıf kardeşliğinin en güzel örneklerini 
gösterdiler. 

UPS’den DHL’ye 

UPS’de TİS imzalamış olmamız, çok önemli ol-
makla birlikte henüz bir ilk adımdı. UPS’ye yeni 
başarı halkaları eklemek, hem mümkün hale gel-
mişti, hem de gerekliydi. Sendikalaşma, kargodaki 
diğer firmaları kapsadığı ölçüde, UPS işçilerinin 
TİS kazanımları daha tatmin edici düzeye çıkabi-
lecek, yanı sıra tüm kargo sektöründe koşullarda 
da düzelme görülebilecekti. 

Kargoda sendikalaşma artık gözle görülür bir 
gerçekti. Olumsuz ön yargıların baskısı altında gi-
rişilen UPS mücadelesi başarılı olabildiyse, başka 
kargo firmaları da neden bu sürece katılmasın?

Sendikamız bu anlayışla, UPS sürecinin dene-
yimi ve güveniyle yine uluslararası bir kargo şir-
keti olan DHL’de sendikal örgütlenme çalışması 
başlattı. İşveren, işten atma, istifa baskısı, çeşit-
li vaatlerle satın alma girişiminden işbirlikçi sarı 
bir sendikayı devreye sokmaya kadar bir çok yolu 
deniyor olsa da, bu taktikler olsa olsa sonucu bir 
süre geciktirebilir. Sendikamız, UPS’de olduğu 
gibi, DHL’de de sendikalaşma sürecini başarıyla 
sonuçlandıracaktır.

Nakliye Ambarlarından sonra Kargo şirketle-
rinde örgütlenmeye başlayan sendikamız için yeni 
bir mücadele alanı da Araç Muayene İstasyonları 
olmuştur. Adana İçel Hatay Araç Muayene İstas-
yonlarında 2 yıllık zorlu bir mücadelenin ardından 
örgütlenmesini başarıyla tamamlayan sendikamız 
TİS masasına oturdu. TİS sürecini üyelerimizle bir-
likte en iyi şekilde sonuçlandıracağımıza inanıyo-
rum. Araç muayene istasyonlarında çalışan üye-
lerimizi 2 yıllık süreçte bütün zorluklara rağmen 
örgütlülüklerini korudukları, sabır ve kararlılıkla 
sendikamızla birlikte mücadele ettikleri için kut-
luyorum. TÜMTİS ailesine hoş geldiniz diyorum. 

Nakliyat Ambarları–İstanbul Trafik Vakfı ve 
UPS’de Yeni TİS Süreci 

Türkiye genelinde örgütlü bulunduğumuz bü-
tün nakliyat ambarlarında yeni ve zorlu bir TİS sü-
recine girdik. Ancak zorlu mücadelelere alışık olan 
mücadeleci ambar işçileri bu TİS sürecini de sendi-
kamız ile bütünleşerek başarı ile tamamlayacak-
tır. Kazanılmış haklarımızı korumak ve geliştirmek 
için bütün üyelerimizi mücadeleyi büyütmeye ve 
sendikamıza sahip çıkmaya çağırıyorum. 

UPS Kargoda da yeni TİS dönemine girdik. Tüm 
zorluklarına rağmen birinci dönem TİS’ini üye-
lerimizle birlikte başarılı bir şekilde noktaladık. 
Türkiye’de bir kargo şirketinde ilk defa TİS imza-
lamamıza rağmen üyelerimizin tamamının onayını 
aldık. Yeni TİS sürecini de üyelerimizin talepleri 
doğrultusunda sonuçlandırmak için var gücümüzle 
çalışacağız. UPS’deki tüm üyelerimizi sendikamız 
ile bütünleşmeye ve sahip çıkmaya çağırıyorum. 
İstanbul Trafik Vakfı’nda da yeni bir TİS süreci-

ne girdik. Anket çalışmaları ve genel üye toplan-
tıları ile üyelerimizin taleplerine uygun bir şekilde 
bağıtlamaya çalıştığımız TİS’in, üyelerimizin de 
katkısı ve sendikamız ile bütünleşen kararlılığı 
sayesinde başarı ile sonuçlanacağına inanıyorum. 
Başarılı bir TİS için çabalarımız devam ediyor. 

 ***

Tüm üyelerimizi yeniden selamlıyor, iyi, mutlu 
ve başarılı bir yıl diliyorum. 
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Taşıma işçilerinin sendikal örgütü olarak bu güne 
kadar onlarca direnişe ve emek mücadelesine önder-
lik eden sendikamızın, uluslararası lojistik firması 
DHL’de başlattığı örgütlenme çalışması devam edi-
yor. Sendikamız, kargo ve lojistik patronlarının azgın 
sömürüsüne karşı uluslararası üst örgütlerimiz ITF 
ve ETF’nin de desteklediği örgütlenme politikasıy-
la taşımacılık sektöründe önemli bir mücadele alanı 
yarattı. 

Büyük kargo ve lojistik firmalarının coğrafi konu-
mundan dolayı ülkemizi önemli bir bağlantı noktası 
olarak değerlendirdiği, ucuz emek yaratma politika-
larına uygun yeni uygulamalara giriştiği bir dönem-
de sendikamız, UPS kargoda önemli bir başarı elde 
etti ve örgütlenmesini toplu iş sözleşmesi ile bütün-
leştirdi. 

Bu aşamadan sonra bir başka uluslararası lojistik 
devi DHL firmasında geçtiğimiz yıl örgütlenme çalış-
masına başlayan sendikamız, işverenin tüm engel-
leme girişimlerine karşın önemli bir mesafe kat etti. 
DHL işvereni bu örgütlenmeyi kırmak için anayasal 
haklarını kullanan 25 işçiyi işten çıkardı. Türkiye’de 

yasalara göre sendikal nedenlerle işçi çıkarmak ya-
sak olduğu için işveren gerçek işten çıkarma nedeni-
ni gizledi. “Düşük performans”, “fazla mesaiye kal-
mama” gibi gerekçeler öne sürerek sendikalı işçilerin 
işlerine son verdi. Ancak sendikamız ve DHL işçileri 
bu baskılar ve saldırılara karşı koydular. İşten atılan 
işçiler, DHL’nin İstanbul Esenyurt ve Kocaeli Gebze 
aktarma depoları önünde bu haksızlığa karşı direni-
şini sürdürmektedir. 

Sınırları Aşan Direniş 

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlayan DHL di-
renişi kısa sürede sınırları aştı. Örgütlü bulunduk-
ları pek çok ülkede eylem kararı alan uluslararası 
sendikalar temsilcilik düzeyinde gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerle de direnişteki DHL işçileriyle dayanış-
ma içerisinde oldular. Bu anlamlı ziyaretlerden ikisi 
Şubat ayında gerçekleşti. DHL işçilerine destek için 
Türkiye’ye gelen Birleşik Hizmet Sendikası (Ver.di) ve 
Avrupa İşçi Konseyi’nden 15 delegasyon, DHL örgüt-
lenmesinde sendikamıza tam destek verdi. Araların-

DHL’de Direniş Sürüyor
Uluslararası Dayanışma Büyüyor
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da, Ver.di Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Andrea 
Kocsis’in de bulunduğu delegasyon, Gebze’de dire-
niş alanını ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen basın 
açıklamasında DHL’nin sendikal haklara saygı gös-
termesi istendi. 

DHL’nin faaliyet gösterdiği Gebze Güzeller Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen açıklamaya 
aralarında Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyük-
kucak, Türk-İş Marmara Bölge Başkanı Yardımcısı 
Adnan Uyar, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri 

Mecit Amaç’ın da bulunduğu çok sayıda sendika yö-
netici ve üyeleri de katılarak destek verdi. Tuzla’da 
direnişini sürdüren Deri-İş üyesi İSMACO işçileri de 
destek verenler arasındaydı. 

Burada bir açıklama yapan Genel Başkanımız 
Kenan Öztürk, “Sendikamızın öncülüğünde direnen, 
tüm baskılara, işten çıkarma tehditlerine rağmen 
sendikamızdan vazgeçmeyen, ekmeğine ve onuruna 
sahip çıkan DHL işçileri ve sendikamız bu mücade-
leden zaferle çıkacaktır. Daha iyi bir ücret, daha iyi 



çalışma koşulları ve sosyal hak ile iş güvencesine 
kavuşmak için sendikalaşmak ve mücadele etmek 
zorundayız” dedi. 

Mücadelenizin Yanındayız 

“Aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum” 
diyen Ver.di Genel Başkan Yardımcısı Andrea Koc-
sis de şunları kaydetti: “Dünyanın hiçbir yerinde 
ve Türkiye’de DHL işvereninin sendika düşmanlığı 
yapmasına izin vermeyeceğiz. İster Türkiye’de ister 
Almanya’da olsun bir işveren insan haklarını ayak-
lar altına alıyorsa buna kesinlikle müsaade etmeyiz. 
Almanya’da bir dizi gerçek dışı iddialar ortaya atılıyor. 
Güya Tümtis Sendikası zoru dayatıyormuş. DHL gü-
venliği ve polis işbirliğiyle yapılan asıl zoru dayatma-
yı burada gördük. Bu kesinlikle kabul edilemez. Eğer 
DHL yönetimi biz Alman delegasyonunun 2 saat bu-
rada durup Almanya’ya döndüğümüzde bunu unuta-
cağımızı sanıyorsa aldanıyor. (Bu delegasyon) dünya-
nın her yerinde sendikaları ziyaretleriyle bu işin peşini 
bırakmayacaklarını göstereceklerdir. DHL yönetimi 
bilmeliler ki TÜMTİS mücadelesine Ver.di ve uluslara-
rası camianın desteği sonuna kadar devam edecektir. 

DHL işvereninden derhal üç şeyi yerine getirme-
sini istiyoruz: İşten çıkarılan işçiler geri alınmalı. 

TÜMTİS, yetkili sendika olarak tanınmalı. TİS görüş-
meleri başlamalı. 

Hepinizi kucaklıyorum. Dayanışma, mücadele, 
zafer.” 

‘Taşıma Sendika’ya Tepki 

TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Faruk Buyükkucak da 
DHL’deki mücadelesinde sendikamıza verdikleri des-
teği sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. DHL 
örgütlenmesinde önemli bir aşamaya gelindiği sırada 
devreye konulan Öz Taşıma-İş’i sert bir şekilde eleşti-
ren Büyükkucak, “Taşıma-İş, sabıkası belli bir sendi-
kadır. Örgütlü olan her yere saldırmakla bilinen Hak-
İş’e bağlı bir sendikadır. Hak-İş sadece Tümtis’e değil 
daha pek çok sendikaya saldırdı. Böylesine yetki alma 
aşamasına gelinen bir süreçte işçileri zorla üye yapıp 
kendi sendikasına taşımak istiyorlar. Adı üzerinde Ta-
şıma sendika Taşıma-iş” diye konuştu. 

Kardeş Sendikalar da Destekteydi

Basın açıklamasına destek verenler: Türk-İş 1. 
Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Türk-İş Marma-
ra Bölge Başkanı Yardımcısı Adnan Uyar,Tek Gıda İş 
Sendikası Genel Sekreteri Mecit Amaç, Tek Gıda-İş 

İŞÇİ GÜÇÜ

Ver.di ve Avrupa İşçi Konseyi delegasyonu direniş 
alanını ziyareti öncesinde sendikamız merkez yöne-
tim kurulu üyeleri ve yöneticileriyle bir toplantı ger-
çekleştirdi. Sendikamızın ev sahipliği yaptığı toplantı 
İstanbul’da gerçekleşti. Türk-İş Bölge Temsilcisi Fa-

ruk Büyükkucak, Kristal İş Sendikası Başkanı Bilal 
Çetintaş ve Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay 
Ayçin’in de katıldığı toplantıda konuşan Genel Baş-
kanımız Kenan Öztürk, sendikal mücadelenin yaşa-
dığı sorunlar bağlamında uluslararası dayanışmanın 

önemine vurgu yaptı. 

Yetki Almaya Yakınız

Ziyaretinden dolayı ko-
nuklara teşekkür eden Genel 
Başkan Öztürk, DHL örgüt-
lenmesinde gelinen aşamayı 
şöyle özetledi: “DHL’de işten 
atılan üyelerimizin sendikal 
nedenle işten çıkarıldığı mah-
keme kararlarıyla da belirlen-
diği halde, polis, sendikal ne-
denle işçi çıkarıp suç işleyen 
işverenlere karşı kılını bile 
kıpırdatmadığı gibi işverenin 
isteğiyle direniş çadırlarımızı 
yıkıyor. Suç işlediği mahke-
me kararıyla da tespit edilen 

Toplantıya katılan Ver.di ve Avrupa İşçi Konseyi delegasyonu şöyle: Anrdea Kocsis (Ver.di 
Genel Başkan Yardımcısı ve Taşımacılık, Posta ve Lojistik Bölümü Başkanı), Thomas Koczenlik 

(Alman Posta Tekeli ve DHL Dünya İşçi Temsilciliği Başkanı), Stephan Teuscher (Ver.di Genel 
Merkez Toplu Sözleşme ve Sosyal Politika Dairesi Yöneticisi), Micheal Valis, Mario Tacübasch, 

Andreas Wiedemann, Benita Unger, Gabi Gülzau, Halene Volvers, Thomas Sorg, Sigrun 
Schmid, Ramazan Bayram (Ver.di Örgütlenme Koordinatörü)

Ver.di’den Tam Destek 
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lan, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Sedat Küçük, 
Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Süleyman 
Akyüz, Çimse-İş Kocaeli Şube Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri, Haber-İş İstanbul Şube Başkanı Ah-
met Karatay, Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şube Baş-
kanı Hasan Gülüm, Tek Gıda İş Anadolu Yakası Şube 
Başkanı Yunus Durdu, UİDDER,TKP. ô

Gebze Şube Başkanı Arslan Şirin, Deri-İş Sendika-
sı Genel Merkez Yöneticisi Hasan Uluşen, Deri-İş 
Sendikası İstanbul Şube Başkanı Binali Toy, Teksif 
Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Karataş, 
Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Bülent 
Gökmen, Belediye-İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı 
Mustafa Bol ve 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Cey-

işveren iken, cezalandırılan hakkını arayan işçi olu-
yor. Bütün baskılara rağmen işçiler sendikamıza üye 
olmaya devam ediyor. Yetki almaya yakınız. Yetki 
almaya yaklaştığımız bir aşamada işveren yeni bir 
oyun oynamaya başladı. İşverenin bu yeni oyununun 
adı da: Öz Taşıma İş sendikası. Bu sendika kuruldu-
ğunda DHL’de süren bir direniş vardı. Bu kabul edile-
bilir bir durum değil.” 

Yaşanan olumsuzluklara rağmen dayanışma ve 
destek ile bu mücadeleyi başarıya taşımakta kararlı 
olduklarını belirten Genel Başkan Öztürk, “UPS ör-
gütlenmesinde de kardeş sendikalarımızın ve Ver.
di’nin desteğini aldık. Bu desteği bugün de önemsi-
yoruz” diye konuştu. 

Kocsis: DHL Sendika Düşmanlığı Yapıyor

Ver.di Genel Başkan Yardımcısı Andrea Kocsis de 
ziyaretin amacı ve içeriğine ilişkin şunları ifade etti: 
“Ver.di delegasyonunun buraya gelerek destek ver-
mesinin temel nedeni işverenin sendika düşmanlı-
ğı yapmasıdır. Bir Alman sendikası olarak bu bizim 
için kesinlikle kabul edilemez. DHL sorununu temel 
noktaları ile aktarmak, arkadaşların sorunu bilmesi 
açısından iyi oldu. TÜMTİS’in yürüttüğü mücadelenin 
haklılığından hiçbir şüphemiz yok. Konunun bu kadar 

uzamasının nedeni direnişi kırmak istemeleridir. DHL 
sorunu sürece yayarak işçilerin direncini kırabileceği-
ni hesaplıyor. DHL’nin diğer kabul edilemez yöntemi iki 
sendikayı karşı karşıya getirmeye çalışmasıdır. Hak-
İş de uluslararası federasyonlara üye. Hak- İş’in üye 
olduğu federasyonlar, Hak-İş’in bu tutumunun kabul 
edilmez olduğunu bir mektupla kendilerine bildirdi. Bu 
memnun edici bir tavır. Biz Almanya’da sürekli olarak 
işverene haksız gelişmeleri iletip ifade ediyoruz.” 

Kocsis, geçmişte yaptıkları dayanışma ve deste-
ği bu ziyaretten sonra daha etkili kılacaklarını söz-
lerine ekledi. 

Büyükkucak: Uluslararası Desteği 
Önemsiyoruz

Öz Taşıma-İş’in işçiyi bölerek sendikasız bırak-
mayı amaçladığını belirten Türk-İş Bölge Temsilci-
si Faruk Büyükkucak da, “Biz her şekilde TÜMTİS 
sendikasının yanındayız. Uluslararası destek ve da-
yanışmanın başarıya uluşacağına inanıyoruz” dedi. 
Toplantıda SGBP Dönem Sözcüsü ve Kristal İş Baş-
kanı Bilal Çetintaş ile Hava-İş Sendikası Başkanı 
Atilay Ayçin de uluslararası desteğin önemine vurgu 
yapan birer konuşma yaptı. 
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Dayanışma Gücümüze Güç Katıyor

Sendikamız Genel Başkanı Kenan Öztürk, ulus-
lararası dayanışmanın DHL’deki sendikal müca-
deleye güç kattığını belirterek şunları dile getirdi: 
“DHL patronları bilmelidir ki bu mücadelede yalnız 
değiliz. Dün olduğu gibi bugün de uluslararası sen-
dikalar yanımızda. 154 ülkede 4 buçuk milyon üyesi 
bulunan uluslararası üst kuruluşumuz ITF (Ulusla-
rarası Taşıma İşçileri Federasyonu) ve 150 ülkede 
20 milyon üyesi bulunan UNI Küresel Sendikası, 
bu mücadelemize destek kampanyası yürütüyor. 

Şubat 15’te gerçekleştirilen ziyarette 5 Avrupa 
sendikasından 11 temsilci yer aldı. Belçika Taşıma 
İşçileri Sendikası (BTB), Bulgaristan Taşıma İşçileri 
Federasyonu (FTTUB), Almanya Birleşik Hizmetler 
Sendikası (Ver.di), İngiltere İletişim İşçileri Sendi-
kası (CWU), Norveç Taşıma İşçileri Sendikası’ndan 
(NTF)11 delegasyon, Kıraç’ta direnişini sürdüren 
DHL işçileriyle bir araya geldi. Direniş çadırında 
sendikamız yöneticileri ve işçilerle sohbet eden he-
yet daha sonra burada yapılan basın açıklamasına 
katıldı. 

5 Avrupa Sendikası, 11 Delegasyon Türkiye’ye Geldi

Buradayız 
Bir Yere Gitmiyoruz!

Belçika, Bulgaristan, Almanya, İngiltere ve Norveç sendikaları DHL işçilerine destek için 
Türkiye’ye geldi. Kıraç’taki direniş alanını ziyaret eden heyet DHL işverenine seslendi: 

“Bizi kabullen! Buradayız ve bir yere gitmiyoruz.”
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İki model, DHL renkleri ve ambalaj malzemesinden oluşan 
giyisileriyle DHL Lojistik Firmasının işçi hakları konusundaki 

ihlallerini teşhir etti. 

Almanya’da 2 milyondan fazla üyesi bulunan ve 200 
bin DHL işçisinin örgütlü bulunduğu Ver.di sendika-
sı da yanımızda” 

Çözüm Masasına Davet

Genel Başkan Öztürk konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Bugün çok daha güçlüyüz. Belçika, Bul-
garistan, Norveç, Almanya ve İngiltere’de taşıma 

Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) 
ve UNI Küresel Sendikası 15 Şubat’ta başlayan 
Londra Moda Haftası’nın açılışında, bu etkinli-
ğin sponsoru olan DHL’nin işçi haklarına yöne-
lik ihlallerini gündeme getirdi. Etkinlik 5 Avrupa 
sendikasının DHL Türkiye işçilerini ziyaretiyle eş 
zamanlı olarak yapıldı. Londra Moda Haftasında, 
işçi haklarını moda haline getirmeyi amaçlayan 
iki küresel sendika, DHL’de hakları için mücadele 
veren işçilere destek verdi. 

Ambalaj malzemelerinden üretilmiş giysiler 
içinde iki model, moda hast asının ana mekânı olan 
Somerset House’da geçit töreni gerçekleştirdi. Söz 
konusu modeller ile ITF ve UNI yetkilileri ziyaretçi-
lere ve basına DHL’de işçi hakları ihlalleri hakkında 
bilgi verdi. 

Londra’da İşçi Hakları Modası
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kardeşleriyle birlikte boşa çıkarmak için hare-
kete geçti. Şu anda bu ziyaretle eş zamanlı ola-
rak, DHL’nin lojistik işlerini yaptığı Londra Moda 
Haftası’nda bizim mücadelemize destek için ey-
lem yapıyorlar.”

DHL işverenine seslenen Genel Başkan Öz-
türk, “DHL işvereni artık bilmelidirler ki burada 
tek çözüm kalmıştır o da; sendikamızla masaya 
oturup DHL işçilerinin taleplerini kabul etmektir” 
dedi. 

ve iletişim işçilerini temsil eden sendikalardan 
arkadaşlarımız direniş yerimizi ziyaret ederek 
haklı ve onurlu mücadelemize destek veriyorlar. 
Diğer ülkelerden sınıf kardeşlerimizin dayanış-
ma ziyaretleri direncimize direnç, gücümüze güç 
katıyor. Dayanışma için gelen bu kardeşlerimiz 
sesimize ses katmakla kalmıyor, aynı zamanda 
sesimizi kendi ülkelerine taşıyorlar. Bu neden-
ledir ki artık dünyanın pek çok ülkesinde taşıma 
işçileri bu mücadelenin tarafı oldu. DHL işvere-
ninin oyunlarını ve tehditlerini Türkiye’deki işçi 

DHL Demode Kalmıştır 

ITF’in genel sekreter vekili Steve Cotton ko-
nuyla ilgili şöyle dedi: “Londra Moda Hast ası, 
DHL’in şöhretle bağlantılı olan yüzüdür. Ama bu 
şirketin çok daha az göz alıcı olan bir diğer yanı 
daha var ve bizim teşhir etmeyi ve onlar bu yan-
larını işçilerine insan onuruna yakışan bir biçimde 
davranarak düzeltinceye kadar teşhir etmeye de-
vam etmeyi hedefl ediğimiz şey de işte budur.”

UNI genel sekreteri Philip Jennings da, “DHL’in 
uluslararası çalışma standartlarına yönelik ihlal-
leri belgeleriyle ortaya konmuş durumdadır. DHL 
‘demode’ kalmıştır. Etik ve sürdürülebilir bir moda 
sektörünün gereksinimlerine ayak uyduramamak-
tadır” diye konuştu. 

Giyisilerinizin Nereden Geldiğini Biliyor 
musunuz?

Modeller ve UNI ve ITF görevlileri dağıttığı bildi-

rilerde  şunlara yer verdi: 

Merhaba sevgili Londra Moda Hast ası ziyaretçisi,

Giysilerinizin nereden geldiğini ve etik bir bi-
çimde tedarik edilmiş ve üretilmiş olmalarını 
önemsediğinizi biliyoruz. Peki, moda ürünlerinin 
teslimatını yapan şirketler söz konusu olduğun-
da durum nedir? Onlar bu değerleri umursuyorlar 
mı? Deutsche Post DHL, Londra Moda Haftası’nın 
ana sponsorlarından biri ve resmi lojistik şir-
ketidir. DHL çalışanları moda tedarik zincirinin 
önemli bir parçasını oluşturmaktadırlar. Ancak 
DHL’in Türkiye’de işçilerini yasadışı bir biçimde 
işten çıkardığını ve Kolombiya, Panama ve Güney 

Afrika’daki personeline karşı yalan makineleri 
kullandığını biliyor muydunuz? Birleşik Krallık, 
Malezya, Endonezya ve Hindistan’da düşük 
ücretler karşılığında ve hiçbir iş güvencesi 
olmadan çalışan, istihdam ajanslarınca temin 
edilen işçileri kullandığını biliyor muydunuz? 
Hatta DHL şirketlerinden biri, ABD’ye bir kültürel 
değişim program kapsamında seyahat ettiklerini 
düşünen öğrencileri, bir fabrikada çalıştırmak 
üzere kullandığı için para cezasına çarptırılmıştır.
Modayı seviyorsanız ve burada öğrendikleriniz 
hoşunuza gitmediyse, neden endişelerinizi DHL 
yönetimine iletmiyorsunuz. 

12
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Başarana Kadar Sizinleyiz

Norveç NTF Sendikasından Monika Opke ise, 
kendisinin de sendikal nedenlerle DHL’de işten 
atıldığını, 2 yıl süren bir direnişin ardından işine 
geri döndüğünü hatırlatarak, “Umut ediyorum ki 
siz de kazanacaksınız” dedi. 

Almanya Ver.di Sendikasından Malene Volkers, 
“Bu benim DHL Türkiye işçilerine üçüncü ziyare-
tim. Gerekirse on kez, yüz kez daha buraya sizle-
ri desteğe geleceğim” sözleriyle destek verirken; 
Bulgaristan FTTUB Federasyonundan Vladimir 
Milandinov da, “Başarana kadar sizinle olacağız” 
diye konuştu. ô

Delegasyon: Yanınızdayız

Başkan Öztürk’ten sonra söz alan uluslararası 
delegasyon da sendikal kazanımlarını elde edene 
kadar DHL işçisinin yanında olacaklarını vurgula-
dı. İngiltere CWU Sendikasından Muhammed Ali 
şunları söyledi: “İngiltere posta işçileri sendikasını 
temsilen buradayım. Benim sendikamdaki işçiler 
de şu anda sizinle aynı işi yapıyor. Onun için bura-
dayım. Bizi daha iyi koşullara taşıyan şey birlikte 
mücadele ediyor olmamızdır. Dünya işçileri bir gün 
sizin yaptığınız gibi bu mücadele yolundan geçe-
cektir.” Belçika BTB Sendikası’ndan Tom Peeters 
de, “DHL işverenine sesleniyorum; bizi kabullen. 
Buradayız ve bir yere gitmiyoruz” diye konuştu. 
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‘Sendika Olmaz’ Anlayışı Kırıldı 

Sayın Başkan, ülkemizde örgütlenme oranının 
zayıf olduğu bir işkolunda sendika olarak önemli 
başarılara imza attınız. Kargo ve lojistik sektörü 
sendikalaşma mücadelesi açısından nasıl bir alan? 

Türkiye’deki birçok sektörde olduğu gibi kargo ve 
lojistik sektöründeki işçiler çok kötü koşullarda ça-
lıştırılıyor. Günde 13-14 saatlik çalışma karşılığında 
alınan ücret 750-800 TL civarında. Güvencesiz, ku-
ralsız, adeta kölece koşullarda çalıştırılan, en ufak 

itirazlarında dahi kapı önüne konulan işçiler, büyük 
kargo ve lojistik firmalarının tamamında sendikasız 
ve örgütsüz çalışmaktaydılar. Daha önceki yıllarda 
Yurtiçi Kargo, Ekspres Kargo ve Aras Kargo’da sen-
dikal mücadele uzun direnişlere rağmen başarısız-
lıkla sonuçlanmıştı. İşverenler, bu başarısızlıktan 
sonra işyerlerini acentalara bölüp taşeronlaştırarak 
örgütlenmeyi neredeyse olanaksız hale getirmeye 
çalıştı. Bununla birlikte işçiye yönelik yoğun propa-
ganda yaparak “kargoda sendika olmaz” anlayışını 

 Kargo ve lojistik işletmeleri, taşımacılık sektörünün stratejik bir ayağını oluşturuyor. Bu 
dalda on binlerce işçi çalışıyor. Ama bu işçiler yakın zamana kadar sendika hakkından yoksun 
olarak çalıştılar. Ne var ki 2011 yılında bir ilk yaşandı. Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 

kargo firmalarından UPS’de sendikalaşma mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Sendikamız TÜMTİS 
öncülüğündeki bu mücadele, sektörün hanesine yazılan önemli bir sendikal kazanım oldu. 
Genel Başkanımız Kenan Öztürk, işverenlerin “kargoda sendika olmaz” kanısını güçlendirmeye 

çalıştığı bir dönemde başarıya ulaşan UPS örgütlenmesini, UPS deneyimleri ışığında DHL’ye uzanan 
süreci ve kargolardaki örgütlenme sorununu Sendikamız Yayın Organı İşçi Gücü’ne anlattı.

Sendikamız Genel Başkanı Kenan Öztürk:

UPS’de Başardık, 
DHL’de de Başaracağız!
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yaygınlaştırmaya çalıştı. İşverenlerin bu propagan-
dası neredeyse kargo işçileri tarafından da kanık-
sanır hale gelmişti. Kötü çalışma koşulları altında 
yıllarca çalışan işçiler, sonunda dayanamayıp hak 
kazandığı kıdem tazminatını da işverene bırakıp git-
mek zorunda kalıyordu. Tam da bu koşullarda sür-
dürdüğümüz UPS kargodaki sendikal mücadele kar-
go işçileri açısından bir dönüm noktası oldu. 

Ambar İşçileri Kargo İşçileriyle 
Ekmeğini Bölüştü

- ‘Kargoda sendika olmaz’ algısının oluştuğu bir 
dönemde UPS’de TİS masasına oturuldu. Bu sürece 
nasıl gelindi? 

UPS Kargodaki sendikal mücadele 2010 yılının 
başlarında başladı. Bu kargonun uluslararası bir 
şirket olduğunu, uluslararası bir çalışma olmadan 
başarmanın zor olacağını biliyorduk. Buna uygun 
bir çalışma başlattık. Sendikamız, üyesi olduğu ITF 
ile ortak çalışmalar yaptı. Yaptığımız toplantılarda, 
şirketin dünyadaki örgütlülük düzeyi ayrıntılı olarak 
değerlendirildi. ITF ile ortak bir proje kapsamında 
UPS’deki örgütlenme çalışmaları başladı. Örgütlen-
me sürecinde ilk aşamada 162 işçi işten çıkarıldı. Üç 
bölgede; İstanbul Mahmutbey, Kurtköy ve İzmir’de 
işyeri önlerine çadır kuruldu ve direniş başladı. 

-UPS direnişi sırasında sendikamız nasıl bir rol 
üstlendi? 

Sendika olarak bu direnişin başarısı için her tür-
lü olanağımızı seferber ettik. Yeri geldi personel ve 
yöneticilerimizin maaşları ödenmedi. Direnişteki iş-
çilere 262 boyunca asgari ücret tutarında ücret ile 
öğlen yemekleri ve servisleri karşılanarak ekonomik 
destek verildi. Sendikamızın üyesi bulunan diğer iş-
yerlerinde, özellikle nakliyat ve ambarda çalışan iş-
çiler direnişteki kargo işçileriyle ekmeğini bölüştü. 
Üyelerimiz kendi bölgelerinde maddi ve manevi ola-
rak işten çıkarılan kargo işçilerini destekledi, örgüt-
lenme mücadelesinde yöneticilerimizle birlikte aktif 

UPS merkezi ABD’de örgütlü bulunan Kamyoncular Sendikası (International Brotherhood of Teamsters) Küresel Stratejiler Direktörü 
Tim Beaty, 8 Mart 2012 tarihinde sendikamız Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkanımız Kenan Öztürk ve Merkez Yönetim 

Kurulu üyelerimiz ile görüştü. Tim Beaty, Teamsters ve TÜMTİS arasında UPS örgütlenmesi sürecinde gelişen ilişkilerin bundan sonra 
da devam edeceğini ifade etti.
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UPS İşçisine Uluslararası Destek 
UPS’deki sendikal başarıda uluslararası dayanışma önemli bir rol oynadı. Dünyanın pek çok ülkesinde UPS 

işçilerine destek yağdı. 1 Eylül 2010 sendikamız ve UPS işçileriyle küresel dayanışma günü ilan edildi. 

Avustralya, Japonya, Kore, Amerika

Avustralya’daki eylem, Avustralya Taşımacılık Sen-
dikaları Federasyonu tarafından organize edildi. Sendi-
ka yöneticileri, tır, tren ve deniz işçileri, Sydney’de UPS 
binası önündeki protestoya katıldılar. Japonya’da işçi-
ler Tokyo’daki UPS ofisini ziyaret ederek yönetime pro-
testo mesajlarını ilettiler. Kore’de de, 1 Eylül’de ITF’ye 
bağlı tersane, deniz, taksi, otomobil, posta, havacılık, 
demiryolu ve dağıtım sendikalarından işçiler, Seul’da-
ki UPS ofisi önünde eylem yaptı. Amerika’da üç büyük 
eyalette sendikamızla dayanışma eylemleri yapıldı. 

Hong Kong, Tayland, Filipinler

Hong Kong Sendikaları Konfederasyonu ve Taşıma-
cılık İşçileri Örgütü Federasyonu, UPS ofisinin önünde 
gösteri düzenledi. ITF Tayland üyeleri de, Bangkok’da 
UPS merkezini ziyaret ederek protesto mektubu iletti. 
Filipinler’de 1 Eylül sabahı, Metro Manila, Paranaque 
Kenti’ndeki UPS ofisinde havacılık sendikası PALEA, sen-
dikamızı destekleyen protesto mektubunu teslim etti. 

olarak görev aldı. Türkiye’deki kardeş sendikalar ile 
demokratik kitle örgütleri de bu direnişe sahip çıktı. 
Türkiye’de direniş ve örgütlenme devam ederken üst 
federasyonumuz ITF ve Avrupa Taşımacılık Federas-
yonu ETF ile birlikte çok sayıda ülkede toplantılar 
düzenlendi. Sendikal toplantılara bizzat katılarak 
Türkiye’deki mücadele ve direnişi anlattık. 

Uluslararası Destek Güç Kattı 

-UPS direnişi küresel çapta bir yere sahip. 
Bu özelliğini nereden almakta? 

Çok uluslu bir taşımacılık şirketi olması dolayı-
sıyla UPS’de uluslararası dayanışmayı örmeye ça-
lıştık. Avrupa’da UPS’de örgütlü bulunan sendika-
ları Türkiye’ye davet ettik. İlk defa Avrupa’daki çok 
sayıda sendika delegasyon göndererek direnişteki 
işçileri ve sendikamızı ziyaret etti. Türkiye’ye gelen 
delegeler kendi ülkelerine döndükten sonra bura-
daki mücadelenin başarısı için daha etkili destek ve 
dayanışmada bulundular. Mücadelemize uluslara-
rası destek yağdı. ITF’nin 2010 yılında Meksika’da 
düzenlediği 42. Genel Kurulu da UPS’deki direniş 
açısından bir dönüm noktası oldu. Genel Kurul’a, de-

legasyon olarak sendikamız adına bizzat katıldım. 
Türkiye’deki direniş neredeyse ITF Genel Kurulu’nun 
birinci gündemi haline geldi ve Türkiye’deki UPS iş-
çileriyle dayanışma için 154 ülkede küresel eylem 
kararı alındı. Sorun çözülene kadar periyodik olarak 
eylemlerin kesintisiz sürmesi karara bağlandı. 

Dilleri, Dinleri Farklı, Duyguları Ortak!

UPS işçileriyle 100’e yakın ülkede yapılan daya-
nışma eylemlerinin ilki 1 Eylül 2010 tarihinde ger-
çekleşti. UPS’de işçi sınıfının uluslararası mücade-
lesi ve dayanışması kazandı. Bu mücadelede kar-
deşliğin en güzel örneği sergilendi. Dilleri, dinleri 
farklı yüzlerce işçi, Türkiye’deki sınıf kardeşleri için 
sokağa döküldü ve bu eylemler sonuç verdi. Hayat-
ları ve çıkarları birbirine bağlı büyük bir kardeşlik 
dünyasının, uluslararası bir sınıfın bir parçası oldu-
ğumuzu bir kez daha duyumsadık. 

Amerika’da şirketin merkezinde örgütlü bulunan 
ITF ye bağlı Teamsters sendikasının arabuluculu-
ğuyla UPS işvereniyle görüşmeler başlatıldı. Türki-
ye’deki UPS yöneticileriyle yapılan görüşmede an-
laşma sağlandı. Varılan prensip anlaşması doğrul-
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Ürdün, Hollanda, Belçika

ITF temsilcileri ve Hava Taşımacılığı ve Turizm 
Sendikası, Amman’daki UPS ofisini ziyaret etti ve 
Ürdün’de UPS’nin yetkili ajansına protesto mektubunu 
iletti. Hollanda’da FNV Bondgenoten Sendikası, işten 
atılan UPS işçilerini desteklemek için kampanya örgüt-
ledi. 1 Eylül günü sendika aktivistleri, Amsterdam’daki 
protestolara katılarak buradaki UPS deposunun önü-
nü 40 ton kumla kapattı. Belçika’da ise, BTB ve SETC 
sendikaları Deigem/Brüksel’deki UPS’nin kapısı önün-
de sendikamızla dayanışma için gösteri yaptı. 

Güney Afrika, Hindistan, Finlandiya
Güney Afrika’nın değişik bölgelerinde dayanışma 

eylemleri düzenledi. Durban’da SATAWU üyeleri, firma-
nın en meşgul olduğu saatlerde UPS Güney Afrika yö-
netimini telefon yağmuruna tuttu ve Türkiye’de işten 
atılmaları protesto etti. Hindistan’da Denizciler Sendi-
kası NUSI’nin çağrısıyla 100 Hintli denizci Bombay’da-
ki UPS ofisinin önünde gösteri yaptı. Finlandiya’da 
AKT’den bir delegasyon ve sendika gazetesinin editörü 
UPS yerel ofisini ziyaret etti ve Scott Davies’e verilmek 
üzere yazılmış mektubu teslim etti. 

Norveç, İsveç, Ukrayna 
Norveçli sendikalar ortaklaşa bir eylem dü-

zenledi. ITF üyesi 8 sendika Oslo’da UPS termina-

linin dışındaki bir saatlik gösteriye katıldı. İsveç’de 
UPS’nin üyesi olduğu İsveç İşverenleri Konfederas-
yonu ile gerçekleştirilen toplantıda İsveç Taşımacı-
lık İşçileri Sendikası’ndan Lars Lindgren Türkiye’de-
ki sorunu anlattı. Ukrayna’da, demiryolu ve inşaat 
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tusunda; direnişteki 162 işçiden 151’i, işsiz kaldık-
ları 4 aya ait ücretleri de ödenerek işbaşı yaptırıldı; 
işbaşı yapmayan 11 içinin kıdem ve ihbar tazminatı 
ile 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazmi-
nat ödendi. Direnişteki taşeron işçisinin tamamının 
kadroya alınması ve işyerinde sendikanın sürdür-
düğü örgütlenme çalışmasına müdahale edilmeye-
ceğine dair güvence alındı. Bu şartların tamamı üç 
bölgede bulunan direnişteki işçilerin oyuna sunula-
rak ve işçilerin tamamının onayı alınarak protokol 
imzalandı. 

Ups İşçilerinin Kazanımları

-TİS sürecinden bahseder misiniz? 

Örgütlenme çalışmasını bütün bölgelerde yay-
gınlaştırdık. Yüzde 50+1’i aşarak UPS Kargo’da yet-
ki aldık ve TİS süreci başladı. İlk defa Türkiye’de bir 
uluslararası kargo şirketinde TİS yetkisi aldık. TİS sü-
resi boyunca işçi arkadaşlarımızı bilgilendirdik. 2500 
işçiyle toplantı yaparak görüşmelerde gelinen süreci 
anlattık. Bütün bölgelerde oylama yapıldı, işçilerin 
tamamına yakını TİS imzalanmasını istedi ve imza-
landı. 

-UPS işçisi, TİS ile ne gibi kazanımlar elde etti? 

UPS işçileri öncelikle iş güvencesi kazandı; işçinin 
işine son vermek işverenin iki dudağı arasında çıka-
cak bir söze bağlı olmayacak. Kargoların tamamında 
12-13 saat çalışılırken UPS işçisi 8 saat çalışma hak-
kını kazandı. İş günlerinde yüzde 60, bayramlarda 
ise yüzde 100 fazla mesai ücreti kazandı. Ücretlere 
140 TL net zam alındı. Yemek ücretlerine yüzde 50 
zam yapıldı. Her yıl için bir maaş ikramiye alındı. 300 
TL yakacak yardımı ve eğitim yardımı alındı. Toplam-
da ücret ve sosyal haklarla alınan zam oranları yüz-
de 30 ila 50 arasında değişmektedir. Evet, UPS’de 
kazanım elde edildi ve TİS imzalandı. Ancak biliyoruz 
ki, UPS işçilerinin ekonomik sorunları devam ediyor, 
bu anlamda halen beklentileri var. Önümüzdeki TİS 
döneminde UPS kargoda elbette ki yeni kazanımla-
rımız olacak. İşçi arkadaşlarımızla birlikte yeni TİS 
sürecini en iyi şekilde sonuçlandırmaya çalışacağız.

Yeni Kazanımlar için Örgütlenmeyi 
Büyütelim

UPS’deki işçilerin ekmeğinin daha da büyümesi-
nin yolu kargodaki sendikalaşmanın, tek bir işlet-
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meyle sınırlı kalmayıp, diğer kargolara da yayılma-
sından geçiyor. Bunun için sendikamız bütün ener-
jisi ve gücüyle şu an DHL başta olmak üzere kar-
golarda örgütlenme çalışmasını sürdürmektedir. 
UPS kargodaki üyelerimize de bu anlamda büyük 
görev düşüyor. UPS’deki her üyemizin kargolardaki 
örgütlenme sorununda seferber olması, sendika-
nın birer örgütlenme görevlisi gibi bu mücadeleye 
omuz vermesi gerekiyor. Kargolar örgütlendikçe 
UPS’de çalışan işçi arkadaşlarımızın ekmeği daha 
da büyüyecektir.

Hedef: Bütün Kargolarda Sendikalaşma

-UPS deneyiminin diğer kargolara yansıması 
nasıl oldu? 

UPS’den sonra tüm kargolarda örgütlenmeyi 
önümüze hedef olarak koyduk. Artık bütün kargo-
larda örgütlenmek mümkün. Sadece UPS’de değil 
tüm kargolarda sendikalaşmayı hedefl iyoruz. Kargo 
işçileri bilmeliler ki; günde 12-13 saat, her türlü sos-
yal haktan ve iş güvencesinden yoksun koşullarda 
çalışmak kargo işçilerinin kaderi değil. UPS örneğin-
de olduğu gibi, bu çalışma koşullarını örgütlü mü-
cadeleyle değiştirmek mümkün. Bunun için de tüm 
kargo işçilerini sendikamızda örgütlenmeye ve bir-
leşmeye çağırıyorum. 

Kararlıyız, Dhl’de de Kazanacağız

-DHL örgütlenmesi sözünü ettiğiniz hedefl erin 
bir parçası mı? 

Evet, UPS’deki mücadele deneyimlerimizden de 
yararlanarak DHL Kargoda da kazanmaya kararlı-
yız. Sendikamızın, DHL Kargo’da yaklaşık bir yıl önce 
başlattığı örgütlenme mücadelesi devam ediyor. İş-
verenler bu mücadeleyi engellemek için her türlü yol 
ve yöntemi deniyorlar. Önce, işçileri sendikadan zor-
la istifa ettirmeye çalıştılar. İstifa etmeyi reddeden 
25 üyemizin çeşitli gerekçelerle iş akitleri feshedildi. 
İşyeri önünde işten çıkarılan arkadaşlarla direniş 
başlattık. Yine, sendikamızın hukuki olarak başlattı-
ğı mücadelede de işverenin işçiyi sendikal nedenlerle 
işten çıkardığı ortaya çıktı. Bu güne kadar sonuçlanan 
davaların tamamı işçiler lehine sonuçlandı. Mahkeme 
kararıyla da, DHL işverenin yasadışı davrandığı ve 
sendikal nedenlerle işçi çıkardığı kanıtlanmış oldu. 

-Çok uluslu şirketlerde örgütlenmenin zorlukları 
nelerdir. DHL’deki mücadele nasıl bir eksende yü-
rüyor? 

Evet, DHL uluslararası bir şirket. ITF ile birlikte 
önümüze bir hedef olarak koyduğumuz, Türkiye’de-
ki kardeş sendikaların da desteğini aldığımız DHL 
örgütlenmesi son derece önemli. UPS’de olduğu 

işçileri sendikaları temsilcileri Kiev’deki UPS ofisini 
30 Ağustos’ta ziyaret ederek protesto mektuplarını 
verdiler. 

Ukrayna, Estonya, Litvanya, Bulgaristan
Ukrayna’da iki büyük sendikanın temsilcileri 

(Estonya Taşımacılık ve Yol İşçileri Sendikası ETTA 
ve Denizcilerin Bağımsız Sendikası EMSA) Talinn’de-

ki Türk büyükelçiliğine protesto mektubunu iletti. 
Litvanya’da sendikamızın taleplerini destekleyen 
Taşımacılık İşçileri Federasyonu, Vilnius kentinde 
Türkiye Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Bul-
garistan’daki Taşımacılık Sendikaları Federasyonu, 
Atlanta’daki UPS Genel Merkezi’ne 1 Eylül günü pro-
testo mektubu gönderdi ve sendikamızla dayanışma 
mesajlarını iletti. 
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mek isterim: DHL’de sendika kazanacak. Yeter ki 
kendimize, sendikamıza, sınıf kardeşlerimize gü-
venelim. Düşünelim bir: Kargoda sendika bir hayal-
dir denilen ortamda, hiçbir başarılı örnek yokken, 
UPS’de sendika mücadelesi başarı kazandı. Evet, 
bu mücadele tam 262 gün sürdü. Şimdi bu müca-
delenin verdiği güven ve deneyimle DHL’deki mü-
cadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. DHL ise hem 
kargolardaki örgütlenmeyi güçlendirecek hem de 
önümüzü açacaktır. 

Bu mücadelede dayanışmanın rolü büyüktür. Sen-
dikamızın gelenek haline getirdiği dayanışma, çok 
önemlidir. Özellikle de UPS’de, nakliyat ambarlarında 
ve diğer sektörlerdeki üyelerimize bu konuda görev 
düşüyor. Dün nasıl ki UPS direnişi kazanımla sonuç-
landı ve kargo ve ambar işçileri bu mücadelenin aktö-
rü oldularsa bu gün de DHL’de bu rolü yerine getire-
ceklerdir. Sendika olarak bu anlayışla hareket ediyo-
ruz. Bütün örgütümüzü seferber olmaya çağırıyoruz. 

-Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

UPS’deki örgütlenme sürecinde bize destek 
veren, dayanışma içerisinde olan, başta ulusla-
rarası federasyonumuz ITF ve Avrupa Taşımacılık 
Federasyonu ETF olmak üzere, şirketin Ameri-
ka’daki merkezinde örgütlü bulunan Teamsters 
Sendikası’na, Avrupa’da çok sayıdaki kardeş sen-
dikamıza, Türkiye’deki kardeş sendikalarımıza, 
emekten yana siyasi parti ve demokratik kitle 
örgütlerine sendikam ve UPS işçileri adına bir kez 
daha teşekkür ediyorum. ô

gibi burada da uluslararası dayanışmayı 
önemsiyoruz. Sendikamızın bu noktada 
yoğun çabaları devam ediyor. Bugüne ka-
dar uluslararası düzeyde çok sayıda top-
lantı yapıldı. DHL, Almanya merkezli bir 
şirket olduğu için, özellikle Almanya’da 
2 milyon işçiyi temsil eden ve DHL kar-
goda 200 bin üyesi bulunan Ver.di sendi-
kasıyla görüşme yaptık. Türkiye’deki mü-
cadeleyi anlatarak destek istedik. Yine, 
Kanada’da yapılan ITF toplantısında 70’i 
aşkın ülke delegasyonuna bilgilendirme 
yaptık. Toplantıda, Türkiye’deki mücade-
le başarıya ulaşana kadar sendikamız ve 
DHL işçileriyle dayanışma kararı alındı. 
12.12.2012 DHL işçileriyle küresel daya-
nışma günü ilan edildi. Dünyanın pek çok 
ülkesinde açıklama ve eylemler oldu. Bu-
nun devamı olarak ITF ve ETF temsilcileri 
sendikamızın merkezini ziyarette bulundular. Geçti-
ğimiz günlerde ise Ver.di Genel Başkan Yardımcısı 
Andrea Kocsis ve Avrupa İşçi Konseyi’nden 13 kişilik 
bir heyet direnişimizi ziyaret etti. Tabii önümüzdeki 
günlerde de bu destek ziyaretleri olacak. DHL’deki 
mücadelede de uluslararası dayanışma sürüyor. 

-İşverenler, sendikalaşmayı geciktirmek için 
ne tür taktikler uyguluyor?

Tabii, işveren bu süreci geciktirmek için anti-de-
mokratik uygulamalara başvurdu. Son olarak yeni 
kurulan bir sendikayı; Öz Taşıma-İş’i bize karşı kul-
lanma tutumuna girdi. Türkiye’de taşıma işkolunda 
yüz binlerce işçi örgütsüz durumda. Bu kargoların 
herhangi birinde bile örgütlü olmayan Öz Taşıma-İş, 
işçileri bölmek için işverenin taşeronluğunu yapıyor 
ne yazık ki. Bu tutumu, hem ulusal hem de uluslara-
rası kamuoyunda ve sendikal camiada teşhir ettik. 
Uluslararası federasyonlar, Öz Taşıma-İş’in bağlı 
bulunduğu Hak-İş’e çok sert bir uyarı mektubu gön-
derdi. “DHL’de yapılanların sendikacılıkla izah edilir 
bir yanı yoktur” denildi. Yine, federasyonumuz Türk-
İş de, Hak-İş’le başkanlık düzeyinde bir görüşme 
yaptı. Bizler bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. 
Bugüne kadar işverenin tüm oyunları DHL’de boşa 
çıkarıldı. Bu oyunda boşa çıkarılacaktır.

Mücadelemizin Aktörleri 
Kargo ve Ambar İşçileri

-Direnişteki işçilere mesajınız nedir? 

DHL’de sendika mücadelesi veren ve henüz bu 
mücadeleye katılmamış olan işçilere şunu söyle-
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Uluslararası üst örgütümüz ITF, Kanada’da yap-
tığı toplantıda, Türkiye’deki DHL işçilerinin mücade-
lesi ile dayanışma kararı aldı. Alınan karar üzerine, 
12 Aralık 2012 DHL Türkiye İşçileri İle Dayanışma 
Küresel Eylem Günü ilan edildi. Dünyanın her tara-
fında onlarca ülkede, çok sayıda işçinin katılımı ile 
eylemler gerçekleştirildi. 

Avrupa Merkez - Mechelen, Belçika
Belçika, Hollanda, Britanya, Norveç ve 

Bulgaristan’dan 50’den fazla sendika yetkilisi ve 
aktivist, DHL Mechelen dağıtım merkezi girişi-
ni bloke etti. Kanada Otomobil İşçileri Sendikası 
(CAW), Teamsters Sendikası (ABD), Otomobil İşçi-
leri Sendikası (UAW- ABD), Taşıma İşçileri Sendika-
sı (Avustralya) ve TÜMTİS bayrakları da sendikaları 
temsilen blokaj alanındaydı. Sendikacılar dağıtım 
merkezi girişinde DHL Tedarik Zinciri Belçika yöne-
ticisi, Walter Leysen ile görüşüp Türkiye’de yaşa-
nan durumu anlattı. 

Avustralya: Avustralya Taşıma İşçileri Sendikası 
(TWU) ülkenin dört bir yanına DHL işçileri tarafından 
imzalanmak üzere posta kartları gönderdi. Aynı za-
manda 250’den fazla TWU üyesi de www.twu.com.
au/dhl çevrimiçi kampanya sayfası üzerinden DHL 
Avustralya yönetimine Türkiye’deki durumun derhal 
düzeltilmesini talep eden ve TÜMTİS ile dayanışma 
içinde olduklarını belirten mektuplar gönderdi. Aynı 
zamanda DHL Sydney binasına da 75 cm boyutunda 
temsili bir posta kartı gönderildi. TWU aynı zaman-
da Avustralya Federal Senatörlerine ve Parlamento 
üyelerine de kampanyayı desteklemeleri için çağrıda 
bulunmuştu.

Yemen: Yemen, Aden limanında örgütlü olan 
sendika üyeleri liman yönetim binası önünde Türkiye 
DHL işçileri ile dayanışma içinde olduklarını belirten 
bir açıklama gerçekleştirdi.

Japonya: Koun-Rokyo 11 Aralık’ta eylem önce-
si DHL müşterilerine Türkiye’deki durumu anlatan 
posta kartları gönderdi.

Etiyopya: Taşıma ve İletişim İşçileri Sendikası 
Endüstriyel Federasyonu DHL’i protesto için üye-
lerinde imza topladı. Federasyona üye 30 sendika-
dan toplanan mesajlar DHL yönetimine ve Türkiye 
Büyükelçiliği’ne gönderilecek. Aynı zamanda Küre-
sel Eylem Günü için de bir basıb açıklaması gerçek-
leştirildi.

Belçika: Belçika: 8 Aralık’ta Belçika Taşıma İş-
çileri Sendikası’nın (BTB-UBOT) 80 iş yeri temsilcisi 
Antwerp’te gerçekleştirilen toplantıda TÜMTİS ile 
dayanışma içinde olduklarını açıkladılar. 
İtalya: 10 Aralık tarihinde İtalya’da DHL yönetimi 

ile yapılan toplantıda Filt Cgil sendikası DHL Türkiye 
sorunu da gündeme taşındı ve DHL İtalya yönetimi 
sendika tarafından yöneltilen sorulara 17 Aralık ta-
rihine kadar cevap vermek durumunda. 11 Aralık’ta 
DHL çalışanları ve Filt Cgil üyeleri Vicenza’da ger-
çekleştirilen toplantıda DHL Türkiye işçileri ile da-
yanışma içinde olduklarını belirttiler. 

 Almanya: Ver.di sendikası DHL Türkiye işçileri 
ile dayanışmalarını bir kez daha ilan eden ve DHL’in 
uluslararası anlaşmalara ve kendi kurumsal sorum-
luluk ilkelerine olan bağlılığını Türkiye’de de yerine 
getirmesini talep eden ulusal bir mektup eylemi ger-
çekleştirdi.



Norveç: Norsk Transportarbeiderforbund sendi-
kası eylem gününün bir parçası olarak farklı iş yer-
lerinde durumun tartışıldığı toplantılar düzenledi. 
Toplantılara aynı zamanda DHL yönetimlerinden de 
katılımcılar davet edildi.

Fransa: Bir grup sendika aktivisti Paris DHL 
Express yönetim binası önünde toplandı. (Şu anda 
Fransa yöneticisi aynı zamanda DHL Türkiye’nin de 
yöneticisi.) Fransız sendikaları CFDT, CGT ve FO ey-
leme katılan sendikalar oldu.

Finlandiya: ERTO sendikası üyelerine uluslara-
rası DHL kampanyasını ve Türkiye’deki durumu an-
latan bilgiler dağıttı. Aynı zamanda kendi website-
sinde de konu ile ilgili bir haber yaptı. Aynı zamanda 
Finlandiya sendikaları TÜMTİS’e dayanışma mesajı 
gönderdi.
İsveç: Svenska Transportarbetareförbundet 

sendikasından bir iş yeri temsilcisi DHL Türkiye’deki 
durumu İsveç yönetimi ile paylaştı.

Mozambik: SINPOCAF iş yerlerinde Türkiye’deki 
durumu anlatan toplantılar düzenledi. Toplantılara 
katılan 50’den fazla sendika üyesi Türkiye DHL işçi-
leri ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.

Swaziland: 50’den fazla STAWU üyesi DHL önün-
de yarım saatlik bir direniş alanı oluşturdu ve açıkla-
ma yaptı. Sendika aynı zamanda DHL yönetimine de 
posta kartları gönderiyor.

Malawi: Malawi İletişim İşçileri Sendikası CO-
WUMA üyeleri DHL Türkiye işçilerine destek için 
durumu anlatan posta kartları dağıttılar. Malawi’de 
eylemler devam edecek.

Arjantin: Federación de Camioneros üyeleri Bu-
enos Aires’de DHL bölgesi önünde bir eylem gerçek-
leştirdi. 30 DHL işçisi ve sendika üyesi ellerinde tut-
tukları plakalar ile alan girişini kapattı ve yetkilileri 
Türkiye’de yaşanan sorun hakkında bilgilendirdi. 

ABD: Teamsters Express Bölüm yöneticisi Bill 
Hamilton DHL Teamsters yerel yönetimlerini bir te-
lefon konferansı ile bilgilendirdi. Daha sonra bütün 
üyelere eylem günü hakkında bilgilendirme mailleri 
gönderildi. 11 Aralık’ta Teamsters’ın DHL Türkiye iş-
çilerine desteğini gösteren bir basın açıklaması ya-
yınlandı. 12 Aralık sabahı New York Kennedy hava-
alanı bölgesinin de içinde bulunduğu pek çok iş yeri 
önünde DHL Türkiye yönetiminin bu tutumunu de-
ğiştirmesini talep eden aktiviteler gerçekleştirildi.

Gana: Genel Taşıma, Petrol ve Kimya İşçileri Sen-
dikası Türkiye’de yaşanan durumu protesto eden bir 
mektu Gana, Türkiye ve Almanya DHL yönetimlerine 
gönderdi.

Bulgaristan: FTTUB sendikası DHL müşterileri-
ne ve DHL Bulgaristan yönetimine Türkiye’deki du-
rumu anlatan ve protesto eden posta kartları gön-
derdi.
İrlanda: CWU sendikası İrlanda’daki DHL müş-

terilerine Türkiye’deki durumu anlatan ve protesto 
eden posta kartları gönderdi.

Malta: Genel İşçi Sendikası DHL müşterilerine 
Türkiye’deki durumu anlatan ve protesto eden posta 
kartları gönderdi.

ITF Genel Merkezi: ITF genel merkezi çalışanla-
rı Londra’daki ITF binası önünde üzerinde “DHL: İşçi 
haklarına saygı göster- Türkiye’de işten çıkarmaları 
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durdur” yazılı bir pankart ile DHL işçilerine destek 
mesajlarını gönderdiler.

Kanada: Kanada Otomobil İşçileri Sendikası 
(CAW)bütün Kanada’da ana DHL dağıtım merkezle-
ri önünde eylemler gerçekleştirdi. İşçiler ellerinde 
DHL Türkiy işçileri için saygı talep eden işaretler 
tuttular, Deutsche Post CEO’su Frank Appel’e gön-
derilmek üzere Türkiye’de yaşanan sorunu ve kay-
gılarını anlatan mektuplar imzaladılar. Ontario’da 
gerçekleştirilen eylemde işçiler DHL yönetiminin 
düşmanca tavrı ile karşılaştı ancak eylemden geri 
adım atmadı.

Panama
SIELAS sendikası DHL Express’in Costa Del Este 

ana binası önünde bir eylem gerçekleştirdi. Costa 
Del Este, Panama City’nin en önemli sanayi bölgesi. 
Sendika broşürler dağıttı, toplantılar gerçekleştirdi 
ve şirket ofis binası önünde sloganlar attı. 

Kolombiya: SNTT Cartagena ana DHL ofisi önün-
de bir dayanışma toplantısı düzenledi.

STPC (Kolombiya Posta Servisi İşçileri Sendikası) 
üyeleri 12 Aralık’ta saat 06:30- 07:30 saatleri ara-
sında DHL Express ve Lojistik binaları önünde bro-
şür dağıttı.

Güney Afrika: STAWU kendi DHL üyeleri arasın-
da ulusal bir imza kampanyası başlattı. Toplanan 
100 imza Türkiye ve Almanya DHL yönetimine gön-

derildi. İmza dilekçesinde, DHL Güney Afrika ve Bonn 
yönetimlerini Türkiye’de işten çıkarılan işçileri işe 
iade etmeye, TÜMTİS’in yetkili sendika olarak tanı-
maya, dünyanın her yerinde işçilerin haklarına saygı 
duymaya ve ITF ve UNI talepleri doğrultusunda bir 
küresel çerçeve anlaşması imzalamaya davet edildi. 

Filistin: Genel Taşımacılık İşçileri Sendikası 12 
Aralık’ta 25 DHL müşterisine Türkiye’de yaşanan 
sorunları anlatan posta kartları gönderdi ve aynı 
zamanda sosyal medya ve mail yoluyla kampanya 
posterlerini yaygınlaştırdı.

Nijerya: Ulusal Kara Taşıma İşçileri Sendika-
sı DHL müşterilerine Türkiye’deki durumu anlatan 
kampanya posta kartları gönderdi. Aynı zamanda 
posta kartları sendika binasında da herkesin göre-
bileceği yerlere konuldu.

Hindistan: Chennai’daki GDCS Sendikası akti-
vistleri DHL Türkiye’nin işçilere olan tavrını protesto 
etmek ve TÜMTİS’in yetkili sendika olarak tanınma-
sını talep etmek için Guindy ve Eggmore’daki DHL 
ofislerini ziyaret ettiler.

SCRES sendikası Küresel Eylem Günü eylemleri-
nin bir parçası olarak büyük bir kampanya düzenledi, 
ayrıca 12 saatlik bir açlık grevi yaptı.

Bahreyn: DHL Bahreyn sendikası yaptıkları bir 
toplantı ile DHL Türkiye işçilerine olan desteklerini 
belirttiler. 
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Uluslararası Taşımacılık 
İşçileri Federasyonu (ITF) 
Kara Taşımacılığı Bölümü 
ve Kara- Demiryolu Taşıma-
cılığı Bölümleri Ortak Kon-
feransı, 11-14 Kasım 2012 
tarihlerinde Kanada’nın To-
ronto kentinde 44 ülkeden 
200’den fazla sendikanın 
katılımı ile gerçekleştirildi. 
Konferansta sendikamızı 
Genel Başkanımız Kenan 
Öztürk ve uluslararası iliş-
kiler uzmanımız Emel Türker 
temsil etti.

Konferansta uluslarara-
sı işçi hareketinin durumu, 
Avrupa’da kemer sıkma poli-
tikalarının sendikal harekete 
ve sosyal haklara etkisi, çok 
uluslu şirketlerin işçi haklarına karşı saldırıları ve bu 
sorunlar karşısında ITF’nin örgütlenme kampanyaları 
konuşuldu. 

Özellikle Türkiye ve sendikamız bağlamında UPS 
örgütlenmesinde sağlanan başarı ve DHL örgütlen-
mesinin başarısı için yapılması gerekenler tartışıldı. 
İşten çıkarılan DHL Türkiye işçilerine ilişkin kam-
panya yürütülmesi de kadara bağlandı. Avusturalya 
Taşıma İşçileri Sendikası (TWA) Genel Başkanı Tony 
Sheldon tarafından önerilen ve oy birliği ile kabul 
edilen karar şöyle: 

Karar: DHL Türkiye Çalışanlarının 
Adaletsiz İşten Çıkarılmalarına İlişkin 

1. Aralık 2011 yılından bu yana DHL Türkiye düşük 
performans gerekçesiyle 21 depo işçisini işten çı-
kardı. 

- Bu işten çıkarmaların TÜMTİS’in, örgütlenme 
kampanyası ile aynı zamanda gerçekleşmesi te-
mel kaygı noktası olduğunu,

- İşten çıkarmaların nedeni işçilerin fazla mesai 
yapmayı reddetmeleri olmasına rağmen işçilerin 
DHL çalışma cetvellerinin yeterden fazla mesai 
yapıldığını gösteriyor olduğunu, 

- Türkiye mahkemelerinde görüşmüş sekiz davada 
DHL Türkiye’nin işten çıkarma uygulamaları hak-
sız bulunduğunu belirtir. 

- DHL’yi hem kendi şirket içi politikalarına hem de 
uluslararası iş politikalarına uygun davranmadığı 
için, 

- DHL’yi işçilerin örgütlenmesine saygı göstermek 
ve yönetim müdahalesine izin vermemek konu-
sunda teminat veren kendi şirket politikaları ile 
çeliştiği için, 

- İşçilerin TÜMTİS’e üye oldukları ya da istifa et-
medikleri takdirde iş akitlerinin feshedileceği yö-
nünde devamlı tehditte bulunduğu için kınıyor. 

2. ITF bağlı bütün sendika ve kuruluşları bu hak-
sız işten çıkarma, iş yeri tacizleri ve yönetimin 
sendika üyesi işçiler ve diğerleri arasında yaptığı 
ayrımcılık konularında koruyucu önlemler alma-
ya ve sendika üyeleri arasında proaktif şekilde 
kampanyalar yürütmeye çağırıyor. 

3. ITF bağlı sendika ve kuruşları işten çıkarılan DHL 
Türkiye işçilerinin işe iadesi, işçi ve insan hakla-
rının layığıyla yerine getirilmesi ve bir sendikaya 
üye olma hakkının kullanılabilmesi hususlarında 
kampanya yürütmeye çağırıyor. 
ITF, uygulamaları bu açıklıkta adaletsiz ve kö-

tüyken bu çalışanları şirket içinde tutmaya devam 
etmek uygunsuz olacağından, DHL Türkiye’yi ağır ve 
adaletsiz uygulamalarda bulunan bu çalışanlarına 
karşı şirket politikaları ve uluslararası düzenleme-
lere aykırı karar ve uygulamaları hasebiyle harekete 
geçmeye çağırıyor. 

Toronto ITF Konferansı’nda 
DHL İşçisine Tam Destek 
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Küresel Sendikalar Konseyi (KSK), DHL’de çeşitli oyunlara başvuran işveren ve Hak-İş’i 
uyardı. ITUC, TUAC ve Küresel Sendikalar Federasyonu temsilcilerinin aralarında bulunduğu 
KSK, İsviçre’de toplandı. Türkiye’de sendikal hakların durumu konusunun ele alındığı toplan-
tıda, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’a hitaben bir mektup kaleme alındı. 24 Ocak 2013 
tarihini taşıyan mektup şöyle: 

UNI ve ITF’den HAK-İŞ’e Uyarı: 
Sendikasızlaştırma Suçuna 

Ortak Olma!

Sayın Mahmut Arslan

Dün İsviçre, Nyon’da gerçekleştirilen Küresel Sendikalar Konseyi toplantısında Türkiye’de 
sendikal hakların durumu konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelere ITUC, 
TUAC ve Küresel Sendikalar Federasyonları temsilcileri katıldı.

Görüşmeler esnasında 18 Ocak 2013 tarihinde Hak-İş’in birkaç küresel sendikaya Türk-İş 
üyeleri ile aralarındaki anlaşmazlıkların anlatıldığı bir bilgilendirme gönderildiği belirlendi. 
Diğer vakaların yanında, bu mektuplarda TÜMTİS Sendikası’nın DHL’de devam eden kampan-
yasından da bahsediliyor.

Toplantının katılımcıları, ITF üyesi TÜMTİS’in sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan 
23 üyesine destek için ITF ve UNI’nin ortak yürüttüğü kampanyadan hali hazırda haberdar-
dılar. DHL işçilere karşı sendika karşı bir kampanya başlattı ve TÜMTİS’in örgütlenme çalış-
malarını engellemeye çalışıyor. Temmuz ayından bu yana ITF ve UNI uzun zamandır ITF üyesi 
olan TÜMTİS Sendikası ile birlikte sorunu çözmek ve işçilerin haklarını garanti altına almak 
için birlikte çalışıyor.

Ancak- eminim sizin de bildiğiniz gibi- DHL Türkiye yönetimi sizin de mektubunuzda bah-
settiğiniz taşımacılık sendikası Taşıma-İş’e üye olmaları için işçiler üzerinde sürekli artan bir 
baskı uyguluyor. Bu sendika Hak-İş tarafından 5 Aralık tarihinde kurulmuş bir sendika ve bir 
kongre ile Hak-İş Konfederasyonu’na katılması için belirlenen tarih 27 Ocak 2013.

Gözlemlediğimiz kadarıyla mektubunuzda tasvir ettiğiniz durum gerçek olmaktan oldukça 
uzak. DHL işçileri, insan kaynakları müdürünün koordinasyonu ile depo müdürleri ve diğer 
müdürler tarafından Hak-İş bürolarına götürüldüklerini söylüyorlar. TÜMTİS yetkilileri de 11 
Ocak 2013 sabahında işçilerin DHL Bayrampaşa depo müdürü Hayri Güner tarafından Hak-İş 
bürosuna götürüldüğüne tanıklık etti. İşçiler müdürlerin kendilerini işten ayrılmak üzere ol-
dukları akşam saatlerinde ya Taşıma-İş’e üye olursunuz ya da yarın işe dönemezsiniz diyerek 
tehdit ettiklerini söylüyor.

Bu, Deutsche Post DHL’nin işçi hakları üzerine ILO Sözleşmeleri’ne ve BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi ilkelerine ve de OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri’ne bağlı kalma taahhü-
dünde bulunmuş olmasıyla bir tezat oluşturan ve kendi taahhütlerini yok sayan hukuksuz bir 
sendika karşıtı işveren kampanyasıdır.
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Herhangi bir sendikal organizasyonun böyle işverenin sponsorluğunda devam eden bir 
eyleme masumane katılımı dahi gerçek bir sendika olarak temel güvenilirliğine gölge dü-
şürecektir. Hak-İş’in tehdit edilen işçileri üye olarak açıkça ve görünür şekilde kabul ediyor 
olmasındaki karışıklık işçi haklarının gerçek temsilcisi olarak davranma kabiliyeti üzerinde 
ciddi şüpheler uyandırıyor. Ayrıca 18 Ocak 2013 tarihli mektupta yer alan diğer sendikalar ile 
uzlaşmazlıklar yaşadığınız durumlar konusundaki güvenilirliği de çürütüyor.

KSK (Küresel Sendikalar Konseyi )toplantısı, bunun Hak-İş ile karşı karşıya gelen organi-
zasyonların güvenilirliğinin sarsılmasını önlemek için acil olarak eyleme geçilmesini gerek-
tiren- daha da önemlisi Türkiye küresel sendika ailesinin bütününü etkilemesinin önlenmesi 
gereken- ciddi bir vaka olduğu sonucuna vardı.

Sonuç olarak, UNI, ITF ve UNI/ITF tarafından yürütülen kampanyayı da aktif olarak des-
tekleyen aşağıda imzası bulunan organizasyonlar resmi olarak Hak-İş’in bu sendika karşıtı 
kampanyadaki işbirliğini derhal bırakmasını talep ediyor. En kısa zamanda sizden bunun te-
minatını vermenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Jyrki Raina 
Ron Oswald

IndustriALL Genel Sekreteri 
IUF Genel Sekreteri

Ambet Yuson
Rosa Pavanelli

BWI Genel Sekreteri
PSI Genel Sekreteri

David Cockrost  
Stephen Cotton,

ITF Genel Sekreteri
ITF Genel Sekreter Vekili

Philip Jennings
UNI Küresel Sendikası Genel Sekreteri

Destekleyenler:
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Kâr’ı, çalışan sayısı ve bütün dünyaya yayılmış ya-
pısıyla dünyanın en büyük dev şirketlerinden biri olan 
DHL’nin Türkiye’de üç ayrı firması var. Bir yılı aşkın 
bir süreden beri bu şirketlerden biri olan DHL Lojistik 
A.Ş’de örgütlenme çalışması başlatan sendikamız, 
Gebze’den başlayarak İstanbul ve diğer illerde keli-
menin tam anlamıyla sendikalaşma savaşı veriyor.

Yıllık cirosu 54 milyar euro’dan fazla, Almanya 
merkezli dünya devi bir şirket olan DHL, 220 ülkede 
467 bin işçi çalıştırıyor. Yani dünyanın pek çok ülke-
sinden daha büyük gelire sahip bir şirket DHL. Buna 
karşın açlık sınırının 1000 liradan fazla olduğu ülke-
mizde, açlık sınırının da altında bir ücretle, 700 ila 
800 TL.’nin üstünde bir maaşla işçi çalıştırıyor. 

DHL Lojistik Türkiye’de, 38 depo ve işyerinde 
1620’si kadrolu, 900 civarı taşeron olmak üzere 
2500’den fazla işçi çalışıyor. İlaçtan tekstile, me-
dikaldan bilgisayara, gıdadan oto parçasına kadar 

geniş bir yelpazede hizmet veren DHL, Nestle, BAT 
gibi büyük firmaların depolama ve aktarma işini de 
yapıyor.

Ancak binlerce işçinin çalıştığı bu depolar, ade-
ta toplama kampları gibi. İşçilerin sosyal yaşamları 
işverenin ipoteği altında ve müdürlerin keyfine bıra-
kılmış. Yasalarımızda fazla mesai 270 saatle sınır-
landırılmış olmasına rağmen işçiler 1000 saati aşan 
mesailerle sömürülmekte, akşam ve hast a sonu ta-
tilleri ise olanaksız hale getirilmekte.

 Sendika Karşıtı Tutumu Teşhir Ettik 

Açlık sınırının da altında bir ücrete, hiçbir sosyal 
hakka sahip olmadan, iş güvencesiz, bin lira civarı 
ücret almak için günde 12 saat çalışan DHL işçilerini 
sendikal haklara kavuşturmak, UPS işçilerinin sahip 
olduğu tüm hak ve güvencelerden yararlanmalarını 

DHL İşçilerini Sendikamızda 
Birleşmeye Çağırıyorum

Muharrem Yıldırım 
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Dün çalışanlarını köle gibi gören DHL işvereni bu gün sarı sendika ile işbirliği yaparak 
kölelik koşullarını devam ettirmek istiyor. Öz Taşıma-İş de, işveren eliyle taşımacılık 

işçilerinin ekmeğine kan doğruyor.
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sağlamak için ITF ile birlikte karar aldığımızda, tüm 
işverenler gibi DHL’nin de bu durumu kolay kabul-
lenmeyeceğini biliyorduk. Ancak bu kadarını bekle-
miyorduk. Böylesine düşmanca bir direniş göstere-
ceğini, bu kadar baskıyı, tehdidi, hileyi aklımıza ge-
tirmemiştik. 

Tüm bu yaşananların kader olmadığını, baskıdan 
ve yoksulluktan kurtulmanın mümkün olduğunu an-
latarak DHL’de örgütlenmeye başladık. İlk örgütlenen 
işçilerden 23 tanesi işten çıkarıldı. Ardından işveren 
her türlü melaneti kullanarak yasa dışı ne varsa hep-
sini deneyerek, yalan, ist ira kampanyaları yürüterek, 
kölelik koşulları devam etsin diye elinden geleni ardı-
na koymamıştır. Nitekim DHL işvereni bu güne kadar, 
yaşam koşullarını değiştirmek için sendikamıza üye 
olan 25 işçiyi çeşitli dönemlerde işten çıkardı. Amacı 
gözdağı vererek diğer işçilerin sendikaya üye olması-
nın önüne geçmekti. Biz sendika olarak işten çıkarılan 
üyelerimizle işyerleri önünde (Kıraç ve Gebze depola-
rı) direnişe geçerek hem üyelerimize sahip çıktık hem 
yeni atılmaların önüne geçtik. Ayrıca, işverene işçi çı-
karmakla sendikamızdan kurtulamazsın yurtiçinde ve 
yurt dışında işçi ve sendika düşmanı tutumunu teşhir 
ederiz mesajını verdik.

İkna Odaları Devreye Girdi 

İşverenin sendikalaşma çalışmasını engellemek 
için devreye koyduğu işten çıkarma saldırısı dirençle 
karşılaşınca tutmadı. İşçiler işverenin bu saldırısına 
rağmen sendikamıza üye olmaya devam etti. İşve-
ren yasalara uymak, işçinin isteğine saygı göster-

mek yerine yeni oyunlara başvurmaya başladı. İşten 
çıkararak sonuç alamayacağını anlayan işveren ve-
killeri bu kez çeşitli vaatlerle işçilere istifa baskısı 
yaptı. İkna odalarında bininin bir para etmediği teh-
ditleri havada kaldı ve yine istedikleri sonucu ala-
madılar. İkna seansları ve tehditler işe yaramayınca 
bu defa da satın almayı, rüşvet vererek sendikadan 
kurtulmayı denediler. Ama işçilerin bir hafızası oldu-
ğunu unuttular. Nisan ayında yüzde 5 ücret artışını 
az bulan işçiye kapıyı gösteren işveren, sendika içeri 
girer korkusuyla sendika üyelerinin yoğun olarak ça-
lıştığını bildiği depolarda Eylül’de yüzde 15-20 zam 
yaptı. Zannettiler ki işçiler üç-beş kuruşa onurlarını 
satarlar. İşçilerin boyun eğeceğini, rüşvet gibi ücret 
artışına direnemeyeceğini bu şekilde istediklerini 
elde edebileceklerini düşündüler. Ancak bu düşün-
celeri de duvara tosladı. İşçiler oyuna gelmediler. 
Girdikleri yolun doğru olduğunu, sendika daha içeri 
girmeden yüzde 15-20 zam alınıyorsa Toplu Sözleş-
me imzalandığında çok daha iyi haklar almanın ola-
naklı olduğunu görmüş oldular. 

İşverenin Sarı Sendika Oyunu

Ancak işveren vazgeçmedi. Bu defa da yeni bir hi-
leye, oyuna başvurdu. Sarı, işveren işbirlikçisi, sözde 
sendika Öz Taşıma-İş’i işyerine getirerek müdürleri 
aracılığıyla işçileri korku ve zor kullanarak, özellikle 
de ünvanlı çalışanları aracılığıyla üye yapmaya baş-
ladılar. 

Öz Taşıma-İş Kasım 2012 tarihinde kurulduğun-
da, DHL işvereninin sendikaya üye olduğu için işten 
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çıkardığı (ki Bakırköy 13. İş Mahkemesinin kararları 
ile de tespit edilmiştir) işçiler sendikamız öncülü-
ğünde 180 gündür DHL depoları önünde direniş ya-
pıyordu. Yine örgütlenme çalışmamız ve direnişimiz 
dünya taşımacılık işçilerinin gündemine girmiş üst 
örgütlerimiz ITF ve ETF aracılığı ile birçok ülkede 
DHL karşıtı eylemler yoğunlaşmıştı. Bu eylemler 
sonrası işverenin işyerlerindeki baskıları hafifl emiş, 
üyelikler artmıştı. Çoğunluk başvurusu yapmaya 
hazırlandığımız bir aşamadayken Hak-İş’e bağlı Öz 
Taşıma-İş ortaya çıktı.
İşveren çoğunluk almamızı önlemek için 1350 

olan işçi sayısını, alt işveren işçilerini kadrolu yap-
mak suretiyle 1620’ye çıkardı. Yani işçi sayısını yak-
laşık 300 arttırdı. Taşeron işçilerine kadrolu olmak 
için dayatılan tek koşul ise Öz Taşıma-İş’e üye ol-
maktı. Ve Öz Taşıma-İş’e üye olmayı kabul etmeyen 
4-5 yıllık taşeron işçilerini kadroya almayıp üye ol-
mayı kabul eden birkaç aylık, hatta daha deneme 
süresini aşmamış birkaç günlük yeni işçileri kadrolu 
yaptı. Bu bile işverenin sendika seçme hakkına ne 
denli düşmanca yaklaştığının göstergesidir. 

Yaptığınıza Ne Demeli?

Hak-İş ve Öz Taşıma-İş’e soruyorum; 2500 işçinin 
ekmek, insanca yaşayacak bir ücret ile yeni sosyal 
haklar alma mücadelesinin başarıya ulaşmasına 
ramak kalmışken, taşıma ve depo sektöründe di-

ğer işçilere de umut olacak bir başarıya imza atmak 
üzereyken neden devreye girdiniz? “İşçi bizi çağırdı-
ğı için DHL’ye gittik” diyorsunuz. Valiliğe verdiğiniz 
kuruluş dilekçesi daha Çalışma Bakanlığına bile git-
meden, bir gün içinde DHL işçisi nereden duydu da 
sizi çağırdı? Dahası sizi nereden tanıyordu? Hangi 
başarınızdan, hangi toplu sözleşmenizden etkilendi 
de sizi çağırdı? Daha tabelanızı asacak bir binanız, 
telefonunuz yokken size nasıl ulaştı? Sakın sizi çağı-
ran, dilimiz varmıyor ama sendikanızı kurduran DHL 
işvereni olmasın? 

Bu işkolunda (taşımacılık) sendikalı işçi sayısı 
38 bin. Sendikasız, hiçbir güvencesi olmayan işçi 
sayısı ise 633 bin. Bir tarafta 633 bin sendikasız işçi 
dururken bula bula sendikalaşma mücadelesini ka-
zanmaya ramak kalmış DHL işçilerini mi buldunuz? 
Bu yalanınıza inanacağımızı mı sanıyorsunuz? DHL 
işçilerinin sizi “patronun sendikası” olarak tarif et-
tiğini bilmiyor musunuz? Allahın bildiğini kul’dan mı 
saklıyorsunuz, sizi DHL işçisi değil, işçilerin sendi-
kalaşmasını engellemek isteyen DHL patronu ça-
ğırdı. Siz de işçiye değil, DHL patronuna hizmet için 
geldiniz. 

Türkiye’de mevcut yasalara göre barajı aşamadı-
ğınız için toplu sözleşme yapma, çoğunluk tespiti is-
teme hakkınız olmadığını, Çalışma Bakanlığının size 
TİS yetkisi vermeyeceğini bile bile niçin kamuoyunu 
ve işçileri kandırmaya çalışıyorsunuz? Toplu sözleş-

Direnişteki DHL işçileri yıkılan çadırlarını yeniden inşa ederken...
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net olan işkolumuzda örgütsüz bir işyerinde kötü 
koşullarda çalışan işçilere el uzatsa bırakın rekabeti 
dayanışmak için yanlarında olurduk. 

Ama dayanışma nedir bilmeyen Hak-iş’in tarihi 
işverenle işbirliği tarihidir. Hükümetle ve işveren ör-
gütleriyle protokol yaparak 5 milyondan fazla işçinin 
sendikal tazminat hakkını ortadan kaldıranların ara-
sındadır Hak-İş’in adı. Onlar hükümetle kol kola işçi 
düşmanı yasa çıkartırken biz ve bizim gibi düşünen 
sendikalar onların sınıfa ihanetini önlemek için mü-
cadele ediyordu. Polisin biber gazlı saldırısına maruz 
kalıyordu.

Tarih Aff etmez

Dün çalışanlarını köle gibi gören DHL işvere-
ni bu gün sarı sendika ile işbirliği yaparak kölelik 
koşullarını devam ettirmek istiyor. Öz Taşıma-İş 
de, işveren eliyle taşımacılık işçilerinin ekmeğine 
kan doğruyor. İşçilere değil işverene göğsünü siper 
ederek direniş kırıcılığı yapıyor. İşçiler, bu ihanet 
şebekesine boyun eğmemelidir. Kendi tecrübelerine 
güvenip aralarına hainleri sokamadığında elde ede-
meyeceği başarı, üstesinden gelemeyeceği zorluk 
yoktur. Yeterki birleşelim. Sendikamızda birleşmiş 
binlerce işçi sektörde en iyi haklara sahip. DHL iş-
çileri de aynı yoldan yürümelidir. Biz sendika olarak 
sonuna kadar mücadele etme sözü veriyoruz. Tüm 
üyelerimizle sizlerle birlikte omuz omuza dayanış-
ma içinde olacağız. 

Tarih bu ihaneti unutmayacak. İhaneti boşa çı-
kartanlara da hak ettiği değeri verecektir. ô

me yapma yetkiniz olmadığı ve siz de bunu bildiğiniz 
halde yalan söyleyerek işverene hizmet etmekten 
başka ne yapıyorsunuz? 
İşverenle işbirliği yaptığı için daha önce bir sendi-

kayı uluslararası örgütlere şikayet eden Hak-İş’e ne 
demeli peki? Sizin bu yaptığınız nedir? 

 İşveren müdürlerinin “bizim sendika” dedikleri bir 
sendikadan işçilere hayır gelir mi? Depo müdürlerinin 
“Taşıma-İş’e üye olmayan yarın işe gelmesin” diye 
tehditler savurduğu, işçileri işverenin arabalarına 
doldurup Hak-İş’e bağlı sendikalara götürüp, zorla 
üyelik fişini imzalattığı sizin de çok iyi bildiğiniz bir 
gerçek değil mi?

Öz Taşıma-İş başkanı Mustafa Toruntay “bizi iş-
veren çağırmadı, kimin üyesi çoksa diğeri ona say-
gı duysun ve çekilsin” diye beyanat veriyor basına. 
Samimi olsa öncelikle Türkiye’deki yasalara göre 
toplu sözleşme yetkisi alamayacaklarını, barajın 
altında kaldıkları için çoğunluğu sağlamalarının 
mümkün olmadığını söylerdi. Kanunlara göre toplu 
sözleşme yapma yetkisi olmayan Öz Taşıma-İş’in 
toplu sözleşme yapma yetkisi olan sendikamızı “çe-
kilmeye” davet etmesi, aslında bu işyerine sendika 
gelmesin demekten başka ne anlama gelir. Sen yetki 
alamıyorsun, TÜMTİS de çekilsin. Sonra ne olsun? 
İşçi sendikasız kalsın, DHL işvereni de bayram et-
sin. İşverene hizmette sınır tanımayan sendika: Öz 
Taşıma-İş.

Bunun Adı Rekabet Değil İhanet

Üyelik çalışması bile yapacak yöneticiniz yok. 
DHL yöneticileriyle Hak-İş’e bağlı diğer sendikaların 
yöneticileri, adeta gerçek bir sendikalaşmayı en-
gellemek için el ele, omuz omuza, cansiperane bir 
şekilde çalışıyorlar. Sendikamıza ve DHL işçilerine 
karşı savaş veriyorlar. Bu durum işçilerin dikkatin-
den kaçmıyor. Tüm bunlar olurken, pişkinlikte sınır 
tanımayan Öz Taşıma-İş “işçiler TÜMTİS’in tekelinde 
mi” diye açıklama yapıyor. 

Biz hiçbir zaman taşımacılık işkolunda çalışan 
işçileri tekelimizde görmedik. Şu anda Taşımacılık 
işkolunda sendikasız işçi sayısı 633 bin. İşkolunda 
kanun tanıyan yok. İşçiler birçok firmada 12-14 saat 
çalışarak, yarı aç yarı tok yaşamlarını sürdürme 
çabasında. Üstelik bu işkolunun asıl sermayesi işçi 
emeğidir. Ve emek-yoğun bir işkolu olduğu halde iş-
çinin de emeğinin de değeri yok. Daha doğrusu iş-
verenler örgütsüz/sendikasız olan işçiye de emeği-
ne de değer vermiyor. Hangi işveren işçiyi ucuz ve 
uzun çalıştırırsa piyasadan o kadar pay kapıyor. Öz 
Taşıma-İş işçiler için cehennem, işverenler için cen-
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TEK GIDA-İŞ
Sendikasızlaştırmada Yeni Ayak Oyunları

DHL işvereni, çalışanlarının TÜMTİS’te örgüt-
lenmelerine baskıyla, işten çıkarmalarla tehditlerle 
engel olmaya çalışıp da bunu başaramayınca, tarihin 
bilinen en eski numaralarından birine başvurmuş gö-
rünüyor. İşveren diyor ki; “DHL’ye sendika girecekse, 
onu da biz getiririz(!)” Bu müthiş “demokratik, özgür-
lükçü ve çağdaş anlayış(!)” için elbette bir taşeron 
sendika gereklidir ve aranan sendika hazırdır. HAK-İŞ 
bünyesinde geçtiğimiz 12 Aralık’ta kurulan bir sendi-
ka. HAK-İŞ’in ve bünyesindeki sendikaların sicili ma-
lum: Hükümet işçi aleyhine bir mevzuat değişikliğine 
mi gidecek, yandaş sendikal yapı hazırolda,

Kıdem tazminatı mı kaldırılacak, yandaş sendikal 
örgüt hazırolda, Kitlesel eylem mi yapılacak, yandaş 
sendikal örgüt eylem kırıcılığı için hazırolda. “Sessiz 
ve tepkisiz bir sendika mı lazım”, yandaş sendikal ör-
güt ne güne duruyor? İşçi sendikalıysa; sendika da 
yola gelmez cinstense; tehdit edersin, sendikasını 
değiştirtirsin. Örnek çok.

Aylardan beri örgütlenme mücadelesi veren, bu 
uğurda işlerinden olan, onca baskıya direnen işçile-
ri ve sendikaları TÜMTİS’i saf dışı bırakma peşinde. 
Çünkü PATRON öyle istiyor. Çünkü patron sözünden 
çıkmayan bir sendika arıyor.

TEK GIDA-İŞ olarak biz oyunu baştan görüyoruz 
ve DHL’nin tavrını kendimize yapılmış bir saldırı ola-
rak kabul ediyoruz. 

HAVA-İŞ 
TÜMTİS’in ve DHL İşçisinin Yanındayız 

Maalesef son yıllarda Hak-İş’e bağlı birçok sen-
dika bu tür operasyonların içinde yer almıştır. Bilin-
diği gibi THY A.O’dan bölünerek ayrılan THY Teknik 
A.Ş işyerinin 1. Dönem toplu iş sözleşmesinde yine 
HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş sendikası 
işverenle birlikte hareket ederek işkolu itirazında ta-
şeron sendika olarak görev yapmış, işçilerin sözleş-
mesinin 25 ay gecikmesine neden olmuştu.

Bilindiği gibi 6356 sayılı yasa Havayolları, De-
miryolları ve Karayolları ile yapılan taşımacılık iş-

lerinin ayrı işkollarından tek TAŞIMACILIK işkoluna 
dönüştürmüştü. Sanırız yeni kurdurulan Taşıma-İş 
adındaki bu sarı sendika yeni işkolunda mücadeleci 
ve işçilerin haklarını her türlü zorluğa karşı koruyan 
sendikalara karşı mevcut örgütlülüğü zayıfl atmak 
üzere faaliyete başlamıştır.

Bu girişim Demiryolları, Karayolları ve Havayolla-
rının küresel bir tedarik zinciri olan lojistiğin bir ağı 
olarak tek bir işkolunda birleşmesi stratejik bir öne-
me sahip ve küresel işçi dayanışmasının en önemli 
parçası olması nedeniyle işverenlerce sendikal ha-
rekete karşı ortak bir karşı saldırı başlatıldığını da 
kanıtlamaktadır.

Demiryolları, Karayolları ve Havayolları işçilerini 
işverenlerin taşeronu bu sarı sendikanın karşısında 
olmaya çağırıyor ve Taşıma –İş sendikasını işçilerin 
örgütlü olduğu alanlardan elini çekmesi konusunda 
uyarıyoruz. 

DERİ-İŞ BAŞKANI MUSA SERVİ
TÜMTİS’in DHL Örgütlenme 
Mücadelesine Karşı Yürütülen Çirkin 
Saldırıları Nefretle Kınıyoruz!

TÜMTİS sendikası yıllardır, taşıma işkolunda ör-
gütlenen, pek çok başarılı örgütlenmeye imza atan 
ve üye sayısını her geçen gün artıran, üyeleri ile bir 
bütün olarak hareket eden, ilkelerinden ödün verme-
yen bir sendikadır. UPS gibi uluslararası bir firmada 
verdiği uzun soluklu mücadele sonucu yapılan saldırı 
ve provokasyonları boşa çıkararak UPS’de örgütlen-
meyi başarmış ve toplu sözleşme yapmıştır.

Bir yılı aşkın bir süredir DHL’de pek çok sıkıntıya, 
işverenin bin bir çeşit saldırılarına göğüs geren Tümtis 
sendikası ve DHL işçileri yeni bir saldırı ile karşı karşı-
ya. 30 Kasım 2012’de kurulan Hak-İş Konfederasyonu-
na üye olan Taşıma-İş Sendikası işverenle iş birliği ya-
parak DHL’deki bir yılı aşkındır sürdürülen mücadeleyi 
kırmaya yönelik girişimini nefretle kınıyoruz!

Bizler, Deri-İş Sendikası olarak, Tümtis sendika-
sının ve DHL işçilerinin haklı mücadelelerinde sonuna 
kadar yanlarında olduğumuzu bir kez daha kamuoyu-
na duyuruyoruz.

Kardeş Sendikalardan 
Hak-İş’e Tepki 

DHL’de işveren ve Öz Taşıma-İş oyununa kardeş sendikalarımız da tepki gösterdi. 
Sendikalarımız tarafından yapılan açıklamaları kısaltarak yayımlıyoruz. 
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BELEDİYE-İŞ
DHL İşçilerinden ve TÜMTİS’ten Elinizi 
Çekin! 

12 Eylül’de Askeri darbe zoruyla yapılan sendi-
kasızlaştırma, örgütsüzleştirme; bugün AKP desteği 
ve işveren ile örgütlenen Hak-İş tarafından ilkesiz ve 
seviyesizce yapılmaktır.

Hak-İş ve onun parlamentodaki maaşlı elamanı 
gibi çalışan destekçilerinin İş Kanunu ve iş güvence-
sinin yasalaşması sürecindeki emek karşıtı tavırları 
Meclisin tutanaklarında kayıtlıdır.

Bugün de kıdem tazminatının fona devri konusun-
da Hak-İş’in emeği dışlayan sırnaşık tavrı ortadadır. 
Ülkemizde Hak-İş dışındaki tüm konfederasyonlar 
kıdem tazminatına dokunmak grev sebebidir açıkla-
ması yaparken, Hak-İş iktidara yaranmak için çalı-
şanların hak kaybına yol açacağı, tarafl ı tarafsız tüm 
uzmanlar tarafından belirtilen kıdem tazminatının 
fona devrini açıkça savunmaktadır.

Sendikamız Belediye-İş, TÜMTİS’in örgütlenme 
çabasını desteklerken; AKP destekli Hak-İş’i ve ona 
bağlı işçi düşmanı, işveren taşeronu Taşıma-İş’i şid-
detle protesto etmektedir.

Sendikamız, AKP yandaşı, işveren destekçisi 
Hak-İş-Taşıma-İş’e karşı, DHL işçilerinin sendikal 
mücadelesinin yanında olduğunu kamuoyuna say-
gıyla duyurur. 

BASIN-İŞ BAŞKANI YAKUP AKKAYA
DHL İşçileri ve TÜMTİS Yalnız Değildir 

Bu sözde sendikaların kuruluş süreçleri ve amaç-
ları tarafımızdan bilinmektedir. Şimdi DHL örgütlen-
mesinde de açıkça ortaya çıkmaktadır.

Basın-İş Sendikası olarak yıllardır destekledi-
ğimiz DHL işçilerinin örgütlenme mücadelesinde 
TÜMTİS’e yönelik saldırıyı kınıyor ve DHL işvereni ile 
Taşama-İş Sendikasını uyarıyoruz. Ayrıca, Çalışma 
Bakanlığı ve savcıları göreve çağırıyoruz.

Sendikal örgütlenme faaliyetlerini suç olarak ta-
nımlayıp ceza yağdırmak yerine açık olarak işçileri 
arabalara doldurup sendika değiştirmeye zorlayan-
lar, TCK’nın 118. Maddesine göre suç işlemektedirler. 
Neden bunlar kovuşturulmamaktadır.

Siyasi iktidara yakınlık ya da işverenler ile işbir-
liği üzerinden örgütleneceğini sananlar unutmasın 
ki TÜMTİS sendikası yalnız değildir. Binlerce basın 
emekçisi yanlarındadır. Sınıf kardeşleri örgütlenme 
ve sendikal mücadelelerini sonuna kadar destekle-
yeceklerdir.

PETROL-İŞ BAŞKANI MUSTAFA ÖZTAŞKIN
TÜMTİS’in ve DHL İşçisinin Yanındayız 

Maalesef son yıllarda Hak-İş’e bağlı birçok sendi-
ka bu tür operayonların içinde yer almış, kamu yöne-
ticileriyle ve işverenlerle işbirliği içinde başka sen-
dikaların üyelerini kapmayı alışkanlık haline getir-
mişlerdir. Binbir güçlükle yürütülen ve sonuca ulaş-
mak üzere olan bir örgütlenme sürecini baltalamak, 
işveren temsilcileri aracılığıyla sendikal örgütlenme 
yapmak hiçbir etik ilkeyle bağdaşmaz. Demokra-
si sözünü dilinde düşürmeyenler öncelikle sendikal 
alanda kendi pratiklerini gözden geçirmek durumun-
dadırlar. Baskıyla, zorla, işveren marifetiyle başka 
sendikadan istifa ettirip kendine üye kazanmak de-
mokrasiyle nasıl bağdaşabilir? Taşıma-İş Sendikasını 
kendisini sendikal camiada küçük düşürecek bu tür 
hareketlerden uzak durmaya çağırıyoruz.

Biz Petrol-İş, olarak kardeş sendikamız ve SGBP 
çatısı altında birlikte mücadele ettiğimiz Tümtis’in 
tüm bu engellere, etik dışı saldırılara rağmen DHL iş-
yerindeki örgütlenme mücadelesini de kazanacağına 
eminiz. Daha öncekilerde olduğu gibi bu mücadele-
rinde de yanlarında ve dayanışma içinde olduğumuzu 
kamuoyuna duyuruyoruz.

KRİSTAL-İŞ BAŞKANI BİLAL ÇETİNTAŞ 
DHL’de Taşeron Sendikaya Hayır 

İşverenin çeşitli oyunlarla engellemelerine rağ-
men örgütlenme çalışmalarında sona yaklaşan 
TÜMTİS’i bu kez de taşeron sendika ile engellemeye 
çalışmaktadırlar.
İşveren, taşıma sektöründe kuruluşu fiili olarak 

gerçekleşmemiş, şu anda bir tabela sendika konu-
mundaki Taşıma-İş Sendikası’nı devreye sokmakta. 
İşçileri tehditle bu sendikaya üye olmaya zorlaya-
rak TÜMTİS’in önünü kesmeyi hedeflemektedir. 
İşçilerin kendi haklarını savunacak, gerçek anlam-
da sözcülüğünü yapacak olan bir sendikaya üye 
olmalarını engellemeye çalışan DHL’yi, Kristal-İş 
Sendikası olarak kınıyoruz. Bu ucuz oyunlara alet 
olan, sınıf bilincinden uzak hareket eden Taşıma-İş 
Sendikası’nı protesto ediyoruz. Örgütlenme çalış-
malarında sona yaklaşmış bir sendikayı engellemek 
amacıyla, işverenin oyununa alet olmaktan bir an 
önce vazgeçin.

Kristal-İş Sendikası bu onurlu mücadelelerinde, 
TÜMTİS’in yanındadır, her türlü dayanışma ve deste-
ği gösterecektir.
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Yaklaşık on yıldır, özellikle Uluslararası Çalış-
ma Örgütü (İLO) toplantıları öncesinde toplumun 
gündemine getirilip tartıştırılan 2821 sayılı Sendi-
kalar Kanunu, 2822 sayılı Grev ve Lokavt Kanunu, 
7 Kasım 2012 tarihinde değiştirilerek Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu olarak yasalaştı. 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu iddia edildiği gibi daha demokratik bir çalışma 
yaşamı, işçilerin örgütlenmesinin önündeki engel-
lerin kaldırılmasını içeren düzenlemelerden oluş-
muyor. Özellikle çalışanların beklentisinden uzak 
olan bu yasada yine korunmaya çalışılan işçiler ve 
onların hakları değil işyeri ve işverenler olmuştur. 
İlk hükümet tasarısında yasanın adından “sendika” 
sözcüğü bile çıkarılarak bu kavram işçilerin zihin-
lerinden silinmeye çalışılmıştı. Daha sonra Meclis-
teki görüşmelerde verilen önergelerle yasanın adı 
değiştirilerek Toplu İş İlişkileri Kanunu, “Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”na dönüştürüldü. 

Beklentileri Karşılamıyor

Çalışanların ve bizim beklentimiz, bu yasayla bir-
likte işçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin 
kaldırılmasıydı. Grev yasaklarının kaldırılmasıydı. 
Toplu sözleşme prosedürünün demokratikleştiril-
mesi ve sadeleştirilmesiydi. Sendikalaştıklarından 
dolayı işten çıkarmaların önlenmesiydi. Ama görü-
yoruz ki bu yasa da sıraladığımız sorunlarımızı çöz-
mekten uzak, İLO normlarına aykırı düzenlemeler 
içermektedir. Noter şartının kaldırılması ve işkolu 
tespit taleplerinin bekletici neden olmaktan çıkarıl-
ması olumlu örnekler gibi gözükse de yasanın topla-
mı İLO normlarına aykırı, çalışma yaşamının demok-
ratikleştirilmesinden uzaktır. 

Yine bu yasada Toplu Sözleşme prosedürü eski 
yasada olduğu gibi karmaşık bir düzenleme olmaya 
devam etmektedir. Çoğunluk tespit taleplerinde SGK 
verileri esas alınıyor olmasına rağmen işverenlerin 
çoğunluk tespit taleplerine itiraz hakları korun-
muştur. Yine, işyeri barajı yüzde 50+1 olarak devam 

Sendikalar Yasası Ne Getiriyor?
Gürel Yılmaz 
Genel Sekreter

“Çalışanların ve bizim beklentimiz bu yasayla birlikte işçilerin örgütlenmesinin önündeki 
engellerin ve grev yasaklarının kaldırılması, toplu sözleşme prosedürünün sadeleştirilmesi, 

sendikalaştıklarından dolayı işten çıkarmaların önlenmesiydi. Görüyoruz ki bu yasa da 
sıraladığımız sorunlarımızı çözmekten uzaktır.”
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Sermayenin Talepleri Esas Alındı

İLO’nun 87 ve 98 sayılı çalışanların örgütlenme 
haklarını koruyan maddelerinden çok uzak olan bu 
yasa çalışanların beklentilerini karşılamamaktadır. 
Bu yasayla grev yasakları korunmaya devam et-
mektedir. 

2010 yılı 12 Eylül tarihinde yapılan referandum-
da “yasakları kaldırıyoruz, özgürlükçü reformlar 
yapıyoruz” diye şaşalı propagandalar eşliğinde 
hak grevi ve dayanışma grevinin yasak olduğu-
na ilişkin Anayasa hükmünü değiştirmişlerdi. Ama 
6356 sayılı yeni yasada gördük ki; gerçekte aynı 
yasaklar devam etmekte, yasanın yasakçı zihni-
yeti aynen korunmaktadır. Kanunda tarifi yapı-
lan grevin dışındaki tüm grevler hala yasadışıdır. 
Bu yasayla 30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalı-
şan işçilerin sendikal tazminat hakkı gasp edilmiştir. 
Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldıran, daha 
özgürlükçü ve yeni kazanımlar sağlayan bir yasa 
beklerken, yasakçı ve kazanılmış hakları dahi eli-
mizden alan bir yasa ile karşı karşıya kaldık. 

Sonuç olarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu, İLO normlarından uzak, eski 
yasanın anlayışını korumuş ve ağırlıklı olarak ser-
maye örgütleri olan TOBB, TUSKON ve TİSK’in ta-
lepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.ô

etmektedir. İşletmelerde yüzde 40+1’e düşürülmesi 
olumludur ancak yeterli değildir. İşçilerin örgütlen-
mesi bu yasada da işyerlerinde ve işkolunda barajla-
ra tabi olmaya devam etmektedir. 

İşkolu Barajında Fiili Artış

İşkolu barajı yüzde 10’dan yüzde 3’e düşürülme-
sine rağmen aslında fiili olarak işkolu barajı artırıl-
mıştır. Örnek vermek gerekirse, bizim işkolumuzda 
çalışan sayısı Çalışma Bakanlığı tarafından en son 
yayımlanan 2009 Temmuz istatistiklerinde 139 bin 
iken, bugün bu sayı 675 bine ulaşmıştır. Taşımacılık 
işkolu, kara, hava ve demiryolu taşımacılığı birleş-
tirilerek oluşturulmuştur. Hava taşımacılığından 40 
bin, demiryolu taşımacılığından 20 bin kişinin gel-
diği varsayılırsa 2009 Temmuz istatistiklerinde 139 
bin olan kara taşımacılığındaki işçi sayısı 615 bine 
yükseltilmiştir. Hiçbir işkolunda bu oranda bir ar-
tış görülmemektedir. Daha önce yargı kararlarıyla 
da kara taşımacılığında olmadığı belirlenmiş birçok 
işyeri taşımacılık işkoluna taşınarak işkolumuzda 
çalışan işçi sayısı yükseltilmiştir. Yasal olmayan bu 
duruma ve işkolumuzda çalışan işçi sayısının ola-
ğanüstü artmış olmasına rağmen sendikamız 2013 
Ocak istatistiklerinde işkolu barajını aşmıştır. 

İşçilerin Örgütlenmesi Baraj Kıskacında

7 Kasım 2012 tarihinde yasalaşan Sendikalar ve 
Toplu İş sözleşmesi Kanunu ve buna bağlı olarak 
yayınlanan işkolları yönetmeliği ile işkolları sayı-
sı 28’den 20’ye düşürülmüştür. Bu yasayla işçilerin 
örgütlenmesinin önünün açılması ve daha çok sen-
dikanın toplu sözleşme hakkını kazanması beklenir-
ken, daha önce TİS yapma yetkisi olan çok sayıda 
sendika barajın altında bırakılmıştır. 

6356 sayılı kanunun geçici 6. Maddesinde be-
lirtilen 2016 Temmuzuna kadar Ekonomik Sosyal 
Konsey üyesi konfederasyonlara bağlı sendikala-
ra yüzde 1 olarak uygulanacak işkolu barajı 2016 
Temmuzuna gelindiğinde yüzde 2’ye çıkarılacaktır 
ve bugünkü üye sayılarıyla değerlendirildiğinde 
yine çok sayıda sendikanın barajın altında kalması 
kaçınılmazdır. Yine 2018 Temmuzuna gelindiğinde 
işkolu barajı yüzde 3’e çıkarılacak ve bugün toplu 
sözleşme yapan sendikalar, mevcut üye sayıla-
rıyla kalırlarsa neredeyse toplu sözleşme yapan 
sendika kalmayacaktır. Buradan da görüldüğü gibi 
Türkiye’de işçilerin örgütlenmesi yine barajlara sı-
kıştırılmaya ve toplu sözleşme yapmasını engelle-
meye devam etmektedir. 
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Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin 
havacılık işkolunda yaşanan bu gelişmeleri İşçi 
Gücü’ne değerlendirdi:

Kuşatma Girişimini Boşa Çıkardık 

AKP İktidarının yandaş kılmaya çalışıp başarılı 
olamadığı kişi, kurum veya kurumların başına gelen 
benzer uygulamalardan birini yaşıyoruz. Yaklaşık 
on yıldır, sendikamızın üzerinde oynanmak istenen 
oyun, sendika içinden ve dışından yapılmak istenen 
kuşatma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
Bu başarısızlık, AKP’yi kırmızı rengin çılgına döndür-
düğü boğa misali, sendikamıza karşı daha saldırgan 
bir konuma getirmiştir. Son olarak, korsan taksici-
likle mücadele başlığı taşıyan bir torba yasa içeri-
sine konan madde ile hava taşımacılığı iş kolunun 
grev yasağı kapsamına alınması kararlaştırılmıştır. 

İleri demokrasi söylemlerinin arkasına sığınarak, 
faşizan uygulamalarını ve saldırgan politikalarını 
aralıksız sürdüren siyasi iktidar, grev yasağı geti-
rerek dünyada örneği olmayan bir ilki başlatmıştır. 
Ancak Hava-İş sendikası ve üyeleri bu uygulamaya 
sessiz kalmamış,29 Mayıs 2012 tarihinde özverili ça-
lışmama hakkını kullanarak, anti-demokratik bu ka-
rarı protesto etmiştir. Sendikama ve onun yaptırım 
gücünü oluşturan grev hakkıma dokunma diyerek, 
hükümeti uyarmak ihtiyacı hissetmiştir. Hükümet, 
hava iş üyelerinin bu tepkisini yasa dışı eylem olarak 
saymış ve yaklaşık 5000 kişinin katılmış oldukları 
basın açıklamasını da gerekçe göstererek, 305 kişiyi 
yasal olmayan bildirimle (SMS) işten çıkarmıştır. 

Direniş Uluslararası Alana Taşındı

29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan işten çıkarma-
lar sonrası başlatılan direniş 250. gününü geride 
bıraktı. Bağlı bulunduğumuz ITF-ETF aracılığı ile 
direniş uluslararası alana taşınmış, CHP grev yasa-
ğını Anayasa Mahkemesine götürmüş, sendikamız 
işten çıkarılan arkadaşlarımızın işe iade davalarını 
açarak, bu haksızlığa karşı çıkmıştır. İç kamuoyu-
nun vermiş olduğu destek ve uluslararası baskılar 
sonrasında, hükümet yeni çıkardığı toplu iş ilişki-
leri ve sendikalar yasasıyla grev yasağını, iş kolla-
rında yapmış olduğu yeni düzenlemeyle kaldırmış 
olsa da, işten atılanların işe iadesi yapılmamıştır. 
İş mahkemelerine açılan davalar lehimizde sonuçla-
nırken, bilirkişilerin vermiş oldukları raporlar, işten 
atılmalarla ilgili olarak, basın açıklamasının demok-
ratik bir hak olduğunu, yasadışı eylem sayılamaya-
cağını, bu nedenle basın açıklamasına katılan kişilere 
yasadışı eyleme katılmış gibi işlem yapılamayacağına 
dikkat çekmiştir. Yapılan fesihlerin geçersiz sayılması 
gerektiğini belirtmiştir. THY yönetim kurulu, mahke-

Havada Grev Yasağı kalktı 
Sıra İşçilerin Geri Dönmesinde

Hükümetin torba yasaya eklediği bir madde ile stratejik olduğu gerekçesiyle getirilen grev 
yasağı ve sonrasındaki gelişmeler, havacılık işkolunda uzun bir aradan sonra hareketli bir sürecin 

başlangıcı oldu. Grev yasağı bir gece yarısı Meclis kararıyla geldi. Milletvekili Metin Külünk’ün 
önerisini görüşmek üzere 31 Mayıs 2012’de toplanan Meclis, havacılık hizmetlerini grev yasağı 
kapsamına aldı. Süreç aslında daha öncesine uzanıyordu. Havacılık işkolunda örgütlü bulunan 

Hava-İş ile Türk Hava Yolları (THY) yönetimi arasında 23. dönem TİS görüşmelerinde uyuşmazlık 
çıkınca sendika grev kararı almıştı. Sendikanın bu kararı grev yasağıyla engellenmeye çalışılmış 

böylece toplu sözleşme sürecinde en büyük silahı olan grev hakkı işçinin elinden alınmak 
istenmişti. Ancak beklenen olmadı. 
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ablukayı kırmak maksadıyla yapılan bu eylemlerle, 
THY yönetiminin ve AKP iktidarının emek düşmanı 
politikalarını teşhir etmeye çalışıyoruz. Çünkü işçi 
sendikalarının birçoğu ve bağlı bulundukları konfe-
derasyonlar, diğer eylem ve direnişlerde olduğu gibi 
bizim direnişimiz süresince de sınıfsal dayanışma ve 
tepkiyi vermemiş, mücadeleyi yalnızlığa terk etmiş-
lerdir. AKP’nin on yıllık iktidar döneminde çalışma 
yaşamında yaşanan kayıpların arkasındaki temel 
nedenlerden biri budur. Eylem ve direnişlerin, ulusal 
ve uluslararası dayanışma ve destekten yoksun ol-
ması ve yalnızlaştırılmasıdır. 

Bu Sorun Hepimizin 

Bizler işimize dönünceye kadar direnişimizi sür-
dürmekte kararlıyız, bulunduğumuz yerden işçi 
kardeşlerimize vermek istediğimiz mesaj açıktır. 
Bu sorun sadece bizim sorunumuz olmaktan çık-
mıştır, AKP’nin birçok alanda uygulamak istediği 
yok sayma veya bitirme politikasının sonucudur. Ya 
hep beraber karşı çıkarak gerileteceğiz, ya da geri-
leyeceğiz. Korkarak, sinerek olan hakları korumak 
mümkün olmadığı gibi, yeni haklar elde etmek de, 
söz konusu olamaz. Var olan hakları korumak ve 
yeni haklar kazanmak örgütlü ve kararlı mücadele 
etmekle mümkündür.ô

me kararlarını temiz etmeyeceğini söylemiş olmasına 
karşın sonuçlanan işe iade kararlarını temiz ederek, 
her zamanki gibi sözünde durmamıştır. 

305 İşçimiz Geri Dönene Kadar…

Yeni dönem T.İ.S görüşmelerimiz 1-1-2013 tarihi 
itibarıyla başlamıştır. Direnişimiz iş yerindeki üyele-
rimizin katkı ve destekleriyle sürmektedir. Yeni dö-
nem sözleşme görüşmelerimizin devamı ve bitirilme-
si 305 arkadaşımızın işe iade edilmeleriyle mümkün 
olacaktır. Bu karar içerde çalışan, yani uçuş görevini 
ve uçakların bakımını yapan, yolcu biletlerini satan 
tüm üyelerimizle yapılan anket sonrasında ortaya 
çıkan bir sonuçtur. Direniş yerinde olan arkadaşla-
rımız, moral değerleri, heyecan ve coşkularıyla ilk 
günkü gibi istekli ve arzuludur. Yaklaşık 18 hast adır, 
her hast a sonu İstanbul’un ilçelerinde bulunan mer-
kezi meydanlarda bir saatlik oturma eylemleri yap-
maktayız. Hast a içerisinde, hava alanında süren ey-
lemimiz hast a sonlarında değişik ilçelere taşınarak 
kamuoyunun bilgisine ve görüşüne taşınmaktadır. 

Yalnızlaştırma Taktiği Tutmadı 

Ulusal basın ve medyanın yandaş ve teslimi-
yetçi duruşu nedeniyle üzerimize çekilmek istenen 
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İşverenin tehdit ve baskılarına, engelleme giri-
şimlerine rağmen, aylar süren yoğun bir örgütlen-
me çalışmasının ardından, TÜVTÜRK iş ortakla-
rından Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri 
Yapım ve İşletim A.Ş.’nin Mersin, Adana ve Hatay’da 
bulunan toplam 14 Araç Muayene İstasyonunda ça-
lışan işçiler sendikamıza üye oldu. Yorucu ama ba-
şarı ile sonuçlanan örgütlenme çalışmasının ardın-
dan 30 Haziran 2010 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi 
(TİS) yetkisi almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na çoğunluk tespiti başvurusunda bulun-
duk. Bakanlığın çoğunluk tespiti üzerine işveren, 
işçilerin anayasal bir hak olan sendika hakkına say-
gı göstermek yerine, antidemokratik yasalara sığı-
narak çoğunluğa itiraz etti ve işkolu tespiti istedi; 
TİS sürecini uzatmaya çalıştı. İtiraz ve davalarla 
süreci uzatmaya çalışan işveren, bir tarast an da 
üyelerimiz üzerindeki baskıyı artırarak örgütlen-
me çalışmamızı yenilgiye uğratmaya çalıştı. Fakat 
sendikamızın doğru önderliği, üyelerimizin kararlı 
tutumu, sendikamıza ve örgütlülüğe olan inançları 
sonucunda bu baskı politikası boşa çıkarıldı.

 İşkolu Değiştirme Girişimi Boşa Çıkarıldı

Adana-İçel-Hatay’daki istasyonlarda başarı 
sağladıktan sonra diğer illerdeki araç muayene is-
tasyonlarında da örgütlenme çalışması başlattık. 
Bu çalışmalarımız ve işçilerin örgütlenme istek-
leri, işverenleri rahatsız etmekle kalmadı, Çalış-
ma Bakanlığı’nı da rahatsız etmeye başladı. Daha 
önce “Karayolu Taşımacılığı” işkolunda olduğunu 
söylediği araç muayene istasyonlarının “Ticaret, 
Büro, Güzel Sanatlar” işkolunda olduğuna ilişkin 
raporlar vermeye başladı. Şubat 2011 tarihinde 
verdiği kararla, Çalışma Bakanlığı, “Kara Taşıma-
cılığı” işkolunda olan Mersin, Adana, Hatay, Ma-
latya ve Elazığ’daki Araç Muayene İstasyonlarının 
“Ticaret, Büro ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdi-
ğini belirtti.

Bakanlığın bu kararına karşı sendikamız TÜM-
TİS, İş Mahkemelerine itiraz davaları açtı. Açılan 
itiraz davalarının çok haklı bir gerekçesi vardı. Şöy-
le ki; davamıza konu olan tespit kararından 2 yıl 
önce TÜVTÜRK işyerleri ile ilgili işkolu incelenmesi 
yapılmış; bütün aşamalardan sonra Araç Muayene 

Tüvtürk’e bağlı Araç Muayene İstasyonlarında örgütlendik. 
Adana İçel Hatay’da TİS görüşmelerine başlandı. 

Araç Muayene İstasyonlarında 
TİS Sürecine Girildi

Savaş Gürkan 
Mersin Şube Başkanı

Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda TİS tasarısını işverene sunduk
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Muayene İstasyonlarının “taşımacılık işkolunda” 
olduğu artık tartışmasız bir kural haline gelmiş-
tir. Bu yönetmelikte “Kara yolu taşıma araçlarının 
teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, 
otobüs, pikap, kamyon ve diğer kara yolu araçları-
nın) periyodik teknik muayene hizmetleri” açık bir 
şekilde Taşımacılık işkolunun faaliyet alanı olarak 
değerlendirilmiştir.

Taşımacılıkta Yeni Bir Alan: 
Araç Muayene İstasyonları

2007 yılında özelleştirilerek işletme hakkı 20 
yıllığına Doğuş Holding, TÜVSÜD ve Bridge Point 
tarafından oluşturulan üçlü konsorsiyuma (şirket-
ler birliği) devredilen 200’den fazla Araç Muaye-
ne İstasyonunda 3 bine yakın işçi çalışıyor. Birçok 
bölgede iş ortağı adı altında 46 ayrı alt işverenin 
çalıştırdığı Araç Muayene İstasyonlarının her biri 
ayrı birer işletme gibi çalışmakta olup işçiler sen-
dikal örgütlenmeye açıktır.

TÜVTÜRK Çalışanlarını Sendikamızda 
Örgütlenmeye Çağırıyoruz

Vasıfl ı ve eğitimli emek gücü olmasına rağmen Araç 
Muayene İstasyonları çalışanlarının pek çoğu düşük 
ücretle iş güvencesinden yoksun bir şekilde çalışmak 
zorunda bırakılıyor. Bu işyerlerinde çalışan araç mu-
ayene teknisyeninden destek personeline kadar tüm 
çalışanları ayırt etmeksizin üye yapmaya devam ede-
ceğiz. TÜVTÜRK’e bağlı diğer istasyonlarda çalışan işçi 
kardeşlerimizi sendikamız TÜMTİS’te örgütlenmeye 
çağırıyoruz. ô

İstasyonlarının “Karayolu Taşımacılığı işkolunda” 
olduğu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2009/48005-
36841 sayılı kararıyla kesinleşmişti. Kesinleşmiş 
yargı kararına karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın işkolu değiştirme yetkisi yoktu.

Yetkimiz Kesinleşti 
TİS Görüşmeleri Başladı

Nitekim, Mersin 1. İş Mahkemesi’nde açtığımız 
işkolu itiraz davasında mahkeme, Araç Muayene 
İstasyonlarının sendikamızın işkolu olan “Taşı-
macılık” işkolunda olduğuna hükmetti. İşverenin 
temyiz başvurusu üzerine Yargıtay da işçileri, yani 
sendikamızı haklı buldu. Böylece, Mersin Merkez, 
Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Anamur, Seyhan, 
Yüreğir, Ceyhan, Kozan, Hatay Merkez, Dörtyol, 
İskenderun ve Reyhanlı olmak üzere toplam 14 
istasyonda sendikamızın yetkisi kesinleşti. Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gön-
derilen TİS yekti belgesi 26 Aralık 2012 tarihinde 
sendikamıza gönderildi. Yetki Belgesi’nin sendika-
mıza ulaşmasından sonra örgütlü olduğumuz tüm 
istasyonlarda anket çalışması yaptık. Yine Genel 
Başkanımız Kenan Öztürk’ün de katılımı ile Ada-
na, İskenderun ve Mersin’de üyelerimizin katılımı 
ile yaptığımız toplantılarda teklif tasarımızı hazır-
ladık. 07 Ocak 2013 tarihinde Mersin’de bulunan 
şirket Genel Merkezinde Genel Başkanımızın da 
katılımı ile yapılan yer, gün ve saat tespit toplan-
tısında TİS Tasarısını işverene sunduk.

Yine, Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan yeni “İşkolları Yönetmeliği” ile de Araç 
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Çalışma Bakanlığı’nın Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu çıkmadı bahanesiyle uzun 
süre çoğunluk tespitimize yanıt vermediği İstan-
bul Trafik Vakfı’nda nihayet TİS masasına oturmuş 
bulunmaktayız. Mart 2012’de başlamamız gere-
ken TİS görüşmelerine bu engellemeler nedeniyle 
2013 yılında başladık.
İstanbul Trafik Vakfı, İstanbul’un çeşitli yer-

lerinde otoparkları ve çekicileri ile hizmet veren, 
kent içi trafik sorununun çözümüne kolaylık sağ-
lamaya çalışan bir işyeridir. Otopark mafyası ve 
özel çekicilerle rastgele düzensiz bir şekilde araç 
çekilmesi sonucunda haksız kazanç sağlanması-
nın önüne geçmek amacıyla 1995 yılında kurulan 
Vakıf, bu güne kadar kamuya kaynak aktaran, ka-
yıt dışı çalışma yerine sigortalı işçilerle çalışan, 
hem istihdam hem de kamu düzenini vatandaş ya-
rarına sağlayan bir işyeri olma özelliğini korudu. 

TİS Teklifini İşçilerle Birlikte Hazırladık

İstanbul’un trafik sorununa çözüm üretmeye ve 
düzen sağlamaya çalışan, bu işyerinde üyelerimiz 
adına 5. dönem toplu iş sözleşmesi imzalayacağız. 
Hedefimiz tüm üyelerimizin katılımı ve katkısıyla 
günün gerçeklerine uygun bir sözleşme imzalamak. 
Bu nedenle görüşmelere başlamadan önce teklif ta-
sarısı hazırlıklarına üyelerimize yönelik anket çalış-
ması yaparak başladık. Anket çalışmasından çıkan 
sonuçları işyeri temsilcisi arkadaşlarımızla birlikte 
teklif tasarısına dönüştürüp işverene sunduk. İşçi 
arkadaşlarımızın görüş ve istemleri doğrultusunda 
hazırlanan TİS taslağındaki taleplerimizi iş barışı-
nı bozmadan elde etmenin mücadelesini vereceğiz. 
Ancak haklarımızı elde etmek için grev dahil her tür 
mücadeleye de hazırlıklıyız. 

Günün Gerçeklerine Uygun Bir Sözleşme İçin

Sendika olarak TİS sürecinin her aşamasında 
üyelerimize bilgi verecek, daha önce bağıtladı-

ğımız TİS’lerde olduğu gibi üyelerimizin onayı ve 
desteği ile bu TİS’i de başarı ile sonuçlandıracağız. 
Üyelerimizin katkısı ve yardımı olmadan, işçilerin 
katılımı olmadan iyi bir sözleşmenin imzalanma-
sının zor olacağını biliyoruz. Sözleşme dönemle-
rinin işçiler açısından önemi büyüktür. Çünkü önü-
müzdeki iki yıllık dönemin yaşamlarına katacağı 
olanakların pazarlığı yapılacak. Bu nedenle üye-
lerimiz TİS sürecini dikkatle takip etmeli, toplan-
tılarda görüş ve önerilerini dile getirmekten çe-
kinmemelidir. Kendi iradeleriyle belirlenen, makul 
ve günün gerçeklerine uygun, ekonomik kayıpla-
rını telafi eden, yeni kazanımlar sağlayan, eş ve 
çocuklarıyla iyi bir şekilde yaşamlarını sürdürme 
olanağı elde edecekleri bu TİS’in imzalanabilmesi 
için bu zorunludur. 

Üyelerimizden Aldığımız Güçle

İstanbul Trafik Vakfı’nda 5. dönem imzalana-
cak olan toplu iş sözleşmesinin her zamanki gibi 
kazanımla sonuçlanacağına olan inancım tamdır. 
İşçi arkadaşlarımızla birlikte ve onlardan aldığı-
mız güç ve destekle bu toplu sözleşme sürecini 
de başarılı bir şekilde sonlandıracağız. Bu inanç 
ve kararlılıkla tüm arkadaşlarımı sevgi ve saygı ile 
kucaklıyorum. ô

İstanbul Trafik Vakfı’nda 
Nihayet TİS Masasındayız

Ersin Türkmen 
İstanbul Şube Başkanı

İstanbul Trafik Vakfı’nda yeni bir TİS sürecine girdik. Hedefimiz tüm üyelerimizin katılımı ve 
katkısıyla günün gerçeklerine uygun yeni kazanımlar elde ettiğimiz bir sözleşme imzalamak.
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1894 yılında Yeni Zelanda’da ve 1938’de de 
ABD’de uygulanmaya başlanmış olan asgari ücret 
sisteminin adı yanlıştır, şaşırtıcıdır. Sistemin adı 
“asgari ücret” değil, “azami ücret” ya da “stan-
dart ücret” olmalıdır. Asgari ücretin uygulama bi-
çimi, düzeyi ve yıllar itibariyle değişimi hemen tüm 
medya ve emekçi örgütlerince yayınlanmaktadır. 
Bu yazının sınırları içinde, Türkiye özelinde, sistem 
ve kuramsal açıdan yaklaşım yapacağım. 

Emek ve sermaye kesimi temsilcileri yanında 
hükümet temsilcilerinin de bulunduğu “Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonu” aslında bir karma pazarlık 
komisyonundan çok, bir sermaye yanlı hükümet 
komisyonu niteliğindedir. Zira komisyonun baş-
kanlığını da biçimsel olarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı yapmaktadır. Bu niteliği ile ko-
misyon, eşitler arasında müzakere ortamı oluş-
turmayıp, emeğe karşı sermaye ve onun siyasal 
ajanı olan hükümet arasındaki dengesizliği yan-
sıtmaktadır. Bu sistemde, hükümeti yanına alan 
sermaye, emeğe karşı güçlü pozisyon kazanarak, 
serbest pazarlık sisteminden daha baskılı ücreti 
emeğe dayatabilmektedir. 

Ücret Politikaları ve Gelir Dağılımı

Asgari ücret saptanmasında fiyat endeksleri 
kullanılmaktadır. Birçok açıdan salt bu gösterge-
nin kullanılması anlamlı ve yeterli görülemez. Bir 
kere, genel fiyat endeksi, emekçi kesimin karşı 
karşıya kaldığı gerçek fiyat artışını yansıtmak-
tan uzaktır. İkinci olarak da, genel fiyat artışı 
gerçekçi saptanmış olsa dahi, ulusal gelirin reel 
olarak büyümesi fiyat artışlarında yansımaz. Bu 
nedenle, ulusal gelirin büyüme oranı da hesap-
lamalara katılmalıdır. Hem genel fiyat artışının 
hem de ulusal gelirdeki reel fiyat artışının doğ-
ru hesaplandığı ve ücretlere gerçekçi yansıtıl-
dığı durumda dahi ekonomide gelir dağılımı dü-
zelmemiş, ancak eski düzeyi korunmuş olur. Bu 
itibarla, söz konusu hesaplamalar, en iyi koşulda 
dahi, gelir dağılımını düzeltici işlev görmemek-
tedir. Son bir nokta da şudur. Hesaplamalarda, 
özellikle de fiyat hareketlerinde genellikle düşük 
yapılan tahminler, dönem sonunda ek ödemelerle 
telafi edilmiş olsa dahi, emekçinin aleyhine neti-
ce verir. Şu hale göre, asgari ücret konusu, gelir 
dağılımını düzeltmediği gibi, tam tersine, bazı 
aldatıcı manevralarla, gelir dağılımını sermaye 
lehine bozucu işlev görmektedir. 

Asgari Ücret
Prof. Dr. İzzettin Önder 

Asgari ücret saptanmasında fiyat endeksleri kullanılmaktadır. Birçok açıdan salt bu göstergenin 
kullanılması anlamlı ve yeterli görülemez. Genel fiyat endeksi, emekçi kesimin karşı karşıya kaldığı 

gerçek fiyat artışını yansıtmaktan uzaktır.
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Aksi durumda, asgari ücretin karşıladığı vergi 
yükü işletme karları üzerine koyulmuş olsa, eko-
nomik işlem bitiminde oluşan bu yük tüketicile-
re yansıtılamaz ve sermaye üzerinde daha fazla 
yük kalmış olur. Asgari ücretten vergi alınması, 
emek üzerindeki sermaye sömürüsüne ilaveten, 
verginin ücrete yansıyan bölümü itibariyle dev-
let sömürüsünün de açık göstergesidir. Diğer bir 
deyişle, yüksek gelirlilerden alınamayan vergi 
asgari ücretliye yıkılarak ikili adaletsizlik yara-
tılmaktadır. 

Düşük Ücret Baskısı 

Asgari ücretin yoksulluk sınırının dahi altında 
belirlenmesi salt sermaye baskısı ile açıklana-
maz. Böylesi düşük ücretin diğer nedeni de sana-
yide düşük verimliliktir. Ülke bazında hesaplama-
larda emek verimliliği ile ücret düzeyi arasında 
birinci lehine fark olduğunu, böylece sermayenin 
emek sömürü derecesini yansıtıyor olmakla be-
raber, asgari ücretin böylesine baskılı olmasının 
iki ayrı nedeni daha vardır. Bunlardan biri, yük-
sek faiz baskılı kur rejiminin oluşturduğu baskılı 
ihracat fiyatlarının ücret baskılaması ile telafisi, 
diğeri ise, katma değer üzerinden faize ayrılan 
bölümün ücretler üzerindeki yüküdür.ô 

Vergi Ödeme Kapasitesi 

Asgari ücretin düzeyi kadar, vergi politikası 
açısından hükümetlerin asgari ücrete yaklaşım-
ları da genel iktisat ilkelerine aykırı olduğu ka-
dar hakkaniyetten de fevkalade uzaktır. Şöyle 
ki, tanımı ve tespit usulü itibariyle, teorik olarak 
asgari ücret, asgari yaşam koşullarını karşıladığı 
düşünülen ücret düzeyidir. Bu tanım çerçevesin-
de asgari ücretin vergi ödeme kapasitesi yoktur. 
Bu nedenle çoğu AB ülkelerinde asgari ücret ver-
gi dışı tutulmakta ilk gelir dilimi yüzde sıfır ya da 
çok düşük oranda vergilendirilmektedir. Hal böyle 
iken, Türkiye’de asgari ücretin vergilendirilmesi, 
bir yandan sermaye üzerinden vergi toplama güç-
lüğü, diğer yandan da özel kesimde yüksek ücretle 
çalışan birçok üst düzey elemanın da asgari üc-
retli olarak gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. 

İkili Adaletsizlik

İş ve sermaye çevreleri “emek üzerinde yük” 
söylemi ile asgari ücret üzerindeki vergi ve sair 
kamusal yüklerden yakınıyor olmakla beraber, 
aslında ilk aşamada sermayeye yansıyan yük, 
mark-up fiyatlama sistemi uygulaması ile ile-
riye, fiyatın içinde tüketiciye yansıtılmaktadır. 
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olduğu anlaşıldı. Ancak dava başka işverenlerin 
şikâyetleriyle devam ettirildi ve bütün işverenleri 
memnun edecek bir kararla dava sona erdi: Örgüt-
lenme çalışması yürüttüğü ve işyeri önünde eylem 
yaptığı için şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz ağır 
cezalara çarptırıldı. 

İşveren Şikâyetiyle Ev Baskını 

Örgütlenme çalışması yürüttüğümüz Horoz 
Kargo’da onlarca işçi sendikaya üye oldukları için 
işten çıkarılmış, işverenin sendikal nedenle işçi çı-
kardığı mahkeme kararıyla da tespit edilmişti. Horoz 
Kargo işvereni mahkemenin işe iade ettiği işçileri bir 
süre sonra yeniden işten çıkarmıştı. Böylesine hu-
kuksuz bir tutum takınan Horoz Kargo işverenine 
karşı sendikamız önderliğinde işyeri önünde direniş 
başlamıştı. Bir tarast an örgütlenme çalışmasını de-
vam ettirirken diğer tarast an işvereni görüşme ma-
sasına oturtacak baskıyı oluşturmak amacıyla diğer 
sendika ve demokratik kitle örgütlerinin de destek-

20 Kasım 2007’de, Ankara şube yöneticilerimizin 
ve 9 üyemizin evi, Horoz Kargo işvereninin şikâyeti 
üzerine gece yarısı basıldı, evlerinde yasadışı ara-
malar yapılarak gözaltına alındı. 4 günlük gözal-
tı süresinden sonra 7 şube yöneticimiz tutuklandı. 
Yaklaşık yedi aylık tutukluluktan sonra ilk duruşma-
da serbest bırakıldılar. Ancak, Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan 5 yıllık yargılamanın ardın-
dan toplam 14 şube yöneticimiz ve üyemiz ağır ceza-
lara çarptırıldı. Sendikanın üye sayısını arttırmaya 
çalıştıkları, bu şekilde sendikanın gelirini arttırmayı 
amaçladıkları gerekçesiyle “çıkar amaçlı suç örgü-
tü üyesi olma”, işyeri önünde eylem yaptıkları için 
“çalışma özgürlüğünü engelleme” suçunu işledik-
leri iddiasıyla ağır cezalara çarptırıldılar. Yani şube 
yöneticilerimiz ve üyelerimiz sendikacılık yaptıkları 
için cezalandırıldılar.

 Dava bir trajedi ile başlayıp bir trajedi ile sona 
erdi. Horoz Kargo işvereninin şikâyetiyle başlayan 
davada bu işverenin bütün suçlamalarının asılsız 

Sendikal Faaliyete Ceza 
Av. Fevzi Saygılı 

“Mahkemenin kararı hukuki açıdan önemli eksiklikler taşımasının yanında oldukça tehlikeli 
bir içeriğe de sahiptir. Üye sayısını arttırmaya çalışarak bu şekilde sendikanın gelirini arttırmaya 

çalıştıkları gerekçesiyle çıkar amaçlı suç örgütü olduğu iddiası ile ceza vermek, çok tehlikeli, bütün 
sivil toplum kuruluşlarını hedef tahtasına yerleştiren bir suçlamadır.”

Ankara şube yöneticilerimizin yargılandığı davanın duruşmasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sendikacı, kitle örgütü ve siyasi 
parti temsilcisi katılarak sendikamızla dayanışma içerisinde oldu.
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aldı. Sendikal haklara saygı göstermeyen, TİS’i ihlal 
eden işverenlere karşı işyeri önünde eylem yapılma-
sını, sendika yöneticilerinin üyeleri eyleme çağırma-
larını suç kabul eden düzmece tutanaklar düzenledi.

Onlarca ambar işverenine şikâyetçi olmaları için 
baskı yapan polis, bazı işverenlerden şikâyet beyan-
ları aldı. Hatta mevcut suçlamaların tutuklatmaya 
yetmeyeceğini düşünen polis, gözaltı işleminden 
sonra da ambar ambar dolaşıp işverenlerin şikâyetçi 
olmalarını sağlamaya çalıştı. Bu şekilde hukukun 
temel ilkeleri çiğnenmiş oldu. Polis önce gözaltına 
aldı sonra suç ve delil yaratmaya çalıştı. 

‘Üye Sayısını Artırmak’ Suç Sayıldı

Sonuçta hukuken dayanaktan yoksun ve çok teh-
likeli bir karar ile yönetici ve üyelerimiz cezalandı-
rılmış oldu. Hast a tatili yapan işyerinin çalışmasının 
engellendiği gerekçesiyle cezalar verildi. Oysa tatil-
deki bir işyerinde zaten çalışma yapılmamaktadır ve 
burada “çalışma hürriyetinin engellenmesi” suçunun 
işlenmesi imkânsızdır. İşte mahkeme işlenmesi im-
kansız bir suçu işlediği gerekçesiyle şube yöneticile-
rimize ve üyelerimize ceza verdi. Mahkeme, ameliyat 
olduğuna ilişkin hastane raporu ibraz eden yöneti-
cimize saati belli değil, suç işledikten sonra gidip 
ameliyat olmuştur diye ceza verdi.
 Sadece işverenlerin beyanlarına dayanarak daha 
iki ay önce sendikaya üye olmuş ve bu nedenle de 

lediği basın açıklamaları yapılıyordu. Horoz Kargo 
örgütlenmesinde önemli mesafelerin kaydedildiği bir 
anda sendikamıza yönelik bir operasyon başlatıldı. 

Bir tarast an örgütlülüğün olduğu işyerlerinde 
işverenler üyelerimizi işten çıkararak saldırıda bu-
lunuyor, diğer tarast an da örgütlenme çalışması 
yürüttüğümüz Horoz Kargo’da işverenin sendika 
düşmanı komplo ve saldırılarının hedefi oluyorduk. 
Böylesi bir ortamda üye ve yöneticilerimiz gece ya-
rısı evleri basılarak gözaltına alındı. Sendika binası 
basıldı, bilgisayar ve evraklarına el konuldu. İşveren 
şikâyeti ile aylarca üye ve yöneticilerimizin telefon-
ları dinlendi, takip edildi. Şube yöneticilerimiz 6,5 ay 
tutuklu kaldı. 

Önce Gözaltı Sonra Suç ve Delil

Şikâyet dilekçesi ile yöneticilerimizin tutuklan-
masına kadar giden süreci başlatan Horoz Kargo 
işvereni davayı bile takip etmedi. Horoz Kargo’nun 
ileri sürdüğü iddiaların hiç birinin doğru olmadığı 
mahkeme sürecinde anlaşılmış oldu. Ancak aylarca 
süren takip ve telefon dinlemeleri sırasında Horoz 
Kargo işvereninin ileri sürdüğü suçlamaların doğru 
olmadığını anlayan polis bu sürede Ankara’da örgüt-
lü olduğumuz tüm ambar işverenlerine sendikamıza 
karşı şikayette bulunması için baskı yaptı, işveren-
leri sendikamıza karşı kışkırttı. İşverenlerden 8-10 
yıl önce yaşanan olaylarla ilgili şikâyet beyanları 
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Horoz Kargo işvereni tarafından işten atılmış olan 
işçi, sendikanın üye sayısını artırmaya çalışarak bu 
şekilde çıkar sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle 22 ay 
cezaya çarptırıldı.

Köylülerin tarlalarını köstebeklerden korumak 
için kullandıkları ve her köylü pazarında satılan 
“köstebek tuzağı” çıkar amaçlı suç örgütünün “mü-
himmatı” kabul edildi ve bu nedenle köy kökenli üye-
mize ceza verildi. 

‘Örgüt’ Var Tarifi Yok

Gariplikler bununla da bitmiyor. Her gün sırtın-
dan tonlarca yük geçen ve çalıştığı işyerinden aldığı 
maaş dışında tek kuruş geliri olmayan üyelerimiz ve 
amatör yöneticilerimiz, yasadışı elde edildiği iddia 
edilmiş tek kuruşları bulunmadığı, buna ilişkin hiç-
bir delil bulunmadığı halde “çıkar amaçlı suç örgütü” 
üyesi oldukları gerekçesiyle cezalandırıldı. 

Mahkeme, “çıkar amaçlı suç örgütü”nün ne yöne-
ticisi ne de üyesinin “çıkarı”nın ne olduğuna ilişkin bir 
açıklamada bulunma zahmetine bile girmedi. Öyle 
bir çıkar örgütü ki; bu çıkar örgütünün ne yöneticisi 
ne de üyesi kendisi için hiç bir şey yapmamakta, ken-
disi için hiç bir şey istememektedir. Adeta “hayır” işi 
yapan bir “çıkar örgütü” ile karşı karşıyaydık. 

STK’lar Hedef Tahtasında 

Mahkemenin kararı hukuki açıdan önemli eksik-
likler taşımasının yanında oldukça tehlikeli bir içeri-

ğe de sahiptir. Üye sayısını arttırmaya çalışarak bu 
şekilde sendikanın gelirini arttırmaya çalıştıkları ge-
rekçesiyle çıkar amaçlı suç örgütü olduğu iddiası ile 
ceza vermek, çok tehlikeli, bütün sivil toplum kuru-
luşlarını hedef tahtasına yerleştiren bir suçlamadır. 
Mahkeme bu kararı ile bütün sivil toplum kuruluş-
larının bir gün suç örgütü olmakla itham edilebile-
ceğini göstermiştir. Çağdaş demokrasilerin böyle bir 
mantığı kabul etmesi mümkün değildir. Devlet dışı 
bütün dernekler, sendikalar, siyasi partiler, kısacası 
tüm sivil toplum örgütleri üye sayılarını arttırmak 
amacı taşırlar ve hepsi de üyelerinden aidat toplar. 
Bu faaliyeti suç örgütü olmanın kıstası yaptığınızda 
bütün sivil toplum örgütlerini çıkar amaçlı suç örgü-
tü ilan etmiş olursunuz.

Sendikacılık Cezalandırıldı

Bu, ne hukuken ne de demokratik normlar açısın-
dan kabul edilebilir bir durum değildir. Şimdi dosya 
Yargıtay’dadır. Türkiye’de demokrasi ve yargı önemli 
bir sınav ile yüz yüzedir. Çünkü bu davada söz konu-
su olan sadece şube yöneticilerimizin ve üyelerimizin 
haksız bir ceza alıp almadıkları meselesi değildir. Tar-
tışılan sadece hukuki bir hata olup olmadığı, birkaç 
sendikacının haksızlığa maruz kalıp kalmadığı değil, 
sendikaların, derneklerin, siyasi partilerin varlığı-yok-
luğu sorunudur. Bu nedenle her sivil toplum kuruluşu, 
her sendika, dernek, parti üyesi, her yurttaş bu konuda 
duyarlı olmalı, bu davaya müdahale etmelidir. ô
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Şube yöneticilerimiz hakkında verilen karar emek 
örgütleri tarafından da tepkiyle karşılandı. Sendika-
mıza yurt içi ve yurt dışından çok sayıda destek ve 
dayanışma mesajı gönderildi. Mesajları kısaltarak 
yayınlıyoruz. 

TÜRK-İŞ: Mahkeme, 
verdiği kararın gerekçe-
sinde “yasal bir sendika 
olan TÜMTİS üyesi iş-
çilerin sayısını çoğalt-
mak, bu şekilde aidat 
gelirlerini artırmak ve 
haksız ekonomik çıkar 
elde etmek amacını güt-
tükleri anlaşılmıştır” ifadesini kullanarak, sendikal 
faaliyeti “suç” olarak göstermiştir. Tamamıyla iş-
veren şikâyetleri temel alınarak verilen karar, Türk 
demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. 
TÜRK-İŞ, sendikal hak ve özgürlükler ile temel insan 
hakkı olan örgütlenme hakkını hiçe sayan bu kara-
rı kınamaktadır. TÜMTİS sendikamızın vereceği her 
türlü mücadelede yanında olacaktır. 

DİSK: TÜMTİS yöneticileri-
ne ve üyelerine yönelik hukuk 
dışı, keyfi, hak ve özgürlükler 
düşmanı kararı kınıyoruz. En 
temel hak ve özgürlüklerden 
olan sendikalaşma hakkına 
yönelik bu saldırı İşçi sınıfının 

örgütlenme iradesine yönelik bir saldırıdır. Yılma-
yacağız, teslim olmayacağız, zalimin zulmüne karşı 
direneceğiz. Bu süreçte sonuna kadar TÜMTİS sen-
dikası ile dayanışma içerisinde olacağız.

Koop-İş Sendikası 
Genel Başkanı Eyüp 
Alemdar: Böylesine 
ağır cezaları sadece 
işlerini yaptıkları için 
almaları sendikacılık 
tarihinde görülmemiş 
bir olaydır. Bu haksız-
lığa uğrayan sendikanızın bundan sonra çok daha 
azimli ve dirayetli şekilde işçi haklarını savunaca-
ğından herkes emin olmalıdır. Bu karar, sizleri haklı 
yolunuzdan çeviremeyecektir. Şahsım ve sendikamız 

adına sizin her zaman yanınızda olduğumuzu bilme-
nizi isterim. 

Kristal-İş Genel Baş-
kanı Bilal Çetintaş: TÜM-
TİS yöneticilerine doğrudan 
sendikal faaliyetleri nede-
niyle ceza verilmiştir. Karar, 
tabela örgütü olmayı kabul 
etmeyen sendikalara ve 
üye kazanmayı, örgütlen-
me faaliyeti sürdürmeyi, 
mücadeleyi kendine şiar edinen sendikacılara göz-
dağıdır. Kristal-İş Sendikası, TÜMTİS’in yanındadır, 
TÜMTİS ile dayanışma içinde sendikal faaliyetin ala-
nını daraltma çabalarının boşa çıkarılması için mü-
cadele edecektir.

Basın-İş Genel Baş-
kanı Yakup Akkaya: 
TÜMTİS yöneticilerine 
verilen bu cezalar, sarı 
sendikaların çoğaltıl-
maya, mücadeleci sen-
dikaların yok edilmeye 
çalışıldığı bir döneme 
girildiğinin göstergesidir. 

Buna bağlı olarak işçi haklarını geliştirmek amacıy-
la mücadele eden sendikalar zor bir sürecin eşiğine 
gelmiştir. Gelinen bu nokta sendikacılık tarihimiz 
açısından bir kırılma noktasıdır. Bizler sadece işçi-
lere daha iyi yaşam koşulları sağlamak için çalışan 
sendikalar olarak sendikacılığı bitirmeye çalışan 
tüm girişimlere karşı, birlikte hareket ederek sendi-
kal dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. 

PETROL-İŞ: Verilen bu 
haksız cezanın İLO norm-
larına, uluslararası mev-
zuata, ülkemiz yasalarına 
ve sendikal geleneklerine 
bütünüyle aykırı olduğu-
nu düşünüyoruz. Sendi-
kacının yapması gerekeni 
yapması, suç değil, övgü 
konusu olmalıdır. Bu nedenle, verilen bu kararın Yar-
gıtay aşamasında bozulacağı umudunu korumaya 
devam etmek istiyoruz. 

Mesajlar… Mesajlar… Mesajlar… Mesajlar… Mesajl
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gücün emek ve demokrasi güçlerini asla yıldırama-
yacağını vurgulamayı bir kez daha zorunlu görüyor 
ve TÜMTİS ile dayanışma içinde olduğumuzu belir-
tiyoruz.

BTS: Aynı uluslarara-
sı federasyona üye oldu-
ğumuz kardeş Sendikamız 
TÜMTİS’li mücadele arka-
daşlarımıza verilen bu ceza-
lar iktidarın hukuk anlayışı-
nın bir sonucudur. Bu temel-
de sendikal hak ve özgürlük-
leri, mücadeleci sendikacılık 
anlayışını hedef alan bu kararı kabul etmiyoruz. Aynı 
zamanda sendikal örgütlenmeye saldırı niteliği taşı-
yan bu kararla ilgili yapılacak tüm eylem ve etkinlik-
lerde yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 

TÜRKİYE DERİ-İŞ: Son 
dönemlerde çeşitli gerekçe-
ler üretilerek KESK yönetici 
ve üyeleri tutuklanmakta, 
işçi direnişlerine ziyaret 
ettiği ve demokratik hak-
larını kullandıkları için ara-
larında Sendikamızın Genel 
Başkanı’nı da dahil olduğu 
işçi sendikaları yöneticilerine davalar açılmakta-
dır. TÜMTİS yönetici ve üyelerine hapis cezasının 
verilmesi de bu baskı politikalarını bir devamıdır. 
TÜMTİS’in mücadelesinin yanında olduğumuzu bir 
kez daha belirtiyor; bu haksız karardan dönülmesi ve 
kararın üst mahkemede bozulmasını talep ediyoruz.

DAD-DER: Mahkemenin bu 
kararı pek çok açıdan sorunludur 
ve maalesef Türkiye işçi sınıfı ha-
reketinin içinde bulunduğu duru-
mu bir kez daha açığa çıkartmış 
olmaktadır. Burada yargılanan 
ve ceza alanların sadece TÜMTİS 
yöneticileri olmadığının bilince çıkartılması gerekir. 
Saldırı işçi sınıfının örgütlenme hakkına yapılmış 
bir saldırıdır ve ancak tüm emek örgütlerinin ortak 
mücadelesiyle savuşturulabilir. Bizim gibi ITF üye-
si olan kardeş sendikamız TÜMTİS’in sonuna kadar 
yanındayız. 

ÇİMSE-İŞ: Üye sayısını 
çoğaltma yani bir iş yerinde 
örgütlenme yapmanın suç 
sayılması, sendikal faaliye-
tin yasaklanması anlamı-
na gelmektedir. ÇİMSE-İŞ, 
böyle bir gerekçe ile sen-
dikal hak ve özgürlükleri 
hedef alan, örgütlenme öz-
gürlüğünü hiçe sayan bu kararı kınamaktadır. Sen-
dikamız, TÜMTİS Sendikası’nın vereceği her türlü 
mücadelede yanında olacaktır.

LİMAN-İŞ: Amaçları 
sadece yasal örgütlülük 
olan bu sendikacıların 5 yıl 
sonra çarptırıldıkları hapis 
cezaları tüm emek dünya-
sında büyük öfke yarat-
mıştır. Asıl hedefin faal 
sendikal hareket olduğu 

aşikârdır. Neo liberal politikalarla, yasalarla, baraj-
larla kuşatılmaya çalışılan sendikalar artık sadece 
sendikacılık yaptıkları için cezalandırılabilmektedir. 
TÜMTİS Sendikası yalnız değildir. 

TEK GIDA-İŞ: Sendi-
kal hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasında karşı-
laştığımız engelleri yok 
etmeye çalışırken yetmi-
yormuş gibi misyonumuzu 
ve varlığımızı tartışmalı, 
kanunsuz hale getiren bu 
hukuk anlayışını reddedi-
yoruz. TÜMTİS Sendikası ve mahkûm edilen yönetici 
ve üyelerini destekliyor, mücadelelerinde yalnız bı-
rakmayacağımızı ilan ediyoruz.

TEZ-KOOP-İŞ: Bu 
karar, yalnızca TÜMTİS 
yöneticilerine değil, tüm 
sendikalarla emek ve de-
mokrasi güçlerine karşı 
alınmış bir karardır. Sen-
dikal hak ve özgürlüklere 
yönelik bu kararı, şiddetle 
protesto ediyor ve hiçbir 

ajlar… Mesajlar… Mesajlar… Mesajlar… Mesajlar…
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Kadın emeğinin görünmez olması, çalışma ha-
yatında yaşadıkları zorluklar, hem evde hem işte 
çalışmanın yarattığı olumsuzluklar, şiddet, kadın 
politikalarının eksikliği ve sendikalarda yetersiz 
kadın temsiliyeti sorunu etrafında bir araya gelen 
Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) Kadın Ko-
ordinasyonu sesini sokağa taşımaya hazırlanıyor. 

Geçtiğimiz yıl, 25 Kasım Yönelik Şiddetle Mü-
cadele Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleş-
tiren SGBP’li kadınlar bu kez de yüzünü 8 Mart’a 
döndü. Evde, sokakta ve işyerinde kadına yönelik 
şiddeti birinci gündemine alan sendikalı kadınlar, 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ortak ta-
lepler etrafında buluşmaya hazırlanıyor. 

Kadın İşçileri Ziyaret

SGBP Kadın Koordinasyonu, ilk çalışmasını 
2011 yılının Aralık ayında Petrol-İş Sendikası Ka-
dın Servisi’nden gelen öneri üzerine gerçekleş-
tirdi. 25 Kasım’ı “Kadınız, Sendikalıyız, Şiddete 
İsyandayız” sloganı ile karşılayan kadınlar, et-

kinlik hast ası boyunca Taksim ve Kadıköy’de açı-
lan stantlarla işyerinde kadın emekçilere yönelik 
şiddet hakkında bilgilendirme broşürleri dağıttı. 
Hast a içerisinde THY ve Kampana Deri direnişin-
deki kadınları ziyaret ederek evde, sokakta ve iş-
yerinde kadına yönelik şiddete karşı birleşme çağ-
rısı yapan Güçbirliği kadınları 25 Kasım günü ise 
Taksim’de yürüyüş düzenledi. 

Şiddetin Mağdurları Genç Kadınlar 

Esnekliğin, güvencesizliğin, sendikasızlığın 
yaygınlaştığı, rekabetin, bireyselliğin yoğunlaştı-
ğı, çalışanlar arası iletişimin, ortak hareket etme 
anlayışının azaldığı neoliberal çalışma koşulların-
da, işyerlerinde şiddettin giderek arttığının altını 
çizen SGBP Kadın Koordinasyonu, şiddete karşı 
acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor. 
İşyeri şiddetinin mağdurları arasında özellikle de 
genç kadınların birinci sırada yer aldığını hatır-
latan sendikalı kadınlar, 2005’te yapılan ve Tür-

SGBP Kadınlarında 
Gündem 8 Mart

 Evde, sokakta ve işyerinde kadına yönelik şiddeti birinci gündemine alan SGBP’li kadınlar, 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart’ta ortak talepler etrafında buluşmaya ve 

sesini sokağa taşımaya hazırlanıyor.
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ediyor. Türkiye, yüzde 6 ile 
cinsel taciz açısından Avru-
pa üçüncüsü.

Hukuksal Karmaşa

SGBP Kadın Koordinas-
yonu şu tespitte bulunuyor: 
“Durum bu kadar vahimken, 
kadınların işyerlerinde uğ-
radıkları fiziksel, ruhsal ve 
cinsel saldırılara yönelik hiç-
bir şey yapılmıyor. Kadınlar 
işyerinde veya işe giderken 
uğradıkları şiddetin hukuk-
sal takibini yaptırırken bile, 
bu konuda özel bir yasa ol-
madığı için, Anayasa, TCK ve 

İş Kanunu arasında çırpınıp duruyorlar. İş Kanunu’na 
göre işyerinde cinsel şiddete uğradığınızda, bu yal-
nızca haklı fesih gerekçesi oluşturabiliyor. Peki ya o 
işyerinde çalışmaya ihtiyacı varsa kadının ve çalış-
mak istiyorsa, yapılacak bir şey yok, ya da çok az 
şey var.”

Şiddetten Arındırılmış İşyerleri İçin…

“Şiddetten arındırılmış işyerleri” talebini gün-
demine alan SGBP Kadınları, taleplerini ise şöyle 
sıralıyor: 

> Hükümet, işyerlerini kadına yönelik şiddetten 
arındırmak için gereken, her türlü yasal düzenle-
meyi yapmalı. 

> İşverenler dışarıdan ve içeriden gelen kadına 
yönelik şiddete karşı engelleyici önlemler almakla 
yükümlü kılınmalı.

> İşyerlerinde şiddeti takip edecek, ilk müda-
haleyi gerçekleştirecek danışma merkezleri kurul-
malı.

> İşyerlerinde kadınları şiddete karşı güçlendi-
rici farkındalık eğitimleri yapılmalı.

> İşyerlerinde şiddetle mücadele konusunda 
sendika temsilcileri bilinçlendirilmeli, onlara daha 
fazla yetki ve söz hakkı tanınmalı.

> Sendikalar işyerlerinde kadına yönelik şidde-
te karşı ortak kampanyalar düzenleyerek, kadın 
üyeleri güçlendirip, erkek üyelerde bu konuda far-
kındalık yaratmalı.

> Sendikalar işyeri ve grup sözleşmeleri top-
lumsal cinsiyet açısından gözden geçirerek, işye-
rinde kadına yönelik şiddete karşı maddeler ekle-
meli. ô

kiye dahil 31 Avrupa ülkesinden 30 bin çalışanın 
katıldığı “4. Avrupa Çalışma Koşulları Anketi”nin 
sonuçlarına da dikkat çekiyor. 

Söz konusu bu anket sonuçlarına göre, 
Avrupa’da kadınların işyerinde cinsel taciz veya 
istenmeyen cinsel davranışlara maruz kalma 
oranının erkeklere göre üç kat daha fazla olduğu 
görülüyor. Cinsel şiddete maruz kalan kadınların 
büyük bir bölümü 30 yaşın altında. Kadınlar yüzde 
10 oranla en çok Çek Cumhuriyeti’nde cinsel taci-
ze maruz kalırken, bunu yüzde 7 ile Norveç takip 
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Zonguldak, 27 Ocak 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen “Emeğe Saygı Mitingi”yle 
tarihi günlerinden birini yaşadı. 1994 yılın-
da, 5 Nisan Kararları’na karşı düzenlenen 
mitingden 19 yıl sonra Zonguldak, büyük 
bir mitinge ev sahipliği yaptı. İstasyon 
Caddesi’nde toplanan binlerce kişi Madenci 
Anıtı Alanı’na yürüdü. Yürüyüş sırasında, 
“Madenci Feneri Sönmeyecek”, “Yaşasın 
Emek Dayanışması”, “Emeğin Başkenti 
Şanlı Zonguldak”, “Yaşasın İşçilerin Birliği, 
Yaşasın Sınıf Dayanışması”, “Taşerona Ha-
yır” sloganları atıldı. Madenci Anıtı alanına 
sığmayan on binler, “Emeğe Saygı” istedi. 

Maden işçilerinin yanı sıra Türkiye’nin 
dört bir yanından Zonguldak’a akın eden 
emek örgütleri, meslek odaları, demokratik 
kitle örgütleri, siyasi partiler, Madenci Anı-
tı alanına sığmadı. Mitinge TÜRK-İŞ, DİSK, 
KESK, KAMUSEN, BİRLEŞİK KAMU-İŞ, 
TMMOB Konfederasyonlarına bağlı sendi-
kalar ve meslek örgütlerinin yanısıra binler-
ce vatandaş katıldı. 7 Ocak 2013 tarihinde 
TTK Kozlu Müessesesi’ndeki kazada hayat-
larını kaybeden madencilerin bağlı bulun-
duğu taşeron şirketin çalışanları da miting 
alanındaydı. Sendikamızın yöneticileri ve 
üyeleri de mitinge katılanlar arasındaydı.  

Sanatçı Pınar Aydınlar ve Metin Coşkun 2013 yılına 
direniş çadırında giren DHL işçilerini ziyaret etti. DHL 
Kıraç’ta bulunan aktarma merkezi önündeki direniş 
çadırına yapılan ziyarete dayanışma mesajı verildi. 
“Yeni yıla direniş çadırında giren siz işçilerin yanında 
olmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Pınar Aydınlar, 
2013 yılının emek mücadelesi açısından yeni kazanım-
lara gebe olduğuna vurgu yaptı. Ziyaretçilere teşekkür 
eden Genel Başkanımız Kenan Öztürk de, “İşverenlerin 
her türlü baskısına rağmen mücadelemiz büyüyerek 
devam ediyor. DHL işçisiyle dayanışmak amacıyla bu 
güne kadar dünyanın birçok ülkesinde eylemler ya-
pıldı. Eylemlerimiz önümüzdeki dönemde taleplerimiz 
kabul edilene kadar devam edecektir. UPS’de olduğu 
gibi DHL’ye de sendika girecektir” diye konuştu. 

Zonguldak’ta “Emeğe Saygı” Mitingi

Pınar Aydınlar ve 
Metin Coşkun Direniş Çadırındaydı
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CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, 
DHL Gebze direniş alanını ziyaret etti. Direnişte-
ki DHL işçileri ve sendikamız yöneticileriyle sohbet 
eden Kaplan burada bir basın açıklaması yaptı. Kap-
lan açıklamasında şöyle dedi: “Son yıllarda işçilerin, 
emekçilerin taşeronlaştırma yoluyla haklarının ve 
emeklerinin sömürüldüğü bir noktaya geldik. Bunun 
karşısında örgütlenmenin temel öge olduğunu ve bu 
ögede de yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Ana 
muhalefet partisi olarak, gerek meclis içinde gerek 
meclis dışında hep yanınızda olacağımızı belirtmek 
isterim.”  Kaplan ve beraberindeki partililere ziyare-
tinden dolayı teşekkür eden Genel Başkanımız Ke-
nan Öztürk de, tüm engelleyici politikalara rağmen 
DHL işçisinin ekmeğine ve onuruna sahip çıkmakta 
kararlı olduğunu söyledi. 

Türk Hava Yolları (THY) di-
renişini sürdüren ve her hast a 
farklı bir semtte düzenlenen 
Cumartesi eylemlerinin Şirinev-
ler durağında Hava-İş üyele-
rinin yanındaydık. Sendikamız 
yönetici ve üyelerinin destek 
verdiği eylemde konuşan Ge-
nel Başkanımız Kenan Öztürk 
havacılık işkoluna getirilmek 
istenen grev yasağıyla aslında 
tüm sendikalara gözdağı veril-
mek istendiğini söyledi. Öztürk, 
“Türkiye’deki tüm sendikalara 
yapılmış bu saldırı sizlerin mücadelesiyle geri püskürtüldü. Grev yasağı kırıldı, şimdi sıra işçilerin işlerine geri 
alınmasında. TÜMTİS olarak bu güne kadar yanınızda olduk. Bundan sonra da THY işçisinin yanında olacağız” 
diye konuştu.

 Milletvekili Kaplan’dan 
DHL İşçilerine Ziyaret 

İstanbul Bağımsız Milletvekili Abdullah Levent 
Tüzel, DHL Esenyurt aktarma deposu önünde di-
renişini sürdüren işçileri ziyaret ederek destek 
mesajı verdi. Direniş alanında işçilerle sohbet 
eden Tüzel, direniş hakkında bilgi aldı. Daha sonra 
açıklama yapan Tüzel, birlikte mücadele etmenin 
önemine vurgu yaparak, bu mücadelenin öncüle-
rinin işçiler olacağını ifade etti. AKP Hükümetinin 
her alanda işçi haklarına saldırdığını, grev yasak-
ları getirdiğini hatırlatan Tüzel, sendikalı olma 
hakkını kullanan işçilerin işten çıkarılmasının ka-
bul edilemez olduğunu söyledi. Meclis’te işçilerin 
sesi olmaya çalıştıklarını dile getiren Milletvekili 
Tüzel, haklarını alana kadar DHL işçilerinin yanın-
da olacağını ifade etti.

THY Cumartesi Eylemindeydik

Milletvekili Tüzel’den 
Destek Mesajı
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Sendikal haklarıyla işine geri dönme talebiyle 
direniş başlatan DHL işçilerinin ziyaretçileri arasın-
da bu kez kadınlar vardı. Aralarında TMMOB, TTB, 
KESK, DİSK ve SGBP’nin bulunduğu emek ve meslek 
örgütlerinden kadınlar, sendikamız üyesi DHL işçile-
rini Gebze’de ziyaret ederek destek mesajı verdiler. 
İşten çıkarıldıktan sonra direnişe geçen sendikamız 
üyesi Poyraz Liman, birkaç kez çadırlarının yıkıldığını, 
kendileriyle görüşen arkadaşlarının işverence tehdit 
edildiğini belirterek, haklarını alana kadar mücade-
leye devam edeceklerini söyledi. Ziyaretten duyduk-
ları memnuniyeti dile getiren sendikamız örgütlenme 
uzmanı Ali Rıza Atik de, “Biz, gece gündüz demeden 
işçilerle iletişim halindeyiz. İşçiler açlık koşullarında, 
ağır kredi yükleri altında ezilmiş halde yaşıyor. İşini 

kaybetmesinden dolayı çok sıkıntılı iken bile bizler 
çok sayıda işçiyi sendikaya üye yaptık. Direnen işçi 
arkadaşlarımızdan 2’si işe iade davasını kazandı. Biz-
ler mücadeleye devam ediyoruz” diye konuştu. 

İş Bankası’nın en önemli iştiraklerinden biri 
olan Şişecam’ın üçüncü fabrikası İstanbul Topkapı 
Şişe Fabrikası, iş makineleri ve uzman kadrosuy-
la Eşkişehir’e taşınma kararı almış ancak sendikalı 
işçisini götürmek istememişti. 1969 yılında kurulan 
fabrikaya yıllarını vermiş, kıdem ortalaması 18 yıl 
olan 422 işçi işten çıkarıldıklarını evlerine yollanan 
postadan öğrenmiş, yeni yıla işsiz girmişlerdi. İş 
akitleri feshedilen Kristal-İş Sendikası üyesi işçiler 
2013 yılını aileleriyle birlikte direnişte karşılamıştı. 
Yasal haklarının korunması ve diğer 11 fabrikaya 
yatay geçiş yapmak talebiyle işçilerin 14 gün süren 
direnişi kazanımla sona erdi. Sendika yönetiminin iş-
verenle yaptığı görüşme anlaşmayla sonuçlandı.

Emek ve meslek örgütlerinin itirazlarına rağmen 
işveren kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak ha-
zırlanan Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı, 
7 Kasım 2012 tarihinde Meclisten geçerek yasalaş-
tı. İşçilerin örgütlenmesinin önünde kısıtlayıcı ve 
engelleyici maddeler içeren, emekçilerin kazanılmış 
haklarında kayıplara neden olan kanun, daha tasarı 
halinde iken protesto edilmişti. Sendikal Güçbirliği 
Platformu (SGBP) ve DİSK üyeleri 9 Ekim 2012’de 
Ankara’da düzenlenen eylemde tasarının işçilerin 
talepleri doğrultusunda hazırlanmasını istemişti. 
TBMM’ye yürümek isteyen SGBP ve DİSK üyelerine 
polis biber gazı kullanarak müdahale etmiş, polisin 
sert tutumu tepkilere neden olmuştu. SGBP, 16 Ekim 
tarihinde Türkiye genelinde yapılan çeşitli eylemler-

le de tasarıyı protesto etti. SGBP›nin bileşeni sendi-
kaların örgütlü olduğu işyerlerinde 1 saat iş bırakıl-
dı, tasarıyla ilgili bildiriler okundu. İstanbul, Anka-
ra, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep gibi merkezlerde 
oturma eylemleri yapıldı.

Genel Başkanımız Kenan Öztürk ve İstanbul Milletvekili Süleyman 
Çelebi 2013 yılını direnişte karşılayan şişecam işçilerinin yanındaydı. 

Emek ve Meslek Örgütlerinden 
Kadınlar Gebze Direniş Alanındaydı 

Şişecam’da Direniş Kazandı

SGBP ‘Vesayetçi ve Yasakçı Yasa’ya Karşı Ankara’daydı


