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Ba✁yaz ı

Gelece�imiz ✂çin Birle✄erek 
Mücadeleyi Yükseltelim

Kenan Öztürk
Genel  Ba☎kan

13 Mayıs 2014 Türkiye tarihinin en büyük, en kit-

lesel i✆ cinayetlerinden birinin tarihi. Kara bir gün! 

13 Mayıs’ta Soma’da öyle bir katliam ya✆andı ki he-

pimizin yüre✝i yandı. 301 i✆çi karde✆imiz göz göre 

göre katledildi. Günlerdir, hatta ha✞ alardır geliyo-

rum diyen bir maden faciası sonucu i✆çi karde✆leri-

miz katledildi. 301 madenci, patronların kar hırsına 

kurban edildi. Yasak oldu✝u halde asıl i✆ ta✆erona 

verildi. Madende aylardan beri devam eden yangı-

na, yasadı✆ı ta✆eronla✆maya ra✝men müfetti✆lere 

yarım saat içinde rapor hazırlatıldı. Nasıl olsa “i✆in 

fıtratında” vardı ölüm! Ve kar u✝runa 301 karde✆i-
miz katledildi. Acısı hâlâ yüre✝imizde. 

* * *

Yine Katliam ve Gözya✟ı 
Gerek içeride gerek dı✆arıda yo✝un bir gün-

demle ku✆atılmı✆ haldeyiz. Bir taraftan ✆ube ge-

nel kurullarımızı yapıyoruz, di✝er taraftan yeni 

örgütlendi✝imiz i✆yerleri ile toplu sözle✆me gö-

rü✆melerini yürütüyoruz. Yeni ve kargo sektörü 

için oldukça önemli bir i✆yerinde örgütlenme ça-

lı✆mamız devam ediyor. Bir tarafta grev yasak-

lamaları, i✆ cinayetleri, hak gasplarına yönelik 

yasa tasarıları, i✆sizlik, açlık, kar✆ılıklı yolsuzluk 

ve hırsızlık yada ‘paralel’ suçlamalarıyla yapılan 

operasyonlar ve pe✆ pe✆e seçimlerle gerilen ülke, 

di✝er taraftan ülkemize sıçraması muhtemel Or-

tado✝u yangını.

Kimin tarafından örgütlendi✝i konusunda 

“Esnek ve kuralsız çalı✠ma, alınıp-satılabilen-kiralanabilen i✠çi… Daha fazla saldırı, 

hak gaspı giri✠imi bizi bekliyor… Yani önümüzdeki dönem tehlike büyük! ✡✠çi ve 

emekçiler için cehennem, sermaye için kelimenin tam anlamıyla dikensiz gül bahçesi 

yaratılmak isteniyor.”
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malarla Ortado✂u’da yürütülen bu sava✄ın kaza-

nanı ne Türkler, ne Kürtler, ne Araplar, ne Türk-

menler, ne Ezidiler, ne Süryaniler ne de di✂er halk-

lar olmayacaktır. Kazananlar emperyalistler, silah 

tüccarları, çeteler olacaktır. ☎slam adına, Müslü-

manlık adına uygulanan vah✄etin, katliamların ne 

insanlıkla ne de Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yoktur.

* * *

Bir Kriz Bitmeden Di✆eri Ba✝lıyor 

Kapitalist sistemin ne krizlerinin ne de katliam-

larının ardı arkası kesilmiyor. Bir krizi atlatamadan 

yeni krizler ya✄anıyor. Yoksulluk ve açlık giderek 

yayılıyor. Emperyalist devletler tarafından kı✄-

kırtılan bölgesel sava✄lar, kuraklık vb. nedenlerle 

kitleler halinde göçler, bu göçler sırasında kitlesel 

ölümler ya✄anıyor. Kı✄kırtılan din ve mezhep sa-

va✄ları nedeniyle Asya, Afrika ve Ortado✂u’da on-

binlerce insan ya✄amını yitiriyor. Avrupa’nın göbe-

✂inde emperyalistlerin alçakça kı✄kırtması sonucu 

ya✄anan milliyetçi-gerici çatı✄malar sebebiyle bin-

lerce insan öldü. Amerika ve di✂er batılı ülkelerle 

Rusya’nın kar✄ılıklı kı✄kırtmaları sonucu Ukrayna 

iç sava✄ın e✄i✂inde duruyor. Kafkasya’da Azeri ve 

Ermeni halkları kar✄ılıklı suçlamalarla bir sava✄ın 

e✄i✂ine getirildi. 

Ekonomik krizin biri bitmeden di✂eri ba✄lıyor. 

☎✄sizlik ve gelir da✂ılımındaki dengesizlik giderek 

büyüyor. Krizin sona erdi✂i, ekonomilerin topar-

lanma e✂ilimleri gösterdi✂i propagandası yapılır-

ken bir anda yeni kriz emareleri ortaya çıkmaya, 

tehlike çanları çalmaya ba✄ladı. 

* * *

Soma ve Gerçekleri Örtbas Etme Çabası 

Dünya çatı✄malar, krizlerle çalkalanırken ülke 

içindeki manzara da hiç ho✄ de✂il! Dozu giderek 

artan siyasi gerilim, kar✄ılıklı suçlamalar, operas-

yonlar, i✄ cinayetleri, grev yasakları, hak gaspla-

rına yönelik yasa tasarıları, giderek artan i✄sizlik 

ve yoksulluk, sokaklarda yatıp kalkan çaresiz in-

sanlar... En küçük bir kıvılcımla patlayacak duruma 

getirilmi✄, birbirine kar✄ı kı✄kırtılmı✄ topluluklar. 

Ötekile✄tirilmi✄, mezhebi, milliyeti yada siyasal 

dü✄ünceleri sebebiyle ayrı✄tırılmaya çalı✄ılan 

çe✄itli rivayetler dola✄an I✞☎D isimli terör örgü-

tünün yaptı✂ı kitlesel katliamlarla Irak, Suriye 

ve Rojava kan gölüne döndü. Gazze’ye yönelik 

bombardıman ve askeri operasyonlarına devam 

eden ☎srail devleti, 2000’e yakın insanı katlede-

rek acımasız yüzünü bir kez daha sergiledi. Yanı 

ba✄ımızda bunlar ya✄anırken; ülkeyi yönetenler 

hamasi nutuklarla oy dev✄irmenin pe✄indeler. Bu 

katliamlara kar✄ı, akan kanı durdurmayı sa✂laya-

cak gerçek hiçbir adım atılmadı. Hitler gibi kat-

liam yapmakla suçlanan ☎srail devletiyle askeri, 

siyasi ve ekonomik-ticari tüm ili✄kiler devam et-

tirildi. Hiçbir anla✄ma askıya alınmadı. Dünyanın 

öbür ucundaki Latin Amerika devletleri ☎srail’i 

resmen terörist devlet ilan ederek ili✄kilerini ke-

serken, bizim yöneticilerimiz somut hiçbir adım 

atmadı, sadece hamaset yaptı. 

Sınır kom✄umuz Suriye’de ya✄anan iç sava✄ ne-

deniyle ölenlerin sayısı 160 bin’i geçti. ☎✄in do✂rusu 

artık Suriye’de ya✄anana bir iç sava✄ bile demek 

mümkün de✂il. Adeta zevk için kafa kesen, toplu 

katliamlar, insan avları düzenleyen katiller sürüsü 

Suriye’nin üzerine kara bir kâbus gibi çökmü✄ du-

rumda. I✞☎D isimli katil sürüsü sadece Suriye de-

✂il, Irak ve Lübnan’a da saldırmaya ba✄ladı. Bazı 

devletlerin silah, mühimmat ve parasal destekle 

büyütüp palazlandırdı✂ı, hatta kimi kaynaklara 

göre petrol alı✄-veri✄i yaptı✂ı bu terör örgütü-

nün ülkemize yönelmesi de beklenilen bir durum. 

Kom✄udaki yangına, emperyalist ‘Büyük Ortado✂u 

Projesi’nin ba✄arısı adına benzin dökerek körükle-

meyi seçen hükümet büyük bir yanılgının içindedir. 

Yangının ülkemize sirayeti an meselesidir. 

Ortado✂u’nun ezilen mazlum halkları ile Türki-

ye halklarının çıkarları birdir. Ortado✂u’nun zengin 

enerji kaynaklarına bedelsiz el koymak isteyen 

emperyalist güçler hem Türkiye halklarının hem 

di✂er Ortado✂u halklarının ortak dü✄manıdır. Bu 

nedenle hükümet, Suriye ve Irak’ta iç sava✄ı kı✄-

kırtan politikalardan, çetelere lojistik destekten 

vazgeçmeli, ezilen Ortado✂u halklarının emperya-

list devletlere ve yerli i✄birlikçilerine kar✄ı müca-

deleleri ile dayanı✄ma içinde olmalıdır. Aksi halde 

hiç kimse bu katliamların, akan kanın vebalinden 

kurtulamaz.

Emperyalistler, çeteler aracılı✂ıyla Ortado✂u’da 

vekalet sava✄ı sürdürüyorlar. Emperyalist kı✄kırt-
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çıkarmayla, sendikaların iç i✂lerine müdahale ve 

tehditlerle i✂çilere ve örgütlerine müdahale eden 

hükümet son dönemde saldırılarını arttırdı. Ya-

yınlanan “istihdam strateji”sinin hayat bulması 

için önümüzdeki dönem yo✄un bir saldırı dalga-

sının bizleri bekledi✄ini söyleyebilirim. Esnek ve 

kuralsız çalı✂ma, alınıp-satılabilen-kiralanabilen 

i✂çi uygulamasını yasala✂tıran özel istihdam bü-

roları uygulaması, kıdem tazminatının ilk planda 

yarı yarıya indirilmesi, giderek üçte bire dü✂ürül-

mesi ve nihayet bütünüyle kaldırılmasını hedef-

leyen bir politikanın hayat bulması ve daha faz-

la saldırı, hak gaspı giri✂imi bizi bekliyor. Sessiz 

kalır yada bu saldırıları püskürtecek büyüklükte 

ve dirayette eylemler yapmazsak bu saldırı po-

litikaları bir bir hayata geçirilmeye çalı✂ılacak. 

Yani önümüzdeki dönem tehlike büyük! ☎✂çi ve 

emekçiler için cehennem, sermaye için kelimenin 

tam anlamıyla dikensiz gül bahçesi yaratılmak 

isteniyor.

Çay-Kur ve Havayolu i✂çilerinin grevi kamu 

gücünü kullanan hükümetin müdahaleleriyle ye-

nilgiye u✄ratıldı. Tüm tehdit ve baskılara ra✄men 

grevde ısrar eden i✂çilerin grevi ise Hükümet tara-

fından yasaklandı. Cam i✂çilerinin Kristal-☎✂ sendi-

kası önderli✄inde ba✂lattı✄ı grev ‘kamu güvenli✄i’ 

gerekçesi ileri sürülerek yasaklandı. Yine Çayırhan 

ve Çöllolar maden i✂çilerinin grevi Hükümet tara-

fından aynı gerekçe ile yasaklandı. Ancak yasak-

lara, baskılara ve saldırılara ra✄men mücadele sü-

rüyor. Maden, termik santral, belediye i✂çilerinin 

direni✂ ve eylemleri devam ediyor. Soma maden 

i✂çilerinin mücadelesi büyüyor. 

* * *

DHL Lojistik’te Sendikalı ve 
Toplusözle✆meli Dönem

Bir tara✝ an örgütlülü✄ümüzü büyütmek, kargo 

i✂çilerini sendikal haklara kavu✂turmak için sa-

bırlı ve kararlı bir mücadelenin içinde olduk, di✄er 

yandan i✂çi sınıfının ve emekçilerin her alandaki 

mücadelesine destek sunmaya, dayanı✂ma içinde 

olmaya çalı✂tık. Uluslararası dayanı✂mayı örgüt-

leyerek sınıf dayanı✂masını büyüttük. 

Zorlu ve uzun soluklu bir mücadelenin ardın-

dan, birçok cephede, çok sayıda sınıf dü✂manı ve 

gruplar. Daha fazla oy alabilmek için ülkesinde ya-

✂ayan bazı halkları ve inançları a✂a✄ılayan politi-

kacılar. Sorunlar giderek büyüyor. 

Yıllardır esnek çalı✂ma, ta✂eron uygulaması 

ve a✄ır çalı✂ma ko✂ulları konusunda basın açık-

lamaları, mitingler, eylemler yapıyor, siyasal ik-

tidarları uyarıyor, mücadele yürütüyoruz. Sendi-

kal haklar önündeki engellerin kaldırılması, artık 

toplu katliamlara dönü✂mü✂ i✂ cinayetlerinin 

önlenmesi, i✂çi sa✄lı✄ı ve güvenli✄i için gerekli 

yasaların çıkarılması, kaçak çalı✂manın önlen-

mesi, esnek çalı✂manın yasaklanması, ta✂eron 

uygulamasına son verilmesi, a✂ırı kar hırsı ile 

i✂çilerin çalı✂ma ve ya✂am ko✂ullarını çekilmez 

hale getiren uygulamalara son verilmesi ça✄rıla-

rımıza yanıt verilmemi✂, ta✂eronla✂tırma ve gü-

vencesiz çalı✂ma daha da yaygınla✂tırılmı✂tır. Her 

hak alma mücadelesi coplu, biber gazlı saldırılara 

maruz kalmı✂tır. 

Bu mücadelelerimizi görmezden gelen, sayfa-

larında sendikaların eylemlerine yer vermeyen-

ler Soma ile birlikte maden i✂çilerinin ve di✄er 

i✂çilerin çalı✂ma ko✂ullarını, ta✂eronla✂mayı ilk 

defa duyuyormu✂ gibi sahte gözya✂larıyla gü-

nah çıkarmaya çalı✂mı✂lardır. Yıllardır artık kaza 

olmaktan çıkmı✂ i✂ cinayetlerine dikkat çekmek 

için çaba sarf ediyoruz. A✂ırı kar hırsı ile gözleri 

kararmı✂ sermaye sınıfının insanlık dı✂ı çalı✂ma 

ko✂ulları dayatması ve dü✂ük ücret politikası se-

bebiyle Türkiye, i✂ kazalarında dünya birincili✄i-

ne oynuyor. Bu politikalara kar✂ı mücadelemizi 

görmezden gelen sermaye basını, ya✂anan katli-

amın büyüklü✄ü kar✂ısında aya✄a kalkan i✂çi sı-

nıfının öfkesini yatı✂tırmak, bilincini bulandırmak 

için yine u✄ursuz rolünü oynamayı tercih etti. Bu 

katliamın asıl sorumlularını gizlemeyi, hedef ✂a-

✂ırtmayı ve katliamı unutturmayı ba✂ardı. Daha 

do✄rusu ba✂ardı✄ını sandı. 

* * *

Grev Yasaklarına Kar✆ı Mücadeleyi 
Büyütmeliyiz

Yasalar ve yasaklar, kamu gücünü kullanan 

hükümetin i✂çi sınıfının mücadelesini bastırmak 

için kullanmaktan hiçbir ✂ekilde imtina etmedi-

✄i bir yöntem oldu. Grev yasaklarıyla, toplu i✂çi 
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Çalı✂tırdı✄ı i✂çi sayısı ve sektördeki pazar payı 

bakımından oldukça önemli bir kargo ✂irketinde 

daha örgütlenme çalı✂ması ba✂lattık. Bu çalı✂ma-

nın ba✂arısı; do✄ru önderlik, kararlı mücadele ve 

ba✂ta üyelerimiz olmak üzere i✂çi ve emekçi sınıf-

ların ulusal ve uluslararası destek ve dayanı✂ması 

ile mümkün olacaktır. 

TÜVTÜRK’e ba✄lı Araç Muayene ☎stasyonlarında 

i✂ten çıkarma ve baskılara ra✄men örgütlenme ça-

lı✂mamız devam ediyor. Yakın dönemde, Ordu-Gire-

sun Araç Muayene ☎stasyonunda örgütlendik. Toplu 

sözle✂me görü✂melerimiz devam etmektedir. 

* * *

✆ube Kongrelerinden Güçlenerek Çıktık 

Yeni i✂yerlerinde örgütlenme çalı✂maları, T☎S 

görü✂meleri, direni✂ler, basın açıklamaları, mi-

tingler, dayanı✂ma eylemi ve ziyaretleri derken 

gündemimize bu yıl ✂ube genel kurullarımız da 

eklendi.

Ambar, kargo ve lojistik i✂çilerinin daha iyi bir 

ücret, daha fazla sosyal hak, örgütlü ve güvenceli 

çalı✂ma mücadelesini yükseltme amacımızı ger-

çekle✂tirmede oldukça önemli olan genel kurulla-

rımızı ba✂arı ile tamamlamaya çalı✂ıyoruz. Genel 

kurullarımızda bu mücadeleye önderlik etme ka-

rarlılı✄ına ve yetene✄ine sahip yöneticilerimiz se-

çiliyor. 

Ambar, kargo, lojistik ve di✄er i✂yerlerinden ar-

kada✂larımızın görev aldı✄ı, üyelerimizin ortak ira-

desinin yansıdı✄ı genel kurul sürecinden daha da 

güçlenerek çıktık. 

✝u ana kadar ☎stanbul, Bursa, ☎zmir, Adana, 

Ankara ve Gaziantep ✂ubemizin genel kurullarını 

tamamladık. Kongre öncesinde yaptı✄ımız i✂yeri 

ve genel üye toplantıları sayesinde demokratik bir 

olgunluk içinde geçen genel kurullarımızı bundan 

sonra da aynı olgunlukla ve kararlılıkla tamamla-

yıp yenilenmi✂ bir mücadele ruhuyla mücadelemizi 

yükseltmek istiyoruz. 

Yeni dönemde seçilen bütün yöneticilerimizi 

kutluyor ve ba✂arılar diliyorum.

✝imdi görev hepimizin! 

Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, mücadelemizde 

ba✂arılar diliyorum.  ✞

kar✂ıtı güce kar✂ı mücadele ede ede DHL lojistik 

firmasındaki örgütlenmemizi ba✂arı ile tamamla-

dık. Ardından yürüttü✄ümüz toplu sözle✂me gö-

rü✂melerini de her zamanki gibi mücadelenin yeni 

bir a✂aması olarak gördük ve görü✂meleri bu anla-

yı✂la yürüttük. Önemli kazanımlar elde ettik. 

1000’e yakın ta✂eron i✂çisi asıl i✂veren DHL 

kadrosuna alındı. UPS’den sonra DHL gibi bir özel 

sektör firmasında da ta✂eron uygulamasını hemen 

hemen bitirdik. ☎✂çilerin ço✄unlu✄u ta✂eron i✂çisiy-

ken ✂imdi i✂çilerin % 90’ı kadrolu oldu. Örgütlenme 

döneminde sendikal nedenle i✂ten çıkarılan üyele-

rimizden 25’i, dört aylık ücretleri pe✂in ödenerek 

i✂ba✂ı yaptılar. E✂it oy hakkına sahip oldu✄umuz 

disiplin kurulu kararı olmaksızın i✂çi çıkarılama-

yaca✄ına ili✂kin T☎S (Toplu ☎✂ Sözle✂mesi) hükmü 

ile i✂ güvencesi sa✄ladık. Ücretlerde % 32 ile 46 

arasında de✄i✂en oranlarda zam aldık. Yıllık 2 ik-

ramiye aldık. Yakacak yardımı, e✄itim yardımı, 

evlenme yardımı, do✄um yardımı, ölüm yardımı, 

yemek yardımı, yol yardımı gibi sosyal haklarda 

önemli artı✂lar sa✄ladık. E✂it oy hakkına sahip ol-

du✄umuz disiplin kurulu kararı olmadan hiçbir i✂çi 

i✂ten çıkarılamıyor. ☎✂yeri i✂yeri yaptı✄ımız toplan-

tılarda üyeleri bilgilendik ve T☎S sürecine kattık. 

Sözle✂meyi üyelerimizin % 90’ının onayını alarak 

imzaladık. 

Türkiye’de karde✂ sendikalarımızın ve emek 

örgütlerinin deste✄i, ITF, ETF ve Ver.di sendika-

larının öncülü✄ünde uluslararası dayanı✂ma ile 

ba✂ardı✄ımız bu mücadele i✂çi sınıfının ortak ka-

zanımıdır. ☎ki yıla yayılan örgütlenme çalı✂ması ve 

direni✂ sırasında sarı sendikanın ihanetini, i✂ve-

ren saldırılarını, gözaltı ve direni✂ çadırına yönelik 

saldırıları gö✄üsledik ve ba✂ardık. Sendikamızın 

önderli✄inde, üyelerimizin kararlı ve onurlu tutu-

mu sayesinde önemli bir ba✂arı sa✄ladık. Kararlı 

mücadele sonucunda “kargolarda sendika olmaz” 

önyargısını da yıktık.

Ambar ve UPS i✂çisi üyelerimiz, DHL i✂çilerinin 

örgütlenmesinde çok önemli görevler üstlendi-

ler. ✝imdi, di✄er kargo firmalarında ba✂lattı✄ımız 

örgütlenme çalı✂masının ba✂arısı için DHL i✂çisi 

üyelerimizin de ambar ve UPS i✂çileri gibi bu mü-

cadeleye omuz vermesi gerekir. Çünkü kargolarda 

mücadele büyüdükçe UPS ve DHL i✂çisi üyelerimi-

zin ekme✄i de kazanımları da büyüyecektir. 
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Soma’da ya✁anan i✁ cinayetleri, üstü ustalık-

la örtülen bir dizi acı gerçe�i görünür hale getirdi. 

Bu acı gerçekler sadece bir an için görünür oldu, 

çünkü hemen devasa bir sistem devreye girip gö-

rünenlerin üzerini örtmek, anlık olarak beynimize 

kazınanları unutturmak için çalı✁maya ba✁ladı. Bu 

devasa sistemin Soma’da kendini gösterdi�i yüzü 

en iyi ifade eden tanım ise “güvencesizliktir”.

Güvencesizlik bir amacı, bir hukuku, bu hukuku 

uygulayacak kurumsal yapısı, var olu✁unu açıkla-

yan, me✁rula✁tıran, kabullenir kılan bir ideolojisi 

olan bir sistemdir.1

Güvencesizlik, çalı✁ma ya✁amında, “ucuz”, “ko-

lay”, “denetlenebilir”, “i✁gücü üzerinden rekabet 

üstünlü�ü sa�layan ekonomik bir modeli sürdür-

mek” için olu✁turulmu✁tur. Soma’da kamu kurulu-

✁unun yasaya aykırı i✁lem yapmayı göze alarak kö-

mürün ton maliyetini 60-70 dolardan 25-30 dolara 

indirmek için kömür çıkarma i✁ini ”hizmet alım söz-

le✁mesi” ile özel bir ✁irkete devretmesi, maliyeti en 

aza indirme hedefinin ya✁ama geçirilmesidir.

1 Murat Özveri “Güvencesiz Çalı✂manın Hukuki Dayanakları”, 

Çalı✂ma ve Toplum Dergisi, 2012/2 Sayı 33, ss.147-172

Güvencesizli✄e Yasal Kılıf

Güvencesizli�in hukukunun tipik özelli�i gü-

vencesizle✁tirilenlere güvence getiriyormu✁ gibi 

yapıp, gerçekte hiçbir güvence getirmemesidir. Bu 

yolla güvencesizin yasayla korundu�unu sanıp, 

hukuk üzerinden sisteme aidiyet geli✁tirmesi sa�-

lanmak istenir.

Soma, 6331 sayılı “☎✁ Sa�lı�ı ☎✁ Güvenli�i 

Yasası”nın, güvence getirmeyen ancak güvence 

getiriyormu✁ izlenimi yaratan yasa oldu�unu or-

taya çıkarmı✁tır.

Yasa’nın güvencesizli�e bir nebze olsun güven-

ce getiren hükümleri ise güvencesizlik üzerinden 

kâr elde edenler tarafından ustaca çi�nenir, gö-

rünmez kılınır. 

Sayı✆tay Raporu Yok Sayıldı  

Soma’da, TK☎ (Türkiye Kömür ☎✁letmeleri Kuru-

mu) ile Soma Kömür ☎✁letmeleri A.✝.’nin aralarında 

yapmı✁ oldukları devir sözle✁mesinin yasaya ay-

kırı oldu�unun Sayı✁tay’ın 04.10.2013 tarih ve 79 

sayılı Karar ile 37 no’lu oturumunda kabul edilen 

raporunun 301 i✁çi ölünce, gazetecilerin çabasıyla 

ortaya çıkması, yasaların güvencesizlikte görün-

mez kılınmasının tipik örne�idir. Üstelik Sayı✁tay 

raporu yayımlanmasına kar✁ın halen yok sayılma-

Soma, Güvencesizli✞in Bir Sisteme 
Dönü✟tü✞ünü Gösterdi

Av.  Dr.  Murat  Öz ver i*

“Soma’da en yetkili a✠ızdan dile gelen “ bu i✡in fıtratında var”, “ literatürde i✡ kazası var”, 

“ halelinden ekmek paralarını kazanmaya çalı✡ırken öldüler”, “✡ehit oldular” söylemleri 

güvencesizli✠in en a✠ır sonuçlarının kabullenilmesini sa✠layan ideolojik çarpıtmalardır.”
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Soma’da bu yapı, “hiçbir ✁eyden haberimiz yok-

tu, i✁letme örnek bir i✁letmeydi” söylemiyle bunu 

kendini göstermi✁tir.

Kurumsal Yapının Soma’da Açı�a Çıkan 
Yüzü

Kurumsal yapının ikinci aya✂ında kamu kurum-

ları ya da kısaca, yargısı, kollu✂u, hükümetiyle 

devlet yer alır. Bunlar bazen ✁efkatli bir el gibi, ba-

zen sopalı bir kol gibi, bazen de her ikisini birden 

ortaya koyarak kendisini hissettirirler. Soma’da 

devlet suçüstü yakalanmasına kar✁ın yüzlerce 

yılın deneyimiyle yine her ✁ey kendi dı✁ındaymı✁ 

gibi davranmayı ba✁armı✁tır. Olay yerine giden ba-

kanlar, bakanların vermi✁ oldu✂u sözler... Bu söz-

lerdeki vaatlerin, aslında var olan yasalara göre 

zaten yapılacak ödemeler olmasına kar✁ın sanki 

Soma’ya özgüymü✁ gibi sunulması, ba✁layan yargı 

süreci, yargı sürecinde i✁verenlerin önce gözaltına 

alınıp sonra bırakılması, birazcık sesini çıkaranlara 

gösterilen kolluk ✁iddeti, kurumsal yapının her bir 

yüzünün birlikte sahne almasıdır.

Güvencesizlik Bir Terbiye Aracı Olarak 
Kullanılıyor

Güvencesizlik, güvencede olanların, güvencede 

olmasına hizmet etti✂i için var edilmi✁, verili dü-

zenin korunup sürdürülmesi için bir terbiye aracı 

olarak kullanılmı✁tır. Güvencesizlik bu nedenle 

asla var olu✁ amacından vazgeçmez. ✄nsafa gele-

ya devam etmekte, bu rapordan hareketle hesap 

sorması gerekenler halen bu rapora dönüp bak-

mamakta direnmektedir. Soma’da ✁irketle yasaya 

aykırı sözle✁me yapan kamu kurulu✁unun yine ya-

sadan kaynaklanan denetim görevini yapmaktan 

kaçınması, yasal yükümlülüklerin görmezlikten 

gelinmesinin bir di✂er örne✂idir.

Güvencesizli�in ☎deolojisi ve ‘Kader’ 
Söylemleri

Güvencesizli✂in ideolojisi, güvencesizlere içe-

risinde bulundukları olumsuz ko✁ulları kabulle-

necek, itiraz etmeyecek, hatta kendilerinden daha 

beterlerinin oldu✂unu görerek ✁ükretmelerini sa✂-

layacak bilgiyi üretmek için vardır.

Soma’da en yetkili a✂ızdan dile gelen “bu i✁in 

fıtratında var”, “literatürde i✁ kazası var”, “hale-

linden ekmek paralarını kazanmaya çalı✁ırken öl-

düler”, “✁ehit oldular” söylemleri güvencesizli✂in 

en a✂ır sonuçlarının kabullenilmesini sa✂layan 

ideolojik çarpıtmalardır.

Güvencesizlik ve Kurumsal Yapılar

Güvencesizli✂in kurumsal yapısı, güvencesizle-

ri koruyormu✁ gibi yaparak onların ehlile✁melerini 

sa✂lamak için vardır. Kurumsal yapıları ikiye ayı-

rabiliriz. Birincisi güvencesizlerin kendi içlerinden 

çıktı✂ı kabul edilen, onların haklarını korumak içn 

var oldu✂u varsayılan yapılardır. Sistemin “mak-

bul” kabul etti✂i sendikalar bu grupta yer alır. 
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natsız i✁ten çıkartma ile yaptırım altına alınmı✁sa, 

bu durum sendikasız sendika hukukunun yürür-

lükte oldu�u anlamına gelir. 

Güvencesizli✂in Hukuku

Binbir çileyle imzalanmı✁ toplu i✁ sözle✁mele-

ri, iki satırlık protokollerle ortadan kaldırılıyor, bu 

protokoller toplu sözle✁me hükmünde kabul edili-

yorsa, toplu sözle✁mesiz toplu sözle✁me hukuku 

hüküm sürüyor demektir. Tuvalet ka�ıdı üretimi 

yapılan bir i✁yerindeki grev milli güvenlik gerek-

çesiyle erteleme adı altında yasaklanıyorsa bu 

durum grevsiz grev hukukunun örne�idir. Hepsinin 

toplamı ise güvencesizli�in hukukudur.

Siyasi ✄rade ve Güvencesizli✂i Sürdürme 
Tutumu 

Soma’da ya✁anan toplu i✁ cinayetlerinde ya-
✁amlarını kaybedenlerin acısı daha dinmeden, hü-

kümet, Torba Yasa Tasarısı hazırlayıp, “madenler-

de çalı✁anların ha☎ alık çalı✁ma süresini 36 saate 

indiriyorum” dedikten sonra, önergelerle sadece 

yer altında çalı✁mayı 36 saat olarak belirliyorsa, 

böylece veriyormu✁ gibi yaptı�ını geri alıyorsa bu, 

güvencesizli�in sürdürülmesine ili✁kin siyasi bir 

iradenin varlı�ını ve bu iradenin güvencesizli�i de-

vam ettirme iste�ini gösterir.

✆✁çi ölümlerinin üzerinden daha iki ay geçme-

den Soma unutuluyorsa, bu unutkanlık güvence-

sizli�in hızla kendini güvencede hisseden herkesi 

içine alacak ✁ekilde büyüme potansiyeli bulundu-
�unun açık kanıtıdır. ✝

* Selüloz ✞✟ Sendikası Hukuk Mü✟aviri

Çalı✟ma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni

mez. Acıma duygusu ya da insani kaygıları yoktur. 

Soma’da önce i✁çilere çalı✁madıkları sürenin ücre-

tinin ödenece�inin söylenmesi, olayın sıcaklı�ı ge-

çince bu ödemenin yapılmaması, madene girmek 

istemeyen i✁çilerin önce ta✁eronlar aracılı�ıyla 

telefon mesajlarıyla zorlanıp, sonra noter ihtarla-

rıyla maden i✁çilerinin i✁e ba✁lamaya ça�rılmaları 

güvencesizli�in acımasız, kararlı yüzünün dı✁a vu-

rumudur. 

Soma’nın Bize Gösterdikleri

Soma bir kez daha göstermi✁tir ki bugün i✁çi-

ler ve tüm ba�ımlı çalı✁anlar için güvencesizli�in 

hâkim oldu�u bir çalı✁ma ya✁amı olu✁mu✁tur. 

Güvencesizli�in hâkim oldu�u bu dönem, geç-

mi✁teki güvencesizlik dönemlerinden görüntü ola-

rak farklıla✁makta ancak özü aynı kalmaktadır. 

Dün i✁çilerin haklarını açıktan yasaklayan yasa-

lar bugün bu hakları düzenleme adı altında içini 

bo✁altarak kullanılamaz hale getirmektedir. Dün 

kuralsızlık güvencesizli�in hukuku iken bugün gü-

vencesizli�i var eden kurallar kar✁ımıza çıkmakta-

dır.2 

Bireysel ✆✁ Yasası var ama i✁çiler ha☎ ada orta-

lama 54 saat çalı✁ıyor, 45 saatlik ücret alıyorlar 

ve halen asgari ücretle çalı✁tıkları ileri sürülebi-

liyorsa, 6331 sayılı “✆✁ Sa�lı�ı ✆✁ Güvenli�i Yasa-

sı” var ama Soma’da 301 i✁çi i✁ cinayetine kurban 

gidiyorsa, bu olgu korumasız bir i✁ hukukunun var 

oldu�unu göstermektedir. 

Sendika yasaları var ama bir sendika ortalama 

18 ayda toplu sözle✁meye taraf olma yetkisi ala-

biliyor, bu arada i✁çilerin kendilerini korumak için 

ba✁vurabilecekleri her türlü eylem hakları tazmi-

2  Özveri, a. g. e. s. 172
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Adana ✁ube
Örgütlü bulundu�umuz UPS Kargo’da 1 saatlik 

i✂ durdurma eylemi yapıldı. Ambar i✂yerlerinde ise 

yarım gün i✂ bırakılarak saygı duru✂u ve basın açık-

laması gerçekle✂tirildi. Soma’da ya✂anan i✂ cinaye-

ti Atatürk Parkı’na yapılan yürüyü✂le de protesto 

edildi. 

Ankara ✁ube

Örgütlü bulundu�umuz i✂yerlerinde, i✂ bırakma 

eylemi ile Soma’da ya✂anan i✂ cinayeti protesto 

edildi. Sabah saatlerinde UPS ve DHL i✂yerinde 1 

saat i✂ bırakılarak sendikamızın bildirisi okundu. 

Ambar i✂yerlerinde ise saat 13:00’a kadar i✂ dur-

duruldu. ✄a✂maz Nakliyeciler Sitesi’nde toplanan 

ambar içisi üyelerimiz Soma’da ölen i✂çileri andı. 

☎stanbul 1 No’lu ✁ube DHL Esenyurt bölgesinde sabah saat 9:00’da 

bütün depolarda e✂ zamanlı olarak i✂ durdurulup 

bahçeye çıkıldı. Hayatını kaybeden i✂çiler anısına 1 

dakikalık saygı duru✂u gerçekle✂tirildi. Merkez Yö-

netim Kurulumuzun hazırlamı✂ oldu�u bildiri i✂çiler 

tarafından okundu. 

UPS Mahmutbey Aktarma Merkezi’nde sabah 

erken saatlerinde i✂çiler bir araya gelip i✂ bıraktı. 

✆stanbul 1 No’lu ✄ube Ba✂kanımız Ersin Türkmen 

burada bir açıklama yaptı. Daha sonra hayatını 

kaybeden i✂çiler anısana 1 dakikalık saygı duru✂u 

yapıldı. 

✆stanbul’da örgütlü bulundu�umuz ambar i✂yer-

lerinde de i✂ bırakma eylemi yapılarak i✂ cinayetleri 

kınandı. 

Soma ✝çin ✝✞ Bırakıldı
Soma’da, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 i✟çinin ölümüyle sonuçlanan 

i✟ cinayeti, sendikamızın örgütlü bulundu✠u i✟ yerlerinde i✟ bırakıma eylemi ile protesto 

edildi. Hayatını kaybeden i✟çiler için saygı duru✟u yapıldı ve bildiriler okundu.
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Eski✁ehir, Balıkesir, 
Bandırma

Eski�ehir’de Özgür Ta�ımacılık i�çisi üyeleri-

miz sabah saatlerinde Esta� ambarında toplana-

rak ortak bir basın açıklaması yaptı. Balıkesir ve 

Bandırma’da örgütlü bulundu✂umuz i�yerlerinde 

de basın açıklaması gerçekle�tirildi. 

Gaziantep ✄ube

Soma’da ya�anan i� cinayeti Gaziantep’de i�çi 

ve memur konfederasyonları tarafından AKP bi-

nasına siyah çelenk bırakılarak protesto edildi. 

Burada, bir konu�ma yapan Genel Ba�kanımız 

Kenan Öztürk, “Soma’da ya�anan i� kazası de✂il; 

cinayettir. Denetimsizlik ve güvencesizlikten do-

layı her gün insanlar hayatını kaybetmektedir. Bu 

i� cinayetlerinde özelle�tirmenin, güvencesizsiz ve 

ta�eron çalı�tırmanın rolü artık gizlenemez bir �e-

kilde ortadadır” dedi. Ba�kan Öztürk, sorumluların 

yargılanması ve ta�eron çılı�manın yasaklanması 

gerekti✂ini söyledi. 

Bursa ✄ube
UPS i�yerinde, sabah saatlerinde i� bırakan 

üyelerimiz toplantı salonunda bir araya gelerek 

saygı duru�u gerçekle�tirdi. ☎ube Ba�kanımız Öz-

demir Aslan burada i� cinayetlerini protesto eden 

bildiri okudu. Öte yandan, Bursa’da sendika �ube 

binamızın önünde bir araya gelen ambar i�çisi üye-

lerimiz de oturma eylemi gerçekle�tirerek i� cina-

yetlerini protesto etti. 

✆zmir ✄ube 

Ambarlar temsilcili✂imizin önünde sabah saat-

lerinde toplanılarak saygı duru�unda bulunuldu ve 

bildiri okundu. Daha sonra Basımane’de protesto 

yürüyü�ü yapıldı. Di✂er yandan UPS i�yerinde 1 

saat i� durdurma eylemi yapılarak bildiriler okun-

du. DHL Kemalpa�a ile DHL Manisa i�yerinde yapı-

lan i� bırakma eyleminde Soma’da hayatını kaybe-

den i�çiler anıldı. 

Mersin ✄ube

Örgütlü bulundu✂umuz Adana Mersin Hatay’da 

TÜVTÜRK’e ba✂lı toplam 14 Araç Muayene ✝stas-

yonu ile UPS Kargo ve Mersin ambarlarında i� bı-

rakılarak saygı duru�u yapılarak sendikamızın ba-

sın bildirisi okundu. Araç Muayene istasyonlarında 

yapılan saygı duru�una aracını muayeneye getiren 

vatanda�lar da katıldı.
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UÇKUN � HAKKI DO☎AN SAL � HAL✂L ERGÖZ � HAL✂L ✂BRAH✂M DO☎AN � HAL✂L ✂BRAH✂M HAMURCI � HAL✂L KOCA 

� HAL✂L ✄EV✂K � HARUN KESK✂N � HASAN AKKA✄ � HAYR✂ TÜRKER � HAYRULLAY BAYGÜL � H✂MMET ANAÇLI � 

HÜSEY✂N AVKA✄ � HÜSEY✂N DALBUDAK � HÜSEY✂N DEM✂R � HÜSEY✂N KILINÇ � HÜSEY✂N K✂L✂NÇ � HÜSEY✂N TOP 

� ✂BRAH✂M B✂ÇER � ✂BRAH✂M ÇEL✂K � ✂BRAH✂M ÇIRAK � ✂BRAH✂M DUMAN � ✂BRAH✂M GEZER � ✂BRAH✂M GÖKÇE 

� ✂BRAH✂M KUTBEY � ✂BRAH✂M SALGIN � ✂BRAH✂M SUNGUR � ✂DR✂S ARSLAN � ✂DR✂S DURAN � ✂LKAY YILDIRIM 

� ✂LYAS ÖZKAN � ✂LYAS YILDIRIM � ✂SA ALDEM✂R � ✂SA ÇALI✄ � ✂SA SADAN � ✂SA SEVBEN � ✂SMA✂L ASLAN � 

✂SMA✂L ASLAN � ✂SMA✂L CANBAL � ✂SMA✂L ÇATA � ✂SMA✂L ÇO✄KUN � ✂SMA✂L DE☎✂RMEN � ✂SMA✂L GEZER � ✂SMA✂L 

GÜRPINAR � ✂SMA✂L KALKAN � ✂SMA✂L KUTLU � ✂SMA✂L ÖZTÜRK � ✂SMA✂L ✄ENGÜR � ✂SMA✂L TULUM � ✂SMA✂L 

YILDIRIM � ✂SMET YILMAZ � KADER YILDIRIM � KAD✂R ÖZEL � KAMBER ÇA☎LAR � KAM✂L ÇAL � KASIM SOFTA 

� KAZIM KARAÇOBAN � KEMAL ÇOBAN � KENAN AKDEN✂Z � KENAN AKSOY � KENAN AVCI � KORAY KARADA☎ 

� MAHMUT AKBULUT � MEHMET AK✂F GÜNAYDIN � MEHMET AL✂ ÖZCAN � MEHMET ATE✄ � MEHMET AZMAN 

� MEHMET ÇEL✂K � MEHMET EFE � MEHMET EM✂N ÇARDAK � MEHMET ESER � MEHMET GÜL✄EN � MEHMET 

✄ENTÜRK � MEHMET YAVA✄ � MEHMET YET✂M � MESUT MEM✂✄ � MESUT ÖZKOÇ � MET✂N BURMALI � MET✂N USLU 

� M✂THAT ÖZD✂R✂K � MUHAMMED ARSLANCAN � MUHAMMED ÇA☎AN � MUHAMMED G✂R☎✂N � MUHARREM Ç✂ÇEKL✂ 
� MUHARREM ✄EN � MUHS✂N TA✄ � MURAT AVCI � MURAT GEZG✂N � MURAT GÜMÜ✄ � MURAT KANDEM✂R � MUSA 

KARA � MUSA KARAÇOBAN � MUSTAFA ÇALI � MUSTAFA DA☎LI � MUSTAFA FENERL✂ � MUSTAFA KAYA � MUSTAFA 

KOCABA✄ � MUSTAFA KORKMAZ � MUSTAFA SEDAT TOPRAK � MUSTAFA TÜRKHAN � MUZAFFER EREN � MÜCAH✂T 

YARDIMCI � N✂HAT KAYRAK � N✂YAZ✂ BAYRAM � N✂YAZ✂ ✂ZM✂R � N✂YAZ✂ KURBAN � NUMAN KANDEM✂R � NURAN 

YANKIN � NURETT✂N KARA � NURETT✂N YILDIZ � NURULLAH KÖSE � OKAN MERD✂M � ORHAN ÖKSÜZ � OSMAN 

FINDIK � OSMAN ÖZGÜN � OSMAN ✄AM � ÖMER AFACAN � ÖMER EL✂BOL � ÖMER ÖZCAN � ÖZAY EREN � ÖZCAN 

BOZDA☎ � ÖZCAN ÖNCÜ � ÖZCAN SARI � ÖZGÜL Ç✂FTÇ✂ � ÖZGÜR ÇEV✂RGEN � ÖZGÜR ✄EN � RAMAZAN ALDEM✂R � 

RAMAZAN ÇAKIR � RAMAZAN ÇATAR � RAMAZAN DO☎AN � RAMAZAN KÖKÇÜ � RAMAZAN MERCAN � RAMAZAN 

SAVA✄AN � RAMAZAN SÖKMEN � RAMAZAN ✄AH✂N � RAMAZAN UÇKUN � RAMAZAN ÜNAL � RAMAZAN YAVA✄ 

� RECEP ALDEM✂R � RECEP GÜMCÜR � RECEP TERZ✂ � RECEP TÜRK � REMZ✂ ARTAR � RIDVAN KAZANCI � RIDVAN 

KOÇHAN � RUH✂ DA☎LI � SADETT✂N YILMAZ � SADIK AKDA☎ � SADIK ÇAKIR � SAD✂ ALMAZ � SADRETT✂N GÜNGÖR 

� SAFFET ✄AH✂N � SA✂M ÖZCAN � SA✂T KARACA � SAM✂ YILDIRIM � SEBAHATT✂N AYDIN � SEFER HAZAR � SEFER 

YAYLA � SELAHATT✂N KAYRAK � SELAM✂ T✂ZEL � SEMA✂ AKTA✄ � SERKAN BURAN � SERKAN GÜNE✄ � SEY✂T AL✂ 
ÇET✂N � SEZA✂ K✂L✂NÇ � S✂NAN YILMAZ � SUAT ESEN � SÜLEYMAN AKCAN � SÜLEYMAN ALDEM✂R � SÜLEYMAN 

ÇATA � SÜLEYMAN KANDEM✂R � SÜLEYMAN TUNAHAN ULUSOY � ✄ABAN ✂LÇ✂ � ✄AH✂N AYDIN � ✄AVK✂ DE☎✂RMEN � 

✄ENAY BAYGÜL � ✄ERAFETT✂N G✂RG✂N � ✄ER✂F GENÇ � ✄ER✂F GEZG✂N � ✄EVKET SABAN � ✄✂NAS✂ TOKMAK � TEB✂B 

KASKA � TAL✂P ÖZTEN � TAY✂P ✄ENL✂K � TEZCAN ✄ENTÜRK � TOLGA ÖZCAN � TUNCAY S✂DAL � TUNCAY ✄AH✂N � 

TUNCER ÜLHAN � TURGAY YA☎CI � TURGUT YILMAZ � U☎UR CANBEY � U☎UR ÇOLAK � VEYSEL ARKAN � YAHYA 

AYBAK � YILDIRIM GÜNEY � YILMAZ Ç✂F✂TC✂ � YILMAZ EROL � YUNUS YILANCI � YÜKSEL AKCAN � YÜKSEL CANGÜL 

� YÜKSEL YA✄AR � ZAB✂T ATA✄ � ZEKER✂YA KUZU � ZEK✂ CO✄KUN � ZEK✂ GEZER � ZEYNEL UZAR � ZÜHTÜ YILDIRIM

SOMA’da ya✆amını yitiren sınıf 
karde✆lerimizi rahmetle anıyoruz. 

...unutmayaca✝ız, unutturmayaca✝ız.
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Sendikamız TÜMT✂S ile DHL lojistik i✄vereni 

arasında süren toplusözle✄me görü✄meleri anla✄-

ma ile sonuçlandı. ✂mzalanan toplu i✄ sözle✄mesi 

ile önemli kazanımlar elde edildi. 

Toplu ✂✄ Sözle✄mesi, Genel Ba✄kanımız Ke-

nan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, 

Genel Mali Sekreterimiz Seyfi Erez, MYK Üyemiz 

Muharrem Yıldırım, ✂stanbul 1 No’lu ☎ube Ba✄ka-

nımız Ersin Türkmen ile sendikamızın Avukatı Fev-

zi Saygılı’nın katılımıyla 21 Nisan 2014 tarihinde 

imzalandı. 

01 Ocak 2014-31 Aralık 2015 dönemini kapsa-

yan toplu sözle✄me ile ücretlerde, sosyal haklarda 

ve idari maddelerde önemli kazanımlar sa✆landı. 

DHL’de toplu i✄ sözle✄mesi üyelerimizin yüzde 

90’nın onayı alınarak imzalandı.

Lojistik ✝✞çilerinin Ba✞arısı 

Sendikamız, DHL lojistikte örgütlenme 

çalı✄masına 2012 yılında ba✄ladı. Sendikamıza üye 

Örgütlü, Birle✟ik ve Kararlı Mücadele Kazandı

DHL’de Toplu ✠✡ Sözle✡mesi 
✠mzalandı YE

N

☛L
E

N
E

N  T ☞ S

’
L

E
R

Uluslararası lojistik ✌irketi DHL’de, yakla✌ık iki yıl süren örgütlenme çalı✌ması imzalanan 

toplu i✌ sözle✌mesi ile kazanımla sonuçlandı.

i✄çilerin i✄ten çıkarılması, istifa ettirilerek i✄yeri-

ne getirilen sarı sendikaya üye olmaya zorlanması 

gibi… pek çok engelle kar✄ıla✄ılan bu süreç zorlu 

oldu. Ancak bu zorluklar, sendikamızın do✆ru önder-

li✆i ve üyelerimizin kararlı tutumu sayesinde a✄ıldı. 
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Sendikamız TÜMT✂S, UPS Kargo ve DHL lo-

jistikte elde etti✄i bu örgütlenme ba☎arısının 

ardından örgütsüz kargolarda örgütlenmeyi önüne 

hedef koydu. ✆

Kargo ve lojistik i☎çileri arasında yaygın olan 

ve daha önce UPS örgütlenmesinde ya☎adı✄ımız 

“Kargolara sendika girmez” anlayı☎ı bir kez daha 

pratik olarak a☎ıldı. DHL’de lojistik ve kargo i☎çileri 

kazandı. 

Uluslararası Dayanı✝ma 
Kazandı

DHL’deki örgütlenme ba☎arısı 

aynı zamanda dünya i☎çi sınıfının 

ba☎arısı oldu. Sendikamızın ba✄lı 

bulundu✄u ITF ile ETF ve ☎irketin 

merkezi Almanya’da örgütlü bulu-

nan Birle☎ik Hizmet Sendikası (Ver.

di) bu mücadelenin ba☎arıya ula☎-

ması için sendikamıza destek verdi. 
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25 i✂çi i✂ba✂ı yaptı
✄ ☎mzalanan Toplu ☎✆ Sözle✆mesi (T☎S) ile sendi-

kal nedenlerle i✆ten çıkarılan i✆çilerden 25’i ge-

riye dönük 4 aylık ücretleri ile i✆ ba✆ı yaptırıldı. 

Ücretlere zam alındı 
✄ Ücretlere toplam giydirilmi✆ net yüzde 32 ile 46 

arasında de✝i✆en oranlarda zam alındı. ☎kinci yıl 

zammı da enfl asyon+2 puan olarak belirlendi.

Ta✂eron i✂çiler kadroya alındı
✄ 1000’e yakın ta✆eron i✆çi kadroya alınarak, üc-

retleri, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren kadro-

lu i✆çilerle e✆it seviyeye getirildi. Alınan ücret 

zammı kadrolu i✆çilerle e✆it seviyeye getirilen 

ücretlerine yansıtıldı.

Sosyal yardım ve  ikramiye
✄ Sosyal yardımlarda önemli artı✆lar sa✝landı. 

Yılda 2 ikramiye alındı. Yakacak yardımı 350 lira 

olurken; E✝itim yardımında, ☎lkokul 100 lira, Or-

taokul 120 lira, Lise 150 lira, Yüksekokul 200 

lira olarak saptandı. Evlenme yardımı 700 lira, 

do✝um yardımı 200 lira, ölüm yardımı ise 500 

lira olarak tanımlandı. 

Yemek yardımı

✄ 9 TL olan yemek yardımı 12 liraya çıkartıldı; ka-

demelere göre en dü✆ük 12 lira olmak üzere 15 

liraya yükseltildi.

Toplu Sözle✞mede Elde Edilen Kazanımlar
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Üyesi oldu✂umuz Uluslararası Ta✄ıma ☎✄çileri 

Federasyonu (ITF) 43. Genel Kurulunu, 10-16 

A✂ustos 2014 tarihlerinde, Bulgaristan’ın ba✄kenti 

Sofya’da topladı. Kongreye, Genel Ba✄kanımız Ke-

nan Öztürk, Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, MYK 

üyemiz Muharrem Yıldırım ve uluslararası ili✄kiler 

uzmanımız Göknur Mar✄ katıldı.

Dört Yılın Faaliyeti

Kongrede konu✄an ITF Genel Ba✄kanı Paddy 

Crumlin, ITF’nin dört yıllık döneme ili✄kin faaliyet-

lerinin de✂erlendirilmesinin gelecek döneme ı✄ık 

tutması bakımından önemli oldu✂unu söyledi. 

Ba✆kan Öztürk’ten Te✆ekkür 

Daha sonra söz alan Genel Ba✄kanımız Kenan 

Öztürk de, Türkiye’de iki uluslararası ✄irkette ör-

gütlenen sendikamızın bu ba✄arısında uluslararası 

dayanı✄manın önemli rol oynadı✂ını vurguladı ve 

katkılarından dolayı ITF’ye te✄ekkür etti. 

“Türkiye’de kargo ve lojistik sektöründe örgüt-

lenme kampanyası için ITF’nin 42. Kongresinde 

dayanı✄ma ça✂rısında bulunmu✄tum” diyen Ba✄-

kan Öztürk, UPS ve DHL’de uzun soluklu bir müca-

delenin ardından ba✄arı elde edildi✂ini belirterek 

✄öyle dedi; 

“Mücadele azmi ve kararlılı✂ı, karde✄ sendika-

ların deste✂i ve uluslararası düzeyde ITF’den gelen 

dayanı✄ma sayesinde Türkiye’de UPS ve DHL i✄çi-

leri sendikal haklarına kavu✄tular. ☎mzaladı✂ımız 

toplusözle✄me sonucunda ta✄eron i✄çiler kadroya 

geçti ve ücretlere yüzde 32-46 düzeyinde zam 

alındı.”

☎✄çilerin uluslararası dayanı✄masına yeni dö-

nemde de ihtiyaç oldu✂unu belirten Ba✄kan Öz-

türk, “Bizler, ITF ve ETF’ye ba✂lı sendikalarımızın 

deste✂i ile ba✄ardık. Bu mücadelede bizleri yal-

nız bırakmadınız, sizlere te✄ekkür ediyorum. ☎✄çi 

sınıfının ITF’ye ihtiyacı var. Ya✄asın i✄çilerin birli✂i 

ve enternasyonal dayanı✄ması.” 

Kilit Ülkelerdeki Ba✆arı 

Federasyonun dünya çapındaki ba✄arısından 

söz eden ITF Genel Sekreteri Stephen Cotton da, 

“UNI ile ortakla✄a yürüttü✂ümüz küresel teslimat 

kampanyamız çok önemli bir çalı✄madır. Kampan-

ya, geni✄ çapta lojistik ve karayolu ta✄ımacılık 

endüstrisinin bir parçası olarak küresel teslimat 

sektöründe uluslararası düzeyde i✄çilerin gücü-

nü arttırmayı hedefl emi✄tir. Kampanyanın sonucu 

olarak, Türkiye, Hindistan ve Almanya gibi kilit 

ülkelerde pazar lideri UPS ve DHL’de binlerce i✄çi 

örgütlendi” diye konu✄tu.

TÜMT ✝S’in Ba✆arısı ✝lham Verdi

Teamsters ABD Küresel Stratejiler Bölüm Ba✄-

kanı Timothy Beaty ile Unite UK MYK üyesi ve ITF 

Karayolu Ta✄ımacılı✂ı Bölümü Ba✄kanı Martin Ma-

yer de kongrede yaptı✂ı konu✄mada, TÜMT☎S’in 

DHL’de elde etti✂i ba✄arının tüm dünyada ta✄ıma 

i✄çilerine ilham verdi✂ini söyledi. ✞
160 ülkenin delege gönderdi✟i ITF kongresinin bu dönem 

için sloganı “Küresel krizden küresel adalete ta✠ıma i✠çileri 
direniyor” oldu. 

ITF Genel Kurulu Sofya’da Toplandı
ITF Kongresinde konu✡an Genel Ba✡kanımız Kenan Öztürk, i✡çilerin uluslararası 

dayanı✡masına her zamankinden daha fazla ihtiyaç oldu☛unu söyledi. 
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Buradan bir kez daha haykırıyoruz; dünyada ge-

li✂mi✂ ülkeler geri dönüp kamula✂tırma yaparken, 

ülkemizde ya✄maya ve talana dönü✂en bu özelle✂-

tirme uygulamalarına derhal son verilmelidir.” ☎

Yata✄an, Kemerköy, Yeniköy termik santralle-

rinin ve kömür ocaklarının özelle✂tirilmesini pro-

testo amacıyla örgütlü bulundu✄umuz ambar i✂-

yerlerinde i✂ bırakma eylemi yapıldı. 

Türk-✆✂’in aldı✄ı karar do✄rultusunda, özelle✂-

tirmelere kar✂ı Türkiye genelinde i✂ bırakma eyle-

mi yapıldı. Sendikamız da örgütlü bulundu✄u am-

bar i✂yerlerinde i✂ bıraktı. 

✆stanbul, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, 

✆zmir ve Mersin ambarlarında e✂ zamanlı olarak 

yapılan i✂ bırakma eyleminde bildiriler okundu. Ya-

pılan açıklamalarda özelle✂tirme politikaları pro-

testo edilirken, ta✂eronla✂tırma ve esnek çalı✂tır-

manın yasaklanması istendi. 

‘Özelle✝tirmeyi Durdurun’ Talebi

E✂ za manlı yapılan i✂ bırakma eyleminde oku-

nan bildiride ✂u ifadeler yer aldı; 

“Özelle✂tirme aynı zamanda i✂sizlik demektir. 

Binlerce i✂çimiz, bu özelle✂tirme belasıyla i✂siz 

kaldı. Emeklilik haklarını dahi elde edemeden ka-

pının önüne kondu. Kalanlar, sendikasızla✂tırıldı, 

hakları ellerinden alındı. ✆✂ten atılanlar 4-C adı 

verilen bir kölelik düzenine, yoklu✄a, yoksullu✄a 

mahkum edildi.

Ancak halkın mallarında gözü olanlar durmadı, 

ya✄maya, talana devam ettiler. ✆✂te ✂imdi de göz-

lerini Yata✄an, Kemerköy, Yeniköy santrallerine ve 

kömür ocaklarına diktiler. Bu güzide tesisleri ya✄-

malamak istiyorlar.

Özelle✞tirmeye Kar✞ı 
✟✞ Bırakma Eylemi

Gaziantep

Bursa

Ankara

✠stanbul
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2010–2014 dönemini geride bırakan sendikamız, ✂ube 

kongrelerini topladı. Ola✄an genel kurullarını tamamlayan 

☎stanbul 1 No’lu ✆ube, Bursa, ☎zmir, Adana, Ankara ve Gaziantep 

✂ubemiz yeni döneme yenilenerek girdi. 

ube Genel Kurullarımız 
Toplandı 

T Ü M T S



18

kargo-lojistik i✁çisi karde✁lerimize kar✁ı görevimi-

zi yerine getirece�iz. Örgütsüz kargo-lojistik i✁çisi 

bırakmayaca�ız. Tek sermayesi i✁çi eme�i olan ve 

kölelik düzenini aratmayan ta✁ıma sektöründe de 

insanca ya✁anabilir bir ücret ve çalı✁ma ko✁ulla-

rı için elimizden geleni ardımıza koymayaca�ımızı 

belirtiyor ve söz veriyoruz.”

✂stanbul 1 No’lu ✄ubemizin 3. Ola�an Genel Ku-

rulu, Aksaray Özsaray Dü�ün Salonu’nda 2 Mart 

2014 tarihinde yapıldı. Kongrede yapılan seçimler-

de Ersin Türkmen yeniden ✁ube ba✁kanı seçildi.

Genel Kurula, Genel Ba✁kanımız Kenan Öztürk 

ile merkez ve ✁ube yöneticilerimiz, ✂stanbul 1 No’lu 

✁ubemizin delege ve üyelerinin yanı sıra karde✁ 

sendikalarımızın ✁ube ba✁kan ve yöneticileri ka-

tıldı.

Türkmen: Bahanelere Sı☎ınmayaca☎ız 

Açılı✁ konu✁masını yapan ✁ube ba✁kanı Ersin 

Türkmen, TÜMT✂S’in kargo ve lojistik i✁çilerinin 

umudu oldu�unu söyledi. Türkmen ✁unları kay-

detti; “DHL’de sürdürdü�ümüz örgütlenme çalı✁-

masında kadrolu ve ta✁eron i✁çi ayrımı yapmadık. 

UPS ve DHL kargoda örgütlenme çalı✁mamızın ba-

✁arı ile sonuçlanması, 50 binden fazla i✁çinin ça-

lı✁tı�ı bu sektörde çalı✁an di�er i✁çiler için büyük 

umut oldu.” 

“✄imdi durma zamanı de�il” diyen Türkmen ko-

nu✁masını ✁u sözlerle sürdürdü; “Kongremizi ba✁a-

rı ile bitirdikten sonra günde 12-14 saat çalı✁ıp yarı 

aç yarı tok ya✁ayan karde✁lerimizin örgütlenmesi 

için seferber olaca�ız. Gecemizi gündüzümüze ka-

taca�ız. Bahanelere sı�ınmadan, sızlanmadan ve 

‘i✁çi korkuyor, güvenmiyor’ savunusuna girmeden 

✆STANBUL 1 NO’LU ✝UBE 

Genel Kurulda, Gürel Yılmaz divan ba✞kanı olurken, Sava✞ Gürkan divan ba✞kan yardımcılı✟ını, DHL i✞çisi Öznur Saltık ile UPS 
i✞çisi Turan Erdo✟an ise divan üyeli✟ini yaptı. 
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Ba✂kan Öztürk: Söz Verdik Ba✂ardık!

Genel Bakanımız Kenan Öztürk de, dünyada-

ki ekonomik, sosyal ve siyasal duruma de✄inerek, 

sermayenin tüm dünyada ve ülkemizde emekçi hal-

ka ve i☎çilere yönelik saldırılarını yo✄unla☎tırdı✄ını 

söyledi. Türkiye’deki sendikal örgütlenmenin zor-

luklarına da de✄inen Ba☎kan Öztürk, tüm zorlukla-

ra ra✄men sendikamızın iki büyük kargo ☎irketinde 

örgütlendi✄ini ifade etti. 

Ta☎eron sisteminin kaldırılmasının sendikanın 

öncelikli gündemi arasında oldu✄unu belirten Ba☎-

kan Öztürk, “UPS’den sonra DHL dedik ve ba☎ardık. 

Kargo i☎çilerinin daha iyi bir düzene kavu☎ması için 

örgütlenme çalı☎mamızı sürdürdük. DHL’de ta☎eron 

i☎çilerin kadroya alınması noktasında da verdi✄imiz 

sözü yerine getirece✄iz. Kargo ve lojistik i☎çilerinin 

sendikal haklarına kavu☎ması için çalı☎malarımızı 

sürdürece✄iz” diye konu☎tu. 

Ba☎kan Öztürk, sermayenin saldırılarına kar☎ı 

sendika ve konfederasyon ayrımı yapılmaksızın ör-

gütlenmek gerekti✄inin altını çizdi.

‘Kararlı Duru✂umuz Ba✂arıyı Getirdi’

Kongrede söz alan MYK üyemiz Muharrem Yıl-

dırım da, yo✄un emek, kararlılık ve ısrarın kargo-

larda örgütlenme ba☎arısını beraberinde getirdi✄ini 

söyledi. Yıldırım ☎unları kaydetti; “UPS kargoda ör-

gütlenmeye ba☎larken bir i☎çiyi dahi tanımıyorduk. 

Yanlarına gitti✄imizde arkada☎lar bize ‘hiçbir i☎çi 

gelip de sendikaya üye olmaz’ diyordu. Böyle bir 

umutsuzluk vardı. Ancak biz ısrarla, inatla vazgeç-
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✂ube Ba✄kanı 
ERS☎N TÜRKMEN

✂ube Sekreteri
TURAN BAYRAK

✂ube Mali Sekreteri
BÜLENT ME✆E

✂ube Yönetim Kurulu
ERDAL ÇINAR
HAKAN GÖKAYDINO✝LU

✂ube Denetleme Kurulu
ZEYNEL DAL
U✝UR MANDACI
KEMALETT☎N KARADEM☎R

✂ube Disiplin Kurulu
OLGUN BALLIKAYA
MEHMET YANAR
ABDULHEK☎M ☎PEK

✞stanbul 1 No’lu ✟ube yönetimine seçilenler

Kongrede söz alan ambar ve UPS 

i✠yerlerinden Zeynel Dal, Olgun 

Ballıkaya ve U✡ur Mandacı da i✠-

çilerin çıkarlarının ortak oldu✡unu 

vurgulayarak sendikal mücadele-

nin önemine de✡indi. Di✡er konu✠-

malar ✠öyle oldu: 

Erdal Çınar (Ege Birlik): Sendi-

kamızda mücadeleci bir gelenek 

yaratan ambar i✠çileri sadece ken-

di haklarını elde etmekle kalmamı✠ 

bu tutumu ile i✠çi sınıfı tarihinde de 

önemli bir rol oynamı✠tır. Ambar 

i✠çileri, en zor ko✠ullarda kenetlen-

mi✠ ve zorlukları a✠mı✠tır. ☛çerde ve 

dı✠ardaki olumsuzlukları gö✡üsle-

mi✠tir. Kargo i✠çilerinin örgütlen-

mesinde de her türlü deste✡i sun-

maktan geri durmamı✠tır. ‘Hamalın 

sendikası olmaz’ anlayı✠ı yıkılmı✠-

tır ve sendikamız bugün üye sayısı-

nı ikiye katlamı✠tır. Artık salonların 

bize yetmeyece✡ini dü✠ünüyorum. 

Hiçbir hakkı yokken bu gün bu nok-

taya geldik. Bu süreci ya✠amı✠ bir 

ki✠i olarak UPS ve DHL i✠çilerinin 

de omuzlarında da önemli bir yük 

var diye dü✠ünüyorum. 

Turan Bayrak (UPS): Kargo i✠-

çilerinin hiçbir ✠ekilde söz hakkı 

yoktu, her✠ey i✠verenin iki duda-

✡ı arasındaydı. Bir zamanlar ben 

de bu ko✠ullarda çalı✠ıyordum ve 

hala bu ko✠ullarda çalı✠an on bin-

lerce kargo i✠çisi var. Sendikadan 

arkada✠larımız yanımıza geldi✡in-

de ‘i✠ten atılırım’ korkusuyla önce 

tereddüt ettim. Ancak sendikadan 

arkada✠larımız ısrarla gelip gitti-

ler. Baktık korkunun ecele faydası 

yok. Sendikaya üye olduk. Ücret 

zammı ve birçok sosyal hak elde 

ettik. En önemlisi de 8 saat çalı✠-

ma hakkına kavu✠tuk. Türkiye’de 

8 saat çalı✠an tek kargo biz olduk. 

Biz ba✠ardıysak hiçbir hakka sahip 

olmayan di✡er kargolardaki ar-

kada✠lar da ba✠arabilir. Bu arka-

da✠ları sendikamızda birle✠meye 

ça✡ırıyorum.

Üyelerimizin Konu☞malarından

medik. Arkada✌larımız da bize güvendi ve ba✌ar-

dık. DHL’de ba✌ladı✍ımızda da aynı manzara vardı. 

Aylarca arkada✌larımızın pe✌inden ko✌turduk. Ba-

✌arıya olan inancımız ve arkada✌larımızın olumlu 

yanıtı bugün bizleri DHL’de toplu sözle✌meli, i✌ gü-

venceli bir noktaya getirdi.” 
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Dündar’ın sendikal mücadeleye önemli katkılarda 

bulundu✁unu, onları yeni görevlerinin daha ba�ın-

dayken kaybetmi� olmanın acısının hala dinmemi� 

oldu✁unu, onları kaybetmi� olmanın i�çi sınıfı açı-

sından da bir kayıp oldu✁unu belirten Aslan, “On-

ların yarım kalan mücadelesi �imdi kargo i�çileri-

nin elinde” dedi.

Yeni Dönem Yeni Hedefl er

Türkiye’de emekçilerin haklarına yönelik sal-

dırılara de✁inen Aslan, i�çilerin güvenceli i� ve 

daha iyi bir ya�am için örgütlü ve birle�ik müca-

dele vermek zorunda oldu✁unu söyledi. Kargo ve 

ambar sektöründeki i�çilerin çalı�ma �artlarına da 

de✁inen Aslan, kargo i�çilerinin örgütlenmesinin 

önümüzdeki dönemde de öncelikli görev oldu✁unu 

belirtti. 

Bursa ✂ubemizin 7. Ola✁an Genel Kurulu, Dede 

Efendi Konser Salonu’nda 25 Mayıs 2014 tarihinde 

gerçekle�ti. Kongrede yapılan seçimlerde mevcut 

✄ube ba�kanımız Özdemir Aslan yeniden seçildi.

Genel Kurula, Genel Ba�kanımız Kenan 

Öztürk’ün yanı sıra merkez yönetim kurulu üye-

lerimiz, �ube ba�kan ve yöneticilerimiz ile Bursa 

�ubemizin delege ve üyeleri katıldı. Türk-☎�, D☎SK, 

KESK ve TMMOB’a ba✁lı sendikaların ba�kan ve 

yöneticileri de kongreye katılarak destek verdi. 

Yetan ve Dündar Unutulmadı

✂ube sekreteri Metin ✂ahin’in açılı� konu�ması-

nın ardından divan seçimi, saygı duru�u ve çalı�ma 

raporunun oylanması ile devam eden kongrede ilk 

konu�mayı yapan �ube ba�kanımız Özdemir Aslan, 

Hasan Yetan ve Ya�ar Dündar’ı yad etti. Yetan ve 

✆ube Genel Kurulumuzda divan Ba✝kanlı✞ını Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Ba✝kan Yardımcılı✞ını Mersin ✆ube Ba✝kanımız 
Sava✝ Gürkan, üyelikleri ise ambar i✝çisi Sabahattin Depe ile UPS i✝çisi Özlem Durmu✝ yaptı. 

BURSA ✟UBE 
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✂✄ Kazaları ‘Kader’le 
Açıklanamaz

Genel Ba☎kanımız Kenan Öz-

türk de, kamu eliyle i☎letilen 

madenlerin özelle☎tirilerek ta☎e-

ron uygulamasına geçilmesinin 

Soma’da faciaya dönü☎tü✆ünü 

söyledi. Ya☎anan i☎ cinayetleri-

nin “kader”le açıklanamayaca✆ını 

belirten Öztürk, “✝☎ cinayetlerine 

ve ta☎eronla☎maya kar☎ı aya✆a 

kalkmak zorundayız. Bütün emek 

örgütleri madenlerde özelle☎tir-

melerin durdurulması, ta☎eronun 

yasaklanması ve kamu eliyle ye-

niden i☎letilmesi talebini hep bir-

likte haykırmak zorundadır. Aksi 

takdirde biz sendikalar olarak 

bu sorunun sadece tespitini yap-

makla kalaca✆ız. Daha çok i☎çi 

arkada☎ımız ya☎amını yitirmeye 

ve bizler yas tutmaya devam ede-

ce✆iz” diye konu☎tu.

Yılmaz: Bizlere 
Sorumluluk Dü✄mektedir

“Bursa ✞ubesinin ilk ba☎kanı 

olarak bu kürsüden sizlere ses-

✟ube Ba✠kanı
ÖZDEM✡R ASLAN

✟ube Sekreteri
MET✡N ☛AH✡N

✟ube Mali Sekreteri
HAYDAR GÜMÜ☛

✟ube Yönetim Kurulu
ÖZGÜR SANATÇI
MURAT AYDIN

✟ube Denetleme Kurulu
MEHMET ARIKAN
AHMET ☛ENER
ÖZLEM DURMU☛

✟ube Disiplin Kurulu
AL✡ KILIÇ
SELAHATT✡N DEPE
SELAM✡ BED✡R

Bursa ☞ube yönetimine seçilenler



23

�✁Ç� GÜCÜ

 Ali✂ Kula (Bandırma Nak.): Am-

bar ve kargo i✄çilerini örgütlemek 

için en büyü☎ünden en küçü☎üne 

kadar omuz omuza verip müca-

delemizi sürdürmeliyiz. Geçi✄ sü-

reçlerini hızlandırmalı ve kararlı 

olmalıyız.

Özgür Özdemir (UPS): Sosyal 

güvencemiz olan sendikamızı ça-

lı✄malarından dolayı kutluyorum. 

Sendika sayesinde haklarımızı al-

dık. Bu tür toplantılara önem ver-

meliyiz.

Murat Seven (UPS): Bu ülkede 

örgütlenmemizin önünde engel-

ler var. Birileri örgütlenmemizi 

istemiyor fakat biz örgütlenmek 

zorundayız. ✆stersek olur arkada✄-

lar. Yoksullu☎a, yolsuzlu☎a, özel-

le✄tirmeye, ta✄eronla✄tırmaya, 

sava✄a, sömürüye, ölümlere ve 

sendikasızla✄tırmaya kar✄ı haydi 

örgütlenmeye! 

Mehmet Arıkan (Adana Eks-
pres): Bugün tek listeyle seçime 

gidiyoruz. Bütün arkada✄larımız 

bütünlük içerisinde. Sendikamızın 

ambar ve kargo sektöründe ör-

gütlenme hedefi hepimizin hedefi 

olmalıdır. Birimiz hepimiz, hepimiz 

birimiz içindir.

Cengiz Biçer(HBN Gülen Nak-
liyat): Bizler HBN Gülen Nakliyat 

i✄çileri olarak 15 Temmuz’da hak-

larımız için greve çıktık. TÜMT✆S 

bizi yalnız bırakmadı. Bizlere sahip 

çıktı. Te✄ekkür ediyorum.

Suat Darı (✝negöl Ambarı): 1995 

yılında sendika ile tanı✄tık. ✆✄ve-

renler önümüze her türlü engeli çı-

kardılar. Mafya adamlarını getirdi-

ler ama biz yılmadık. Örgütlendik. 

Ali Çavu✂ (Mert Depolama): 

Bu sendika çetin mücadelelerden 

geçmi✄, büyük ba✄arılar elde et-

mi✄ bir sendikadır. Gür alkı✄ isti-

yorum!

Özlem Durmu✂ (UPS): ✆✄ cina-

yetlerinin hesabını soracak olanlar 

bu salondakilerdir. ✆nsan onurunu 

ta✄ıdı☎ımız için bugün bu kürsüde 

ve bulundu☎umuz yerdeyiz. Onu-

rumuza sahip çıkaca☎ız.

Üyelerimizin Konu✞malarından

lenmek istedim” sözleriyle kongreyi selamlayan 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz da, kargo i✟çisi 

olan Hasan Yetan ile Ya✟ar Dündar’ın 1990’lı yıl-

ların ba✟ında sendikamızla çalı✟maya ba✟ladı✠ını 

hatırlatarak ✟öyle dedi; 

“Arkada✟larımız bu tarihten itibaren sendika-

mızın de✠i✟ik organlarda görev alarak yetenekleri 

ölçüsünde mücadeleye omuz verdiler ve bu tarih-

ten itibaren isimleri yan yana anılmı✟tır. Onların 

çabalarını ya✟am biçimimiz haline getirmeli, so-

rumluluklarımızı ona göre biçimlendirmeliyiz.”
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‘Tüm Üyelerimizle Omuz Omuza’

Açılı✁ konu✁masını yapan �ube Ba✁kanımız 

�ükrü Günseli, “Bu genel kurulun örgütlülü✂ümü-

zü ve mücadele azmimizi yükseltmesi noktasında 

büyük rol oynayaca✂ına inanıyorum. Tüm bölge-

mizde; ✄zmir, Afyon, Antalya, Denizli ve Manisa’da 

ambar, UPS ve DHL kargo i✁çisi arkada✁larımızla 

omuz omuza bu mücadeleyi yükseltece✂iz” dedi.

✄zmir �ubemizin 9. Ola✂an Genel Kurulu, Ata-

türk Stadı Kongre Salonu’nda 8 Haziran 2014 tari-

hinde gerçekle✁ti. Kongrede yapılan oylama sonu-

cunda �ükrü Günseli yeniden ✁ube ba✁kanı seçildi.

Genel Ba✁kanımız Kenan Öztürk’ün yanı sıra 

merkez yönetim kurulu üyelerimiz, ✁ube ba✁kan 

ve yöneticilerimiz ile ✄zmir ✁ubemizin delege ve 

üyelerinin katıldı✂ı genel kurula, Türk-✄✁ ve D✄SK 

bölge temsilcileri ile ba✂lı sendikaların ba✁kan ve 

yöneticileri de katılarak dayanı✁mada bulundu.

☎ube Genel Kurulunda divan ba✆kanlı✝ını Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, ba✆kan yardımcılı✝ını MYK Üyemiz Muharrem Yıldırım, 
üyelikleri ise ambar i✆çisi üyelerimizden Yalçın Aytar ile Gülsün Karagöz yaptı. 

✞ZM✞R ✟UBE 



25

�✁Ç� GÜCÜ

Öztürk, Soma’da ya✂anan i✂ cinayetine ili✂kin ✂un-

ları söyledi; 

“Soma’daki acımız taze. Bu cinayetin birincil 

nedeni olan ta✂eronla✂tırma uygulaması halen 

devam ediyor. Anayasal hak olmasına ra✄men i✂-

çiler, sendikaya üye oldu✄u gerekçesiyle i✂ten çı-

karılıyor. ☎imdi de yeni bir yasa tasarısı hazırlan-

maktadır. Bu tasarı ile ta✂eronla✂tırma, hayatın 

her alanında yaygın hale getirilmek istenmektedir. 

Cenazelerimiz üzerinden politika yapılmaktadır.”

‘Üyelerimizin Kararlı Tutumu Sayesinde 
Kazandık’

Sendikamızın gündemine de de✄inen Ba✂kan 

Öztürk, kısıtlı olanaklarına ve kargo i✂çileri ara-

sında yaygın olan umutsuzlu✄a ra✄men sendi-

kamızın iki büyük kargo ✂irketinde örgütlenmeyi 

ba✂ardı✄ını ifade etti. Öztürk, “UPS’de ba✂ardık 

DHL’de de ba✂araca✄ız dedik ve her türlü baskıya, 

sahte sendika oyunlarına ra✄men yetki kazandık 

ve örnek bir sözle✂me imzaladık” dedi. 

‘Soma’yı Unutturmayaca✆ız’

Soma’da ya✂anan faciaya de✄inen Günseli, “Ül-

kemizde her yıl binlerce i✂çi, i✂ kazaları diye tabir 

edilen i✂ cinayetlerinden, kar hırsı ve ihmallerden 

dolayı hayatını kaybediyor. Binlerce i✂çi sakat ka-

lıyor binlerce kadın dul; binlerce çocuk ise yetim 

kalıyor. Soma’da 301 karde✂imiz bile bile ölüme 

gönderildi. Yetkililer katliamın sorumlularını bul-

mak yerine temize çıkarma gayretine girdiler. ✝✂ 

cinayetlerinin durdurulması ve bu katliamın so-

rumlularının açı✄a çıkarılıp hesap sorulması için 

mücadele edece✄iz” diye konu✂tu.

‘Kargolarda Örgütlenme Rüyası UPS’de 
Gerçekle✞ti’

Sendikamızın kargolarda örgütlenme hayali-

nin UPS’de gerçekle✂ti✄ini belirten Günseli; “Bize, 

‘koskoca Amerikan deviyle nasıl u✄ra✂acaksınız 

bo✂a kürek çekiyorsunuz’ dediler. Ancak ambar ve 

UPS i✂çisi kenetlenerek ba✂ardı” dedi. 

‘Emekçiler Zorlu Bir Süreçten Geçiyor’ 

Genel Ba✂kanımız Kenan Öztürk de, kongreyi 

selamlayan konu✂masında, Soma’da ya✂anan i✂ 

cinayeti ve sonrasındaki geli✂melere de✄indi. “✝çin-

de bulundu✄umuz süreç emek hareketi açısından 

sıkıntılı ve ibret verici bir süreç. ‘✝leri demokrasi’ 

söylemlerine kar✂ın i✂çiler ve emekçiler açısından 

ileri giden bir ✂ey yok ne yazık ki” diyen Ba✂kan 

✟ube Ba✠kanı
✡ÜKRÜ GÜNSEL☛

✟ube Sekreteri
HAYDAR DÖNMEZ

✟ube Mali Sekreteri
ERSOY KAPTAN

✟ube Yönetim Kurulu
KAD☛R DEREL☛
S☛NAN B☛NGÖL

✟ube Denetleme Kurulu
ERG☛N KARATA✡
BASR☛ ÇAL
ÇA☞RI ÇAKIR

✟ube Disiplin Kurulu
GAL☛P DÖNMEZ
B☛LAL ÇABUK
ERDO☞AN KARAKU✡

✌zmir ✍ube yönetimine seçilenler
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Sinan Bingöl (Ambarlar): Söz-

lerime Soma’da ya✂amını yitirmi✂ 

i✂çi karde✂lerimizi anarak ba✂la-

mak istiyorum. Dört yıl önce genel 

kuruluz yapıldı✄ında UPS i✂çileri 

direni✂teydi. O zaman bu kürsüde 

ba✂araca✄ız ve gelecek seneye 

UPS’deki arkada✂larımla seçme 

ve seçilme hakkına sahip olarak 

kongreye gelece✄iz demi✂tik. ☎im-

di bunu ba✂armı✂ olmanın guru-

ruyla buradayız. Hepinize te✂ek-

kür ediyorum.

Necmettin Karata✆ (Ambarlar): 
97 yılında ilk ambarlar sitesinde 

i✂e ba✂ladım ve sendika ile tanı✂-

tım. Bugüne kadar sendikanın ça-

tısı altında birle✂erek kazanımlar 

elde ettik. Bundan sonra da kendi 

bireysel çıkarlarımızdan ziyade or-

tak çıkarlarımızla hareket etmeli-

yiz diye dü✂ünüyorum. 

Arif Altan (UPS): Çalı✂tı✄ımız 

i✂yerlerinde hala sendikanın ne 

oldu✄unu bilmeyen arkada✂ları-

mız var. Bu durum, örgütlenmede 

ya✂adı✄ımız en büyük eksiklik. 

Sendikayı anlatmamız lazım. Bu 

eksikleri a✂tıkça daha çok ba✂ara-

cak ve mutlu olaca✄ız. 

Co✆kun Bingöl (Ambarlar): Yak-

la✂ık 20 yıldır üyesi oldu✄um bu 

sendikada çe✂itli sorumluluklar 

üstlendim. Bu sendika yıllardır i✂çi 

sınıfına önder olmu✂tur ve kendi-

sinden hep gıpta ile bahsedilmi✂-

tir. Bugün de kargolarda örgütlen-

mi✂ olmanın kıvancını ta✂ıyoruz ve 

ben inanıyorum ki di✄er örgütsüz 

kargoları da örgütleyerek bu se-

vincimizi katlayaca✄ız. 

Kadir Dereli (Ambarlar): TÜM-

T✝S ortaya koydu✄u mücadele ile 

i✂çi sınıfının tarihine yakı✂ır bir 

sendika oldu✄unu ispatlamı✂tır. 

Bundan sonra da sınıfın onuruna 

yakı✂ır bir mücadelenin sürdürü-

cüsü olacaktır. Bundan kimsenin 

✂üphesi olmasın. 

Ergin Karata✆ (Ambarlar) : Dört 

yıl önce burada seçilen özellikle 

de genç kadronun görevini layıkıy-

la yerine getirdi✄ini dü✂ünüyorum. 

Bugün burada görevini bir ba✂ka-

sına devredip ayrılan olacaktır. 

Ancak bilinmelidir ki kaybeden 

olmayacaktır; birlik ve beraberlik 

kazanacaktır. 

Cengiz Bildirici: Örgütlü yapımı-

zın büyümesi ve güçlenmesi için 

her birimize sorumluluk dü✂mek-

tedir. Birlik ve beraberlik! Önemli 

olan bireylerin de✄il sendikal ör-

gütlülü✄ümüzün güçlenmesidir. 

Daha güçlü olmak için kendimizi 

de✄il sendikamızı dü✂ünmeliyiz.

Üyelerimizin Konu✞malarından
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ili✁kin ta✁eronla✁tırma ve özelle✁tirmeye kar✁ı 
mücadeleyi yükseltme ça�rısı yaptı. 

Ortado�u’da süren sava✁ ve Türkiye’nin dı✁ 

politikada izledi�i tutuma da de�inen Çekin; “Bu 

sava✁ta en çok bedeli yoksul Suriye halkı ödemek-

tedir. Ancak bu sava✁, ülkemizi ve özellikle ilimiz 

Adana’yı da etkilemi✁ durumdadır. Patronlar bu 

durumu fırsata çevirerek ucuz i✁ gücünü dayatı-

yorlar. Suriye’den gelen sı�ınmacılar karın toklu-

�una, ucuz ve güvencesiz ✁artlarda çalı✁maya zo-

runlu bırakılmı✁lardır” diye konu✁tu.

‘Asgari Ücrete 45 Lira Zam Sefalettir’

Daha sonra söz alan Genel Ba✁kanımız Kenan 

Öztürk de Ortado�u’daki sava✁ ve emperyalist 

Adana ✂ubemizin 8. Ola�an Genel Kurulu, 22 

Haziran 2014 tarihinde Seyhan Kültür Merkezi’nde 

toplandı. Genel Kurulda yapılan seçimlerde mev-

cut ✁ube ba✁kanımız Halil Çekin yeniden seçildi.

Genel Kurula, Genel Ba✁kanımız Kenan 

Öztürk’ün yanı sıra merkez yönetim kurulu üye-

lerimiz, ✁ube ba✁kan ve yöneticilerimiz ile Adana 

✁ubemizin üyeleri katıldı. Kongreye ayrıca Türk-✄✁, 

D✄SK ve KESK’e ba�lı sendikaların ba✁kan ve yö-

neticileri de katılarak dayanı✁mada bulundu. 

 Patronlar Ucuz ☎✆gücü Dayatıyor

Divan olu✁umu, saygı duru✁u ile ba✁layan Ge-

nel Kurulda açılı✁ konu✁masını yapan ✂ube Ba✁-

kanı Halil Çekin, Soma’da ya✁anan i✁ cinayetine 

Kongrede, divan ba✝kanlı✞ını Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, ba✝kan yardımcılı✞ını MYK Üyemiz Muharrem Yıldırım, 
üyelikleri ise ambar i✝çisi üyelerimizden Mehmet Önelge ile Nihat Turan yaptı. 

ADANA ✟UBE 
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müdahale ile ülkemizde emekçi-

lere yönelik hak gaspları ve sen-

dikamızın gündemine de✂indi.

Ülkemizde, halen önemli bir 

sorun olan i✄sizlik ve yoksullu-

✂un, özelle✄tirme ve ta✄eron-

la✄tırma politikaları ile giderek 

derinle✄ti✂ini vurgulayan ba✄kan 

Öztürk, bu olumsuz tabloya ra✂-

men hükümetin de özelle✄tirme, 

talan ve ya✂ma politikasından 

vazgeçmedi✂ini ifade etti. Hükü-

metin özelle✄tirme ve ta✄eron-

la✄tırma kar✄ıtı tepkileri de yok 

saydı✂ını belirten Ba✄kan Öztürk, 

asgari ücrete ikinci altı aylık dö-

nemde yapılan zammın sadece 

45 lira oldu✂unu da hatırlatarak, 

sefalet ücretinin kabul edilemez 

oldu✂unu ifade etti.

Soma, Yata☎an, ✆i✝ecam 
✞✝çilerine Selam

Tüm olumsuzluklara kar✄ın 

emek mücadelesindeki geli✄me-

lerin umut verici oldu✂unu belir-

ten Ba✄kan Öztürk, özelle✄tirme-

ye kar✄ı mücadele veren Soma ve 

Yata✂an i✄çileri ile grevdeki cam 

i✄çilerini selamladı.

Adana ✟ube yönetimine seçilenler

✠ube Ba✡kanı
HAL☛L ÇEK☛N

✠ube Sekreteri
☞EHMUS ÇEL☛K

 ✠ube Mali Sekreteri
MEHMET AL☛ AYAZ

✠ube Yönetim Kurulu
MEHMET KILIÇ
LEZG☛N ALTINTEN

✠ube Denetleme Kurulu
AL☛ AKAR
☛BRAH☛M ESEN
RIDVAN AKDEN☛Z

✠ube Disiplin Kurulu
☞AK☛R ÖZER
MUSA BOZ
SADIK ERDO✌AN
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Mehmet Kılıç: Ba✂kanından üye-

sine, en yukarıdan en a✂a✄ıya ka-

dar bu sendikanın var olmasında 

bütün i✂çilerin büyük eme✄i var. 

Onun için bütün arkada✂lara te-

✂ekkür ediyorum. Bundan sonra 

da bu sendikayı hep birlikte daha 

ileri seviyelere ta✂ıyaca✄ımıza 

inanıyorum. 

Mehmet Ali Ayaz (UPS): Bizler 

yıllarca sömürü ko✂ullarında ça-

lı✂tık. Haklarımızın ne oldu✄unu 

bilmiyorduk. Bir sorunu dile getir-

di✄imizde dikkate dahi alınmıyor-

duk. Kapıyı gösteriyorlardı ya da 

‘i✂veren yurt dı✂ında’ deniyordu. 

Servisimiz yoktu. Eve gidemedi-

✄imden parkta sabahladım çok 

olmu✂tur. Ancak sendika geldik-

ten sonra her ✂ey çok de✄i✂ti. 

Haklarımızın bilincine vardık. Pat-

ronlar bizi ciddiye almaya ba✂ladı-

lar. Hayatımızda bir düzen olu✂tu. 

Geçmi✂teki durumumuzla ✂imdiki 

arasında çok fark var. ☎nsanca bir 

ya✂am ve insanca çalı✂ma için ör-

gütlenmeli ve sendikalı olmalıyız.

Mehmet Önelge: Ocak ayı itiba-

riyle Türkiye’de 11 milyon kayıtlı 

i✂çiden sadece 1 milyonunun sen-

dikalı oldu✄u açıklandı. Her gün 

güvencesiz çalı✂madan dolayı i✂çi-

ler hayatını kaybediyor. Bu durum, 

i✂çi sınıfına dayatılan örgütsüzlü-

✄ün ve güvencesizli✄in sonucudur. 

Ortaya çıkan tablo egemen sınıfın, 

i✂çi sınıfına dayattı✄ı ya✂amın da 

özetidir.

Lezgin Altınten: Herkese kong-

remize katılıp omuz verdi✄i için 

te✂ekkürlerimi sunuyorum. Birlik 

oldu✄umuz sürece güçlüyüz.

Ahmet Çalık: Sendikaya hep bir-

likte sahip çıktık bundan sonra da 

sahip çıkmalıyız. Hükümetler uy-

guladı✄ı politikalar ile sendikaları 

bitirmeye çalı✂ıyor. Bunun kar✂ın-

da örgütlü gücümüzle durmalıyız.

Üyelerimizin Konu✆malarından
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dönemden geçen i✁çi sınıfının ve kitlelerin soka�a 

çıkarak taleplerini haykırdı�ını söyledi. 

Ülkemizdeki duruma da de�inen Kılıçdo�an, ça-

lı✁anların yüzde 9’unun örgütlü oldu�unu ülkemiz-

de toplu sözle✁me yapanların oranının ise yüzde 4 

oldu�unu hatırlatarak ✁öyle dedi; “Türkiye kısaca 

tam bir i✁çi cehennemi, ucuz emek cennetidir. Bu 

gidi✁e dur demekten ba✁ka çaremiz yok. Artık ye-

ter diye haykırmalıyız. ✂✁te TÜMT✂S sendikamızın 

varlık nedeni de budur. Tüm imkânsızlıklara ra�-

men örgütleniyoruz. Çünkü biliyoruz ki i✁çi sınıfı 

örgütlüyse her ✁eydir.”

“Bizim tarihimiz mücadele tarihidir” diyen Kılıç-

do�an, ta✁ıma i✁çilerinin örgütlenmesinin ve birli-

�ini kurmasının ya✁amsal oldu�unu, sendikamızın 

bu noktada seferberlik ba✁latarak olmaz denilen 

UPS ve DHL’de örgütlendi�ini söyledi.

Ankara ✁ubemizin 17’inci Genel Kurulu, 6 Tem-

muz 2014 tarihinde, Türk-✂✁ Kongre Salonu’nda 

gerçekle✁tirildi. Genel Kurulda yapılan oylama so-

nucunda Nurettin Kılıçdo�an yeniden ✁ube ba✁ka-

nı seçildi.

 Genel Ba✁kanımız Kenan Öztürk’ün yanı sıra 

merkez yönetim kurulu üyelerimiz, ✁ube ba✁kan 

ve yöneticilerimiz ile Ankara ✁ubemizin delege 

ve üyelerinin katıldı�ı Genel Kurula, Türk-✂✁ ve 

KESK’e ba�lı sendikaların ✁ube ba✁kan ve yöneti-

cileri de katılarak destek verdi. 

‘Kargo ✄☎çilerinin Örgütlenmesi 
Ya☎amsaldır’

Açılı✁ konu✁masını yapan ✁ube ba✁kanımız 

Nurettin Kılıçdo�an, tüm dünyada ola�anüstü bir 

Genel Kurulda, divan ba✆kanlı✝ını Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, ba✆kan yardımcılı✝ını MYK üyemiz Muharrem Yıldırım, 
üyelikleri ise ambar i✆çisi üyelerimizden Tekin Aydın ile Gencay Genç yaptı. 

ANKARA ✞UBE 
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‘Biz ✂✄çiler Barı✄ı Savunmalıyız’

Genel Ba☎kanımız Kenan Öztürk de yaptı-

✆ı konu☎mada Türkiye ve dünyadaki geli☎meleri 

de✆erlendirdi. Ortado✆u ve Suriye’deki emper-

yalist müdahalenin sonuçlarına dikkat çeken 

Ba☎kan Öztürk, “Türkiye’yi yönetenler de bu ko-

nuda barı☎çı bir tutum almamı☎lardır. ‘Kom☎u-

larımızla sıfır sorun’ diye i☎ ba☎ına gelenler bu-

gün bütün kom☎ularıyla sorun ya☎amaktadır. 

Suriye’de ve Irak’da ya☎anan sava☎ın faturasını 

yoksul halklar ve emekçiler ödüyor” diye konu☎tu.

Türkiye’ye sı✆ınan ve sayıları 1 milyonu a☎an Suri-

yelilerin kölece ko☎ullarda ya☎amaya çalı☎tıklarını 

belirten Ba☎kan Öztürk, i☎verenlerin de bu durumu 

fırsat bilerek ucuz emek ve dü☎ük ücret uyguladı-

✆ını söyledi. Öztürk, i☎çi ve emekçilerin emperya-

list sava☎ kar☎ısında barı☎ı ve karde☎li✆i savunma-

sı gerekti✆ini söyledi.

✝ube Ba✞kanı
NURETT✟N KILIÇDO✠AN

✝ube Sekreteri
SELAATT✟N DEM✟R

✝ube Mali Sekreteri
B✟NAL✟ GÜNEY

✝ube Yönetim Kurulu
✟RFAN BEKTA✡
VAROL B✟ROL

✝ube Denetleme Kurulu
CANDAN GENÇ
SÜLEYMAN B✟LECAN
MAH✟R ERDEM EREN

✝ube Disiplin Kurulu
AHMET GÜNE✡
MEHMET BEYAZKILIÇ
KÖKSAL KOÇER

Ankara ☛ube yönetimine seçilenler
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Selaattin Demir (Ambarlar): 
Soma’da kısa bir süre önce ya✂a-

nan katliamın sınıf adına bir kırıl-

ma noktası olması gerekiyordu. 

Ancak bu süreç yeterince de✄er-

lendirilemedi. Bu da siyasi ikti-

darın sendikaları nasıl çepeçevre 

sardı✄ını ortaya koydu. Mücadele 

etmeden hak alınmaz. Biz bunu 

bilen bir sendikayız. 2007’de gö-

zaltına alındık.7 ay cezaevinde 

kaldık. Bugün yine görevimizin ba-

✂ındayız ve cezaevinden çıktıktan 

sonra kendi alanında dünya devi 

olan iki ✂irkette el  birli✄i yaparak 

örgütlendik. Bir bütünlük halinde 

ba✂arıyı elde ettik.

☎rfan Bekta✆ (Ambarlar): ✝çinde 

ya✂adı✄ımız kapitalist sistemin 

bize dayattı✄ı en acımasız yön-

temlerinden biri ta✂eronluk ve 

güvencesiz çalı✂madır. Bizleri i✂ 

sa✄lı✄ı ve güvencesinden yoksun 

bırakarak çalı✂maya zorluyorlar. 

Soka✄ımızı toplayan, kargolarımı-

zı ta✂ıyan emekçi karde✂lerimizi 

bu sistemle ezmeye çalıyorlar. 

Ancak bizler bunun kar✂ısında ör-

gütleniyoruz. Bundan 4 yıl önce bu 

kürsüden kararlı ve örgütlü olur-

sak ba✂aramayaca✄ımız ✂ey yok-

tur demi✂tik. Bugün ambar i✂çisi 

arkada✂larımızın da çabalarıyla 

kargo i✂çileri sendikalı ve güven-

celi çalı✂maya ba✂ladılar.

Bülent ✞ahan(Ambarlar): Ge-

nel kurulumuzu ve sizleri selam-

lıyorum. Bundan sonra da elim-

den geleni yapaca✄ımı bilmenizi 

isterim.

Varol Birol (UPS): 1997 yılında 

UPS kargoda çalı✂maya ba✂ladım. 

Günü geldi evimize gidecek vasıta 

bulamadık. Günü geldi aç kaldık. 

Bugün iki paket kaldı acaba i✂e 

gitti✄imizde i✂veren i✂ten atacak 

mı korkusuyla uyuyamadık. ✟imdi, 

servisiyle i✂ine giden; evine gelir-

ken ailesiyle sofraya oturmamızı 

sa✄layan sendikamıza te✂ekkür 

ediyorum. Benim için 50 lira zam 

yerine, kazanmı✂ oldu✄umuz öz-

gürlükler her ✂eyden daha önem-

lidir. 

Süleyman Bilecan (Ambarlar): 
Mücadele bedel ödemekse; biz 

ambar i✂çileri ve kargo i✂çileri ola-

rak bedel ödedik. Bundan sonra da 

bedel ödemekten kaçınmayaca✄ız 

ve yılmayaca✄ız. Örgütsüz kargo-

ları da örgütlemek için mücadele-

ye devam edece✄iz.

Köksal Koçer (UPS): 2009 yılın-

da sendikaya üye oldu✄um için i✂-

ten çıkarıldım. ✝✂ten çıkarıldıktan 

sonra tekrar i✂ime dönece✄ime 

inanmamı✂tım. Ancak 16 ay sonra 

ambar i✂çileri ve sendikamızın sa-

yesinde i✂ime döndüm ve sendikal 

haklarımıza kavu✂tuk. ✝nancım ye-

niden peki✂ti. Deste✄inizden dola-

yı te✂ekkür ediyorum.

Üyelerimizin Konu✠malarından
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‘✁ubemizi En �yi ✁ekilde Temsil 
Edece✂im’

Sendikanın gündemine de de✄inen Canyurt, 

“☎ube ba✆kanımız aynı zamanda sendikamızın ge-

nel ba✆kanıdır. Türkiye çapında sendikamızın so-

rumlulu✄unu, yükünü omuzlayan Kenan ba✆kanımı-

zın yoklu✄unda ✆ubemizi en iyi ✆ekilde temsil etme-

ye, örgütlülü✄ümüzü büyütme mücadelesine katkı 

sunmaya çalı✆tım” diyerek önümüzdeki dönemde 

aynı sorumlulukla hareket edece✄ini belirtti. 

Gaziantep ☎ubemizin 6. Ola✄an Genel Kurulu, 

03 A✄ustos 2014 tarihinde Gaziantep Devlet Tiyat-

rosu Onat Kutlar Salonu’nda toplandı. Genel Ku-

rulda yapılan seçimlerde Ba✆kan Kenan Öztürk ve 

☎ube Sekreteri Mahmut Canyurt yeniden seçildi.

Genel Kurula, Genel Ba✆kanımız Kenan 

Öztürk’ün yanı sıra merkez yönetim kurulu üyele-

rimiz, ✆ube ba✆kan ve yöneticilerimiz ile Gazian-

tep ✆ubemizin üyeleri katıldı. Üyelerimizin e✆ ve 

çocuklarıyla katıldı✄ı kongreye ayrıca, Türk-✝✆ ve 

KESK’e ba✄lı sendikaların ba✆kan ve yöneticileri 

de katılarak dayanı✆mada bulundu. 

Canyurt: Esnek Çalı✞ma Kural Haline 
Getiriliyor

Genel kurulda açılı✆ konu✆masını yapan ☎ube 

Sekreteri Mahmut Canyurt, Ortado✄u’da sava✆ ne-

deniyle hayatını kaybeden emekçiler ile Soma’da 

i✆ cinayeti sonucu hayatını kaybeden emekçileri 

andı. 

Türkiye’de emekçilerin durumuna de✄inen Can-

yurt; Hükümetin ‘ulusal istihdam stratejisi’ adı 

altında esnek çalı✆mayı kural haline getirmek is-

tedi✄ini belirterek, “✝✆çilerin köle gibi alınıp satıl-

masına, kiralanmasına olanak sa✄layan istihdam 

büroları yasala✆tırılmak isteniyor. Sa✄lık, e✄itim 

neredeyse bütünüyle paralı hale getirildi. Kıdem 

tazminatı hakkımıza göz diktiler, gasp etmek için 

zayıf bir anımızı bekliyorlar” dedi. 

Kongrede, divan ba✟kanlı✠ını Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, ba✟kan yardımcılı✠ını MYK Üyemiz Muharrem Yıldırım, divan 
üyeliklerini Gaziantep Kargo’dan üyemiz ✡enel Eskicio✠lu ile Gaziula✟’tan Naciye Küçüko✠lu üstlendi. 

GAZ☛ANTEP ☞UBE 
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 ‘Emekçiler Saldırılar Kar✂ısında 
Birle✂melidir’

Ülkemizde i✄çi ve emekçilerin haklarına yönelik 

saldırıların arttı☎ını, örgütlenme önündeki engelle-

rin devam etti☎ini, yakın dönemde ✆i✄ecam’da greve 

çıkan i✄çilerin grevinin “milli güvenlik” gerekçesiyle 

engellendi☎ini hatırlatan Ba✄kan Öztürk, yeni dö-

nemde i✄çi sınıfına yönelik saldırıların artaca☎ının 

birer göstergesi olan bu durum kar✄ısında emekçi-

lerin mücadeleyi yükseltmesi gerekti☎ini söyledi. 

Ta✂ıma ✝✂çisi Yoktan Var Etti 

TÜMT✞S’in imkânsızlıklara ra☎men yakın dö-

nemde iki dev ✄irkette örgütlenerek toplusözle✄-

me imzaladı☎ını hatırlatan Ba✄kan Öztürk, “UPS 

ve DHL’de kararlı mücadele sayesinde ba✄ardık. 

Toplusözle✄meli ve i✄güvenceli çalı✄ma ile sosyal 

halklar kazandık. Önümüzdeki dönemde de kargo 

ve lojistik sektöründe örgütlenme çalı✄malarımız 

devam edecek. Biz yöneticisi ve üyesiyle omuz 

omuza olursak ba✄aramayaca☎ımız hiçbir ✄ey yok-

tur. Kendi mücadelemizi verirken bir tara✟ an emek 

mücadelesine omuz verece☎iz” diye konu✄tu. 

Ba✂kan Öztürk: Sava✂a Destek Verenler 
Vebalinden Kurtulamaz

Genel Ba✄kanımız Kenan Öztürk de Irak, Suriye 

ve Filistin’e yönelik emperyalist müdahale ve kat-

liamları kınayarak ba✄ladı☎ı konu✄masında ✄unları 

kaydetti; “Suriye ve Libya’da çatı✄malar sürüyor. 

Irak’ı özgürle✄tirme propagandasıyla giri✄ilen em-

peryalist sava✄ devam ediyor. Suriye’de sistemi 

de☎i✄tirme bahanesiyle, dı✄arıdan ve ithal çeteler 

eliyle katliamlar yapılıyor. ✞nsanlar inançlarından 

dolayı kur✄una diziliyor. Gazze’ye bombalar ya☎dı-

rılıyor. Ortado☎u ve Filistin halkı bu zulme ve bas-

kılara boyun e☎meyecektir.”

Sava✄a lojistik destek verenlerin de katliam 

suçunun orta☎ı oldu☎unu belirten Ba✄kan Öztürk, 

“Bu sava✄a destek verenler vebalinden de kurtu-

lamaz” dedi. 

‘Tepkinin Adresi Yanlı✂’

Türkiye’de sayıları 1 milyonu a✄an Suriyeli sı-

☎ınmacıların özellikle Gaziantep’te açlık ve yok-

sulluk ko✄ullarında barınmaya çalı✄tı☎ını, i✄ve-

renlerin bu durumu kullanarak yerli i✄çileri i✄ten 

çıkardı☎ını anlatan Ba✄kan Öztürk, bu durumun 

halk arasında tepkiye yol açtı☎ını belirterek, “Bu 

durumun esas sorumluları sava✄ı finanse eden, 

çetelere silah temin edip lojistik destek veren-

lerdir. Onun için bu tepkinin adresi yanlı✄tır. Biz 

emekçiler kı✄kırtıcılara kanmamalı, ırkçılı☎ın ku-

ca☎ına dü✄memeliyiz. Barı✄ı ve karde✄li☎i savun-

malıyız” diye konu✄tu. 

✠ube Ba✡kanı

KENAN ÖZTÜRK

✠ube Sekreteri

MAHMUT CANYURT

✠ube Mali Sekreteri

☛BRAH☛M GÜLMEZ

✠ube Yönetim Kurulu

F☛KRET ULUÇ

HICIP YILDIRIM

✠ube Denetleme Kurulu

SÜLEYMAN SAYIN

N☛YAZ☛ ATÇEKEN

☞EMSETT☛N TUNCER

✠ube Disiplin Kurulu

EROL KUTBAL

HASAN ARSLAN

☛HLAN KAZCI

Gaziantep ✌ube yönetimine seçilenler
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✂brahim Gülmez: Örgütümüz 

büyüyor. Buraya kadar gelmemiz 

birli✄imiz sayesinde oldu. Bundan 

sonraki dönemde de bilgilimizi ko-

rumalıyız. Bu genel kurulun her-

kese hayırlı olsun. 

Ayhan Yi☎it (Adakent lojistik): 
Gaziantep’te ilk örgütlendi✄imiz-

de adı Kent Lojistik olan i✆yerinin 

örgütlenmesinde, ba✆kanlarımı-

zın gösterdi✄i fedakârlık ve çaba 

anlatılamaz. Bir ki✆i için bile olsa 

toplantı alındı✄ını hatırlıyorum. 

Altı aylık bir çabanın sonucunda 

15 ki✆i örgütlendik, sendikala✆-

tık ve haklarımızı aldık. O günkü 

örgütlenmemiz sayesinde bu gün 

daha iyi ko✆ullarda çalı✆ıyoruz. 

Örgütlenmede bizlere yardım 

eden ve haklarımıza kavu✆mamızı 

sa✄layan yöneticilerimize te✆ek-

kür ediyorum. 

Kenan Aktürk (UPS/Diyarba-
kır): Bizler UPS kargo örgütlen-

mesinde 6 ay boyuncu dı✆arıda 

kaldık. Bu süre zarfında sendi-

kamız yanımızda oldu. Dün birlik 

olduk kazandık. Bugün de kaza-

nımlarımızı artırmak için birlik ol-

malıyız. 

Erkan Polat (Gazi Ula✝): Kong-

relerimize katılımı önemsiyoruz. 

Her yıl bir öncekinden daha büyü-

mü✆ olarak gerçekle✆mesini te-

menni ediyorum. Bunun için daha 

çok çalı✆malıyız. 

Üyelerimizin Konu✞malarından

Ba✟kan Öztürk, bu süreçte birer profesyonel 

yönetici sorumlulu✠u ile hareket eden ambar i✟çi-

lerine ve tüm üyelere te✟ekkür ederek konu✟ması-

nı tamamladı. 

Konukların, üyelerimizin ve MYK üyemiz Mu-

harrem Yıldırım ile ✡zmir ☛b. Ba✟kanı ☛ükrü 

Günseli’nin kongreyi selamlayan konu✟malarının 

ardından yapılan seçimlerde Ba✟kan Kenan Öztürk 

yeniden seçildi. ☞
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Aralık 1995 yılında yitirdi✂imiz Merkez Yönetim Kurulu üyemiz ✄ahap Tunar, Gaziantep 

☎ube mali sekreterli✂i görevini yürütürken 3 Ekim 2003 tarihinde geçirdi✂i trafik kazası 

sonucu ya☎amını yitiren Sait Yılmaz, yine, Gaziantep ☎ubemizin bir önceki genel 

kuruluna katılmak üzere çıktıkları yolda elim bir kaza sonucu ya☎amını yitiren Bursa 

☎ubemizin iki yöneticisi Hasan Yetan ve Ya✆ar Dündar unutulmadı. 

Kongreler imize ✝ube yönetici ler imizin ve üyeler imizin e✝  ve çocuklar ı  da kat ı la rak 

destek verdi .  Emekli  olan yönetici  ve üyeler imiz de kat ı la rak dayan ı✝ma içerisinde 

oldu...  Sait  Yı lmaz’ın e✝ i  ve çocuklar ı  da kongreye kat ı lanlar  arasındayd ı .  Genel 

kuru llar ım ıza,  çok sayıda sendika,  emek örgütü ve kurum temsilcisi  çelenk 

göndererek dayan ı✝mada bulundu.

Genel Kurul Notları
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1 Mayıs Dünyada ve Türkiye’de Yaygın 
ve Co✂kulu Kutlandı

✄☎çi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve da-

yanı☎ma günü 1 Mayıs, dünyada ve Türkiye’de çe-

☎itli eylem, etkinlik ve gösterilerle kutlandı. Dün-

yanın dört bir yanından emekçiler alanlara çıkarak 

sömürü düzenine, açılık ve yoksulluk politikalarına 

kar☎ı tepkilerini ve taleplerini dile getirdi. 

Ülkemizde gerçekle☎tirilen 1 Mayıs kutlamala-

rında bu yıl, açlık ve yoksulluk politikalarına, ta-

☎eronla☎tırmaya, esnek ve güvencesiz çalı☎maya, 

i☎ cinayetlerine, kıdem tazminatının fona devredil-

mesi planına kar☎ı tepki ve talepler öne çıktı.

Sendikamızın örgütlü bulundu✆u tüm illerde 1 

Mayıs kutlamasına yo✆un katılım sa✆landı. 

✝stanbul’da Kadıköy’deydik

✄stanbul’da sendikalar, 1 Mayıs’ı Kadıköy ve 

Taksim olmak üzere iki ayrı merkezde kutlama 

kararı aldı. Sendikamız, Kadıköy’deki kutlamalara 

katıldı. 

1 Mayıs hazırlıklarını günler öncesinden ba☎la-

tan sendikamız, DHL ile yo✆un T✄S sürecine ra✆-

men çalı☎masını ara vermeden sürdürdü. Ambar, 

UPS ve DHL i☎çileriyle i☎yeri toplantıları gerçek-

le☎tirerek 1 Mayıs’a hazırlandı. 1 Mayıs sabahın-

HER YERDE 
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1 MAYIS! 
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da sendikamız üyesi UPS, Ambar ve DHL i✂çileri 

“Ya✂asın 1 Mayıs”, “Ta✂eronla✂tırmaya ve ✄✂ Ci-

nayetlerine Hayır” yazılı pankartı ile alandaki ye-

rini aldı. DHL i✂çisi üyelerimiz toplu sözle✂me ile 

elde edilen kazanımın co✂kusunu alana ta✂ırken, 

özellikle kadroya alınan ta✂eron i✂çilerinin sevinci 

gözlerden kaçmadı. Üyelerimizin e✂leri ve çocuk-

ları ile yer aldı☎ı kortejimiz canlılı☎ı, co✂kusu ve 

kitleselli☎i ile de dikkat çekti. Hükümetin Taksim 

Meydanı’nı emekçilere kapatma tutumu atılan slo-

ganlar ile protesto edildi. 

Adana’da Kitlesel Kutlama

Adana’da, 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde yer alan 

✂ubemiz, alana a☎ırlı☎ını koyan sendikalardan biri 

oldu. Mimar Sinan Parkı’nda bir araya gelen kargo 

ve ambar i✂çisi üyelerimiz buradan kutlamaların 

yapıldı☎ı U☎ur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Üyele-

rimiz kitlesel ve disiplinli bir ✂ekilde kutlamalara 

katıldı. Bu yılki kutlamalarda ta✂eronla✂tırmaya, 

esnek ve güvencesiz çalı✂maya kar✂ı tepkiler ve 

talepler öne çıktı. 

✆STANBUL 
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araya gelen ambar, UPS, DHL ve TÜVTÜRK-Ankara 

Araç Muayene ✂stasyonu i✄çisi üyelerimiz burada 

olu✄turulan kortej ve sloganlar e✄li☎inde kutla-

maların yapıldı☎ı alana yürüdü. Üyelerimizin e✄ ve 

çocuklarıyla birlikte katıldı☎ı yürüyü✄te “Ya✄asın 

1 Mayıs”, “✂✄, Ekmek, Özgürlük” yazılı pankart ve 

dövizler ta✄ındı. 

Ankara ✆ube Tando✝an’daydı

Kutlamaların iki ayrı merkezde yapıldı☎ı 

Ankara’da sendikamız, Tando☎an Meydanı’ndaki 

kutlamalara katıldı. Sendikamız, 1 Mayıs’a günler 

öncesinden hazırlandı. ✂✄yeri ve genel üye toplan-

tılarında 1 Mayıs’ın emekçiler açısından önemine 

de☎inildi. 1 Mayıs günü, sendika binası önünde bir 

✞STANBUL 1 NO’LU ✟UBE

✞STANBUL 1 NO’LU ✟UBE
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Kıdem Tazminatının Fona Devredilmesine Hayır” 

yazılı pankartı ta✂ındı. H.B.N Gülen Nakliyat i✂ye-

rinde grevde olan ambar i✂çisi üyelerimiz de “Grev-

deyiz adalet arıyoruz” yazılı pankartıyla yürüdü. 1 

Mayıs yazılı ti✂örtleri giyen çocukların olu✂turdu-

✄u zincir kutlamalara renk kattı. 

Kayseri’de Halaylı Kutlama

Kayseri’de 1 Mayıs, Cumhuriyet Meydanı’nda 

sendikalar ve emek örgütleri tarafından ortak kut-

lanandı. ☎✂yeri Temsilcimiz Ya✂ar Alicano✄lu kür-

süde yaptı✄ı konu✂mada ✂unları söyledi; “Bugün 

eme✄in bayramı, i✂çilerin bayramı, bizim bayramı-

mız. 1 Mayıs’ı güvenceli i✂, güvenceli gelecek için 

kutluyoruz. ☎✂imize, ekme✄imize ve gelece✄imize 

sahip çıkmak için ve bizlere dayatılan kölelik dü-

zenine hayır demek için bugün buradayız.” Yapılan 

konu✂malarda emekçilere yönelik saldırılar pro-

testo edildi.

Bursa’da ‘Güvenceli ✆✝’ Talebi

Bursa Stadyumu önünde bir araya gelen kargo 

ve ambar i✂çisi üyelerimiz, kortej e✂li✄inde kutla-

maların yapıldı✄ı alana yürüdü. Kortejde, “Ya✂asın 

1 Mayıs”, “Ta✂eronla✂tırmaya, Esnek Çalı✂maya, 

ANKARA ✞UBE

ADANA ✞UBE

KAYSER✟ 
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✂zmir’de Kitlesel Katılım 

✄zmir’de, ☎ube binamızın önünde bir araya geli-

nerek kutlamanın yapıldı✆ı meydana yüründü. Am-

bar i☎yerlerinden üyelerimizin tamamına yakını ve 

birço✆u e☎, çocuk ve yakınları ile yürüyü☎e katıldı. 

Davul zurna e☎li✆inde halaylar çekildi. Çocukların, 

üzerinde “Ya☎asın 1 Mayıs” yazılı balonları ta☎ı-

ması yürüyü☎e renk kattı. Yüzlerce ki☎iden olu☎an 

kortejimiz, en önde 1995 yılında yitirdi✆imiz MYK 

üyemiz ✝ahap Tunar’ın resmi, arkasında 1Mayıs 

pankartı ve bayraklarla Gündo✆du Meydanı’na 

yürüdü. Di✆er sendikaların kortejleri ile bulu☎an 

kortejimiz, yol boyunca çekilen halayları, canlı slo-

ganları, kitleselli✆i, yine çocukların ve kadınların 

Gaziantep’te Ortak Kutlandı

Gaziantep’te 1 Mayıs, i☎çi ve memur sendika-

ları tarafından ortak kutlandı. Ambar, UPS Kargo 

ve direni☎teki TÜVTÜRK-Gaziantep Araç Muayene 

i☎çisi üyelerimiz sendika ☎ubesi önünde toplan-

dı. Buradan olu☎turulan kortej e☎li✆inde ✄stasyon 

Meydanı’na yüründü. Kürsüde yapılan konu☎ma-

larda örgütlenme önündeki engeller ile dü☎ük üc-

ret uygulaması, sa✆lık ve e✆itim sisteminde yapı-

lan dönü☎ümler protesto edilerek, güvenceli çalı☎-

ma, parasız e✆itim ve parasız sa✆lık talepleri dile 

getirildi. Direni☎teki TÜVTÜRK-Gaziantep i☎çisi 

üyemiz Ahmet Kılıç da bir konu☎ma yaparak sen-

dika hakkının anayasal bir hak oldu✆unu söyledi. 

BURSA ✞UBE

GAZ✟ANTEP ✞UBE
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Mersin’de Ta✂eronla✂ma Protesto Edildi

✄stasyon Meydanı’nda toplanan Mersin Emek 

ve Demokrasi Platformu bile☎enleri olu☎turulan 

kortejler e☎li✆inde Cumhuriyet Meydanı’na yürü-

dü. Yürüyü☎ boyunca «Ta☎eronla☎tırmaya hayır”, 

“Kıdem Tazminatına dokundurtmayız”, “Genel 

grev genel direni☎”, “✄☎ ekmek yoksa barı☎ da 

yok” sloganları atıldı. Mersin ☎ubemizin kortejini 

ise ambar, TÜVTÜRK, UPS Kargo i☎çileri ile yeni 

örgütlenen Çukurova Kargo i☎çileri olu☎turdu. ✝

katılımı ile yürüyü☎ boyunca basının ve izleyenle-

rin ilgi oda✆ı oldu. 

Antalya’da 1 Mayıs

Antalya’da, ambar i☎yerlerinden üyelerimizin, 

UPS Kargo çalı☎anlarının ezici ço✆unlu✆u ve ailele-

rinin katılımı ile Güllük Parkı’nda toplanıldı. Davul 

zurna e☎li✆inde halaylar çeken, üzerinde “Ya☎asın 

1 Mayıs” yazılı ti☎ört ve balonlarını ta☎ıyan kor-

tejimiz co☎kusuyla dikkat çekti. Mitingin ardından 

da✆ılmayan üyelerimiz, çay bahçesinde bir araya 

gelip sohbet ederek kayna☎tı. 

E MERS✞N ✟UBE

✞ZM✞R ✟UBE
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Ferdi Akçay (UPS-Karaköy): ✁lk defa 1 

Mayıs’a katılıyorum. Haklarımız için birle�ebilece-

✂imizi gördük. Çok güzel bir duygu. Katılımı iyi, or-

tamı güzel buldum. Önceleri kutlamalara katılma 

imkânım yoktu. Yıllarca sendikasız çalı�tım. ✄imdi 

sendikalı olduk ve sendikam aracılı✂ıyla katılıyo-

rum 1 Mayıs’a. Herkes sendikalı olsun ve i�çinin 

hakkı her zaman savunulsun istiyoruz. Benim ön-

celikli talebim; çalı�ma saatlerinin düzenlenmesi, 

sigorta ve sendika hakkı. Sendikalı olmadan önce 

günlük 12 saat çalı�ıyordum. ✄imdi ise 8 saat çalı-

�ıyorum. Ücretlerimizde artı� oldu. Hayatımız sen-

dikalı olduktan sonra düzene girdi ve haklarımızın 

bilincine vardık. 

Ramazan Alkan (DHL-Kent) Bu bizim bayra-

mımız. Güzel bir �ekilde kutlamak istiyoruz. Bütün 

sendikaların bir araya gelip kutlamasını istiyoruz 

ama Türkiye’de �artlar buna elveri�li de✂il. Bura-

da olmaktan son derece mutluyum. Bizim için en 

önemli talep; saat ba�ı meydana gelen i� kazaları-

nın ve ölümlerin durdurulması ve geçim sorununa 

çözüm bulunması. 

Halil ☎brahim Akyüz (DHL): ✁� güvenli✂i, i�çile-

rin sa✂lı✂ı ve güzel bir ya�am için buradayız. ✁lk kez 

toplu sözle�meye kavu�tuk. Bu konuda da sendi-

kamıza te�ekkür ediyoruz. Her ne kadar beklenti 

yüksek olsa da gerçekleri yansıtan ve olabilecek 

en iyi sözle�me oldu✂unu dü�ünüyorum. 

Yusuf Kele✆ (DHL-Henkel): Ta�eron i�çisiydim 

sendikamızın imzaladı✂ı sözle�me ile kadroya geç-

tim. Birlik olduk ve mücadele ettik, sendikamızın da 

Üyelerimizden Görü✝ler
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çabalarıyla 750 i✂çi kadroya alındı. Bunun devam 

etmesini istiyoruz. 1 Mayıs’a ilk defa katılıyorum. 

Bu co✂kuyu ya✂amak çok güzel. Herkes katılmalı 

bu co✂kuya! ✄✂çilerin, daha iyi bir ya✂am ve daha 

iyi ko✂ullarda çalı✂ması ve haklarına sahip çıkma-

sı için bu türden etkinliklere katılması gerekti☎ini 

dü✂ünüyorum. ✄✂çi bayramı olarak 1 Mayıs’ın evve-

liyatını da biliyoruz. ✄lk kez Avusturya’da çalı✂ma 

✂artları için haklı bir mücadele verildi☎ini biliyoruz. 

Daha iyi olması için bizim de bu mücadeleye katkı 

sunmamız gerekiyor. Ben i✂çi sirkülasyonu yo☎un 

bir yerde çalı✂ıyorum. Haksızlı☎ın çokça ya✂andı☎ı 

bir yer. Onun için bu tür etkinliklerin daha bir göz 

önünde yapılmasını istiyorum. 

Fatma Kara (DHL-Gebze): Arkada✂larla bir-

likte geldik. 1 Mayıs co✂kusunu ya✂amak çok gü-

zel bir duygu. 
Nagihan Dolmacı: ✄lk defa böyle bir güne katı-

lıyorum ve ✂u anda çok mutluyum. ✄nsanın bütün 

bir yıl emek verip bir yılın sonunda böyle ne✂e ve 

bayram havasına girmesi ve farklı bir ortama gir-

mesi çok güzel bir duygu. Sanki bütün bu yorgun-

lu☎un, eme☎in, çabanın kar✂ılı☎ını almı✂sın gibi. 

Umarım her ✂ey daha güzel olur. Daha mutlu daha 

özgür ve eme☎imizin kar✂ılı☎ını aldı☎ımız günler 

olur. Onun için buradayız. Ne yazık ki i✂çiler eme☎i-

nin kar✂ılı☎ını alamıyor. Özellikle asgari ücretliler 

zor durumda. Yaptı☎ımız i✂e göre alınan ücretin az 

oldu☎unu dü✂ünüyorum. Ücretlerin e✂de☎er bir se-

viyeye getirilmesi lazım. 

Sibel Bülbül: Çok e☎lenceli buldum. Yalnız 

kendimizi de☎il gelecek nesilleri de dü✂ünmeliyiz. 

Bunun için i✂ güvenli☎i konusunda önlemler alın-
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malı. Yıllarca ta✂eron firmaların boyunduru✄u al-

tında ya✂ıyorduk. Kadroya alındık, geç kazanılmı✂ 

bir hak ama ✂u an çok mutluyuz. 

Leyla Emre (DHL-Novartis): Sendikamızın 

imzaladı✄ı toplu sözle✂me ile ilk defa kadroya alı-

nanlardanım. 8 yıldır ta✂eron olarak çalı✂ıyordum. 

1 Mayıs bizim için her zaman önemlidir. Ancak bu 

sene daha bir farklı; haklarımıza sahip çıktık, kad-

roya geçtik. 1 Mayıs, örgütlenme, hakkına sahip 

çıkma, alanlarda sesini duyurma günüdür ve her 

i✂çinin katılması gereken bir gündür. Bizim için en 

acil ve öncelikli talep; insan gibi çalı✂mak. Bana in-

san gibi davranılmasını istiyorum. Haklarımın ta-

nınmasını ve eme✄imin kar✂ılı✄ını almak istiyorum. 

Yıllarca asgari ücretle çalı✂tırıldık. Bütün bunlar 

öncelikli talebimiz. 

Osman Co☎ar (DHL): Sa✄lık, mutluluk, huzur 

istiyorum. Bunun için buradayım. 

Atakan Ka☎ıkçı (Ak Lojistik Ambarı): Ailemle 

birlikte ilk defa katılıyorum. Bu mücadeleye tüm 

aile olarak katılıp desteklemek istedim. Bu gün 1 

Mayıs ve tüm dünyada i✂çiler bayramını kutluyor. 

Bizim öncelikli talebimiz; bu memlekette i✂çinin 

ezilmemesi, haklarının elinden alınmaması. 

Murat Albayrak (Erciyes Nak.): Yakla✂ık 8 

aylık i✂çiyim. Daha önce kamyonetlerde ✂oförlük 

yapıyordum; 1 Mayıs’a katılmaya ✂ansımız yoktu. 

Erciyes ambarında i✂e ba✂ladıktan sonra sendika 

üyeli✄im yapıldı. Sonra i✂veren sendikayı kabul 

etmedi, sözle✂meyi imzalamadı. Sendikamızın ka-

rarı do✄rultusunda greve çıktık. Grevin ikinci günü 

anla✂ma sa✄landı toplu sözle✂me ile haklarımız 

iyile✂tirildi. ✆lk kez sendikamız TÜMT✆S sayesinde 

bütün arkada✂larımızla bayramımızı kutluyoruz. 

Bu hakkı sa✄layan herkese te✂ekkür ediyorum. 

Kamil Özel (UPS-✆zmir): Daha 3 aylık i✂çiyim! 

Sendikaya üye oldum ve bu sayede izinli olarak 1 

Mayıs’a katıldım ve bütün arkada✂larımızla bay-

ramımızı kutluyoruz. Daha önce çalı✂tı✄ım i✂yer-

lerinde ne iznimiz vardı ne de bayramımızı kutla-

yabiliyorduk. Burada birlikte olmak çok güzel bir 

duygu. Bütün i✂çilerin sendikalı olmasını ve bizler-

le birlikte alanlara çıkmasını istiyorum.

Müslüm Keresteci: UPS’de 3 aylık yükleme i✂-

çisiyim. 1 Mayıs’a ilk kez katılıyorum. Çalı✂tı✄ımız 

yerlerde ne iznimiz vardı, ne de 1 Mayıstan söz edi-

liyordu. Sendikaya üyeli✄im yapıldı ve izinli olarak 

arkada✂larımızla birlikte bayramımızı kutluyoruz. 
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Avrupa’da oldu✂u gibi tek bir standarta kavu✄tu-

rulmasına ihtiyaç var. 

☎sa Öztürk (Çukurova Kargo): 8 yıldır Çuku-

rova Kargo’da çalı✄ıyordum. Daha iyi çalı✄ma ko-

✄ulları ve i✄ güvencesi için arkada✄larımla birlikte 

TÜMT✆S’e üye oldum. Patronlar sendikalı oldu✂u-

muzdan dolayı i✄ten çıkardılar. ✆✄yeri önünde dire-

ni✄e ba✄ladık. 42 ya✄ındayım ve hayatımda ilk defa 

1 Mayıs’a katılıyorum. Ben de di✂er i✄çi arkada✄la-

rım gibi sendikalı toplu sözle✄meli bir i✄yerinde 8 

saat çalı✄mak istiyorum. Bunun için arkada✄larım-

la birlikte alanlardayım.

Mustafa Kıngıl (Mersin Ta✝ımacılık): 4 yıldır 

Mersin Ta✄ımacılıkta çalı✄mama ra✂men önceki 

yıllarda yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katılama-

mı✄tım. Bu yıl ilk defa katılıyorum. 1 Mayıs’ta bü-

tün i✄çilerin birlik ve beraberlik içerisinde, taleple-

riyle güçlü bir ✄ekilde katılmalarını istiyorum.

Adnan Sö✞üt (TÜVTÜRK-Mersin): 6 yıl-

dır TÜVTÜRK Adana ✆çel Hatay Araç Muayene 

✆stasyonu’nda tekniker olarak çalı✄ıyorum. ✆✄çilik 

ya✄amım boyunca ilk defa sendikalı bir i✄yerinde 

çalı✄ıyorum. ✆lk defa 1 Mayıs kutlamalarına Er-

demli ✆stasyonu’ndan arkada✄larımla katılıyorum. 

✆✄çilerin haklarının korunması ve savunulması için 

alanlardayım. 1 Mayıs i✄çi bayramı, bir grubun 

de✂il! Siyasi görü✄ü ne olursa olsun tüm i✄çilerin 

bayramı olmalı ve huzur içerisinde kutlanmalı diye 

dü✄ünüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha kitlesel 

olarak katılaca✂ız.

✆brahim Halil Alkır (UPS-Mersin): 7 yıldır UPS 

Kargo’da çalı✄ıyorum. Daha önceleri de 1 Mayısla-

ra katılıyordum. Fakat liseye giderken katıldı✂ım 1 

Mayıslara ✄imdiki gibi bakmıyordum. ✆✄çi olduktan 

sonra sendikalı olarak katıldı✂ım 1 Mayıs hakkın-

da dü✄üncelerim de✂i✄ti. Sendikalı olduktan sonra 

insan gibi çalı✄maya ba✄ladık. Tüm i✄çiler sendi-

kalı olmalı. Sendikalı olmaktan korkmamalı. Tüm 

i✄çiler sendikalı ve örgütlü olursa hak almak daha 

kolay olur.

Hiç böylesine kalabalık bir i✄çi eylemini görme-

dim. Burada olmaktan onur duyuyorum. ✆n✄allah 

bir dahakine bütün ta✄eron i✄çileriyle daha güçlü 

katılırız.

Seyit Yıldırım: UPS’de kurye olarak çalı✄ıyo-

rum. Daha önce ne iznimiz olurdu ne de 1 Mayıs’a 

katılma ✄ansımız. Sendikaya üyeli✂im yapıldı, bu 

sayede hem iznimiz oldu hem de bayramımızı kut-

lama fırsatımız oldu. Birlik ve dayanı✄ma amacıyla 

buradayız. Çok güzel bir duygu. 

Onur Leylak: Ben de UPS’de kurye olarak i✄e 

yeni ba✄ladım. Sendikamızın i✄yerinde yaptı✂ı top-

lantıda bayramımızı birlikte kutlama, birlik daya-

nı✄ma ve mücadele için alana çıkma ça✂rısı yapıldı. 

Ben de bu ça✂rıya uyarak arkada✄larımla beraber 

buradayım. ✆lk kez katılıyor olmaktan dolayı heye-

canlıyım.

Mustafa Acemo✞lu (Adana Ta✝.): Nasıl ki bir 

çocuk bayramları bekler ya; bizim için de 1 Mayıs 

öyle… Amerika’da yıllar önce talepleri için müca-

dele veren i✄çileri dü✄ünüyorum. 1 Mayıs, hangi si-

yasi görü✄e sahip olursa olsun dili, dini, rengi farklı 

olup da ortak talepler için birle✄tikleri tek gün. Bi-

zim de öncelikli talebimiz bütün i✄çilerin sendika 

hakkına kavu✄ması. 

Ramazan Kalparslan (Adana Ta✝.): Biz ambar 

i✄çilerinin i✄i çok a✂ır. Bizler çalı✄tı✂ımız i✄ yerin-

de sendikal haklarımıza kavu✄tuk. Ancak daha da 

iyi olması için bütün bir sektörün sendikalı olma-

sı gerekiyor. Ayrıca, ambarlardaki standartların 
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rak Türkiye Motorlu Ta✂ıt ✄✂çileri Sendikası (TÜM-

T✄S) ismini aldı ve i✂kolları yönetmeli☎i gere☎ince 

“Kara Ta✂ımacılı☎ı” i✂kolunda Türkiye genelinde 

örgütlenmeye ba✂ladı. ✄stanbul, ✄zmir, Turgutlu, 

Manisa, Bursa, Ankara, Konya, Kırıkkale, Balıke-

sir, Adana, Kahramanmara✂, Urfa illerinde ✂ubeler 

kurarak on binlerce i✂çiyi ba☎rında barındırdı.

✆lk Toplu Pazarlık ✆ETT ile..

✄lk toplu i✂ sözle✂me pazarlı☎ına 1964 yılında 

7000 üye adına ✄ETT’ de ba✂layan TÜMT✄S, 1967 

yılında i✂kolu seviyesinde toplu i✂ sözle✂mesi yap-

ma yetkisini aldı ve Türkiye’nin çe✂itli illerindeki 

✂irketlerle T✄S imzaladı. 

Bugün adı Tüm Ta✂ıma ✄✂çileri Sendikası olan 

TÜMT✄S, 14 Temmuz 1949 yılında; “Elektrik, Gaz ve 

Motorlu Ta✂ıt ✄✂çileri Sendikası” adıyla ✄stanbul’da 

kuruldu. ✄lk ba✂ta ✄stanbul ✄ETT i✂çilerini, daha 

sonra Kadıköy-Üsküdar Halk Tramvayları ✝irketi 

i✂çilerini örgütledi. 1951 yılında, Türkiye çapında 

aynı i✂kolundaki i✂çileri tek çatı altında toplamak 

için Türkiye Ta✂ıt ✄✂çileri Sendikaları Federasyonu-

T✄F’i olu✂turdu. 

T✆F’ten TÜMT✆S’e..

Türk-✄✂’in kurucuları arasında yer alan T✄F, ✝u-

bat 1964 Genel Kurulu ile milli tip bir sendika ola-

T Ü M T S
65 YA INDA
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sonuç getirdi ve ✂stanbul Trafik Vakfı’nda toplu 

sözle✄me ba☎ıtladı. Gazi-Ula✄, Kevser Turizm, 

BURULA✆, Evin Ta✄ımacılık ve TÜVTÜRK’e ba☎lı 

Adana-✂çel-Hatay Araç Muayene ✂stasyonları T✂S 

imzalanan ✄irketlerden bazılarıdır. 

Kargo ve Lojistik Sektörüne Giri✝

TÜMT✂S, 2010 yılında lojistik ve kargo sektö-

ründe örgütlenmeye ba✄layarak uluslararası kar-

go ✄irketi UPS’de örgütlendi ve iki dönem toplu 

sözle✄me imzaladı. Takip eden yıllarda DHL lojis-

tik ✄irketinde örgütlenmesini tamamlayarak toplu 

i✄ sözle✄mesini imzaladı. 

2012 yılında kara, demir ve havayolu ta✄ımacı-

lı☎ı tek bir i✄ kolu altında birle✄tirilmi✄tir. TÜMT✂S, 

ta✄ımacılık sektöründeki istikrarlı çalı✄maları ile 

giderek büyüyen bir sendika olarak faaliyetlerine 

devam etmektedir. 

Nasıl Bir Sendika?

Zorluklara kar✄ın örgütlenmede ba✄arılı bir çiz-

giyi sürdüren TÜMT✂S, yaptı☎ı sözle✄melerle üyesi 

i✄çilerin çalı✄ma ve ücret ko✄ullarını iyile✄tirmenin 

yanı sıra, i✄çiler arasında karde✄li☎i ve dayanı✄ma-

yı yaygınla✄tıran bir anlayı✄a sahiptir. ✞

 

Ambarlarda Örgütlenme

1964 yılında çıkan i✄kolları yönetmeli☎i sonu-

cunda belediye bünyesindeki i✄çiler ile elektrik, 

enerji, petrol ve lastik alanında pek çok üyesini yi-

tiren TÜMT✂S, otobüs garajlarında ve ambar i✄yer-

lerindeki örgütlülü☎ünü yaygınla✄tırıp yeni üyeler-

le geli✄mesini sürdürdü. 

Yeniden Toparlanma ve Kurulan ✟ubeler

Askeri darbe dönemlerinde faaliyeti durduru-

lan sendika, 1982 Anayasası’nın onaylattırılması 

ardından sendikal çalı✄maların serbestle✄mesi 

üzerine ✂stanbul’da tekrar örgütlendi. ✂zmir ve An-

kara’daki örgütlülü☎ünü de canlandırarak topar-

lanmaya ba✄layan TÜMT✂S, önce ✂stanbul’daki, 

ardından ✂zmir ve Ankara’daki i✄yerlerinde toplu 

i✄ sözle✄meleri ba☎ıtladı. Bursa, Adana, Gazian-

tep, Samsun’da ✄ubeler kurdu. ✂stanbul 1 No’lu 

✆ube’nin kurulmasıyla ✄ube sayısını 8’e çıkardı ve 

örgütlülü☎ünü 34 ile yayarak geni✄letti.

Trafik Vakfı, Gazi-Ula✝ ve Araç 
Muayene’de Örgütlenme

Ambar i✄yerlerinin dı✄ında ✄ehir içi yolcu ta-

✄ımacılı☎ı ve otoparklarda örgütlenme çalı✄ması 
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Havayolları’nda yönetimin tehditleri ile kar✂ı kar-

✂ıya bulunan kadın i✂çilerle dayanı✂ma kararının 

alındı✄ı konferansta ayrıca, i✂yerlerinde kadına 

yönelik ✂iddete kar✂ı mücadele ve tüm dünyada 

devam eden ta✂ıma i✂çilerinin mücadelesi ile da-

yanı✂ma kararı alındı. 

Kadın ta✂ıma i✂çileri koordinatörü Alison 

McGarry konferansa ili✂kin ✂u de✄erlendirmeyi 

yaptı; “Çok ba✂arılı bir konferans gerçekle✂tirdik. 

Dünyanın dört bir yanından karde✂lerimiz ✂iddet 

ve i✂ yerlerindeki sorunlar hakkında tecrübelerini 

payla✂mak için geldi. Bu iki günde gerçekten i✂e 

yarar bir eylem planı ortaya çıkarttık. Her yönden 

harika bir konferans oldu✄unu dü✂ünüyorum.” 

Birlikte Daha Güçlüyüz

Direni✂ deneyimleri bölümünde sendikamızın 

iki yıla yakın bir süre örgütlenme çalı✂ması yürüt-

tü✄ü ve 476 gün sonra ba✂arıyı ula✂an DHL kam-

panyasını anlatan Emel Türker de uluslararası da-

yanı✂manın önemine dikkat çeken konu✂masında 

✂unları söyledi; “Direni✂ alanında ve i✂ yerlerinde 

çalı✂an kadın arkada✂lar uluslararası dayanı✂ma-

nın önemini UPS kampanyasından biliyordu. Ancak 

DHL kampanyası bir kez daha bize bunun önemini 

açıkça göstermi✂ oldu. ☎✂çiler ve kadınlar birlik ol-

du✄unda güçlüdür.” 

Konferansın son gününde kadına yönelik ✂idde-

te kar✂ı yürüyü✂ gerçekle✂tirildi. Yeni Delhi halkı-

nın da destek verdi✄i yürüyü✂, kadına yönelik ✂id-

deti konu alan sokak gösterisi ile son buldu. ✆

Uluslararası Ta✂ımacılık ☎✂çileri 

Federasyonu’nun (ITF) dört yılda bir düzenledi✄i 

‘Kadın Konferansı’ bu yıl Hindistan’ın Yeni Delhi 

✂ehrinde gerçekle✂tirildi. 27-28 Ocak 2014 tarihin-

de düzenlenen toplantıya, 80 ülkeden 270 kadın 

delege katıldı. Konferansa, sendikamız adına eski 

uluslararası ili✂kiler sorumlumuz Emel Türker ka-

tıldı.

Konferansın konusu, önümüzdeki çalı✂ma 

programının da konusu olan “Küresel krizden, kü-

resel adalete. Kadın ta✂ıma i✂çileri direniyor” oldu. 

Kadın ta✂ıma i✂çilerinin sorunlarının ele alındı✄ı 
konferansta, A✄ustos ayında yapılması planlanan 

ITF Kongresi’nin kadın i✂çilerle ilgili gündemi de 

belirlenmi✂ oldu. 

Kadın ✝✞çilerle Dayanı✞ma

Konferansta, özellikle kadınların sendikalara 

katılımı ve örgütlenmesi, kadına yönelik ✂iddet ve 

cinsiyet e✂itli✄i konuları üzerinde duruldu. Katar 

Kadın Ta✟ıma ✠✟çileri Örgütleniyor

Uluslararası kadın konferansında, kadına yönelik ✡iddete kar✡ı mücadele ve tüm 

dünyada ta✡ıma i✡çilerinin mücadelesi ile dayanı✡ma kararı alındı. 
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Sendikamızın da temsilci gön-

derdi✂i, 160 ülkeden yakla✄ık 

1500 delegenin katıldı✂ı Ulusla-

rarası Sendikalar Konfederasyo-

nu (ITUC) Kongresi Almanya’nın 

Berlin kentinde gerçekle✄ti. ITUC 

3. Dünya Kongresi’nde yapılan se-

çimlerin ardından Sharan Burrow 

yeniden genel sekreterli✂e seçildi.

Açılı✄ta madenciler için saygı 

duru✄u düzenlenirken ITUC Genel 

Sekreteri Sharan Burrow kürsüye 

Soma’dan getirilen bir madenci 

baretiyle çıktı. Burrow, konu✄ma-

sında Soma’da hayatını kaybeden 

madencilerin yetersiz önlemlerin 

kurbanı oldu✂unu vurguladı ve 

yetkililerin tavrını ele✄tirdi. 

‘Önceli☎imiz ✆nsan 
Onuruna Yara✝ır 
✆stihdam’

Sendikaların dünya nüfusunun 

yüzde 60’ını temsil etti✂ini belir-

ten Burrow, “Bugün muhalefetin 

sesiyiz ama aynı zamanda gele-

ce✂in mimarlarıyız” dedi. ITUC’un 

önceliklerinin “Herkes için insan 

onuruna yakı✄ır istihdam, ekono-

minin çevreye duyarlı hale getiril-

mesi ve ✄irketlerin aç gözlülü✂ün 

dizginlenmesi” oldu✂unu belirten 

Burrow, i✄sizli✂e, dü✄ük ücretlere 

ve e✄itsizli✂e kar✄ı mücadele ede-

ceklerini ifade etti.

Yeni Somalar Olmasın

ILO Genel Direktörü GuyRyder 

de Soma ve benzeri faciaların 

dünyanın hiçbir bölgesinde yeni-

den ya✄anmaması için gerek ILO 

gerekse ITUC’a çok i✄ dü✄tü✂ünü 

kaydetti. Somalı madencilerin 

yanı sıra Banglade✄ Rana Plaza 

felaketi ile Katar’da ya✄anan i✄ 

cinayetleri de hatırlatılarak bu-

rada ölen i✄çiler anıldı.

Örgütlenme deneyimlerinin 

aktarıldı✂ı oturumda konu✄an Dı✄ 

✞li✄kiler Uzmanımız Göknur Mar✄, 

sendikamızın kargo ✄irketlerinde-

ki örgütlenme süreçlerini aktardı.

DÜNYADAN
ITUC Dünya Kongresi’nde Sharan Burrow Güven Tazeledi

✞ngiltere tarihinin en mücade-

leci sendika liderlerinden biri olan 

Demir ve Denizyolları Çalı✄anları 

Sendikası (RMT) Genel Sekrete-

ri Bob Crow, 52 ya✄ında geçirdi✂i 

kalp krizi nedeniyle hayata veda 

etti. Mücadeleci ki✄ili✂i ve sendi-

kal hakları tavizsiz olarak savun-

madaki kararlılı✂ı ile hem örgütlü 

bulundu✂u kamu alanında hem de 

özel sektördeki patronların kor-

kulu rüyası olan Bob Crow, 2002 

yılında RMT sendikasının Genel 

Sekreterli✂ine seçildi. Crow, genel 

sekreterlik yaptı✂ı 12 yıl içerisin-

de gerçekle✄tirdi✂i sayısız ba✄arılı 

grevle, devraldı✂ı üye sayısını 52 

binden 80 binin üzerine çıkardı.

✟✠çi Lideri Bob Crow Hayatını Kaybetti 

Almanya’da kamu i✄ kolun-

daki toplu i✄ sözle✄me görü✄me-

lerinde uzla✄ma sa✂lanmaması 

üzerine Birle✄ik Hizmet Sendikası 

(Ver.di) uyarı grevi yaptı. 18 Mart-

ta ba✄layan Grev, özellikle A✄a✂ı 
Saksonya, Baden-Württemberg, 

A✄a✂ı Saksonya, Saksonya, Ber-

lin ve Kuzey Ren Vestfalya eya-

letlerinde etkili oldu. Grevin ilk 

günü sadece Kuzey Ren Vestfal-

ya eyaletinde 45 bin çalı✄anın ka-

tıldı. Grev 19 Mart’ta ise Hessen 

ve Bavyera eyaletlerinde devam 

etti. Almanya’da 2 milyondan 

fazla kamu çalı✄anını ilgilendiren 

toplu i✄ sözle✄mesi görü✄mele-

rinde sendika, belediyeler ve di-

✂er kamu dairelerinde çalı✄anlar 

için maa✄lara bir sefere mahsus 

100 avro ve yüzde 3.5 zam yapıl-

masını talep etti. 

Ver.di’den Etkili Grev
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Geni✄letilmi✄ Ba✄kanlar Kurulu-

muz, Mayıs ayı toplantısını Bursa’da 

gerçekle✄tirdi. Türkiye’de sendikal 

hareketin durumu ile ekonomik ve si-

yasal geli✄melerin de☎erlendirildi☎i 

toplantıda sendikamızın gündemine 

ili✄kin olarak, ba☎ıtlanan ve devam eden 

toplusözle✄meler ele alındı. Sendikamızın 

kargo ve lojistik sektöründe örgütlenme 

stratejisi ve hedefl erinin de görü✄üldü☎ü 

toplantıda ayrıca mali durum de☎erlendir-

mesi de yapıldı. 

Geni✆letilmi✆ Ba✆kanlar Kurulumuz Bursa’da Toplandı 

5’inci dönem toplusözle✄me görü✄melerinde 

anla✄ma sa☎layamadı☎ımız Akdeniz Nakliyat i✄ye-

rinde grevimiz devam ediyor. Grevde, 7 ayı geride 

bırakan üyelerimiz kararlı. Üyelerimizden ✝smail 

✞ahin, ✝✄çi Gücü’ne ✄u açıklamayı yaptı; “Biz bu 

i✄e girdik, sonuna kadar devam edece☎iz. Patro-

nun, adres de☎i✄tirme gibi bazı hileli yöntemlerin-

den dolayı grevimizle ilgili mahkeme süreci devam 

ediyor. Bu yasal durumdan dolayı süreç uzamı✄ 

bulunmaktadır. 15 yıldır örgütlüyüz. ✝lk defa grev 

deneyimimiz oldu. Bu grev bize tecrübe kattı. Pat-

ronun en yakın akraban dahi olsa, vaatlerine kan-
mamayı ö☎retti. Haklarımıza sahip çıkarak güven-

ce altına almamız gerekti☎ini ö☎retti.”

TÜVTÜRK Do☎u Ta✄ıt A.✞’ye ba☎lı Araç Muaye-

ne ✝stasyonu’nda örgütlenme çalı✄mamız devam 

ediyor. TÜVTÜRK-Gaziantep araç muayene ve ba-

kım i✄çileri anayasal hakkını kullanarak sendika-

mıza üye oldular. Bu süreçte i✄verenin baskılarına 

maruz kalan üyelerimiz istifaya zorlandılar, ardın-

dan i✄ten çıkarıldılar. ✝✄ten çıkarılan üyelerimiz 

için i✄e iade davası açıldı. Üyelerimizden Abdil Se-

zer i✄e iade davasını kazandı. Hukuki süreç devam 

ederken, i✄çilerin haklarıyla birlikte i✄lerine geri 

dönmesi için sendikamızın mücadelesi sürüyor. 

Akdeniz Nakliyat’ta Grevimiz Devam Ediyor

TÜVTÜRK-Gaziantep ’te Mücadelemiz Sürüyor
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Toplu sözle✄me görü✄melerinde yapılan zam 

teklifini yetersiz bularak greve devam kararı alan 

Kent Gıda i✄çilerine dayanı✄ma ziyareti gerçekle✄-

tirdik. MYK üyemiz Muharrem Yıldır ım, ☎stanbul 1 

No’lu ✆ube Ba✄kanımız Ersin Türkmen ile ambar ve 

kargo i✄çisi üyelerimizin katılımıyla gerçekle✄en zi-

yarette grevdeki i✄çilerle bir araya gelindi. 

Bursa ve Aksaray’da bulunan Süta✄ fabrikala-

rında sendikala✄ma mücadelesi veren Tekgıda ☎✄ 

sendikası ve Süta✄ i✄çilerine, merkez ve Bursa ✆ube 

yöneticilerimizin katılımıyla destek ziyaretinde bu-

lunuldu. Sendikamız ayrıca, i✄çiler sendikal hakla-

rına kavu✄ana ve i✄lerine geri dönene kadar Süta✄ 

ürünlerini tüketmeme ve boykot etme kararı aldı. 

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle i✄ten çıka-

rılan Süta✄ i✄çileri, fabrika önünde direni✄ ba✄lat-

mı✄tı. Direni✄, i✄verenin ve jandarmanın baskısına 

ra✝men i✄çilerin kararlı tutumu ve dayanı✄ma ile 

büyüyor. 

Süta✞ ✟✞çileriyle Dayanı✞ma

Kent Gıda Grevine Ziyaret 

Genel Sekreterimiz Gürel Yılmaz, Genel Mali 

Sekreterimiz Seyfi Erez ve ☎stanbul 1 No’lu ✆ube 

Ba✄kanımız Ersin Türkmen’in katılımıyla grevi en-

gellenen cam i✄çilerine destek verdik. “Milli güven-

li✝i bozucu nitelikte” oldu✝u gerekçesi ile Bakanlar 

Kurulu tarafından grevi ertelenen ve Danı✄tay’a 

yaptıkları yürütmeyi durdurma talebi red edilen 

Kristal-☎✄ üyesi ✆i✄ecam i✄çileri, protesto yürüyü-
✄ü düzenledi. ✆i✄ecam’ın ☎stanbul Levent’te bulu-

nan merkezi önünde basın açıklaması yapan i✄çiler, 

hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini 

ifade etti.

Cam ✟✞çilerine Destek 
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UPS’de Çalı✂an Üyemiz Murat Üçüncü’yü Kaybettik

UPS Kargo’da çalı✄an üyemiz Murat Üçüncü 20 Mart 2014 tarihinde geçirdi☎i 

elim bir kaza sonucu vefat etmi✄tir. Merhuma, Allah’tan rahmet, kederli 

ailesine, yakınlarına ve çalı✄ma arkada✄larına ba✄sa☎lı☎ı ve sabır diliyoruz. 

UPS’de Çalı✂an Üyemiz Ahmet Gezgin’i Kaybettik

UPS Kargo’da çalı✄an üyemiz Ahmet Gezgin 28 Nisan 2014 tarihinde vefat 

etmi✄tir. Merhuma, Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve çalı✄ma 

arkada✄larına ba✄sa☎lı☎ı ve sabır diliyoruz. 

UPS’de Çalı✂an Üyemiz Faruk Kara’yı Kaybettik

UPS Kargo’da çalı✄an üyemiz Faruk Kara 25 Temmuz 2014 tarihinde vefat 

etmi✄tir. Merhuma, Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve çalı✄ma 

arkada✄larına ba✄sa☎lı☎ı ve sabır diliyoruz. 

UPS’de Çalı✂an Üyemiz Fırat Altıntop’u Kaybettik

UPS Kargo’da çalı✄an üyemiz Fırat Altıntop 25 Temmuz 2014 tarihinde vefat 

etmi✄tir. Merhuma, Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve çalı✄ma 

arkada✄larına ba✄sa☎lı☎ı ve sabır diliyoruz. 

UPS’de Çalı✂an Üyemiz Binali Ta✂demir’i Kaybettik

UPS Kargo’da çalı✄an üyemiz Binali Ta✆demir vefat etmi✄tir. Merhuma, 

Allah’tan rahmet, geride bıraktı☎ı ailesine, yakınlarına ve çalı✄ma arkada✄larına 

ba✄sa☎lı☎ı ve sabır diliyoruz. 

Üyemiz Cem Koray Öksüzo✝lu’nu Kaybettik

UPS Kargoda çalı✄an Cem Koray Öksüzo✞lu vefat etmi✄tir. Merhuma, Allah’tan 

rahmet, geride bıraktı☎ı ailesine, yakınlarına ve çalı✄ma arkada✄larına 

ba✄sa☎lı☎ı ve sabır diliyoruz. 

VEFAT VE BA✟SA✠LI✠I 
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GEL✂R VERG✂S✂ TAR✂FES✂ 2014

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilme-

sinde esas alınan tarife ✄öyledir:

11.000 TL’ye kadar % 15

11.000 TL’den 27.000 TL’ye kadar % 20

27.000 TL’den 60.000 TL’ye kadar  % 27

60.000 TL’den 97.000 TL’ye kadar % 35

oranında vergilendirilir.

ASGAR☎ ÜCRET VE YASAL KES☎NT☎LER

(01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi)

Brüt Ücret 1.134 TL

Sigorta Primi ✆✝çi Payı 158,76 TL

✆✝sizlik Sigortası Primi ✆✝çi Payı 11,34 TL

Gelir Vergisi Matrahı 963,90 TL

Gelir Vergisi 144,59 TL

Damga Vergisi 8,61 TL

Kesintiler Toplamı 323,29 TL

Asgari Geçim ✞ndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 80,33 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AG✞) 891,04 TL

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


