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anlamda bir devrimi başlatacak olan 
bu Ana Tüzük değişikliklerine verdiği 
desteklerden, bize gösterdiği güvenden ve 
birlikte sendikamızı parlak bir geleceğe 
taşıma yönündeki kararlarından dolayı 12. 
Olağan Genel Kurulumuzu oluşturan tüm 
delegelerimize teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. 

Önümüzdeki dönem sendikalar ve 
işçiler açısından oldukça zor geçecek gibi 
görünmektedir. Bir yandan kazanılmış 
hakları korumak, bir yandan da hak ve 

Hepimizin bildiği gibi 18-19 Ocak 
2014 tarihlerinde 12. Olağan Genel 
Kurulumuzu gerçekleştirdik. 

Öncelikle bu genel kurulumuzun tüm 
üyelerimize, çalışanlarımıza, Türk 
sendikacılığına ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Bu Genel Kurulumuz gerçekleştirdiği 
çalışmalarla sendikamızın Türk işçi hareketi 
içinde daha saygın bir konuma doğru 
ilerleme yolunu sonuna kadar açmıştır. 

Bu nedenle de sendikamızda gerçek 

Genel Kurulumuz 
Teşkilatımıza
Hayırlı Olsun...

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası
Genel Başkanı
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özgürlükleri geliştirmek gibi görevler 
bizleri beklemektedir. 

Son günlerde ülkemiz sıkıntılı bir 
ekonomik darboğazdan geçmektedir. Halen 
ülkemizde; gelir dağılımındaki adaletsizlik 
had safhaya ulaşmış, TÜİK rakamlarına 
göre işsizlerin sayısı 2 milyon 743 bine 
ulaşmış, iş kazalarında ölenlerin sayısı 
neredeyse trafik kazaları ile yarışır hale 
gelmiştir. Nüfusun önemli bir bölümü açlık 
sınırının altında yaşamaktadır.

İş kazaları ülkemizde çalışan işçi 
kardeşlerimizin neredeyse korkulu rüyası 
haline gelmiştir. İnşaatta, tersanelerde, 
madenler de ve hatta yol yapımında her gün 
yeni bir haberle irkiliyoruz. 

Aslında durum basından okudukları-
mızdan daha vahimdir. Bizzat Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri 
bile ülkemizde her gün ortalama 220 iş 
kazası olduğunu ve bu kazalarda da günde 
ortalama 3 işçimizin hayatını kaybettiğini 
açıklamaktadır. 

Bu dünyanın neresinde olursa olsun 
kabul edilebilir bir durum değildir. Bu vahim 
durumun bir ucunda denetim diğer ucunda 
ise örgütlenme vardır. 

Bundan dolayı da öncelikle denetimler 
arttırılmalı ve sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller kaldırılmalıdır. Örgütlü 
toplum sistemdeki bozulmaların en etkili 
ilacıdır. Buna iş kazalarının önlenmesi de 
dahildir. 

Diğer yandan, Taşeron İşçilik çalışma 
hayatımızda hala kanayan bir yaradır.

Son dönemlerde ülkemizde pek çok iş 
kolunda ve temsilcisi olduğumuz iletişim 
sektöründe de artan bir oranda uygulanan 
taşeronluk sistemi ile kayıtdışı ve çok ucuz 
maliyetle işçi çalıştırılmaktadır.

Sayısı bir milyona yaklaşan taşeron 
işveren işçisi kardeşlerimizin, primsiz, 
yan ödemesiz, asgari ücretle, pek çok 

sosyal haklardan ve örgütlenmeden 
yoksun olarak çalıştırılmaktadır. Kıdem 
tazminatı ödememek için sözleşmeleri 
her yıl feshedilmekte, daha sonra ismi 
değiştirilmiş ama aslında aynı işverenle 
sözleşme imzalatmak gibi hileli yollara 
başvurularak, işten çıkarılma korkusu 
içinde çalıştırılmasına karşıyız.

Bunun adı çağdaş köleliktir.

Tek çözümü vardır o da sendikalılaş-
malarına izin verilmesidir.

Yolsuzlukların, talanların ekonomiye 
getirdiği yük her zaman olduğu gibi, 
bir şekilde gene çalışanın sırtına 
yüklenmeye çalışılmaktadır. Çalışan 
lehine olabilecek yasal düzenlemeler 
bir türlü çıkarılamamakta ya da 
uygulanamamaktadır.

Ülkemizdeki gelişmeleri üzülerek ama 
dikkatle izliyoruz. Demokratik kazanımlara, 
çağdaş hukuk düzenlemelerine, evet. Ama 
ne adla, hangi yol ve yöntemle getirilmeye 
çalışılırsa çalışılsın ülke bütünlüğüne 
yönelik uygulamalar karşısında Türkiye 
Haber-İş Sendikası olarak dimdik ayakta 
olduğumuzun bilinmesini isterim.

Öncelikle, içinde bulunduğumuz 
dönem çalışma hayatının ve özellikle de 
sendikaların küreselleşmenin her yönden 
gelen saldırılarına hedef olduğu bir 
dönemdir. Bu dönemde ayakta kalabilmenin 
en önemli araçlarından biri de sendikaların 
değişen koşullara uygun olarak yeniden 
yapılanmalarıdır. 

52 yıllık bu yapıya sahip çıkın. Bu yapıyı 
sarsmayın ve sarsmağa çalışanlara da izin 
vermeyin.

Bu düşüncelerle teşkilatımıza ve 
üyelerimize saygılar sunar, mutlu, sağlıklı 
ve esenlik dolu günler dilerim.
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Genel Sekreterimiz Ümit         
Kaymal genel kurulun yapılabilme-
sı için gerekli çoğunluğun sağlan-
dığını ifade ederek, genel kurulun 
yapılmasında herhangi bir yasal 
engelin bulunmadığını söyleyerek, 
açılış konuşmasını yapmak üzere 
Genel Başkanımız Veli Solak’ı kür-
süye davet etti.

Genel Kurulun açılış konuş-
masını Genel Başkanımız Veli                  
Solak yaptı.  Genel Başkanımız Veli 
Solak konuşmasında, ülkenin ve 

yal Güvenlik Bakanı Nihad    Matkap, 
Türk-İş’e bağlı sendikaların başkan 
ve yöneticileri, siyasi parti temsilci-
leri, misafirler ve delegeler katıldı.

Genel Kurulu, Başkanlığını Türk-
İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 
Yardımcılıklarını Türk Harb-İş Sen-
dikası Genel Başkanı Bayram Bozal 
ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel 
Başkanı Zekeriye Nazlım, katip üye-
liklerini ise delegelerden Ali Özler 
ile Kahraman Yavuz’un yaptığı Divan 
Heyeti yönetti.

Türkiye Haber-İş Sendikası 12. 
Olağan Genel Kurulu 18-19 
Ocak 2014 tarihinde Büyük 

Anadolu Oteli’nde yapıldı.

Genel Kurula, Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, Genel Sek-
reter Pevrul Kavlak, Genel Mali 
Sekreter Ramazan Ağar, Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Mevlüt Karakaya, CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı eski Çalışma ve Sos-

 YÖNETİM KURULUMUZ GÜVEN TAZELEDİ
  Veli Solak Genel Başkanlığa,
  Ümit Kaymal Genel Sekreterliğe,
  Kemal İlçioğlu Genel Mali Sekreterliğe,
  Sedat Güney Genel Eğitim Sekreterliğine,
  Mücayit Özdemir Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine yeniden seçildi.

Türkiye Haber-İş Sendikası
12. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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uygulamaları ve dolayısıyla sen-
dikal örgütlenmeden yoksundur. 
Bunlar kayıt dışı çalışmaktadır. 
Tüm çalışanlar ele alındığında ise 
ülkemizdeki sendikalaşma sade-
ce yüzde 6’lar 7’ler düzeyindedir. 
Bizler, emeğini koyarak alın teriyle 
geçinen insanlarız. Bu emeğimizin 
karşılığı olan nafakamızı korumak 
için mücadele de en doğal hak-
kımızdır. İşte bu kadar aziz olan 
emeğin korunmasında sendikal 
örgütlenme hayati bir işlevi yerine 
getirmektedir.

Yine ülkemizde işsiz sayısı 
her geçen gün artmaktadır. Mil-
yonlarca işsiz halen çalışmakta 
olanların karşısına çıkarılmakta 
ve çalışanlara kölelik şartlarında 

çalışma hayatının gündemindeki 
konuları değerlendirdi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
konuşmasında şunları söyledi:

“Demokrasinin olmazsa ol-
mazı örgütlü toplumdur. Ancak 
Türkiye’de sendikalar ne yazık ki 
örgütlenme konusunda büyük sı-
kıntıların, sorunların yaşandığı, 
baskı ve tehditlerin devam ettiği 
bir durumla karşı karşıyadır. Biz 
sendikaya üye olduğumuz için iş-
ten atıldığımız bir ülke değil, her-
kesin özgürce sendikalı olabildiği 
bir ülke için mücadele etmeliyiz.

Ülkemizde 10 milyona yakın nü-
fus hiçbir kayda tabi olmadan ça-
lıştığı için zaten çalışma mevzuatı 

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası Genel Başkanı

istihdam bir çözüm yolu olarak da-
yatılmaktadır. İşsizlerin umudu ve 
çaresizliği istismar edilmektedir. 
İşsizliğin seçeneği düşük gelir ve 
olumsuz çalışma koşulları olma-
malıdır. Asıl hedef, insana yakı-
şır iş koşullarının sağlanmasıdır. 
Unutulmamalıdır ki çalışma hakkı 
temel insan hakkıdır.

Türkiye’de gündeme getirilmek 
istenen; ulusal istihdam stratejisi, 
esnek çalışma, kıdem tazminatı 
fonu, özel istihdam büroları, geçici 
işçi çalıştırma gibi konular hep ça-
lışan aleyhine olan çalışmalardır. 
Hükümet bir süre önce rafa kal-
dırdığını açıkladığı kıdem tazmi-
natı fonu konusunu, birileri sürekli 
yeniden gündeme getirmeye ça-
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Kayıt dışındaki 10 milyon dola-
yındaki çalışanımız ile Sosyal Gü-
venlik Kurumu resmi kayıtlarına 
göre çalışanların yüzde 72’si asga-
ri ücret ve altında aylık almaktadır. 
Belirlenen asgari ücret düzeyi ye-
tersiz ve ülkenin bugünkü koşul-
larında “insan onuruna yaraşır bir 
yaşam düzeyi” sağlamaktan uzak-
tır.

Belirlenen bu asgari ücret, ül-
kede uygulanmakta olan ekono-
mik ve sosyal politikaların önemli 
bir göstergesidir. Siyasal iktidarın 
ve işverenlerin çalışanlara yak-
laşımının yansımasıdır. İşsizlik 
gerekçe gösterilerek çalışanlar 
aileleriyle birlikte yoksulluğa terk 
edilmişlerdir. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun bir üyesi olarak 
işveren-hükümet kesimi temsilci-
lerinin oy çoğunluğuyla belirlediği 
asgari ücrete katılmıyoruz. Son bir 
yılda doğalgaz fiyatları %34, ben-
zin ve mazot %24, elektrik %19, 
ekmek %26, simit  %40 oranında 
artıyor fakat Türkiye İstatistik Ku-
rumu enflasyon oranını %7,32 ola-
rak açıklıyor.

Son bir yılda memura %3, 
emekliye %3 zam layık görüldü. 
İşçiye, memura dönüp bakın sizleri 
enflasyona ezdirmiyoruz diyorlar. 
Oysa geçen yıla göre hep birlikte 
fakirleşiyoruz. Çiftçinin durumu, 
işçinin ve memurun durumu gün-
den güne daha da kötüye gidiyor.

Hepimizin bildiği gibi emeğin 
sömürüsünün diğer bir yolu taşe-
ronlaşmadır. Bu günde taşeron-
laşma örgütlenmenin önündeki 
en büyük engeldir. Bir işletmenin 
içinde birçok taşeronun bulunması 
hak arama yollarını ve örgütlemeyi 
zorlaştırmıştır. Esnek çalışma ile 
işyerleri korunmuş, işçilerin hak-
ları yine yok sayılmıştır.

Çalışma hayatına ve işçinin ka-
zanılmış haklarına yönelik saldı-
rılar sürekli devam etmektedir. 

dan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 
Ülkemizin en önemli sorunların-
dan biri de adaletsiz vergi siste-
midir. Her yıl olduğu gibi bu yılda 
vergi şampiyonu asgari ücretlidir. 
Anayasa’nın 73. Maddesinde belir-
tildiği gibi az kazanandan az, çok 
kazanandan çok vergi alınması ne 
yazık ki ülkemizde uygulanma-
maktadır.

Türk-İş’in Aralık 2013 araş-
tırmasına göre, açlık sınırı 1.082 
lira ve yoksulluk sınırı ise 3.523 
lira iken net 846 liralık bir asgari 
ücrete mahkum edilen dar gelir-
li ve yoksullar, dolaylı ve dolaysız 
vergiler, harçlar, kesintiler, kamu 
mallarına yapılan zamlar ve hükü-
metin yanlış ekonomi yönetiminin 
bedelini ödemeye zorlanmıştır.

lışmaktadır. Bu konuda yürütülen 
yasa tasarısı çalışmalarını yakın-
dan takip edip, Konfederasyonu-
muz TÜRK-İŞ’in Genel Kurulunda 
almış olduğu genel grev kararı da 
dahil olmak üzere, her türlü ey-
lemliliği hayata geçirmeli ve çalı-
şanlar aleyhine olan bu çalışmaları 
geri püskürtmeliyiz.

Biz geçmişteki fonları çok iyi 
biliyoruz. Fonların yapısı ve uy-
gulaması hiçbir zaman işçi lehine 
olmamıştır. Kıdem Tazminatı Türk 
işçi hareketi için ya hep ya hiç da-
vasıdır. Tüm çalışanların en doğal 
hakkı olan Kıdem Tazminatı hiçbir 
sebeple pazarlık konusu yapıla-
maz. Kısacası Kıdem Tazminatı 
konusu Türk-İş topluluğunun ihlal 
edilemez kırmızıçizgisidir. Bun-
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Türkiye’de çalışma yaşamına, Türk-
İş’e ve Türkiye Haber-İş Sendikası 
üyelerine hayırlı olmasını dileyerek 
“Değerli arkadaşım, dostum, Veli 
Başkan, bana bu öneriyi getirdi-
ğinde bundan onur duydum,  mut-
luluk duydum. Hepinizi şahsım ve 
TÜRK-İŞ topluluğu adına sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum” dedi.

Divan Başkanı ve Türk-İş Genel 
Sekreteri Pevrul Kavlak konuşma-
sında gündemdeki konuları ve ça-
lışma hayatında yaşanan gelişme-
leri değerlendirerek özetle şunları 
söyledi:

“Bugün bu genel kurulda, siz-
lerle beraber olmaktan, Haber-
İş’i böylesine güçlü ve birlik için-
de görmekten mutluyum. Çünkü 

Hala daha yetmezmiş gibi çalışma 
hayatını kökten değiştirmeye uğ-
raşıyorlar.

Bir ülkede sendikalar toplumun 
nabzının attığı kurumlardır. Sendi-
kalar demokrasinin, birlik ve be-
raberliğin, üretimin, verimliliğin, 
hakça rekabetin, sürdürülebilir bir 
kalkınmanın adil gelir dağılımının 
bir teminatıdır. Bu nedenle sendi-
kamıza sahip çıkmak asli görevi-
mizdir.

Bugüne kadar birçok zorluğun 
üstesinden geldiğimiz gibi bundan 
sonra da her türlü problemi birlik 
ve beraberliğimiz sayesinde çö-
zeceğimizden hiç şüphem yoktur. 
Bu duygu ve düşüncelerle; Sen-
dikamızın 12 inci Olağan Genel 
Kurulu’nun ülkemize, milletimize, 
Türk Çalışma Hayatına ve teşkila-
tımıza hayırlar getirmesini diliyor, 
hepinize yetkili kurullarım adına 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

Divan Başkanı ve Türk-İş Genel 
Sekreteri Pevrul Kavlak, divan te-
şekkülünde kendisine ve arkadaş-
larına gösterilen ilgi ve güvenden 
dolayı genel kurula teşekkür etti.

Divan Başkanı ve Türk-İş Genel 
Sekreteri Pevrul Kavlak, genel ku-
rula hitaben yaptığı konuşmasın-
da gerçekleştirilen genel kurulun 

hepinizin bildiği gibi, Haber-İş 
Sendikası, özelleştirme belasının 
mağdurlarından biridir. Ülkemizde 
iletişim sektörünün büyük ve güç-
lü kuruluşu, ülkemizin en büyük 
üçüncü şirketi konumundaki Türk 
Telekom gibi dev bir kuruluş, özel-
leştirilerek kamunun elinden çıka-
rıldı. Çoğunluk hisseleri yabancı 
bir kuruluşa satıldı. Özelleştirilen 
her kurumda olduğu gibi, Türk Te-
lekom çalışanları da mağdur edil-
di. Türk Telekom’da esnek çalışma 
koşulları dayatıldı. Sendikalı per-
sonelin kapsamını daraltıldı. Bu ve 
benzeri uygulamalarla Haber-İş 
Sendikamız birçok dayatmalarla 
karşı karşıya bırakıldı. Haber-İş bu 
süreçte büyük bir sınav verdi. Bu 

Pevrul KAVLAK
Türk-İş Genel Sekreteri
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muştur. Bunun adı düşüş değildir 
arkadaşlarım. Resmen çöküştür. 
Yaşadığımız süreç, artık sendika-
lar için ya hep ya hiç zamanıdır. 
Ya güçlü olacağız, temsil ettiğimiz 
kitlenin hak ve çıkarlarını koru-
yup geliştireceğiz. Ya da hakkımı-
za razı olup, bir kenarda oturaca-
ğız. Hatırlayın; Kıdem tazminatı 
tartışmalarının gündemde oldu-
ğu günlerde Ankara Sanayi Odası 
Başkanı bir açıklama yaptı. Sayın 
Başbakana ve Çalışma Bakanına 
seslenerek, “Bu konuyu çalışan-
ların yüzde 3’ünü temsil edenlerle 
çözüme kavuşturamazsınız, baş-
ka kesimlerle görüşün” dedi. Kim 
o çalışanların yüzde 3’ünü temsil 
edenler? Bizleriz. Sendikalar. Yani 
arkadaşlarım, Ellerinden gelse, 
kıdem tazminatı hakkımızla ilgili 
bize söz hakkı bile vermeyecekler. 
Bu konuyu bile bizimle görüşme-
yecekler. Bizi tribüne yollayacak-
lar. Onlar, ellerinden gelse, sen-
dikalarımızı bile kapatacaklar. İşte 
bu ülkede sendikaya, işçi haklarına 
bakış bu. Düşünce bu. Bu anlayışı, 
bu düşünceyi, mahkûm etmemiz 
lazım. Bu yaklaşımı tersine çevir-
memiz lazım. Mücadele etmemiz 
lazım. Ancak gelecek için müca-
dele ederken, tarihe de bakmalı, 

dimdik ayaktaysa, Sendikal müca-
delede yerini alabiliyorsa, bura-
daki herkes kadar dağın başında 
tel çeken arkadaşımın da emeği 
büyüktür. Buradan onlara, tüm 
Haber-İş üyelerine sevgilerimi, 
saygılarımı iletiyorum.

Sizlerin elde ettiğiniz bu başarı, 
küçümsenecek bir başarı değildir. 
Çünkü biliyorsunuz, ülkemiz sen-
dikal hareketi, çok önemli bir dar-
boğazdan geçiyor. Zor günler ya-
şıyoruz. Son dönemde bu öyle bir 
noktaya geldi ki, yasal grev hakkını 
kullanan sendikalar, toplum gö-
zünde suçlu ilan edildi. Bastırılmış 
ve sindirilmiş işçi sınıfı, greve bile 
çıkamaz oldu. Bunun örneklerini 
son dönemde hep birlikte gördük. 
Bundan büyük bir acı duyuyoruz. 
O nedenle, Haber-İş Sendika-
sı, ortaya koyduğu mücadeleyle, 
ayakta kalarak çok önemli bir iş 
başardı. Bakın; Hemen her sen-
dikal toplantıda, ısrarla söylüyo-
rum; Türkiye’de sendikalı işçi sa-
yısı giderek azalmaktadır. 1980’li 
yıllarda nüfusumuz 45 milyonken 
2,5 milyon olan sendikalı sayısı, 
bugün 600-700 bin arasında sıkışıp 
kalmıştır. Nüfusumuz ikiye katlan-
mış, sendikalı işçi sayısı dibe vur-

dayatmalara karşı, onurlu mazisi-
ne ve Türk işçi hareketine yakışan 
tavrıyla direndi. Temsil ettiği kit-
lenin hak ve çıkarlarını gözetmek 
adına, bu dayatmaları kabul etme-
yerek, işverenin tavrına boyun eğ-
medi. Bütün bu sürecin devamın-
da, Haber-İş’in 16 Ekim 2007 günü 
25 bin işçiyle başlayan Türk Tele-
kom grevi, kurumda yaşanan ilk 
grev oldu. Grev esnasında ortaya 
konan sendikal dayanışma ve mü-
cadele, ülkemizdeki tüm çalışan-
lara büyük bir moral sağladı. Türk 
sendikal mücadele tarihine önemli 
bir sayfa olarak geçti. Haber-İş, bu 
badireyi de en az zararla atlatma-
sını bildi.

Ancak,  özellikle son dönem-
de, Veli Başkan ve arkadaşlarının 
işbaşına geldiği günden bu yana, 
Haber-İş’in gösterdiği perfor-
mans gerçekten hepimizin takdi-
rini topladı. Türk Telekom, PTT ve 
TÜRKSAT’ta yaptığı örgütlenme 
mücadelesi ile Türkiye Haber-İş 
Sendikası, bizden alkış almaya 
hak kazandı. Ben başta Sayın Ge-
nel Başkanınız, değerli arkadaşım 
Veli Solak olmak üzere, bu zorlu 
süreçte emeği geçen herkesi kut-
luyorum. Bütün bu yaşananlara 
rağmen, Haber-İş Sendikası hala 

Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı

Mevlüt KARAKAYA
MHP Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkan Adayı

Nihad MATKAP
CHP Genel Başkan Yardımcısı
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kurmaktı. Küresel sermaye bunu 
başardı. Sendikacılar karalandı, 
suçlandı. Amaca ulaşıldı. Ancak bu 
saldırılar hiç bitmedi. Hala devam 
ediyor. İşte görüyorsunuz, şimdi 
de son kalemize, kıdem tazmina-
tı hakkımıza saldırılıyor. Çalışma 
hayatının gündeminde sürekli aynı 
konular var. Hiç kimse, işçilerimi-
ze şu hakkı verelim, şu haksızlığı 
giderelim demiyor. Varsa yoksa 
gündemlerinde üç konu... Kıdem 
tazminatı, taşeronlaşma, özel is-
tihdam bürolarına işçi kiralama 
yetkisi verilmesi. Sayın Başbakan 
“Kıdem tazminatı ile alakalı her 
şey spekülasyondur. Sadece ikti-
darı yıpratmaya yöneliktir.” dedi. 
Ayrıca hatırlayınız, Daha önce bir 
bayram arifesinde Sayın Başba-
kan bu konuyla ilgili bize yine bir 
müjde vermişti. Çalışma Meclisi 
toplantısında, “İşçi ve işveren ke-
simleri anlaşmadıkça, bizim kıdem 
tazminatıyla ilgili bir girişimimiz 

ondan dersler çıkarmalıyız değerli 
arkadaşlarım, Ülkemizde sendi-
kal hareket 30 yıldır saldırı altın-
da. Tam 30 yıldır, işçiler ve onların 
örgütleri bastırılmaya, etkisizleş-
tirmeye, sindirilmeye çalışılıyor. 
30 yıldır, sendikalar, sendikacılar 
karalanmaya, küçük düşürülme-
ye, itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. 
Özgüvenimiz yok ediliyor. Toplum, 
sendika fikrinden uzaklaştırılıyor. 
Sendikacılar temsil ettikleri kit-
leden soyutlanmak isteniyor. Bu-
rada amaç, uygulanan neoliberal 
ekonomik politikalar karşısında 
güçsüz, etkisiz, kendi iç sorunla-
rıyla boğuşan, itibarsızlaştırılmış 
bir sendikal hareket yaratmaktı. 
Amaç, özelleştirme yağması kar-
şısında direnemeyen bir işçi ha-
reketiydi. Amaç, işverenlerin tüm 
taleplerinin hayata geçirilmesiydi. 
Amaç, “Bugüne kadar işçiler güldü 
biz ağladık, artık biz güleceğiz on-
lar ağlayacak” diyenlerin düzenini 

olmayacak” demişti. O halde olan 
nedir arkadaşlar? Kıdem tazmi-
natı konusu neden gündemden 
hiç düşmüyor? Neden kapalı ka-
pılar ardında planlar, projeler ha-
zırlanıyor? Neden sürekli basına 
sızdırılıyor? Neden? Çünkü biraz 
önce Ankara Sanayi Odası Başkanı 
örneğinde olduğu gibi, onlar bizi 
muhatap dahi kabul etmek istemi-
yorlar. Bizi yok etmek istiyorlar. 
Onlar işçi hak ve özgürlüklerini, 
sendikal hak ve özgürlükleri daha 
fazla budamanın yollarını arıyor-
lar. Hep bizden almak istiyorlar. 
Her platformda söyledim, burada 
da söylüyorum. Biz, onların istedi-
ği düzene evet demeyiz. Çünkü on-
ların istediği düzende sendika yok. 
Toplu sözleşme yok. İnsan yok. İn-
sanlık yok. Ama yağma yok beyler. 
Biz burada olduğumuz sürece, size 
bu fırsatı vermeyeceğiz. Direnece-
ğiz. Sonuna kadar direneceğiz.
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siyasi konular hakkında değerlen-
dirme yaparak genel kurulun hayır-
lar getirmesini diledi.

MHP Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Mevlüt Karakaya, 
genel kurulda yaptığı konuşmada 
kendisinin sürekli saha çalışma-
sı yaptığını ve Ankara’nın değişi-
me hazır olduğunu belirterek, “Biz 
Ankara’yı yönetmeye de, Türkiye’yi 
yönetmeye de hazırız. MHP‘den 
başka yönetecek bir parti de yok. 
Bizim projemiz kişiyi değil; zihni-
yeti, davayı, Ankara’yı ve burada 
yaşayanları zirveye taşımaktır’’ 
dedi ve ülkemizdeki güncel siyasal 
ve ekonomik sorunlara dikkat çeke-
rek, genel kurulun başarılı olması 
temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcı-
sı eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Nihad Matkap güncel eko-
nomik ve siyasi konular hakkında 
değerlendirmeler yaparak, hükü-
metin uyguladığı yanlış politikaları 
eleştirdi ve genel kurulun hayırlar 
getirmesini dileyerek konuşmasını 
tamamladı.

Genel kurulun ikinci gününde 
zorunlu organlar için seçimler ya-
pıldı. Yapılan seçimlerin sonucun-
da; Genel Başkanlığa Veli Solak, 
Genel Sekreterliğe Ümit Kaymal, 
Genel Mali Sekreterliğe Kemal İl-
çioğlu, Genel Eğitim Sekreterliğine 
Sedat Güney, Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreterliğine Mücayit Özdemir 
yeniden seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanma-
sından sonra Genel Başkanımız Veli 
Solak, kendisi ve ekibine gösterilen 
güvenden dolayı herkese teşekkür 
ederek, bu günden sonra birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket ede-
rek önümüzde duran tüm sıkıntıları 
hep birlikte aşacağız dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, kendisinden önceki konuş-
macıların ülkenin ve çalışma haya-
tının gündemindeki konular hakkın-
da gerekli bilgileri verdiklerini ifade 
etti. Türk-İş’in teşkilat yapısından 
bahseden Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay, Türk-İş’in çok büyük 
bir teşkilat olduğunu, Türk-İş’in 61 
yıldır ayakta duran köklü bir çınar 
olduğunu belirtti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, yirmi gün önce Milas’da 
30.000 kişiyle miting yaptıklarını, 
50.000 kişilik bir ilçede böyle bir 
miting yapılmasının çok önemli ol-
duğunu ancak ertesi gün gazetelere 
bakıldığında yapılan mitingle ilgili 
iki üç gazete dışında üç satır yazı 
yer almadığını ifade ederek, “bizim 
örgütlü olmamız gereken yerlerin 
başında gazeteler olması lazım, 
maalesef biz en az burada örgütlü-
yüz. Bu gazeteler mazlumun, mağ-
durun, işçinin, işsizin, emeklinin 
problemlerini gündeme getirmesi 
gerekiyor. Ancak bizim buralarda 
örgütlülük oranımız %3 demokrasi 
buralarda ama biz burada yokuz“ 
dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, güncel ekonomik, sosyal ve 

Kıdem tazminatı, işçi sınıfının 
77 yıl önce elde ettiği bir haktır. Hiç 
merak etmeyin. Dert etmeyin. Kı-
dem tazminatı, Türkiye işçi sınıfı-
nın ve TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir 
dedik, orada durduk. Buna ceva-
bımız genel grev olacaktır, dedik. 
Bu ülkede TÜRK-İŞ olduğu sürece, 
TÜRK-İŞ bu işe evet demediği sü-
rece, kıdem tazminatımıza kimse 
dokunamaz. İşte bakın; Geçen gün 
Sayın Çalışma Bakanı açıkladı. “Kı-
dem tazminatı konusu rafa kalktı” 
dedi. ‘’Başka bir bahara’’ dedi. 
Bunu TÜRK-İŞ başardı. Bunu sizler 
başardınız. TÜRK-İŞ’in arkasında 
dağ gibi durarak başardınız. Sizleri 
kutluyorum. TÜRK-İŞ üyesi tüm iş-
çileri alınlarından öpüyorum.

Bu sorunları elbette aşaca-
ğız. Aşacağız ama nasıl? Mücade-
le ederek, Birlik olarak, Örgütlü 
olarak, Güçlü olarak, Nerede?  
Güç neredeyse orada, TÜRK-İŞ’te, 
Haber-İş’te.

Bu duygularla Haber-İş Sendi-
kamızın Genel Kuruluna başarılar 
diliyorum. Ülkemize, işçi sınıfına 
ve Haber-İş topluluğuna hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum. Hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun. Var olun” 
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18-19 Ocak 2014 tarihinde yapılan Türkiye Haber-İş Sendikamızın 12. Olağan Genel Kurulu’nda göreve yeniden 
seçilen Genel Başkanımız Veli Solak ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi kutlama ziyaretleri devam ediyor.

Kutlama Ziyaretleri

19.02.2014 / TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Genel Merkezimize gelerek Genel Başkanımız Veli Solak ile 
Yönetim Kurulu Üyelerimize kutlama ziyaretinde bulundu.

20.01.2014 /Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ve Genel Mali Sekreter Celalettin Meriçli Genel 
Merkezimize gelerek kutlama ziyaretinde bulundular.

29.01.2014 / Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, 
Genel Sekreter Metin Güney ve Genel Mali Sekreter Mehmet Karaarslanoğlu Genel Merkezimize gelerek kutlama 
ziyaretinde bulundular.
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28.01.2014 / Ankara Merkez Şube Başkanı Tagi İş, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Baştemsilciler ve Temsilciler Genel 
Merkezimize gelerek kutlama ziyaretinde bulundu.

28.01.2014 / TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Ali Ok, 
Genel Merkezimize gelerek kutlama ziyaretinde bulundu.

28.01.2014 / Ankara Merkez Şube ziyareti.

23.01.2014 / Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara 
Şube Yönetim Kurulu ve Ankara 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Merkezimize gelerek kutlama ziyare-
tinde bulundular.
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29.01.2014 / Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Bedret-
tin Kaykaç ve Genel Mali Sekreter İlhami Polat Genel 
Merkezimize gelerek kutlama ziyaretinde bulundular.

11.02.2014 / Pınarbaşılılar Derneği Genel Başkanı Le-
vent Bozdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Başka-
nımız Veli Solak’a kutlama ziyaretinde bulundular.

12.02.2014 / Halkbank Ankara 2. Bölge Koordinatörü  
Ali İpek ve Yardımcıları Genel Başkanımız Veli Solak’a 
kutlama ziyaretinde bulundular.

14.02.2014 / TÜRKSAT A.Ş. bünyesinde çalışan Temsilcimiz Atilla Evmez ve üyelerimiz Genel Merkezimize gelerek 
Genel Başkanımız Veli Solak ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kutlama ziyaretinde bulundular.

21.01.2014 / Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı 
Zekeriye Nazlım ve Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sek-
reteri Cengiz Gözüküçük Genel Merkezimize gelerek 
kutlama ziyaretinde bulundular.
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2013 Yılı Temsilciler Kurulu 
Toplantılarımız Tamamlandı

ki konuları, işkolumuzda yaşanan 
gelişmeleri ve teşkilatımızın genel 
çalışmalarını değerlendirdi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
ülkemizde işsizliğin ve yoksulluğun 
her geçen gün arttığını, insanların 
güvencesiz ortamlarda ve örgütsüz 
olarak çalışmak zorunda bırakıldı-
ğını söyledi. 

Genel Başkanımız Veli Solak 
taşeronlaşma konusunda bilgi ve-
rerek, “Türkiye’de, devletin resmi 
rakamlarına göre kamu da 580 bin 
civarında taşeron işçisi çalışıyor. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı dahil tüm kamu kuruluşlarında 
taşeron işçisi bulunmaktadır. Bun-
ların 470 bin kadarı temizlik işçisi 
kadrosunda. Ama temizlik işçisi 
kadrosunda görünenler aslında 
asıl işi yapıyorlar. Bizimde işyerle-
rimizde taşeron çalıştırılıyor. Önü-
müzdeki günlerde taşeronla ilgili 
mücadelemize başlayacağız.” dedi.

Taşeron konusu ile ilgili kaza-
nılmış mahkeme kararlarının bu-
lunduğunu ifade eden Genel Baş-
kanımız Veli Solak,  “Bu sorunun 
çözümünü artık hükümet de istiyor 

Genel Sekreterimiz Ümit Kaymal, 
Genel Mali Sekreterimiz Kemal İl-
çioğlu, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Sedat Güney, Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreterimiz Mücayit Özdemir, 
Şube Başkanlarımız, Şube Sekre-
terlerimiz, Şube Mali Sekreterle-
rimiz, Bölge Temsilcilerimiz, Baş-
temsilcilerimiz ve temsilcilerimiz 
katıldı.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
temsilciler kurulu toplantıların da 
yaptığı konuşmalarında, ülkemizin 
ve çalışma hayatının gündeminde-

ubelerimizin 2013 Yılı Temsil-
ciler Kurulu toplantıları, 18-
22 Aralık 2013 tarihlerinde ve 

25-29 Aralık 2013 tarihlerinde An-
talya-Kemer Grand Haber Hotel’de 
yapıldı. Temsilciler Kurulu toplantı-
larına Ankara, İstanbul Avrupa Ya-
kası, İzmir, Kayseri Adana, Antalya, 
Diyarbakır, Erzurum, Samsun, İs-
tanbul Anadolu Yakası Şubelerimiz 
ve Trabzon Bölge Temsilciliğimiz 
katıldı.

Temsilciler Kurulu toplantıları-
na, Genel Başkanımız Veli Solak, 

Ş
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tır. Bu sorunun çözümü de bize na-
sip oldu. Uzun uğraşlar sonucu bir 
bölümünü kredi kullanmak sureti 
ile her iki sendikamıza olan bor-
cumuzu ödeyerek otelimizin üze-
rindeki ipoteği kaldırmış bulunu-

üyelerimize 1000’er lira (birer mil-
yar lira)  ödendiğini hatırlatan Genel 
Başkanımız Veli Solak, “O günden 
bu yana her iki sendikaya da hiçbir 
ödeme yapılmamış ve alınan para-
nın üzerine yasal faiz uygulanmış-

TÜRK-İŞ’ de istiyor. Ama taşeron 
sorununu çözeceğiz derken diğer 
taraftan başta kıdem tazminatı ol-
mak üzere haklarımızı elimizden 
almak isterlerse buna evet deme-
miz mümkün değildir. TÜRK-İŞ’in 
bu konuda alınmış genel kurul 
kararları var. Ne yapılması gere-
kiyorsa onu yaparız.” diye konuştu.

Görüşmeleri devam eden Asgari 
Ücrete de değinen Genel Başkanı-
mız Veli Solak, “Bende Komisyon-
da bulunuyorum. Bildiğiniz gibi As-
gari Ücret geçim ücreti değildir. 12 
milyon insan umutla Asgari ücreti 
bekliyor.” dedi.

2007 yılında yapılan Türk Tele-
kom grevinde Yol-İş Sendikası ve 
Tes-İş sendikasından otelimiz ipo-
tek edilerek borç para alındığını ve 
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konuşmasında sendikal çalışma-
lar hakkında da geniş bilgiler verdi 
ve temsilciler kurulu toplantısında 
anlatılan konuların mutlaka işyer-
lerinde üyelerimize aktarılmasını 
istedi. 

Genel Başkanımız Veli Solak, 
yapılan temsilciler kurulu toplantı-
sının başta ülkemize, Türk işçi ha-
reketine ve Türkiye Haber-İş ailesi-
ne hayırlı olmasını dileyerek konuş-
masını tamamladı.

Toplantının sonunda Ankara 
Merkez Şube Yöneticilerimiz ve 
Kütahya Baştemsilcimiz Abdullah 
Yiğit tarafından Genel Merkez Yö-
neticilerimize Fincan Takımı hediye 
edildi.

Veli Solak, “Birlik ve beraberliği-

mizi daha da güçlendirerek, işimi-

ze ve ekmeğimize sahip çıkacağız.” 

diye konuştu.

Genel Başkanımız Veli Solak 

yoruz. Teşkilatımıza hayırlı olsun” 
diye konuştu.

Genel Başkanımız Veli Solak 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. tara-
fından üyelerimizden kesilen lokum 
primlerinin tahsili için açılan grup 
davasının üyelerimizin lehine so-
nuçlandığının bilgisini verdi.

Performans konusunda da açık-
lamalarda bulunan Genel Başka-
nımız Veli Solak, “Performans ko-
nusunda sendikamızı tavrını her 
fırsatta söylüyoruz. Bu tavrımızın 
değişmeyeceğini hem arkadaşları-
mızın hem de işverenimizin bilme-
sini istiyoruz” dedi.

Sendikal birlik ve beraberliğin 
önemine değinen Genel Başkanımız 
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  İzmir Şubesi   Kayseri Şubesi

  Adana Şubesi   Antalya Şubesi

  Diyarbakır Şubesi   Erzurum Şubesi

  İstanbul Anadolu Yakası Şubesi   Samsun Şubesi

  Ankara Merkez Şubesi   İstanbul Avrupa Yakası Şubesi
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Temsilci Kurulu Toplantılarının 
ardından Kişisel Gelişim Uzmanı 
Gül Ayşe Yetmez tarafından tüm 
temsilcilerimize, “Kişisel ve Ku-
rumsal Aidiyetimiz”, “Örgütlenme 
Nedir? Neden Örgütlenmeye İhti-
yacımız Vardır?”, “İtiraz Yönetme 
ve İkna Yöntemleri” konularında 
seminer verildi. Seminere Genel 
Merkez Yöneticilerimiz de katıldılar. 
Seminere temsilcilerimiz tarafın-
dan büyük ilgi gösterildi.

Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal, Kişisel Gelişim Uzmanı Gül 
Ayşe Yetmez’e sendikamız adına bir 
buket çiçek verdi.

Gül Ayşe YETMEZ
Kişisel Gelişim Uzmanı

Temsilcilerimize Seminer Verildi
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Türkiye Haber-İş Sendikası 

ile Türksat Uydu Haberleş-

me Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

arasında yürütülen 2. Dönem İşlet-

me Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-

ri 02 Ocak 2014 tarihinde anlaşma 

ile sonuçlandı ve Toplu İş Sözleş-

mesi imza altına alındı.

Türksat Uydu Haberleşme Kablo 

TV ve İşletme A.Ş. de yapılan görüş-

melere; Türksat Genel Müdürümüz 

Dr. Özkan Dalbay, Genel Müdür 

Yardımcımız Dr. İbrahim Öz,  Genel 

Başkanımız Veli Solak, Genel Sek-

reterimiz Ümit Kaymal, Genel Eği-

tim Sekreterimiz Sedat Güney, Ge-

nel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 

Mücayit Özdemir, Ankara Merkez 

Şube Başkanımız Tagi İş, Şube Sek-

reterimiz Yusuf Eriş, Hukuk Müşa-

virlerimiz Av. Serkan Mercimek ve 

Av. Ali Balıkçı katıldı.

Taraflar, imzalanan Türksat 

Uydu Haberleşme Kablo TV ve İş-

letme A.Ş. 2. Dönem İşletme Toplu 

İş Sözleşmesi ülkemize, Türksat’a, 

üyelerimize ve sendikamıza hayırlı 

olmasını dilediler.

Tüm üyelerimize birinci yıl için % 

9 zam yapılacak. İkinci yıl için % 5 

zam yapılacak, ancak bu oran 2015 

yılı kamu sözleşmesi oranın altında 

kalması halinde veya  (TEFE+TÜFE) 

/2+1 oranından aşağıda olması ha-

linde bu oranlardan hangisi yüksek 

ise o oran uygulanacak.

Doğum, ölüm v.s. gibi izinlerde 

önemli ölçüde artış yapıldı.

Tüm üyelerimize Kaza Sigortası 

yapılması kararlaştırıldı.

Diğer Sosyal yardımlarda da 

önemli artışlar sağlanmıştır.

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve 
İşletme A.Ş. 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 

Görüşmeleri Anlaşma İle Sonuçlandı
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kararı burada, kadrom nerede?” 
yazılı dövizler taşıdılar.

“Kölelik Düzenine Son” mitingi-
nin önünde imam, patron ve firavun 
üçgeni tarafından zincirle bağlan-
mış işçilerin mizanseni dikkat çekti. 
İşçiler, taşeron yol, taşeron baraj ve 
taşeron inşaat işçisi yazılı beyaz ke-
fenler giyip, boyunlarında zincirler-
le birbirlerine bağlayarak yürüme-
leri ilginç görüntülere sahne oldu.

Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mü-
cayit Özdemir, tüm Şubelerimiz, 
Bölge Temsilciliklerimiz, Baştem-
silcilerimiz, Temsilcilerimiz ve üye-
lerimiz katılarak destek verdiler.

Türkiye’nin dört bir yanından 
yola çıkarak Ankara’ya gelerek mi-
ting alanını dolduran işçiler, “Kat-
liam gibi kazaların nedeni taşeron 
sistemi”, “Gücünüz biz emekçi-
lere yetiyor, bizim gücümüzde 30 
Mart’ta sizlere yetecek”, “Yargı 

Türk-İş, Sıhhiye Meydanı’nda 
“Kölelik Düzenine Son, Taşe-
ronlaşmaya, Örgütsüzlüğe, 

Kuralsız Çalışmaya Hayır” mitingi 
düzenledi.

15 Şubat 2014 tarihinde sabah 
saatlerinde Ankara Garı’ndan top-
lanan işçiler kortej halinde Sıh-
hiye Meydanı’na doğru yürüyüşe 
geçtiler.  “Kölelik Düzenine Son, 
Taşeronlaşmaya, Örgütsüzlüğe, 
Kuralsız Çalışmaya Hayır” slogan-
larıyla yürüyerek hükümeti protesto 
ettiler. Ankara Sıhhiye Meydanı’nda 
gerçekleştirilen “Kölelik Düzenine 
Son” mitingine 81 ilden katılım ger-
çekleşti.

Mitinge; Türk-İş Genel Başka-
nı Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Türk-İş’e bağlı sendikaların 
Genel Başkanları, Genel Başkanı-
mız Veli Solak, Genel Sekreterimiz 
Ümit Kaymal, Genel Mali Sekrete-
rimiz Kemal İlçioğlu, Genel Eğitim 
Sekreterimiz Sedat Güney, Genel 

Türk-İş “Kölelik Düzenine Son” Mitingi
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olduklarını ve işçilerin kadrolu ve 
sendikalı çalışmaları gerektiğini 
ifade etti. Yolsuzluk ve ekonomi-
nin ortada olduğunu belirten Ata-
lay, ekonomik krizlerde patronla-
rın değil, işçilerin bedel ödediğini 
söyledi. Örgütsüzlüğün de bu ko-
nuda etkili olduğunu vurgulayan 
Atalay, 1980 yılından bu yana ör-
gütlülüğün azaldığını belirtti.

Türk-İş’in düzenlediği miting, 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay’ın konuşmasının ardından 
son buldu.

rağmen kadroya alınmadıklarını 
hatırlatan Atalay, ülkeyi yönetenle-
rin bu konuda hala olumlu bir adım 
atmadıklarını belirtti. Atalay, şeker, 
karayolları ve enerji gibi birçok iş 
kolunda kadrolu olmayan işçilerin 
olduğunu söyledi. Türk-İş Genel 
Başkanı Atalay, bazı işkollarında 
işçilerinin 3-4 ay çalışarak bir sene 
geçindiklerini söyledi.

“30 yıldır ülkede ne var, ne 
yok sattılar” diyen Atalay, özel-
leştirmeden mağdur olan işçile-
rin birçoğunun da 4/C statüsünde 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-
nın okunmasının ardından Türk-İş 
Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 
mitingin açılış konuşmasını yaptı. 
Kavlak, “Kayıt dışılığa, taşeron, 
4/b, 4/c adı altında köle gibi çalış-
tırılmaya, düşük ücret politikala-
rına, asgari ücretin sefalet ücreti 
olmasına, özel istihdam büroları 
aracılığıyla işçi simsarlığına, kı-
dem tazminatının kaldırılmak is-
tenmesine, esnek, kuralsız ve gü-
vencesiz çalışmanın her türlüsüne, 
iş cinayetlerinde can vermeye, iş-
sizlik fonunun amacı dışında kulla-
nılmasına, sendikasızlaştırmaya, 
sendikal nedenlerle işten atılma-
lara ve özelleştirmelere karşı ar-
tık yeter demek için, haykırmak 
için buradayız, alanlardayız. Bu 
ülkede emeği ile geçinenler, alın-
teri akıtanlar insanca bir yaşama 
kavuşana kadar da alanlarda ola-
cağız” dedi. Kavlak ayrıca, Türkiye 
işçi sınıfının tarih yazdığını, Türkiye 
sendikal hareketine damgasını vur-
duğunu söyledi.

Miting de, Şeker-İş, Yol-İş, Teksif 
ve Maden-İş Sendikalarından işçiler 
de birer konuşma yaptı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, miting ‘de yaptığı konuş-
mada hükümete seslenerek, özel-
leştirmelerin durdurulmasını ve 
taşeron işçilerin kadroya alınmasını 
istedi. Karayollarında çalışan ta-
şeron işçilerin mahkeme kararına 
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ilgi gösterdiği toplantının açılışında 
bir konuşma yapan Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş’in ta-
rihinde ikinci kez Başkanlar Kuru-
lunu Bakü’de topladığını, ilk toplan-
tının 2007 yılında yapıldığını söyledi. 

Dost ve kardeş Azerbaycan hal-
kıyla ve işçileriyle her zaman dost-
luk ve dayanışma içinde olduklarını 
söyleyen Atalay, bunun tarihsel kö-
kenlerinden söz etti. Azerbaycan’ın 
merhum devlet başkanı Haydar 
Aliyev’in “Bir millet iki devlet” sö-
zünü de hatırlatan Türk-İş Genel 
Başkanı Atalay, Azerbaycan’ın milli 
davasına her zaman destek verdik-
lerini, Karabağ sorununun bir an 
önce Azerbaycan’ın talepleri doğ-
rultusunda çözüme kavuşturulma-
sını dilediklerini de söyledi. 

31 Ocak 2014 günü Bakü’de toplan-
dı. Başkanlar Kurulu toplantısına 
Genel Başkanımız Veli Solak’da ka-
tıldı.

Toplantının açılışına, Azerbaycan 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Genel Başkanı Settar Mehbaliyev 
de katıldı. Azerbaycan basınının çok 

TÜRK-İŞ Genel Başkan Atalay: 
“Türk ve Azeri sendikalarının ulus-
lararası platformdaki işbirliği ve 
aynı işkolundaki sendikalarımızın 
dayanışması çok önemlidir.” dedi.

Türk-İş Başkanlar Kuru-
lu, Azerbaycan İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun daveti üzerine, 

Türk-İş Başkanlar Kurulu 
Azerbaycan’da Toplandı
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taben bir konuşma yapan Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay, son 
Başkanlar Kurulu toplantısından 
bu yana gerçekleştirilen çalışma-
lar hakkında bilgi verdi. Daha sonra 
toplantının ana gündem maddesini 
oluşturan taşeronlaşma, mevsimlik 
işçiler ve 4-C’lilerin durumu hak-
kında görüş alış verişinde bulunul-
du ve sorunun çözümü konusunda 
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nun çalış-
maları değerlendirildi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,          
1 Şubat 2014 günü Azerbaycan’ın 
merhum Devlet Başkanı Haydar 
Aliyev’in kabrini, Türk ve Azeri şe-
hitliklerini ziyaret ederek saygı du-
ruşunda bulundu.

memnuniyet duyduklarını dile ge-
tiren Mehbaliyev, toplantının, her 
iki konfederasyona üye farklı işkol-
larındaki sendikacılar arasında gö-
rüş alışverişi yapılması bakımından 
önemli olduğunu savundu.

Azerbaycan İşçi Sendikala-
rı Konfederasyonu Genel Başka-
nı Mehbaliyev daha sonra Ergün 
Atalay’a Azerbaycan İşçi Sendika-
ları Konfederasyonu’nun madalya-
sını taktı. Atalay da, Mehbaliyev’e 
ve kendisine verilmek üzere Devlet 
Başkanı İlham Aliyev’e hediyelerini 
sundu.

Açılışın ardından TÜRK-İŞ Baş-
kanlar Kurulu, basına kapalı olarak 
devam etti. Başkanlar Kuruluna hi-

Türkiye’de yatırım yapan çok sa-
yıda Azeri işadamı ve şirket olduğu-
na da değinen Türk-İş Genel Başka-
nı Ergün Atalay, bu şirketlerin bazı-
larında Türk sendikalarının örgütlü 
olduğunu söyledi. Aynı işkolunda 
faaliyet gösteren Türk ve Azeri sen-
dikaların birlikte çok önemli çalış-
malar yaptıklarını, bunların gelişe-
rek devam ettiğini söyleyen Atalay, 
uluslararası platformda da Türk ve 
Azeri sendikaların işbirliğine önem 
verildiğine, uluslararası alanda bir-
likte davranılmasının önemine de-
ğindi. TÜRK-İŞ ile Azerbaycan İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun 
ilişkilerini daha da geliştirmek için 
çaba göstereceklerini söyleyen 
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Meh-
baliyev ve arkadaşlarını Türkiye’ye 
davet etti. 

Toplantıda bir konuşma yapan 
Azerbaycan İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu Genel Başkanı Settar 
Mehbaliyev de, Türk ve Azerbay-
can konfederasyonları arasında 
çok iyi ilişkilerin bulunduğuna dik-
kat çekerek, sürekli irtibat halinde 
olduklarını, bu ilişkileri daha da 
geliştirmeyi arzu ettiklerini ifade 
etti. Türk sendika başkanlarının 
Azerbaycan’da toplanmasından 
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kamızı temsilen Genel Eğitim Sek-

reterimiz Sedat Güney ve Genel 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mü-

cayit Özdemir katıldı.

rede “Küreselleşme ve Sosyal Po-

litika” konusu tartışıldı.

15. Çalışma Ekonomisi ve En-

düstri İlişkileri Kongresi’ne sendi-

15. Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri Kongresi’nin 
açılış töreni 10 Şubat 2014 

tarihinde Büyük Anadolu Otel’inde 
gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Süleyman Büyükberber, Çalış-
ma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Bil-
gin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar’ın 
konuşmalarıyla kongrenin açılışı 
gerçekleştirildi ve oturumlara ge-
çildi.

Çok sayıda akademisyen, iş dün-
yası ve sendika temsilcileri ile Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yetkililerinin bir araya geldiği kong-

15. Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Kongresi
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fazla emekçinin katıldığı bir miting-
le bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade 
etti.

Türkiye Maden-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Nurettin Akçul da yap-
tığı açıklamada, Yatağan’da özelleş-
tirmeye karşı Türkiye tarihinin en 
uzun soluklu direnişinin yapıldığını 
belirtti. Anayasasında demokratik 
hukuk devleti yazan Türkiye’de in-
sanların en temel haklarından birisi 

Yatağan’da özelleştirmeye izin 
vermeyeceklerini belirten Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay, “bu 
mesele Türk-İş’in meselesidir, 
hepimizin meselesidir” dedi. Ya-
tağan işçilerinin mücadelesinde 6 
aydır Maden-İş’in ve Tes-İş’in yanı 
sıra KESK’in, emekten yana parti-
lerin desteği olduğunu dile getiren 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Ata-
lay, Milas’ta ilçe nüfusun yarısından 

Yatağan’da maden ve santral-
lerin özelleştirilmesine karşı 
aylardır eylemde olan işçiler, 

özelleştirme kararının iptali iste-
miyle eylemlerini Ankara’ya taşıdı-
lar. Otobüslerle Muğla’nın Yatağan 
ilçesinden hareket eden işçilerin 
önü, Muğla girişinde polisler tara-
fından kesildi. Polisin araçlarla ge-
çişe izin vermemesi üzerine işçiler 
otobüslerden inerek Ankara’ya doğ-
ru yürümeye başladı.

Sabah saat 10:00’da Ankara To-
ros Sokak’ta toplanan işçiler, Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığı’na doğ-
ru “Bu daha başlangıç mücadeleye 
devam”, “Türk-İş bizi Muğla’ya 
götür”, “İş ekmek yoksa barış da 
yok”, “Her yer rüşvet her yer yol-
suzluk” sloganları ile yürüdü. 

Eyleme Türk-İş Genel Başka-
nı Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Türk-İş’e bağlı sendikala-
rın Genel Başkanları, Kamu-Sen, 
KESK, CHP Milletvekilleri, Genel 
Başkanımız Veli Solak, Genel Sek-
reterimiz Ümit Kaymal, Genel Eği-
tim Sekreterimiz Sedat Güney, Ge-
nel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Mücayit Özdemir, Ankara Merkez 
Şube Yöneticilerimiz, Baştemsil-
cilerimiz, Temsilcilerimiz ve her 
teşkilattan işçiler katılarak destek 
verdiler.

Özelleştirme Dairesi önünde 
yapılan basın açıklamasında konu-
şan Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, Yatağan’da devam eden 
özelleştirme sürecine ilişkin birçok 
firmanın ihaleden çekildiğini ve yal-
nızca iki firmanın kaldığını söyledi. 

Yatağan İşçilerine
T. Haber-İş’ten Tam Destek
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çileri gelememelerine karşın arala-

rında olduğunu ifade eden Zengin, 

anayasada hukuk devleti denilen bir 

ülkede işçilerin seyahat hakkının 

engellendiğini dile getirdi. 

Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in 

kadro verilmeyeceği açıklamasına 

tepkilerini birçok eylemle sürdü-

ren kara yolları işçileri, taleplerini 

burada da yineledi. Eylem sırasın-

da giydikleri kefenlerle ve ayakla-

rındaki zincirlerle yürüyen işçiler, 

temsili olarak Maliye Bakanı Meh-

met Şimşek’in cenaze törenini ger-

çekleştirdi. İmam rolündeki işçinin 

“merhumu nasıl bilirdiniz” soru-

suna hep bir ağızdan “işçi düşma-

nı” olarak yanıt veren işçiler, temsili 

tabutu kırarak tepkilerini dile getir-

diler. Karayolları işçileri bakanlara 

ve Başbakan’a seslenerek “Bir an 

önce kadroya alınmamız konusun-

daki yargı kararı uygulanmalıdır. 

Taleplerimiz kabul edilene kadar 

her hafta bir bakanın temsili cena-

zesini düzenleyeceğiz” dediler.

olan seyahat etme özgürlüğünün 
hiçe sayıldığını kaydeden Maden-
İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, 
“Maden ve enerji emekçilerinin 
işçilerinin il dışına çıkmaları zorla 
engellenmiştir. Biz bunun demok-
rasi suçu, Anayasa suçu olmasın-
dan öte temel insan haklarından 
birisi çiğnendiği için bir insanlık 
suçu olduğunu ilan ediyoruz” dedi.

Tes-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Tahsin Zengin de hükümete 
seslenerek “Yatağan’da arkadaşla-
rımızın yola çıkmasını engelleyen-
ler bilsinler ki; yol kapatmakla bizi 
engelleyemezler” dedi. Yatağan iş-
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Daha sonra Misak’ı Milli Kulesi-
ne geçildi. Genel Müdür Tural, Anıt-
kabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Büyük Atatürk,

173. yaşımızı kutladığımız bu 
günde, sana olan bağlılığımızı ve 
saygımızı yinelemek için huzurun-
dayız.

Ülkemizi, gösterdiğin hedeflere 
taşımak ve bizlere bıraktığın yük-
sek değerlere ulaşmak için bütün 
gücümüzle çalışmaya devam edi-
yoruz.

Daha iyiye daha güzele ulaşma 
adına tüm personelimiz ile aynı 
hedefe doğru birlik ve beraberlik 
içerisinde emin adımlarla ilerle-
mekteyiz.

Manevi huzurunda saygıyla eği-
liyor, şahsım ve teşkilatım men-
supları adına minnet ve şükranla-
rımı sunuyorum.”

Genel Müdür Osman Tural’ın 
Anıtkabir Özel Defterini imzalama-
sının ardından tören tamamlandı.

Yardımcıları, Daire Başkanları, Baş-
müfettişler, Müfettişler, Müşavirler, 
Ankara PTT Başmüdürü ve Yardım-
cıları, Grup Başmühendisleri, 2013 
yılı Lisans Yerleştirme Sınavında ve 
Seviye Belirleme Sınavında başarılı 
olan personel çocukları ile veliler-
den oluşan heyet Anıtkabir’i ziyaret 
ettiler.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Osman Tural’ın Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koymasının 
ardından,Atatürk’ün manevi huzu-
runda saygı duruşunda bulunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı 
A.Ş.’nin Kuruluşunun 173. Yıl-
dönümü, 23 Ekim 2013 Çar-

şamba günü Ankara da Anıtkabir’e 
ve PTT Başmüdürlüklerinin merkez 
ve şubelerinin bulunduğu il ve ilçe-
lerde ise Atatürk Anıtlarına çelenk 
konularak kutlandı.

23 Ekim 2013 Carşamba günü 
saat 10.00’da PTT Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdür Osman 
Tural, sendikamızı temsilen Genel 
Sekreterimiz Ümit Kaymal, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Mü-
cayit Özdemir, PTT Genel Müdür 

PTT A.Ş’nin 173. Kuruluş Yıldönümü 
Törenlerle Kutlandı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 
2014’te geçerli olacak asga-
ri ücreti belirlemek üzere 31 

Aralık 2013 tarihinde beşinci kez 
toplandı. Toplantılara Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu üyesi olarak Ge-
nel Başkanımız Veli Solak’da katıldı.

Toplantının sonunda 2014’te ge-
çerli olacak asgari ücretin açıkla-
masını Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik “Bu yıl aldığımız 
kararlardan biri asgari ücrette 16 
yaş sınırı uygulamasına son ve-
riyoruz. Çıkan bir diğer karar da, 
üç çocuğu olandan gelir vergisi 
alınmayacak. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonumuz 2014 yılında uy-
gulanacak olan asgari ücret 2014 
yılının ilk 6 ayında yüzde 5’lik artış 
olacak. İlk 6 ayda net 846 TL, brüt 
1.071 TL olacak. İkinci 6 ayda yüz-

de 6’lık bir artış olacak. Net 891 TL, 
brüt 1.136 TL olacak. 2014 yılında 
toplam artış yüzde 11 olacak” dedi.

Asgari ücret en son 803 liraydı. 
Böylece yılın ilk 6 ayında asgari üc-
rete 43 liralık zam geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu’nun işveren-devlet kesimi tem-
silcilerinin oy çokluğu görüşüyle be-
lirlenen asgari ücrete, Komisyonda 
işçi kesimi adına görev yapan Tür-
kiye İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri Türk-İş 
Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat 
mualif kalma gerekçelerini şöyle sı-
raladı:

“Asgari ücret, çalışanların dü-
şük ücretlere karşı korunmasına 
ve emek sömürüsünü önlemeye 
yönelik önemli ve etkin bir sosyal 
politika aracıdır. İnsan temel hak 
ve özgürlüklerinin tanımlandığı tüm 
uluslararası sözleşmelerde, her-
kesin kendisi ve ailesi için “insan 
onuruna yaraşır” adil ve elverişli bir 
ücrete hakkı olduğu kabul edilmek-
tedir.

İşçi ve ailesinin günün ekonomik 
ve sosyal koşullarına göre insanca 
yaşamasını mümkün kılacak, in-
sanlık onuruyla bağdaşacak bir üc-
ret elde etmesi yapılacak çalışma-
ların temelini oluşturmalıdır. Ücret, 
gerekirse her türlü sosyal koruma 
önlemleriyle desteklenmiş bir ya-
şam düzeyini sağlamalıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
çalışmalarında yer alan işçi kesimi 
temsilcileri olarak;

• Anayasa’da yer alan “geçim 
şartları” yaklaşımının dikkate alın-
ması;

• İşçinin ailesi ile birlikte günün 
ekonomik ve sosyal koşullarına 
göre insanca yaşamasını mümkün 

2014 Yılında Uygulanacak 
Asgari Ücret Açıklandı

Asgari Ücret 2014 yılının ilk 6 ayında net 846 
TL, brüt 1.071 TL, ikinci 6 ayında ise net 891 TL, 
brüt 1.136 TL olacak.
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Sağlanması” başlıklı 55 inci mad-
desinde, çalışanların yaptıkları işe 
uygun adaletli bir ücret elde etme-
leri için Devletin gerekli tedbirleri 
alması gereği düzenlenmiştir. Dev-
letin çalışanlar arasında ayırımcı-
lık yapmaması, eşitliği sağlaması 
gerekmektedir. Ancak, asgari ücret 
ile en düşük kamu çalışanı maaşı 
arasında farkın kapanması bir yana 
giderek açılmaktadır. Komisyona 
Maliye Bakanlığı’ndan gelen bil-
giye göre, 2014 yılı Ocak ayında en 
düşük brüt memur maaşı 2.084,73 
liradır. Komisyonun işveren-devlet 
kesimi temsilcilerince belirlenen 
asgari ücrette bu durum da dikkate 
alınmamış, toplumda adalet duygu-
sunun zedelenmesine zemin oluş-
turulmuştur.

Komisyon çalışmalarında kamu 
temsilcileri tarafından yıllık prog-
ram, ekonomik göstergeler temel 
alınarak ifade edilen ülkenin ekono-
mik durumuyla ilgili olumlu geliş-
meler, işçilerin günlük yaşantısına 
ve gelirine yansıtılmamıştır.

Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini 
ve adaletsizliği daha da büyütmek-
tedir. Devlet sosyal koruma görevi-
ni iktisaden zayıf olan işçiden yana 
kullanmamıştır.

Belirlenen bu asgari ücret, ül-
kede uygulanmakta olan ekonomik 
ve sosyal politikaların önemli bir 
göstergesi, siyasal iktidarın ve iş-
verenlerin çalışanlara yaklaşımının 
yansımasıdır.

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun işveren-devlet ke-
simi temsilcilerinin oy çoğunluğuy-
la belirlenen asgari ücrete, gerek 
miktar ve gerek belirleme yöntemi 
açısından yukarıda sıraladığımız 
gerekçelerle katılmıyoruz ve işçi 
kesimi olarak muhalif kalıyoruz.”

tespit edilen taban ücrettir. Pazarlık 
ücreti değildir. Asgari ücretin belir-
lenmesinde, diğer ücret çeşitlerinin 
aksine işçinin emeği ile birlikte in-
san olma kimliği ön plandadır.

Anayasa, asgari ücretin tespi-
tinde göz önünde bulundurulması 
gereken bir hususu “çalışanların 
geçim şartları” olarak belirlemiştir. 
Çalışanların aileleri ile birlikte in-
sana yakışır bir yaşam düzeyi” sağ-
lamak için yapılması gereken har-
cama tutarını Konfederasyonumuz 
her ay hesaplamakta ve kamuoyuna 
açıklamaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyo-
nu,  geçim koşullarını hesaplaması 
için TÜİK’e görev vermiştir. Devletin 
resmi kurumunun Kasım 2013 tari-
hi itibariyle tek işçi için hesapladığı 
tutar net 1.205,10 liradır. Yapılan bu 
hesaplamada ‘çalışanın ailesi’ dik-
kate alınmamıştır. İşçi kesimi, önce-
likle TÜİK tarafından belirlenen net 
tutarın temel alınmasını, sonradan 
öngörülen 2014 yılı enflasyon hedefi 
ile refah payı ilavesi gerektiğini, so-
nuç itibariyle, bu yöntemle belirle-
necek asgari ücretin önemli adım 
ve başlangıç olacağını Komisyonda 
ifade ve talep etmiştir. Ancak devle-
tin resmi kurumu TÜİK tarafından 
belirlenen tutar bile Komisyonda 
görev yapan işveren-devlet kesimi 
temsilcileri tarafından pazarlık ko-
nusu yapılmış ve asgari ücret daha 
düşük belirlenerek, oy çokluğuyla 
kabul ve ilan edilmiştir.

Asgari ücret belirlenirken “ça-
lışanların” değil ‘işverenlerin’ du-
rumu dikkate alınmış ve talepleri 
belirleyici olmuştur. Ülkenin ve iş-
letmelerin rekabet şartlarını düşük 
ücret politikasıyla sağlamak ve sür-
dürmek anlayış egemen kılınmıştır.

Anayasanın “Ücrette Adalet 

kılacak, insanlık onuruyla bağdaşa-
cak bir tutarın esas olması;

• İşçinin ve ailesinin harcama 
kalıbının esas alınması ve hesapla-
malarda Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinin kullanılması;

• Bilimsel verilerle hesaplanan 
net tutarın işçinin eline geçmesinin 
sağlanması;

• Sanayi/tarım veya bölge, yaş, 
cinsiyet ayırımı yapılmadan asgari 
ücretin ulusal düzeyde tek tutar ol-
ması;

• İşçilerin arasında nitelik, kı-
dem, işin mahiyeti gibi ekonomik 
amaçlı değerlendirmelerin tümün-
den bağımsız olarak ele alınması, 
ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal 
ve “insan onuruna yaraşır” bir ücret 
olarak kabul edilmesi;

• İşçinin satın alma gücünün 
ileriye dönük olarak korunabilmesi 
için gerekli bir iyileştirmenin ayrıca 
TÜİK tarafından bilimsel olarak be-
lirlenecek tutara ilave edilmesi;

• Belirleme yapılırken en düşük 
devlet memuru maaşının dikkate 
alınması;

• Gelir dağılımında adaleti sağ-
lamaya yönelik olarak ayrıca refah-
tan pay içermesi;

Gerektiğini savunduk ve yapılan 
çalışmaların bu kapsamda sürdü-
rülmesini talep ettik. TÜRK-İŞ, bu 
ilkeler temel alınarak belirlenecek 
asgari ücretin yeterli ve “insan onu-
runa yaraşır bir yaşam düzeyi” sağ-
layacağı görüşündedir.

Komisyon çalışmalarında işçi 
kesimi olarak ifade edilen “yaş ayı-
rımı yapılmaması”  talebi olumlu 
karşılanmış ve böylece, asgari ücret 
felsefesine uygun düzenleme ya-
pılmıştır. Eğitimde olması gereken 
çocukların çalışmak durumunda 
olmasının yol açtığı ruhsal, beden-
sel ve sosyal etkilerin giderilmesi 
açısından önem taşıyan bu karar, 
Türkiye’nin çocuk işçilikle mücade-
lesinde uluslararası alanda oluşan 
haksız algıyı da giderecektir.

Asgari ücret; bilimsel, objek-
tif yöntemler ve güvenilir verilerle 
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yatırım, üretim ve tüketimin hepsinin 
insanın birer türevi olduğunu, insan 
varsa emek, sermaye, üretim, tüke-
tim ve yatırımın olacağını belirterek, 
“İnsan yoksa bunların hiçbirisi yok, 
öyleyse hedef insanı, insanoğlunu 
güçlü kılmaktır. Adil bir devlete, 
hükümete düşen bu anlayışı, bakış 
açısını savunmak, toplumun tüm ke-
simleriyle birlikte çalışana, çalıştı-
rana, esnafa, girişimciye, sanayiciye, 
çiftçiye eşit mesafede durabilmektir. 
Adil bir devlet, hükümet, toplumun 
tüm kesimleri arasında olduğu gibi 
çalışma hayatının kesimleri arasında 
da barışı, diyaloğu, uzlaşmayı sağla-
yacak mekanizmaları oluşturmak 
zorundadır” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, toplumun tüm 
kesimlerinin aynı geminin içinde, aynı 
yolun yolcuları olarak aynı hedeflere 
doğru ilerlediğini belirterek, “İşçisi-
nin hakkı teslim edilemeyen bir ülke, 
memurunun hakkı teslim edilmeyen 
bir ülke gelecek hedeflerine ulaşa-
maz. Kendisini güven içinde, hürri-
yet içinde hissetmeyen sanayiciyle, 
işverenle, esnafla, çiftçiyle gelecek 
inşa edilemez.” diye konuştu.

Kıdem tazminatına ilişkin değer-
lendirmede bulunan Başbakan Er-
doğan, “Bir kişi bir gün bile çalışsa, 
o onun hesabına girmeli. Bundan 
sonra 11 ay, mevsimlik yok. Kıdem 
sürekli çalışıyor. Alt işverenlikte 
bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. 
Türkiye’nin huzuru iç barışı hiç kuş-
kusuz çalışma hayatının barış ve is-
tikrarına bağlıdır. Diyalog kanalları-
nı açık tutacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Faruk Çelik ise, çalışma hayatına 
ilişkin iki gün boyunca çok önemli ko-
nuların tartışılacağı toplantının başa-
rılı geçmesi temennisinde bulunarak, 
“Hükümet ve bakanlık olarak, sosyal 
diyaloğu esas alan ve emek ile ser-
mayeyi bir bütün olarak gören anla-
yışımız sayesinde son derece önemli 
reformlara imza attık” dedi. 

olduğu gibi çalışma hayatının kesim-
leri arasında da barışı, diyaloğu, uz-
laşmayı sağlayacak mekanizmaları 
oluşturmak zorundadır” dedi.

Çalışma Meclisi’nin taraflarıyla 
değişik platformlarda zaman zaman 
bir araya geldiklerini ifade eden Baş-
bakan Erdoğan, çalışma hayatında 
büyük hassasiyetle sürdürdükleri di-
yalog ortamının bundan sonra da aynı 
yoğunlukla, hassasiyetle devam ede-
ceğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
çalışma hayatındaki barışı, huzuru, 
istikrarı, Türkiye’nin hem bugünü 
hem geleceği için hayati bir unsur 
gördüklerini ve 11 yıl boyunca çalış-
ma hayatına çok büyük duyarlılık için-
de eğildiklerini vurgulayarak, “12 yıl 
önce kurduğumuz partimizin prog-
ramının çalışma hayatı bölümüne 
bakabilirseniz, orada meseleyi çok 
net, gerçekçi olarak ortaya koydu-
ğumuzu göreceksiniz. 11 yıllık ikti-
darımız boyunca partimizin progra-
mındaki, seçim beyannamelerimiz-
deki, hükümet programlarımızdaki 
çalışma hayatı vaatlerine harfiyen 
uymanın, hedeflerimizi gerçekleş-
tirmenin mücadelesi içinde olduk” 
diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, “emek-ser-
maye” gibi başlıkların yanlış tanım-
landığını belirterek, emek, sermaye, 

alışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen 
“10. Çalışma Meclisi” toplantısı 

26 Eylül 2013 tarihinde Bilkent Oteli 
Konferans Merkezinde yapıldı.

İki gün süren toplantının açılı-
şına, T.C. Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bi-
nali Yıldırım, TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, TİSK Genel Başkanı Tuğ-
rul Kudatgobilik, TOBB Başkanı Rı-
fat Hisarcıklıoğlu, Genel Başkanımız 
Veli Solak, Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Sedat Güney, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Mücayit Özdemir, çeşitli 
kurum ve kuruluşları temsilen de çok 
sayıda konuk katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, he-
deflerinin insanı, insanoğlunu güçlü 
kılmak olduğunu belirterek, “Adil bir 
devlete, hükümete düşen bu anlayı-
şı, bakış açısını savunmak, toplumun 
tüm kesimleriyle birlikte çalışana, 
çalıştırana, esnafa, girişimciye, sa-
nayiciye, çiftçiye eşit mesafede dura-
bilmektir. Adil bir devlet, hükümet, 
toplumun tüm kesimleri arasında 

10. Çalışma Meclisi Toplandı

Ç
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ederek, yabancı işçi sayısının ciddi 
seviyeye ulaştığını kaydetti.

TÜRK-İŞ olarak en büyük sıkın-
tılarından birinin örgütlenmek oldu-
ğunu kaydeden Atalay, “İnsanlar is-
tediği takımı tutuyor, istediği partiye 
oy veriyor ama iş sendikaya gelince 
aynı özgürlükleri yaşamıyoruz. Hiç-
bir baskı olmadan işçi istediği sendi-
kaya üye olmalı” dedi.

Mısır ve Suriye örneklerini vere-
rek, bu ülkelerde patronluğun, siya-
setçiliğin ve sendikacılığın yaşanan 
karışıklıklar nedeniyle yapılmadığını 
belirten Atalay, adalet ve güvenin ol-
madığı bir ülkenin işinin zor olduğunu 
ifade etti.

Toplantının öğlenden sonraki bö-
lümünde düzenlenen panelde Kıdem 
Tazminatı, toplantının ikinci gününde 
yapılan panelde ise Alt İşverenlik ko-
nusu değerlendirildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay toplantıda yaptığı konuşma-
sında kamu işçisiyle taşeron işçisinin 
aynı çatı altında çalıştığını anlatarak, 
iki işçi arasında çalışma koşullarının 
farklı olduğunu savundu. Karayo-
lunda araç kullanmakla simülatörde 
araç kullanılması örneğini vererek, 
masada oturularak işçi sorunlarının 
ele alınması halinde kimsenin bu işin 
altından kalkamayacağını dile geti-
ren Atalay, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ı, birlikte bir maden ocağını 
ziyaret etmeye davet etti.

Çelik üretiminin büyük bölümü-
nün madenlerden karşılandığını vur-
gulayan Atalay, maden işçilerinin 
üretim için zor şartlarda çalıştığını, 
yetkililerin belli aralıklarla madenleri 
görmesi gerektiğini savundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay, özel istihdam büroları ko-
nusunda sıkıntıların olduğunu ifade 

Taşeron işçilerin karşı karşıya bu-
lunduğu ciddi sorunların olduğunu 
anlatan Çelik, bu konunun sürünce-
mede bırakılacak bir konu olmadığını 
ifade etti. 

Kıdem tazminatı sorununa bir 
çözüm üretilmesi gerektiğine dik-
kat çeken Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Faruk Çelik, bu konunun 
mutlaka bir çözüme kavuşturulması 
gerektiğine işaret etti. İstihdam bü-
roları ile ilgili istismarı önleyici bir 
açılım getirilmesi gerektiğini belirten 
Çelik, sosyal güvenceden yoksun olan 
kesimler hakkında bilgi verdi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Çelik, “İşçinin istismarını mutlaka 
engelleyeceğiz ama bu arada doğum 
yapan bir kardeşimizin 3-5 aylık is-
tihdam esnekliğini sağlayacak bir 
düzenleme talebini de mutlaka ma-
sada konuşmamız gerekiyor” dedi.

Yeni sendikal mevzuatın yürürlüğe 
girmesiyle çalışma hayatının kurtarıl-
dığını bildiren Çelik, bu yasanın son 
derece önemli kazanımlar getirdiğini 
ama eksikliklerinin de olduğunu dile 
getirdi.

Toplantının öğleden önceki kıs-
mında DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko, HAK-İŞ Genel Başkanı Mah-
mut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Ergün Atalay, TİSK Genel Başkanı 
Tuğrul Kudatgobilik birer konuşma 
yaptılar.

Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Başbakanı

Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı

Faruk ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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ğı sıkıntıları anlatarak “Türkiye’de 
gündeme getirilmek istenen Ulu-
sal İstihdam Stratejisi; esneklik, 
bölgesel asgari ücret, kıdem taz-
minatı, özel istihdam bürolarına 
geçici işçi çalıştırma gibi konular-
da emeğe yönelik yeni hak kayıp-
ları ve kölelik şartlarında istihdam 
dayatmaları nedeniyle kabul edil-
mez niteliktedir.” dedi.

Genel Kurula daha sonra katılan 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Ata-
lay ülkemizi bir gemiye benzeterek, 
çalışanların kuru ekmek ve su ile 

ve Genel Başkanımız Veli Solak’ın 
Yardımcılıklarını yaptığı bir Divan 
heyeti yönetti.

Genel Kurulun açılış konuşma-
sını yapan Çimse-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Zekeriye Nazlım’ın ça-
lışma hayatında yaşanan sıkıntılar-
dan bahsetti ve teşkilatının gelişimi 
ile ilgili bilgiler verdi.

Divan Başkanı ve Türk-İş Genel 
Sekreteri Pevrul Kavlak’ta, genel 
kurula hitaben yaptığı konuşmada 
çalışanların ve sendikaların yaşadı-

Türkiye Çimse-İş Sendikası 
19. Olağan Genel Kurulu 02 
Kasım 2013 tarihinde Ankara 

Dedeman otelde yapıldı.

Genel Kurula; Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, Genel Sek-
reter Pevrul Kavlak Genel Mali 
Sekreteri Ramazan Ağar, Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp 
Alemdar, Genel Başkanımız Veli 
Solak, Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Sedat Güney, Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreterimiz Mücayit Özdemir, 
Basın-İş Genel Başkanı Yakup Ak-
kaya, işveren temsilcileri ve Çimse-
İş delegeleri katıldı.

Ankara Zeybek Ekibinin gösterisi 
ile başlayan genel kurulda sendika-
nın tanıtım filmi izletildi.

Genel Kurulu, Türk-İş Genel 
Sekreteri Pevrul Kavlak’ın Başkan-
lığını yaptığı Türk-İş Genel Teşkilat-
landırma Sekreteri Eyüp Alemdar 

Türkiye Çimse-İş Sendikası
19. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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kürek çekmesinin istendiği ve bu 
geminin bu şekilde hareket edeme-
yeceğini söyledi.

Kıdem tazminatı konusunun 
Türk-İş’in kırmızıçizgisi olduğunu 
altını çizen ve çalışanlarının iste-
mediği bir şeyin Türk-İş yönetimi 
tarafından kabul edilmeyeceğini be-
lirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, Çimse-İş Sendikasının 50. 
Yılını kutlayarak genel kurula başa-
rılar diledi.

bine ulaştırdığını belirterek Çimse-İş 
Sendikası Yönetimini kutladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay çalışma hayatında yaşanan 
sorunları da anlatarak, Kıdem taz-
minatı konusunun Türk-İş’in kırmı-
zıçizgisi olduğunu ve çalışanlarının 
istemediği bir şeyin Türk-İş Yöneti-
mi tarafından kabul edilmeyeceği-
nin altını çizdi.

rende kısa bir tanıtım film gösterisi 
yapıldı.

Törende Çimse-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Zekeriye Nazlım’ın teş-
kilatının gelişimi ile ilgili bilgiler ver-
mesinin ardından bir konuşma yapan 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 
Çimse-İş Sendikasının çok kısa bir 
süre içinde örgütlenme konusun-
da çok büyük adımlar attığını, üye 
sayısını yüzde 35 daha arttırarak 22 

Türkiye Çimse-İş Sendikası 
Eğitim ve Sosyal Tesisler bi-
nası 01 Kasım 2013 tarihinde 

yapılan bir törenle üyelerinin hiz-
metine açıldı.

Açılış törenine; Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay,  Genel Mali 
Sekreteri Ramazan Ağar, Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp 
Alemdar, Genel Başkanımız Veli 
Solak, Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Sedat Güney, Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreterimiz Mücayit Özdemir, 
işveren temsilcileri ve Çimse-İş de-
legeleri katıldı.

Mehteran Takımının Gösterisi ve 
Zeybek oyunlarının sergilendiği açı-
lış töreninde, Türkiye Çimse-İş Sen-
dikası Eğitim ve Sosyal Tesislerinin 
açılış kurdelesini Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay ve Yönetim 
Kurulu üyeleri birlikte kestiler.

Çimse-İş Sendikasının 50. Kuru-
luş Yıldönümünün de kutlandığı tö-

Türkiye Çimse-İş Sendikası
Eğitim ve Sosyal Tesisleri Ankara’da Açıldı
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da emeği geçen herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan konuşma-
cılar çalışma hayatının sıkıntılarını 
anlatarak, ülkemizde milli savunma 
sanayinin öneminden bahsettiler 
ve panelin düzenlenmesinde emeği 
geçen Türk Harb-İş Sendikası Genel 
Başkanı Bayram Bozal’a, Yönetim 
Kurulu üyelerine ve katkıda bulu-
nanlara teşekkür ettiler.

Toplantının açış konuşmasını 
yapan Türk Harb-İş Sendikası Genel 
Başkanı Bayram Bozal, uzun bir ça-
lışma sonucu hazırlanan “DÜNYA-
DA VE TÜRKİYE’DE SAVUNMA SEK-
TÖRÜNÜN DURUMU” başlıklı kitap 
hakkında bilgiler vererek, “Milli 
savunma işçilerine ve işyerlerine 
gereken önem verilmelidir. Ülke-
mizin ve milli savunma sanayinin 
adsız kahramanlarını kamuoyuna 
göstermek için yapılan bu çalışma-

Türk Harb-İş Sendikası ülke-
mizin ve milli savunma sana-
yinin adsız kahramanları olan 

işçilerin anlatıldığı “DÜNYADA VE 
TÜRKİYE’DE SAVUNMA SEKTÖRÜ-
NÜN DURUMU” kitabın tanıtım top-
lantısı ve paneli 31 Ekim 2013 tari-
hinde Ankara Rixos Otelde yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Süleyman Soy-
lu, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Oktay Vural, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, DSP Genel Baş-
kanı Masum Türker, Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Ge-
nel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, 
Türk-İş Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Eyüp Alemdar, SGK Yöne-
tim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, sendi-
kamızı temsilen Genel Sekreterimiz 
Ümit Kaymal, Genel Teşkilatlandır-
ma Sekreterimiz Mücayit Özdemir, 
sendika genel başkanları, genel 
merkez yöneticileri, Türk Harb-İş 
Sendikanın genel merkez ve şube 
yöneticileri ile konuklar katıldı.

Türk Harb-İş Sendikası “Dünya’da 
ve Türkiye’de Savunma Sektörünün 
Durumu” Başlıklı Panel Düzenledi
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Türk ve Japon mühendislerin or-
taklaşa ürettiği TÜRKSAT 4A Haber-
leşme Uydusu, Japonya’da düzenle-
nen bir tören ile Başbakanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, teslim töreninde yaptığı ko-
nuşmada, “Bugün teslim törenini 
gerçekleştirdiğimiz TÜRKSAT 4A 
uydusu sayesinde televizyon ya-
yınlarımız ve uydu haberleşme 
sinyallerimiz, Afrika kıtasının da 
tamamına ulaşmış olacak. TÜRK-
SAT 4A ve TÜRKSAT 4B uyduları-
mızın üretim faaliyetlerinin her 
aşaması, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığımızın bir 
kuruluşu olan TÜRKSAT A.Ş. Ge-
nel Müdürü ve mühendislerinin 
denetiminde yürütüldü. Japonya 
ile uzay ve havacılık teknolojileri 
alanlarında yürüttüğümüz işbirli-
ğinin TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B 
uydularımızın üretiminin ötesinde 
sonuçları bulunuyor. Esas olarak 
bu tarz projeler Japonya’nın bu 
alandaki bilgi ve tecrübelerinin 
ülkemize aktarılması bakımından 
büyük önem taşıyor.” dedi.

Törende, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, TÜRKSAT Genel Mü-
dürümüz Dr. Özkan Dalbay ve Mit-
subishi Genel Müdürü Kenichiro 
Yamanishi, plaket imzaladı.

Türk ve Japon mühendislerin 
ortaklaşa ürettiği TÜRKSAT 4A Ha-
berleşme Uydusu, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dü-
zenlenen törenle teslim edildi.

Başbakan Erdoğan, Japonya’da 
resmi programı kapsamında, TÜRK-
SAT 4A ve TÜRKSAT 4B haberleş-
me uydularının yapıldığı Tokyo’daki 
Mitsubishi Electric firmasının uydu 
üretim merkezini ziyaret etti.

Erdoğan, Mitsubishi Electric 
Genel Müdürü Kenichiro Yamanis-
hi ile bir süre görüştükten sonra, 
yapımı tamamlanan TÜRKSAT 4A 
Uydusu’nun teslim törenine katıldı.

Önlük ve bone giyerek törene 
katılan Başbakan Erdoğan, yaptığı 
konuşmada, bu projenin Japonya ile 
uzay çalışmaları, havacılık, bilim, 
teknoloji alanında yürütülen ortak 
çalışmalarda ulaşılan başarının so-
mut bir göstergesi olduğuna dikkati 
çekti.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin 

haberleşme kapasitesini üç kat ar-

tıracak TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 

4B haberleşme uydularının üreti-

miyle ilgili çalışmalara 2011 yılının 

Mart ayında başlandığını belirterek, 

şunları kaydetti:

“Mitsubishi Electric firmasıyla 

imzalanan sözleşmeye attığımız 

adımın üretimin bir bölümünü bu-

gün tamamlamış bulunuyoruz. 

TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uy-

dularımızın üretim faaliyetlerinin 

her aşaması, Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığımızın bir 

kuruluşu olan TÜRKSAT Başkanı 

ve mühendislerinin denetiminde 

yürütüldü. Halen televizyon yayın-

larımız ve uydu haberleşme sin-

yallerimiz Avrupa’nın tamamının 

ve Asya’nın büyük bölümüne ulaşı-

yor. Bugün teslim törenini gerçek-

leştirdiğimiz TÜRKSAT 4A uydusu 

sayesinde televizyon yayınlarımız 

ve uydu haberleşme sinyallerimi-

ziz, Afrika kıtasının da tamamına 

ulaşmış olacak.”

Türksat 4A uydusu 14 Şubat 

2014 Cuma günü Türkiye saatiyle 

23.09’da Kazakistan’daki Baykonur 

Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Uydudan 

ilk sinyal 15 Şubat 2014 tarihinde 

Türkiye saatiyle 08:30’da alınmaya 

başlandı.

Başbakan Erdoğan
Türksat 4A Uydusunu 
Teslim Aldı

Türksat 4A uydusu 14 Şubat 2014 Cuma günü 
Türkiye saatiyle 23.09’da Kazakistan’daki 
Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.
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Genel Başkanımız Veli Solak 
ve Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal 21 Şubat 2014 ta-

rihinde Türksat Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş.  Genel Mü-
dürlüğünü ziyaret ettiler.

Ziyarette, yöneticilerimize Türk-
sat A.Ş. Genel Müdürümüz Dr. Öz-
kan Dalbay ile Genel Müdür Yar-
dımcılarımız Dr. İbrahim Öz, Ali Ok 
ve Nihat Oktay tarafından 14 Şu-
bat 2014 tarihinde Kazakistan’daki 
Baykonur Uzay Üssünden Türkiye 
saatiyle 23:09 da uzaya gönderilen 
TÜRKSAT 4A Uydusunun teknik 
özellikleri ve kapsama alanı hak-
kında bilgilendirme yapıldı.

Uzaya Gönderilen Türksat 
4A Uydusu Hakkında 
Bilgilendirme Yapıldı
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nel Başkanımız Veli Solak, konuş-
masında divan seçiminde kendi-
sine ve divan heyetine gösterilen 
güvenden dolayı teşekkür etti. Tüm 
konuşmaların tamamlanmasının 
ardından genel kurula hitab eden 
Genel Başkanımız Veli Solak çalış-

Katip Üyeliklerini de İzmir Şube 

Başkanımız Özkan Oyuk ile İstanbul 

Anadolu Yakası Şube Başkanımız 

Mevlüt Bayraktar’ın yaptığı bir Di-

van Heyeti yönetti.

Divan başkanlığına seçilen Ge-

Türkiye Haber-İş Sendikası İs-
tanbul Avrupa Yakası Şubesi 
11. Olağan Genel Kurulu 05 

Ekim 2013 tarihinde Titanic Otel’de 
yapıldı.

Genel Kurula, Türkiye Haber-İş 
Sendikası Genel Merkez Yönetici-
leri, Şube Başkanları, Şube Yöne-
ticileri, Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi 
Faruk Büyükkucak, kardeş sendi-
kalarımızın şube başkanları, şube 
yöneticileri ve misafirler katıldı.

İstanbul Avrupa Yakası Şubesi 
11. Olağan Genel Kurulunun açılı-
şını Şube Başkanı Ahmet Karatay 
yaptı. Karatay, konuşmasında ça-
lışma hayatının sıkıntılarını anlattı.

Genel Kurulu, Başkanlığını Ge-
nel Başkanımız Veli Solak’ın, Baş-
kan Yardımcılıklarını, Genel Sekre-
terimiz Ümit Kaymal ve Genel Mali 
Sekreterimiz Kemal İlçioğlu’nun, 

İstanbul Avrupa 
Yakası Şubemizin

Olağan Genel 
Kurulu Yapıldı11.

Şube Başkanlığına Mehmet Sait DERİN,
Şube Sekreterliğine Mehmet ÇEBİ,
Şube Mali Sekreterliğine de Aslı ARICI seçildi.
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ge Temsilcisi Faruk Büyükkucak’a 
verildi. Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi 
Faruk Büyükkucak ülkemizin son 
günlerde içinde bulunduğu sıkıntı-
lardan bahsetti.

Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Fa-

ruk Büyükkucak, söylemlerin söz-

de kalmaması gerektiğini ve eyle-

me dönüştürülmesinin altını çizdi.  

Türk-İş yönetiminin değiştiğini, ça-

lışanları zor günlerin beklediğini, 

Çalışma Meclisinde Kıdem Tazmi-

natı ile ilgili Türk-İş’in tavrını koy-

duğunu söyledi. Büyükkucak, Türk-

İş’e güç verenin sendikalar oldu-

ğunu ve sandıktan çıkanlara sahip 

çıkılmasını isteyerek genel kurulun 
teşkilatımıza hayırlı olmasını diledi.

Delegelerden Yusuf Keş konuş-
masında geçmişten ders alınması 
gerektiğini, seçim sonrası kırgınlık 
olmaması gerektiğini, işçi sınıfına 
çok büyük saldırılar olduğunu be-
lirterek genel kurulun teşkilatımıza 
hayırlı olmasını diledi.

Delegelerden İlhan Taşdemir de 
konuşmasında, tarihine sahip çık-
mayanın geleceğinin olmayacağını, 
eleştirilerin hakaret düzeyinde ol-
mamasını ve taşeron ilgili çalışma 
yapılması gerektiğini söyledi.

Delegelerden Kenan Albayrak 
konuşmasında seçilen delegelerin 
her şeyi sorgulaması gerektiğini 
söyledi.

Genel Kurul’un öğleden sonra-
ki bölümünde seçimler yapıldı. Üç 
listenin yarıştığı seçimlerde Şube 
Başkanlığına Mehmet Sait Derin, 
Şube Sekreterliğine Mehmet Çebi, 
Şube Mali Sekreterliğine de Aslı 
Arıcı seçildi.

ve güvenle gelinebileceğini ifade 
ederek, iftira ve yalanla hiçbir işin 
yapılamayacağını, yalan üzerine ku-
rulan bir düzenin en kısa zamanda 
ortaya çıkacağını, yalan söylemlerle 
üyelerimize 2B arazisinin alınaca-
ğını, sendikal gelirlerden kâr payı 
verileceğini söyleyerek üyelerimizi 
kandıranların gerçek yüzünü en ya-
kın tarihte bütün üyelerimizin göre-
ceğini belirterek genel kurulun tüm 
teşkilata hayırlı olmasını diledi.

Genel Kurulun dilek ve temenni-
ler bölümünde ilk söz Türk-İş 1. Böl-

ma hayatında yaşanan gelişmeler, 
toplu iş sözleşmesi ve sendikamız 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Divan başkanı ve Türkiye Haber-
İş Sendikası Genel Başkanımız Veli 
Solak toplu iş sözleşmeleri görüş-
meleri ve süreçte gelinen nokta ile 
sendikal gelecekle ilgili genel kuru-
la bilgiler vererek bundan sonraki 
dönemde çalışma hayatını zor gün-
ler beklediğinin altını çizdi.

Genel Başkanımız Veli Solak 
bütün olumsuzlukların üstesinden 
sadece sendikal birlik beraberlik 

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası Genel Başkanı

Faruk BÜYÜKKUCAK
Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi
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Bilindiği gibi Türk Telekomünikasyon A.Ş., üye-
lerimize; 2012 yılı içinde “internet lokum kam-
panyası” adı altında başlattığı bir satış planla-

ması çerçevesinde “bedava internet modemi” dağıtımı 
yaptırmıştır. Türk Telekom A.Ş, bu modem teslimini 
yapan tüm üyelerimize teslim edilen modem başına 
20,00 TL prim verilmesine karar vermiş ve modem ba-
şına 20,00 TL’lik prim tutarlarını TT Kart denilen karta 
yatırmak suretiyle ödemiştir. 

Türk Telekom A.Ş.’de çalışan üyelerimiz, bu kam-
panya çerçevesinde müşterilere teslim tutanakları mu-
kabilinde modemleri eksiksiz teslim etmiş olup teslim 
ettiği bu modemlere karşı teslim tesellüm tutanakları-
nı da işverene ibraz etmiştir. 

Ancak Türk Telekom, TT Kart üzerinden ödediği bu 
primleri, Türkiye genelinde Eylül 2012 ayı maaşların-
dan üyelerimize hiçbir tebligat ve uyarı yapmaksızın tek 
taraflı olarak kesmiştir. 

Sendikamız tarafından 15 Ekim 2012 tarih ve 
2012/2317-17 sayılı yazı ile Türk Telekom A.Ş.’ye müra-
caat edilmiş ve yapılan bu işlemin haksız olduğu belir-
tilerek kesintilerin ivedi şekilde durdurulması ve kesin-
tilerin üyelerimize iade edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Bu yazımız 45974 sayısı ile şirket kayıtlarına alınmıştır. 

Türk Telekom A.Ş.’nin yapmış olduğu bu kesinti iş-
lemi açıkça 4857 sayılı Yasaya, taraflar arasında yürür-
lükte bulunan IX-X.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşme-
sine, İş Hukukunun En Temel Prensiplerine aykırıdır. 
Şöyle ki; 

Taraflar arasında yürürlükte bulunan IX.Dönem 
toplu iş sözleşmesinin 28. maddesinde “işyerinde işçi-

ler tarafından yapıldığı iddia edilen hasar ve bu hasara 
bağlı zararları tespit için 3 kişilik Hasar ve Zarar Tes-
pit Kurulu oluşturulur, bu kurul, 1-işveren temsilcisi, 
2-Sendika temsilcisi (sendikaca belirlenir), 3- olayın 
niteliğine göre o işten anlayan işveren ile sendika tara-
fından birlikte seçilen kişiden oluşur......hasar ve buna 
bağlı zarar karşılığının ödenmesi için ilgiliye veya ilgi-
lilere bu tutanak yazılı olarak tebliğ edilir, hasar bedeli 
10 günlük ücretini geçmiş ise tebligatın yapıldığı tarihi 
takip eden aybaşından itibaren işveren işçinin doğmuş 
alacaklarından taksitle keser, ancak taksit miktarı 7 
günlük ücret tutarından fazla olamaz” hükümlerine yer 
verilmiştir. Türk Telekom bu Hasar ve Zarar Tespit Ku-
rulunu oluşturmadan üyelerimizin kendisine zarar ver-
diğini düşünerek tek taraflı olarak işçinin maaşından 
TİS hükmüne aykırı olarak kesinti yapmıştır. 

Öte yandan, işveren tarafından bu lokum kampan-
yasının koşulları, ne şekilde yapılacağı, primlerin hangi 
tarihte ve ne şekilde tahakkuk edeceği ve ödeneceği 
konularında Sendika üyesi işçilere hiçbir eğitim veril-
mediği gibi bu yönde bir tebliğ ya da emir de bildirilme-
miştir. Üyelerimize, amirleri tarafından bu lokum kam-
panyası modemlerinin teslim tutanakları karşılığında 
bedelsiz olarak vatandaşlara dağıtılması ve vatandaşa 
imzalatılan teslim tutanaklarının da işyerlerine veril-
mesi gerektiği ve bu işlemin yeterli olduğu söylenmiş-
tir. Üyelerimize zaten görev tanımında bulunmayan bu 
lokum satışlarını (şirketinin daha fazla kâr elde edebil-
mesi için) gece gündüz demeden ve itiraz etmeden tam 
bir özveri ile gerçekleştirmiştir. 

Bizzat Türk Telekom A.Ş. tarafından üst kademe yö-
neticilerine gönderilen (ve davacı sendika üyelerine ve 

Av. Serkan MERCİMEK
Hukuk Müşaviri
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ilkeyi hiçe sayan Türk Telekom A.Ş. kendisini Mahke-
me, Yargıtay ve İcra Dairesi yerine koyarak İcra Daire-
sinin de kesinti oranı olan ¼ oranını da önemsemeden 
bahse konu kesintileri yapmıştır. Bu haksız uygulama-
nın kabulü mümkün değildir. 

4857 sayılı Yasanın 63.ncü maddesine göre “…bu 
Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması 
sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekil-
de olursa olsun eksiltme yapılamaz.” Yapılan bu kesinti 
kanunun bu amir hükme de açıkça aykırıdır. 

Yine davaya konu işlemdeki bir hukuki sakatlık da, 
stopaj ve vergi uygulamasından kurtulmak adına lokum 
primlerinin TT Kartlara yapılmasına rağmen, bu kesin-
tinin stopaj ve gelir vergisine tabi olan ücret/maaş öde-
melerinden yapılmasıdır. Kanuna karşı yapılmış olan 
bu hileyi de hukuk düzeninin korumayacağı aşikardır. 

Tüm bu gerekçelerle üyelerimiz adına Türk Telekom 
A.Ş.’ye karşı açmış olduğumuz alacak davaları kabulle 
sonuçlanmış olup kararlardan bir tanesi ek’te sunul-
muştur. 

Üyelerimizin bilgisine saygıyla sunulur.  

Sendikaya bildirilmeyen) tebliğde 01 Nisan 2012 tari-
hinden itibaren lokum ürünü prim hak ediş kesin he-
saplamasında; 

Abonenin ilk 2 PSTN faturasını ödemesi, 

Abonenin PSTN ve Lokum hizmetinin 2 fatura dö-
nemi süresince aktif olması (iptal edilmemiş olması), 

Abonenin, modem bağlantısı sağlanmış olması  - en 
az 1 kez IP alınmış olması,

Evrak kontrolü

Kriterlerine bakılacağı, Nisan öncesi dönem için bi-
lahare değerlendirme yapılacağı, bu kriterlere uyma-
yan lokum satışlarında lokum baz primi, hedef primi 
ve lokum destek primi ödemesi yapılmayacağı, portföy 
hedeflerine de sayılmayacağı duyurulmuştur. 

Yukarıda bahsi geçen denetim ve gözetim yükümlü-
lüğü tamamen işveren şirketinin yönetici ve amirlerine 
yüklenmiştir.

Üyelerimiz, amirleri tarafından kendilerine bildi-
rilen fiilen satış yapma, yapılan satışa ilişkin modem 
teslim tutanağı imzalatılması ve bu teslim tutanakları-
nın işyerlerine ulaştırılması kriterlerini eksiksiz olarak 
yerine getirmiştir. 

TT Kartlarına da hak etmiş olduğu ve şekil ve tutarı 
tamamen şirket tarafından belirlenmiş olan primleri 
yatırılmıştır. 

Daha sonra hiçbir kasıt, ihmal ve kusuru bulunma-
yan üyelerimizin maaşlarından bu primlerin kesilmesi 
açıkça hukukun ihlali/yok sayılması anlamına gelmek-
tedir. 

Yapılan prim ödemelerinin haksız olduğunu düşü-
nen Türk Telekom, kendisini Mahkeme ve hatta icra 
dairesi yerine koyarak hem de işçi ücretlerinin ¼’ünün 
çok üzerindeki tutarları işçilerin maaşlarından kes-
miştir. Eylül 2012 ayı itibariyle bu satışı yapan işçilerin 
eline hiç maaş geçmemiş ya da cüz’i bir meblağ geç-
miştir. Bir işçi/üyez nasıl ki, ödenmesi gerektiği halde 
ödenmeyen bir hakkını Yargı önünde aramakta ve aldığı 
Mahkeme kararı da Yargıtay onamasından da geçtikten 
sonra alacağını almaktaysa, davalı şirket de işçisinden 
herhangi bir alacağı bulunduğu iddiasında ise Yargıya 
müracaat edip Mahkeme kararı alma yoluna gitmeliy-
di. En azından Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında vücut 
bulan Hukuk Devleti ilkesi bunu gerektirmektedir. Bu 
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çalıştırması aranacaktır. Nitekim, İş Yasasının 3. madde-
sinin ikinci fıkrası, bu konuda daha önce ortaya çıkan du-
raksamaları gidermek amacıyla, alt işverenin asıl işvere-
ne ait işi yaptığı yeri, o işveren yönünden de bağımsız bir 
işyeri olarak kabul etmiştir. İki işveren arasındaki hukuki 
ilişkinin dayandığı sözleşme bir iş sözleşmesi olmayıp 
kira, istisna taşıma gibi sözleşmelerdir.

2-Alt işverenin asıl işverene ait bir işi üstlenmesi asıl 
işveren – alt işveren ilişkisinin ikinci koşulu, asıl işvere-
ne ait bir işin alt işveren tarafından üstlenilmesi ve ken-
di işçileri ile yürütülmesidir. İş Kanunun, 2. maddesinin 
altıncı fıkrasında bu koşulu, asıl işverene ait işyerindeki 
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde iş alma bi-
çiminde belirlemiştir. 4857 sayılı İş Kanunun, alt işvere-
ne verilecek işler konusundaki düzenlemesi (m.2/VI), alt 
işverene verilecek işler açısından “yardımcı iş” ve “asıl 
iş” ayırımını esas almış, asıl işin bir bölümünün alt iş-
verene verilmesini belirli koşullara bağlamış bulunmak-
tadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir fabrikanın tesi-
sat onarımının başka bir işverene verilmesi halinde iki 
işveren arasındaki ilişkinin asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
olamayacağı ve dolayısıyla müteselsil sorumluluk esası-
nın uygulanmayacağı sonucuna varmıştır. 4857 sayılı İş 
Kanununun, (m.2/VI). Maddenin gerekçesi şöyledir: “...
Asıl işveren-alt işverenin ilişkisinin tanımı unsurlarıyla 
birlikte açıklanmış, unsurlarında mevcut esaslar korun-
makla beraber, görüş ayrılıklarına sebep olan bir konu 
da kavram açısından daraltıcı etkiye sahip bir hüküm ha-
line getirilmiştir. Buna göre, bir işyerinde yürütülen mal 
veya hizmet üretimine ilişkin “asli işin bir bölümünde” 
veya “yardımcı işlerinde” iş alan diğer işverenler, işçi-
lerini sadece bu işyerinde çalıştırdıklarında asıl işveren 
alt işveren ilişkisi doğmuş olacak, buna karşı işyerinde 
yürütülen asli ve yardımcı işler dışında iş alan bir işve-
ren, örneğin işyerinde bir ek inşaat yapılması ya da bina 
onarım işini alan diğer işverenin alt işveren kapsamında 
nitelendirilmesi mümkün olmayacaktır.” 

Yasada ve gerekçesinde yardımcı işler açısından geti-
rilen ve asıl işverenlerin sorumluluğunu sınırlayıcı nite-
likte olan bu düzenleme isabetli bulunmamaktadır. 

 Asıl işverenin işyerinde yürütülen mal veya hizmet 
üretimine ilişkin “yardımcı işlerinde” iş alma 4857 sayılı 
Kanun uyarınca, asıl işveren alt işveren ilişkisi, her şey-
den önce, asıl işverenin işyerinde yürütülen mal veya hiz-
met üretimine ilişkin yardımcı işlerde iş alma biçiminde 
kurulabilecektir(m.2/VI).  Asıl işverene ait işyerinde yü-
rütülen “asıl işin bir bölümünde” iş alma 4857 sayılı İş 
Kanunu, asıl işverene ait asıl işin alt işverene verilmesi-
ni, yardımcı işlerden farklı olarak bazı koşulların varlığı-
na tabi kılmıştır. Gerçekten, konuyu düzenleyen 2. mad-
denin altıncı fıkrasına göre, “ Bir işverenden, işyerinde 
yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş-

I) 4857 sayılı İş Yasası, önceki dönemde uygulamada 
yaygınlaşan kötüye kullanmalara tepki olarak, alt işve-
ren-asıl işveren ilişkisinin koşullarını daha ayrıntılı bir 
biçimde düzenlemiş, bu konuda bazı sınırlama ve ya-
saklar öngörmüştür. İş Yasasının 2. maddesinin altıncı 
fıkrasında alt işveren kavramı, “Bir işverenden, işyerin-
de yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı 
işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin 
gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş-
lerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece 
bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren” biçimin-
de tanımlanmış ve aynı fıkranın devamında, bu işveren ile 
iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki ise “asıl işveren-
alt işveren ilişkisi” biçiminde tanımlamıştır. 

Bu tanımdan hareketle bir alt işverenden veya asıl iş-
veren- alt işveren ilişkisinden bahsedebilmek için gerek-
li unsurlar şunlardır.

1.Asıl  işveren ve buna ait bir işyerinin varlığı asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinin doğumu açısından arana-
cak ilk temel koşul, asıl işverene ait bir işyerinin bulun-
ması ve burada işçi çalıştırılmasıdır. İş Yasası bu koşu-
lu, “Bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet 
üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bö-
lümünde...” iş alma biçiminde belirlemiştir. İş Yasasına 
göre, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel yahut tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. Bu hüküm-
ler değerlendirildiğinde, asıl işveren-alt işveren ilişkisi-
nin ön ve temel koşulu, belirtilen esaslar çerçevesinde, 
asıl işverenin kendisine ait bir işyerinin bulunması ve bu 
işyerinde işçi çalıştırmasıdır. Bu esasın bir sonucu ola-
rak bir kimse kendisine ait bir işi, işçi çalıştırmaksızın 
tümüyle bir başkasına vermiş ise, örneğin, bir inşaatın 
yapım işi anahtar teslimi suretiyle başkasına yaptırı-
lıyorsa, İş Kanunun m. 2/VI anlamında bir asıl işveren-
alt işveren ilişkisi söz konusu olamayacaktır. Verilen bu 
örnekte, m.2/VI hükmünün zorunlu gördüğü yardımcı iş 
veya asıl işin bir bölümünün değil, tamamının başkasına 
yaptırılması söz konusudur. Bunun gibi, işyerinin bir bü-
tün olarak veya bir bölümünün İş Yasasının 6. maddesi 
anlamında ve kapsamında bir başka işverene devredil-
miş olması halinde de asıl işveren–alt işveren ilişkisi söz 
konusu olamayacaktır. Bu noktada vurgulanması gere-
ken diğer bir husus, asıl işverene yönelik olarak açıkla-
nan koşulların alt işveren için de aynen geçerli olmasıdır. 
Alt işverenin de, İş Yasası anlamında bir işveren olması 
nedeniyle, işyerinin bulunması ve burada kendi işçilerini 
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hallerinde bir muvazaa incelemesine gerek olmaksızın 
alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin 
işçisi sayılacaktır. Hükümde sözü edilen “genel olarak” 
ifadesi ise, bu iki sınırlamanın dışında kalan durumlar 
için kullanılmıştır. Yasadaki son fıkranın ikinci cümlesi-
ni, “Bu sınırlamalara aykırı hareket edildiği takdirde ve 
genel olarak asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı 
işleme dayandığı hallerde alt işverenin işçileri başlangıç-
tan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler 
biçiminde anlamak gerekir. 4857 sayılı Kanun uyarınca, 
asıl işveren alt işveren ilişkisi, her şeyden önce, asıl iş-
verenin işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine 
ilişkin yardımcı işlerde iş alma biçiminde kurulabilecek-
tir (m.2/VI) ve yardımcı işlerde asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi kurulması açısından herhangi bir sınırlama söz 
konusu değildir. Buna karşılık, Kanun, asıl işverene ait 
asıl işin alt işverene verilmesini, yardımcı işlerden farklı 
olarak bazı koşulların varlığına tabi kılmıştır. Söz konusu 
bu düzenleme, İş Hukukunda geçerli olan, bir işverenin 
işlerini kendi uzmanlığı ve organizasyonu ile kendi işçi-
lerine gördürmesinin asıl olduğu; işlerinin bir kısmını 
başka işverenlerin işçilerine yaptırabilmesinin ise istis-
na olduğu biçimindeki temel anlayışa uygun bulunmak-
tadır. Bu nedenle, sözü edilen hükmün bu anlayışa göre 
yorumlanması gerekmektedir. Buna göre, bir işveren iş-
yerinde yürüttüğü asıl işin bir bölümünü ancak bu işin 
ayrı bir uzmanlığı gerektirmesi halinde alt işverene ve-
rebilecektir. Ayrı bir uzmanlık gereksinimi doğuran ne-
denler ise Yasada, “işletme ve işin gerekleri ve teknolojik 
nedenler” olarak öngörülmüştür ve bu nedenler ilişkinin 
doğumu açısından birlikte aranacaktır. Aynı durum, İş 
Yasasının 2. maddesinin son fıkrasında düzenlenen, asıl 
işin bölünerek alt işverene verilmesi konusunda da ge-
çerlidir. Öte yandan, 4857 sayılı Yasanın 2. maddesinin 
altıncı fıkrasına göre, alt işverene asıl işe dahil olan bir 
iş verilmek istenirse, bu iş ancak bölüm olarak verilebi-
lecek; maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, aynı 
bölümde hem asıl işveren, hem de alt işveren işçileri ça-
lıştırılamayacaktır. 

Yeni İş kanunu, “asıl işverenin işçilerinin alt işveren 
tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi 
suretiyle haklarının” kısıtlanamayacağını hükme bağla-
mış bulunmaktadır (m. 2/son). Yeni İş kanununa  göre, 
“...daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işve-
ren ilişkisi kurulamaz...” (m.2/son). Bu hükmün konuluş 
amacı, uygulamada sıkça görülen, işverenin daha önce 
kendi işçisi konumundaki bir kimseyle alt işveren ilişki-
si kurarak, daha düşük ücretle işçi çalıştırma yönündeki 
kötüye kullanmalara engel olmaktadır. 4857 sayılı Kanu-
nun 2. maddesinin yedinci fıkrasında, asıl işveren – alt iş-
veren ilişkisine getirilen sınırlamalara aykırılığın hukuki 
yaptırımı düzenlenmiştir. Bu hükme göre, “Aksi halde ve 
genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvaza-
alı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri 
başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem 
görürler” (m.2/VII, cümle 2). Kanunda kullanılan “aksi 
halde” sözcüğünün sonucu olarak, özel olarak düzen-
lenen iki halde, yani asıl işverenin işçilerinin alt işveren 
tarafından işe alınması veya daha önce o işyerinde çalış-
tırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulması hallerinde 
bir muvazaa incelemesine gerek olmaksızın alt işverenin 
işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayıla-
caklardır. Hükümde sözü edilen “genel olarak” ifadesi 
ise, bu iki sınırlamanın dışında kalan durumlar için kul-
lanılmıştır. 

lerde ” iş alınması ve işçilerin sadece bu işlerde çalıştırıl-
ması halinde asıl işveren-alt işveren ilişkisi söz konusu 
olabilecektir. Yardımcı işlerin alt işverene verilmesinde, 
herhangi bir sınırlama öngörülmemiştir. Buna karşılık, 
asıl işin bir bölümünde alt işverene iş verilmesi, ancak 
“işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uz-
manlık gerektiren işlerde” söz konusu olabilecektir. Bu 
düzenleme, asıl işe dahil olan bir işin alt işverene verile-
bilmesini, bu işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması koşuluna 
bağlamış bulunmaktadır. Buna göre, bir işveren işyerin-
de yürüttüğü asıl işin bir bölümünü ancak bu işin ayrı bir 
uzmanlığı gerektirmesi halinde alt işverene verebilecek-
tir. Ayrı bir uzmanlık gereksinimi doğuran nedenler ise 
kanunda, “işletme ve işin gerekleri ve teknolojik neden-
ler” olarak öngörülmüştür. 4857 sayılı Yasanın 2. mad-
desinin altıncı fıkrasına göre, alt işverene asıl işe dahil 
olan bir iş verilmek istenirse, bu iş ancak bölüm olarak 
verilebilecek; aynı bölümde hem asıl işveren, hem de alt 
işveren işçileri çalıştırılamayacaktır. 

3-Alt işverenin işçilerini “sadece” asıl işverene ait işte 
çalıştırması 

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

II) Alt İşveren ve işverenin Birlikte Sorumluluğu: İş 
Kanununun 2. maddesinin altıncı fıkrasına göre, asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinde asıl işveren, alt işverenin 
işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak İş Yasasından, iş 
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren 
ile birlikte sorumludur. Bu sorumluluk, alt işverenin işçi-
sinin o işyeriyle ve orada çalıştığı süreyle sınırlı olup, alt 
işverenin işçilerinin İş Kanunundan, iş sözleşmesinden 
ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden do-
ğan yükümlülüklerini kapsamaktadır. 

Buradaki sorumluluk müteselsil sorumluluktur. Alt 
işverenin işçisinin o işyerinde çalıştığı süreyle sınırlıdır. 
Bu ilkenin gereği alt işverenin işçisi işyerinde çalıştığı 
süreye ilişkin kendi işvereninden alamadığı kanundan 
iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş 
sözleşmesinden doğan haklarını (ücret ve ücret benzeri 
alacaklar ve kıdem, ihbar gibi tazminatlar) asıl işveren-
den talep edebilir. Asıl işveren bu hakları ödemek mec-
buriyetinde kalırsa  alt işverene rücu hakkı saklıdır. 

II) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe 
alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmek suretiyle hakla-
rı kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde  çalıştırılan 
kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Sınırlamalara ay-
kırılığın hukuki yaptırımı Kanunun 2. maddesinin yedinci 
fıkrasında, asıl işveren – alt işveren ilişkisine getirilen 
sınırlamalara aykırılığın hukuki yaptırımı da düzenlen-
miştir. “Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt 
işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçi-
si sayılarak işlem görürler” (m.2/VII, cümle 2). kanunda 
kullanılan “aksi halde” sözcüğünün sonucu olarak, özel 
olarak düzenlenen iki halde, yani asıl işverenin işçilerinin 
alt işveren tarafından işe alınması veya daha önce o işye-
rinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulması 
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Genel Sekreterimiz Ümit Kay-

mal, Genel Eğitim Sekreterimiz Se-

dat Güney, Genel Teşkilatlandırma 

Sekreterimiz Mücayit Özdemir 04 

Şubat 2014 tarihinde Samsun’da ve 

06 Şubat 2014 tarihinde Kocaeli’nde 

üyelerimizle toplantı yaptılar. Koca-

elinde yapılan toplantıya İstanbul 

Anadolu Yakası Şubesi Yöneticileri-

miz de katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Sek-

reterimiz Ümit Kaymal, toplu iş 

sözleşmesi hakkında bilgiler verdi 

ve çalışma hayatında yaşanan geliş-

meleri anlattı.

Genel Sekreterimiz Ümit Kay-

mal, konuşmasının devamında sen-

dikanın çalışmaları hakkında bilgi-

ler verdi.

Toplantıda yöneticilerimiz üyele-

rimizin sorularını da cevapladılar ve 

çeşitli konularda sohbet ettiler.

Samsun ve Kocaeli’nde
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Samsun

Kocaeli
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ve İmamoğlu şefliklerinde çalışan 
üyelerimizle 3 Aralık 2013 tarihinde, 
Güney-II (Adana) Bölge Müdürlüğü 
ile Çukurova Telekom Müdürlüğüne 
bağlı Seyhan ve Mahvesığmaz şef-
liklerinde çalışan üyelerimizle de 2 
Aralık 2013 tarihinde bir araya ge-
lindi.

Gerçekleştirilen toplantılarda 
Genel Sekreterimiz Ümit Kaymal 
tarafından üyelerimize sendikal ça-
lışmalar ve imzalanan Toplu İş Söz-
leşmeleri hakkında bilgiler verile-
rek üyelerimizin sorunları dinlendi.

Gerçekleştirilen toplantılar son-
rasında, Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal, Adana Şube Başkanımız 
A. Gökhan Aydın ve Şube Yönetim 

Kaymal, Adana Şube Başkanımız A. 
Gökhan Aydın ve Şube Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz ile birlikte Akdeniz 
Telekom Müdürü Uğur Tulay, Niğ-
de İl Telekom Müdürü Uğur İlter ve 
Müdür Yardımcısı Işık Öztürk’e ne-
zaket ziyaretinde bulundular.

Genel Sekreterimiz Ümit Kay-
mal, 2 - 3 Aralık 2013 tarihlerinde 
Adana Şube Başkanımız A. Gök-
han Aydın ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile birlikte Türk Telekom 
A.Ş. Güney-II (Adana) Bölge Müdür-
lüğü ve Adana PTT Başmüdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantılar düzenledi.

PTT Başmüdürlüğü, Yüreğir Te-
lekom Müdürlüğü, Ceyhan, Kozan 

Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal, Adana Şube Baş-
kanımız A. Gökhan Aydın ve 

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 
birlikte Mersin İl Telekom Müdür-
lüğü bünyesinde il merkezinde ve 
ilçelerde, Mersin Posta İşleme Mer-
kezi ve Niğde İl Telekom Müdürlüğü  
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantılar düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantılarda 
Genel Sekreterimiz Ümit Kaymal 
tarafından üyelerimize sendikal ça-
lışmalar ve imzalanan Toplu İş Söz-
leşmeleri hakkında bilgiler verile-
rek üyelerimizin sorunları dinlendi.

Gerçekleştirilen toplantılar son-
rasında, Genel Sekreterimiz Ümit 

Genel Sekreterimiz Ümit KAYMAL 
Adana, Mersin ve Niğde’de

Toplantılar Düzenledi

  Güney-II Bölge Müdürlüğü   Güney-II Bölge Müdürü Mehmet Bektaş’ı ziyaret

  Güney-II Bölge Müdürlüğü   Ahmet Uyar’ı ziyaret
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bir araya gelerek, güncel konuları 
ve sendikal çalışmaları değerlen-
dirdi. Şube yöneticilerimiz ve işyeri 
temsilcilerimizle birlikte Çukurova 
Telekom Müdürlüğü bünyesinde 
çalışırken iş kazası geçiren üyemiz 
Ahmet Uyan’ı evinde ziyaret ederek 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ları sorunlar hakkında görüşmeler 

gerçekleştirildi.

Genel Sekreterimiz Ümit Kay-

mal, teşkilat gezi kapsamında 2 

Aralık 2013 tarihinde Adana Şube-

miz hizmet binasında şube yöneti-

cilerimiz ve işyeri temsilcilerimizle 

Kurulu Üyelerimiz Türk Telekom 

A.Ş. Güney-II (Adana) Bölge Müdürü 

Mehmet Bektaş ve Yüreğir Telekom 

Müdürü Murat Tunç’u ziyaret etti. 

Ziyaretlerde güncel konular hakkın-

da görüş alışverişinde bulunularak, 

üyelerimizin işyerlerinde yaşadık-

  Tarsus Telekom Müdürlüğü   Anamur Telekom Şefliği

  Mezitli Telekom Şefliği   Mezitli Telekom Şefliği

  Mersin İl Telekom Müdürlüğü   Mersin İl Telekom Müdürlüğü

  Akdeniz Telekom Müdürlüğü   Akdeniz Telekom Müdürlüğü 
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  Ceyhan Telekom Şefliği   Adana PTT Müdürlüğü

  Seyhan Telekom Şefliği   Mahvesığmaz Telekom Şefliği

  Kozan - Feke Telekom Şefliği   İmamoğlu Telekom Şefliği

  Mersin PTT   Niğde Telekom Müdürlüğü

  Yüreğir Telekom Müdürlüğü   Yüreğir Telekom Müdürlüğü
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  Akçaabat Telekom Müdürlüğü   Türk Telekom Kuzey II Bölge Müdürlüğü

  Türk Telekom Kuzey II Bölge Müdürü İsa Ömür’ü ziyaret   Kanuni Telekom Müdürlüğü

Şube Yöneticilerimizle birlikte Ağrı, 
Artvin, Ardahan, Bayburt, Bitlis, 
Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüş-
hane, Iğdır, Hakkari, Kars, Muş, 
Rize, Trabzon ve Van illerimizde ça-
lışan üyelerimizle bir araya gelerek 
toplantılar düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantılarda 
üyelerimize sendikal faaliyetler ve 
imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hak-
kında bilgiler verilerek üyelerimizin 
sorunları dinlendi.

Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Mücayit Özdemir ve şube 
yöneticilerimiz toplantı yapılan il-
lerdeki Türk Telekom A.Ş. yetkilile-
rini ziyaret ederek güncel konular 
hakkında görüş alışverişinde bu-
lundular, üyelerimizin işyerlerinde 
yaşadıkları sorunlar hakkında gö-
rüşmeler gerçekleştirdiler.

çalışan üyelerimizle de Araklı işlet-
me şefliğinde bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen toplantılarda 
üyelerimize sendikal faaliyetler ve 
imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri 
hakkında bilgiler verilerek üyeleri-
mizin sorunları dinlendi.

Genel Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Mücayit Özdemir ve temsilci-
lerimiz Türk Telekom A.Ş. Kuzey-II 
(Trabzon) Bölge Müdürü İsa Ömür 
ve Trabzon PTT Başmüdür vekili 
Mustafa Okumuş’u da ziyaret ede-
rek güncel konular hakkında görüş 
alışverişinde bulundular, üyelerimi-
zin işyerlerinde yaşadıkları sorun-
lar hakkında görüşmeler gerçek-
leştirdiler.

Genel Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Mücayit Özdemir, 11 – 23 Ka-
sım 2013 tarihleri arasında gerçek-
leştirdiği teşkilat gezisi kapsamında 

Genel Teşkilatlandırma Sekrete-
rimiz Mücayit Özdemir, 27 – 28 Ka-
sım 2013 tarihlerinde Trabzon Böl-
ge Temsilcimiz İsmail Bostan, işyeri 
temsilcilerimiz Hakan Yazıcı ve Adil 
Kuzur ile birlikte Türk Telekom A.Ş. 
Kuzey-II (Trabzon) Bölge Müdürlü-
ğü ve Trabzon PTT Başmüdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantılar düzenledi.

Kuzey-II (Trabzon) Bölge Müdür-
lüğü ve Akçaabat Telekom Müdür-
lüğünde çalışan üyelerimizle 27 Ka-
sım 2013 tarihinde müdürlük bina-
larında, Trabzon PTT Başmüdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 
de Trabzon Bölge Temsilciliğimizde 
bir araya gelindi.

Kanuni Telekom Müdürlüğünde 
çalışan üyelerimizle 28 Kasım 2013 
müdürlük binasında, Araklı, Arsin, 
Sürmene, Of ve Yomra ilçelerinde 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz 
Mücayit ÖZDEMİR Teşkilat Gezisi 

Kapsamında Toplantılar Düzenledi
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  Araklı Telekom Şefliği   Trabzon Bölge Temsilciliği

  Trabzon PTT Başmüdür Vekili Mustafa Okumuş   Van Telekom Müdürlüğü

  Rize Telekom Müdürlüğü   Hakkari Telekom Müdürlüğü

  Ağrı Telekom Müdürlüğü   Bingöl Telekom Müdürlüğü

  Bitlis Telekom Müdürlüğü   Muş Telekom Müdürlüğü
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  Iğdır Telekom Müdürlüğü   Kars Telekom Müdürlüğü

  Ardahan Telekom Müdürlüğü   Artvin Telekom Müdürlüğü

  Trabzon Bölge Temsilciliği   Gümüşhane Telekom Müdürlüğü

  Bayburt Telekom Müdürlüğü   Erzincan Telekom Müdürlüğü

  Erzurum Şube Toplantı  Erzurum Şube Toplantı
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Türk-İş Genel Teşkilatlandırma 

Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Ge-

nel Başkanı Eyüp Alemdar, Türk-İş 

4. Bölge Temsilciliğini ziyaret ede-

rek, Türk-İş’e bağlı sendikaların 

Adana’da bulunan şubelerinin şube 

başkanları ile toplantı yaptı. Top-

lantıya Şube Başkanımız A. Gökhan 

Aydın’da katıldı.

Adana Şube Başkanımız A. Gök-

han Aydın ile Şube Yönetim Kurulu 

üyelerimizle birlikte Türk Telekom 

A.Ş. Güney-II (Adana) Bölge Müdür-

lüğü bünyesinde çalışan üyeleri-

mizle bir araya gelerek bilgilendir-

me toplantısı gerçekleştirdi.

Türk-İş ile Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından ÇAS-

GEM projesi kapsamında birlikte 

yürütülen “İşyerinde Psikolojik Ta-

ciz” konulu eğitim semineri 21 Ka-

sım 2013 tarihinde Adana da yapıldı. 

Seminere Şube Başkanımız A. Gök-

han Aydın ve temsilcilerimiz katıldı.

Adana 
Şubesi

Türk-İş’e Bağlı Sendikaların 
Şube Başkanları Bir Araya Geldi

ÇASGEM Projesi Kapsamında Yürütülen “İşyerinde 
Psikolojik Taciz” Eğitim Semineri Yapıldı

Güney-II (Adana) Bölge Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalışan Üyelerimizle Toplantı Yapıldı
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Şube Başkanımız Tagi İş, Yöne-

tim Kurulu Üyemiz Ferhat Daldal 

ve PTT Başmüdürlüğü işyeri Baş-

temsilcimiz Mahmut Özcan Çan-

kaya Dağıtım ve Toplama Merkezi 

Müdürlüğü’nde çalışan taşeron iş-

çilerimizi ziyaret edip, Taşeron ya-

sası ve Sendikal Örgütlenme ile il-

gili bilgilendirme toplantısı yaptılar. 

Ankara Merkez Şube Başkanı-

mız Tagi İş ve Şube Sekreterimiz 

Yusuf Eriş Kızılcahamam İşletme 

Şefliğinde çalışan üyelerimizi ziya-

ret edip, İşletme Toplu İş Sözleş-

mesi ve şubenin çalışmaları ile ilgili 

bilgilendirme toplantısı yaptılar.

Şube Başkanımız Tagi İş ve Şube 
Mali Sekreterimiz Cengiz Demir-
baş, Baştemsilcimiz Ali Özler, Tem-
silcilerimiz Ferman Akyol ve Ba-
hadır Ayhan’ın Keçiören Telekom 
Müdürlüğü çalışanları için düzenle-
diği emekli gecesine katıldılar.

Şube Başkanımız Tagi İş emekli 
gecesinde sendikanın çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. Şube Baş-
kanımız Tagi İş emekli olan üyele-
rimize yeni yaşantılarında mutluluk 
ve başarı dileklerinde bulunuldu.

Ankara
Merkez Şubesi

Çankaya Dağıtım ve Toplama 
Merkez Müdürlüğü’nde Toplantı

Keçiören Telekom Müdürlüğü Emekli Gecesi

Kızılcahamam İşletme Şefliğinde Çalışan 
Üyelerimizi ziyaret
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Şube Başkanımız Hüseyin Özço-

ban ve Şube Mali Sekreterimiz Mu-

rat Senem Türk Telekom A.Ş. Gü-

ney-1 Bölge Müdürlüğü deposunda 

çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, 

üyelerimize iş hayatında yaşanan 

gelişmeler ve şube faaliyetleri ile 

ilgili bilgiler verdiler.

Antalya Şube Başkanımız Hüse-
yin Özçoban ve Şube Sekreterimiz 
Halil Özen, Karaman İl Telekom Mü-
dürlüğü bünyesinde merkez, şantiye 
ve il müdürlüğü servislerinde çalı-
şan üyelerimizi ziyaret ederek bilgi-
lendirme toplantıları yaptılar.

Üyelerimizle yapılan toplantılar-
da, toplu iş sözleşmesi, iş hayatında 
yaşanan gelişmeler, uygulanmakta 
olan teşvik ve şube faaliyetleri ile 
ilgili bilgiler verildi.

Fiber Optik servisinde çalışan 

üyelerimiz şubemizi ziyaret ederek, 

Şube Başkanımız Hüseyin Özçoban, 

Şube Sekreterimiz Halil Özen ve 

Şube Mali Sekreterimiz Murat Se-

nem ile Toplu İş Sözleşmesi ve iş-

yerinde yaşanan gelişmelerle ilgili 

görüşerek bilgi alışverişinde bulun-

dular.

Antalya 
Şubesi

GÜNEY-I Bölge Müdürlüğü Deposunda 
Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Karaman İl Telekom Müdürlüğünde Çalışan Üyelerimiz 
Ziyaret Edilerek Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Fiber Optik Servisinde Çalışan Üyelerimiz Şubemizi 
Ziyaret Etti
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Türk Telekom A.Ş. Doğu-II Bölge 

Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde ça-

lışan üyelerimiz 01 – 13 Aralık 2013 

tarihleri arasında ziyaret edilerek, 

toplu iş sözleşmesi, çalışma haya-

tında yaşanan gelişmeler ve sen-

dikal faaliyetler hakkında bilgiler 

verildi.

Şanlıurfa İl Telekom Müdürlüğü-

ne bağlı olarak Hilvan ilçesinde çalı-

şan üyelerimiz ziyaret edilerek, top-

lu iş sözleşmesi, çalışma hayatında 

yaşanan gelişmeler ve sendikal faa-

liyetler hakkında bilgiler verildi.

Diyarbakır Şube Başkanımız Hü-
seyin Erdal, Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterimiz Mücayit Özdemir, Er-
zurum Şube Başkanımız Kemal Ak-
kan ve Erzurum Şube Sekreterimiz 
Hüsamettin Alyar Van İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan üye-
lerimizle bir araya gelerek toplantı 
düzenlediler. Düzenlenen toplantı-
da imzalanan toplu iş sözleşmesi, 
iş hayatında yaşanan gelişmeler ve 
şube faaliyetleri ile ilgili üyelerimiz 
bilgilendirdi.

Diyarbakır 
Şubesi

DOĞU-II Bölge Müdürlüğüne Bağlı 
İşyerlerinde Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Hilvan Telekom Şefliğinde Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Van İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı
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Erzurum 
Şubesi

DOĞU-I Bölge Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalışan Üyelerimizle Bir Araya Gelindi

Doğu-I Bölge Müdürlüğü bün-
yesinde çalışan üyelerimizle finans 
servisinde, bölge müdürlüğü de-
posunda kahvaltıda, halı sahada ve 
şube binamızda öğlen yemeğinde 
olmak üzere çeşitli vesilelerle bir 
araya gelinerek sendikal birlik ve 
beraberlik pekiştirildi, üyelerimize 
sendikal faaliyetler hakkında bilgi-
ler verildi.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 

İspir Telekom Şantiye Amirliğin-

de çalışan üyelerimizi ziyaret etti. 

Şube Başkanımız gerçekleştirdiği 

ziyarette üyelerimize sendikal faali-

yetler hakkında bilgi vererek güncel 

konular hakkında sohbet etti.

Genel Teşkilatlandırma Sek-

reterimiz Mücayit Özdemir, Şube 

Başkanımız Kemal Akkan ve Şube 

Sekreterimiz Hüsamettin Alyar 

ile birlikte şube binamızda yapılan 

toplantıda üyelerimize sendikal fa-

aliyetler ve yeni dönem toplu iş söz-

leşmesi hakkında bilgiler verdi.

İspir Telekom Amirliğinde Çalışan Üyelerimiz
Ziyaret Edildi

Şube Toplantı Salonumuzda Üyelerimizle 
Bir Araya Gelindi
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7. Olağan Genel Kurulumuz so-
nucunda oluşan yeni yönetim kuru-
lumuz Batı-II (Bursa) Bölge Müdür-
lüğü Mustafa Kemal Paşa Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan üye-
lerimizle 18.12.2013 tarihinde Mus-
tafa Kemal Paşa Telekom Müdürlü-
ğü çay salonunda bir araya gelerek 
tanışma ve toplu iş sözleşmesi hak-
kında bilgilendirme toplantısı ger-
çekleştirdi.

Toplantıya Şube Başkanımız 
Mevlüt Bayraktar, Şube Sekreteri-
miz Yusuf Pektaş, Şube Mali Sek-
reterimiz Hakan Semizoğlu, Bursa 
Bölge Temsilcimiz Akif Kılıç, İnegöl 
Telekom Müdürlüğü baştemsilcimiz 
Ali Ergün ve temsilcimiz Lütfü Ön-
der katılım sağlamıştır.

Toplantıda Şube Başkanımız 
Mevlüt Bayraktar tarafından üyele-
rimize sendikal konularda ayrıntılı 
bilgi verildi.

7. Olağan Genel Kurulumuz 
sonucunda oluşan yeni yönetim 
kurulumuz Batı-II (Bursa) Bölge 
Müdürlüğü Nilüfer Telekom Müdür-
lüğü bünyesinde merkezde çalışan 
üyelerimizle Operasyon Müdürlüğü 
toplantı salonunda, Mudanya ilçe-
sinde çalışan üyelerimizle de Mu-
danya çay salonunda 18.12.2013 ta-
rihinde bir araya gelerek tanışma ve 
toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi-
lendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Paşa Telekom Müdürlüğünde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

İnegöl Telekom Müdürlüğünde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

İstanbul 
Anadolu Yakası 

Şubesi

Nilüfer Telekom Müdürlüğünde 
Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi
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İstanbul 
Avrupa Yakası 

Şubesi

Gaziosmanpaşa Telekom 
Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı

Şube Başkanımız Mehmet Sait 

Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 

Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz 

Aslı Arıcı Gaziosmanpaşa Telekom 

Müdürlüğü bünyesinde çalışan üye-

lerimizle bir araya gelerek toplu iş 

sözleşmesi ve şubenin çalışmaları 

hakkında bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Mehmet Sait 

Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 

Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 

Arıcı Tekirdağ İl Telekom Müdürlü-

ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 

bir araya gelerek toplu iş sözleşme-

si ve şubenin çalışmaları hakkında 

bilgilendirme toplantıları gerçek-

leştirdi.

Şube Başkanımız Mehmet Sait 

Derin, Şube Sekreterimiz Mehmet 

Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 

Arıcı Kırklareli İl Telekom Müdürlü-

ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 

bir araya gelerek toplu iş sözleşme-

si ve şubenin çalışmaları hakkında 

bilgilendirme toplantısı gerçekleş-

tirildi.

Kırklareli İl Telekom Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı

Tekirdağ İl Telekom Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı
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Torbalı ve Gediz İşletme Şefliklerinde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Aydın PTT Başmüdürlüğünde Çalışan
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Türk-İş’in öncülüğünde Tes-İş 
ve Maden–İş sendikalarının, Muğla-
Yatağan şubelerinin 29 Aralık 2013 
tarihinde Muğla–Milas’da ortaklaşa 
düzenledikleri “Özelleştirmeye Kar-
şı, Emeğimiz, Yarınlarımız ve Ülke-
miz İçin” mitingine Şube Başkanı-
mız Özkan Oyuk, Şube Sekreterimiz 
İrfan Uygun ve Şube Mali Sekreteri-
miz Aslan Özdemir katılarak destek 
verdiler.

Şube Sekreterimiz İrfan Uygun 

ve Şube Mali Sekreterimiz Aslan 

Özdemir, İzmir Torbalı ve Gediz Te-

lekom İşletme Şefliklerinde çalışan 

üyelerimizi ziyaret ettiler. Şube yö-

neticilerimiz, üyelerimizle güncel 

konular hakkında sohbet ederek, 

sendikal çalışmalar hakkında bilgi-

ler verdiler.

Aydın PTT Başmüdürlüğü bün-

yesinde çalışan üyelerimiz Şube 

Sekreterimiz İrfan Uygun tarafın-

dan 27 Aralık 2013 tarihinde ziyaret 

edilerek, güncel konular hakkında 

fikir alışverişinde bulunulan toplan-

tı düzenlendi.

İzmir 
Şubesi

Özelleştirmeye Karşı, Emeğimiz, Yarınlarımız 
ve Ülkemiz İçin Mitingine Katılım Sağlandı
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Kayseri Şube Başkanımız Erol 

Toprak ve Şube Mali Sekreterimiz 

Ali Bağcı Sivas İl Telekom Müdürlü-

ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 

bilgilendirme toplantısı yaparak, 

üyelerimize imzalanan toplu iş söz-

leşmesi ve şube faaliyetleri ile ilgili 

bilgiler verdi.

Kayseri Şube Başkanımız Erol 
Toprak ve Şube Sekreterimiz Suat 
Esmer Kayseri şubemiz faaliyet sa-
hası içerisinde bulunan Erciyes Te-
lekom Müdürlüğü, Belsin, Develi, 
Esenyurt ve Yahyalı işyerleri ile Kay-
seri Türksat’ta çalışan üyelerimizi 
ziyaret ederek, toplu iş sözleşmesi, 
çalışma hayatında yaşanan gelişme-
lerle ilgili üyelerimizi bilgilendirdi.

Erciyes’te yapılan toplantıya Ana-
dolu Merkez - II Bölge Müdürü Mu-
hammet Katmer ve Bölge Müdür 
Yardımcısı Yılmaz Tohumoğlu’da 
katıldı.

Kayseri Şube Başkanımız Erol 

Toprak Kırşehir İl Telekom Müdür-

lüğü bünyesinde çalışan üyeleri-

mizle bilgilendirme toplantısı yapa-

rak, üyelerimize imzalanan toplu iş 

sözleşmesi ve şube faaliyetleri ile 

ilgili bilgiler verdi.

Kayseri 
Şubesi

Sivas İl Telekom Müdürlüğünde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Erciyes Telekom Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri Ziyaret Edildi

Kırşehir İl Telekom Müdürlüğünde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi
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TÜRK-İŞ’in verileri temel alın-
dığında Şubat 2014 ayı itibariyle 
“mutfak enflasyonu”ndaki değişim 
şöyle oldu:

• Ankara’da yaşayan dört kişilik 
bir ailenin “gıda için” yapması 
gereken asgari harcama tutarı 
bir önceki aya göre yüzde 2,84 
oranında arttı.

• Yılın ilk iki ayı itibariyle artış ora-
nı yüzde 4,51 oldu.

• Gıda enflasyonunda oniki ay iti-
bariyle artış oranı yüzde 12,24 
oranında gerçekleşti.

• Yıllık ortalama artış oranı ise 
yüzde 9,52 olarak hesaplandı.

rı (yoksulluk sınırı) ise 3.681,99 
lira olmuştur.

Konfederasyon hesaplamaları-
na göre; dört kişilik ailenin yaşam 
maliyeti bir ayda 101,64 lira art-
mıştır. Bu ay gelen yükle dört kişilik 
bir aile yılbaşına göre 159 lira daha 
fazla harcama yapmak durumun-
dadır. Sadece mutfağa gelen ek yük 
bir ayda 31 liradır. Geliri “kaşık” ile 
artan dar ve sabit gelirli kesim, ya-
şanan fiyat artışları sonucu “kepçe” 
ile bedel ödemektedir.

Gıda fiyatlarındaki yükselme 
eğilimi, TÜRK-İŞ ve TÜİK gıda en-
deksindeki değişimin son oniki ay 
itibariyle yansıtıldığı aşağıdaki gra-
fikten izlenebilmektedir.

TÜRK-İŞ tarafından, çalışanların 
geçim koşullarını ortaya koymak ve 
temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat 
değişikliğinin aile bütçesine yansı-
malarını belirlemek amacıyla, her 
ay düzenli olarak yapılan “açlık ve 
yoksulluk sınırı” araştırmasının 
2014 Şubat ayı sonuçlarına göre:

 Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yapması gereken gıda 
harcaması tutarı (açlık sınırı) 
1.130,37 lira,

 Gıda harcaması ile birlikte giyim, 
konut (kira, elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu 
diğer harcamaların toplam tuta-

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

Şubat
2012

Aralık
2013

Ocak
2014

Şubat
2014

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 283,77 299,01 304,10 316,55

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 233,58 247,18 251,75 258,68

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 292,95 318,62 323,75 333,56

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 196,80 216,77 219,57 221,58

Açlık Sınırı 1007,10 1.081,59 1.099,17 1.130,37

Yoksulluk Sınırı 3.280,45 3.523,09 3.580,35 3.681,99

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

 DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.130, YOKSULLUK SINIRI 3.682 LİRA

 MUTFAK ENFLASYONUNDA SON ONİKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 12,24

 EKMEK FİYATINDAKİ ARTIŞ MUTFAK HARCAMASINA ÖNEMLİ YÜK GETİRDİ.

 AİLENİN YAŞAM MALİYETİ BİR AYDA 102 LİRA ARTTI.

ŞUBAT 2014
AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI






