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hedefimiz, üyelerimizin kazanılmış haklarını korumak 
ve günün şartlarına göre geliştirmek olacaktır. 

Birlik ve beraberlik içerisinde yürüteceğimiz 
her iki sözleşmemizin de şimdiden teşkilatımıza ve 
üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizde ekonomik ve siyasi gündemin sık sık 
değişmesine rağmen çalışma hayatının gündemi pek 
değişmemektedir. Başta işsizlik ve yoksulluk olmak 

Değerli Arkadaşlarım, bilindiği gibi Türk Telekom 
A.Ş. Genel Müdürlüğü 11. Dönem ve PTT 
A.Ş. Genel Müdürlüğü 16. Dönem İşletme 

Toplu İş Sözleşmeleri taslak çalışmalarını siz değerli 
üyelerimizin talepleri doğrultusunda tamamladık ve 
görüşmelerimize başladık.  

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sizlerden 
aldığımız güç çerçevesinde, her zaman olduğu gibi 

Birlik, Beraberlik ve 
Kararlılıkla Hedefe 
Ulaşacağımızdan
Herkes Emin Olmalıdır...

Veli SOLAK
Türkiye Haber-İş Sendikası
Genel Başkanı
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üzere kıdem tazminatı, taşeron işçilik, iş sağlığı ve 
güvenliği, esnek çalışma ve özel istihdam büroları 
konuları çalışma hayatımızın çözüm bekleyen sorunları 
olarak ön plana çıkmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 11.2 
olarak açıkladığı Şubat dönemi işsizlik oranı, iş bulma 
umudunu yitirenler ve çaresiz kalanlar da eklenince 
yüzde 21.8 düzeyine kadar ulaşmaktadır.

İşsizliğin getirdiği olumsuz şartlara ilave olarak 
Türk Lirasının ABD Doları karşısında yüzde 40’tan fazla 
değer kaybetmesi ve bunun yanı sıra yaşanan yüksek 
enflasyon sonucu paramızın alım gücü düşmekte bu 
da en çok emeği ve alınteriyle çalışarak hayatını idame 
eden işçiyi vurmaktadır. 

Türk-İş’in Nisan 2015 verilerine göre; Açlık sınırının 
1.334 TL Yoksulluk sınırının 4.344 TL gibi rakamların 
telaffuz edildiği bir dönemde, 949.47 TL Asgari Ücretle 
çalışan bir kişinin nasıl geçineceğinin hesabını siz yapın.

Kıdem Tazminatı, işçinin bir ömür çalışmasının 
karşılığı olan ve ödenmesi sonraya bırakılan bir haktır. 
Kıdem Tazminatı, aynı zamanda işyerinde yıpranan 
beden ve ruh sağlığımızın bedelidir. Çalışanların elinde 
kalan son kazanım olan kıdem tazminatı hakkının 
geriye götürülmesini kabul etmek mümkün değildir.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi temini ile ilgili torba 
yasalar seçim öncesi rafa kaldırıldı, fakat 10. Kalkınma 
Planı başta olmak üzere hükümet tarafından açıklanan 
temel ekonomik paketlerde ve metinlerde hükümetin 
temel yaklaşımı olarak varlığını sürdürüyor.

Taşeron İşçilik konusunda bazı iyileştirmeler 
içeren yasal düzenlemeler hayata geçirilmiş olsa da bu 
konuda hala çözülmesi gereken sorunlar ve aşılması 
gereken uzun bir yol vardır. Her zaman olduğu gibi  
ısrarla vurguluyoruz ki, çözüm sendikal örgütlenmeden 
geçmektedir.

Ülkemizde iş cinayetleri hala can yakmaya ve ocak 
söndürmeye devam etmektedir. Maalesef yaşanan 
bunca iş cinayetine rağmen, gerekli tedbirlerin 
alınmaması, denetimlerin yeterince yapılmaması ve 
taşeron uygulamasının da hızla artması nedeniyle bu 
acıları yaşamaya devam ediyoruz.

Diğer yandan çok ciddi tarihsel bir süreçten 
geçmekte olan Yüce Milletimiz daha önceden 
planlanarak dozu arttırılmış sözde soykırım iddialarıyla 
karşı karşıya bırakılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermeniler farklı 
ırk, dil, din ve kültüre mensup olmalarına rağmen 
Türklerle barış içinde yaşamışlardır.  Hatta “Tebayı 
Sadıka” olarak adlandırılarak devlet hiyerarşisi 
içinde sadrazamlıktan büyükelçiliğe kadar pek çok 
makamda bulunmuşlar ayrıca edebiyat, müzik ve 
mimarlık alanlarında Osmanlıya önemli katkılarda 
bulunmuşlardır.

Bu nedenle de Osmanlının Ermenileri yok etme gibi 
bir politikası hiçbir zaman olmamıştır.

Ancak; başta Rusya ve Fransa olmak üzere dış 
mihrakların kışkırtmaları sonucu 1. Dünya Savaşı 
sırasında Doğu Anadolu’daki Osmanlı Ordusunda 
bulunan pek çok Ermeni kaçarak Türklerle savaş 
halinde bulunan Rus ordusuna katılmıştır. Kısa süre 
sonra örgütlü ve silahlı hale gelen Ermeni çeteleri, 
Urfa, Muş, Elazığ, Bitlis, Diyarbakır ve Van’da silahsız 
sivil halka saldırarak büyük katliamlar yapmış Osmanlı 
ordusunu da arkadan kuşatarak ordunun manevra 
gücünü zayıflatmaya çalışmıştır. Yani kısacası Ermeni 
milisler Osmanlıya karşı savaş açmışlardır. 

Bugün sözde soykırım iddialarıyla Türkiye’yi köşeye 
sıkıştırmaya çalışan batı güdümündeki Ermeniler, 1915 
Mayısında yalnızca Van’da 96.000 kişiyi öldürmüşler 
1918’lerde 250 köyü yakmışlardır. Sonuç olarak:

Osmanlı arşivlerine göre; 1910-1922 yılları 
arasında 505.108 vatandaşımız Ermeniler tarafından 
katledilmiştir. Bunlar resmi rakamlardır. Dağlık ve 
kırsal alanlarda gerek saklanırken gerek kaçarken 
Ermeni çeteler tarafından öldürülenlerin sayısı oldukça 
kabarıktır ve resmi rakamlara yansımamıştır.

Kaldı ki, savaş sırasında Balkanlardan, Kafkasya ve 
Kırım’dan Anadolu’ya göçe zorlanan ve öldürülen bir 
buçuk milyonu aşkın Türk nüfusunu konu etmiyoruz.

Bizi sözde soykırım iddiasıyla suçlayanlara buradan 
sesleniyoruz:   Ey Rusya,  Fransa, Almanya… Ey Batı 
dünyası; siz önce kendi ellerinizdeki kan izlerini 
temizleyin.

Bu duygu ve düşüncelerle; sözleşme sürecinin arzu 
ettiğimiz gibi tamamlanmasını, 7 Haziran’da yapılacak 
Genel Seçimlerin ülkemize, milletimize huzur, mutluluk, 
bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.
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Zonguldak’taki 1 Mayıs kutla-
malarına Türk-İş Genel Başkanı Er-
gün Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu 
Üyeleri, sivil toplum kuruluşları, 
siyasi parti temsilcileri, Genel Baş-
kanımız  Veli Solak,  Genel Eğitim 
Sekreterimiz  Sedat Güney,  Ankara 
Merkez Şube Yöneticilerimiz ve üye-
lerimiz katıldı. Ankara Sıhhiye Mey-
danı’ndaki kutlamalara da Genel 
Sekreterimiz  Ümit Kaymal,  Genel 

Teşkilatlandırma Sekreterimiz  Mü-
cayit Özdemir  ve Ankara Merkez 
Şubemize bağlı işyerlerinden tem-
silcilerimiz ve üyelerimiz katılarak 
destek verdiler. Ülkemizin diğer 
birçok yerinde yapılan kutlamala-
ra da şube başkanlıklarımız, bölge 
temsilciliklerimiz ve işyeri temsilci-
liklerimiz öncülüğünde üyelerimiz 
katılarak destek verdiler.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü  sendikalar 
ve sivil toplum kuruluşlarının 

öncülüğünde ülkemizin birçok mey-
danında coşkuyla kutlandı.

Türk-İş’in 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü’nü, Zonguldak’ta 
kutlama kararı doğrultusunda fark-
lı illerden gelen işçiler coşkulu bir 
şekilde kutlamaya katıldılar.

1 Mayıs Alanlarda 
Coşkuyla Kutlandı
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Zonguldak’taki 1 Mayıs Kutla-
maları içinİzmit, Düzce, Bolu, Kas-
tamonu, Karabük, Çankırı, Ankara, 
Amasya, Kütahya, Soma’dan gelen 
binlerce işçi Saat 09.30’da Zongul-
dak TIR Parkı kavşağında toplana-
rak yürüyüşe geçtiler ve madenci 
anıtına önünde toplandılar.

Ankara’daki 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü kutlamaları için 
sabah saatlerinden itibaren Tren 
Garında toplanan işçiler kortej şek-
linde sloganlar eşliğinde yürüyerek 
Sıhhiye Meydanı’nda toplandılar.

Zonguldak’taki işçilere karan-
fil atan Türk-İş Genel Başkanı  Er-
gün Atalay,  kürsüye başındaki 
sarı madenci baretiyle ve Zon-
guldak Kömürspor atkısıyla çık-
tı.  Atalay,konuşmasına Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın “Memleket İsterim” şi-
irini okuyarak başladı.

Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay, “Bundan 1 ay önce Türk-İş 
Başkanlar Kurulu bir karar aldı. 
Bu sene 1 Mayıs’ı Zonguldak’ta 
kutlama kararı aldı. Başkanlar 
Kurulu’na teşekkür ediyorum, öyle 
isabetli bir karar verdik ki bugün 
bir daha Zonguldak’ın Türk-İş’e, 
Türk-İş’in de Zonguldak’a ihtiya-
cı olduğunu anladık. Bu alanda 
bulunan işçi sendikaları, memur 
sendikaları, belediye başkanları, 
milletvekilleri, siyasi parti temsil-
cileri, dernek ve oda temsilcileri, 
tüm Zonguldak hoşgeldiniz. Bu-
gün niye mi buradayız? 13 Mayıs’ta 
Soma’da, 28 Ekim’de Ermenek’te 
330 kardeşimiz iş cinayetine kur-
ban gitti” diye konuştu.

Zonguldak’ın maden havzasın-
da geçmişten bu güne 5 bine yakın 
maden şehidi verdiğini hatırlatan 
Türk-İş Genel Başkanı  Ergün Ata-
lay,    “Bu bölge 5 bin maden şehi-
di verdi. Onun için buradayız. Bu 
bölge madenle anılıyor, bu bölge 
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maden yoksa Zonguldak yok, onun 
için buradayız. Buradan Türkiye’ye 
ve Ankara’ya sesleniyorum, bu 
ocaklarda 15 bin kişi çalışması ge-
rekiyor. Maalesef şu anda 9 bin kişi 
çalışıyor. Bu vilayetin 5 bin kişiye 
ihtiyacı var. 2006’da, 2009’da işe gi-
rip 8 ay çalışan kardeşlerimiz var. 
Onların kadroya girmesi için bura-
dayız. Her kardeşimin madenle bir 
bağı var. Bu bölgede 5 bin maden 
şehidinin torunları var. Ülkeyi yö-
netenler Zonguldak’a ve Türk-İş’e, 
Maden-İş’e kulak vermelidir. Bu-
radaki sıkıntıları ve problemleri 
bir an evvel yerine getirmelidir. 7 
Haziran’da seçim var. 50 milyonun 
taleplerine bu ülkeyi yönetenler 
kulak vermelidir. Yoksa işçinin, 
çiftçinin, memurun dediğini yerine 
getirmeyeni alaşağı ederiz” dedi.

 64 yıldır işçinin, mazlumdan ve 
emekçiden yana olduklarını ifade 
eden Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay, “Her gün 3 işçi iş cinayetine 
kurban gidiyor. Bunların yaşanma-
ması için buradayız. Biz çalışanlar 
bu ülkede köle düzeninde, asgari 
ücretle yokluk sınırında yaşamak 
istemiyoruz. Bu ülkede şekerde, 
ormanda, madende, demir yolla-
rında, kara yollarında 20 yıldır ça-
lışan geçiciler var. Onların kadroya 
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geçmesi için bu alandayız. Bu ülke-
de problem sıkıntı hep dar gelirli-
nin üstünde mi olacak? Bedel öde-
mekten bıktık, bunlara mani ol-
mak için bu alandayız. Zonguldak, 
Zonguldak olalı böyle bir kalabalık 
görmedi. Burada her siyasi görüş-
ten kardeşimiz var. Biz Türk-İş 64 
yıldır bu ülkede işçiden, çiftçiden, 
mazlumdan, mağdurdan ve emek-
çiden yana olduk. Olmaya da de-
vam edeceğiz. Bu bölgede bir emek 
ve bir gayret için mücadele ettiler. 
Nasip şimdiymiş, isabetli bir karar 
verdik. Bu alandan Türkiye’ye ses-
leniyorum. Türk-İş bugün İzmir’de, 
Ankara’da, Afyon’da, Antalya’da, 
İzmit’te her yerde 1 Mayıs’ı kutlu-
yor. Kimsenin burnu kanamadan, 
kimseye bir halel gelmeden bu 
kutlamaların bitmesi gerekiyor. 
Türk-İş işçinin, çiftçinin ve emekli-
nin sorununu gündeme getirmek-
ten yanadır” şeklinde konuştu

Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay’ın son isteği Zonguldakspor’a 
sahip çıkılması ve 2. lige çıkması 
için mücadele edilmesi oldu.

Ülkemizin birçok alanında kutla-
nan 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Da-
yanışma Günü kutlamalarında işçi-
ler, ekonomik, sosyal, demokratik 
taleplerini, İş cinayetlerinin önlen-
mesini ve insanca yaşam şartlarının 
sağlanması talep ettiler.

Ankara Sıhhıye Meydanı’nda 1 
Mayıs kutlamalarının tamamlan-
masının ardından kutlamalara katı-
lan sendikamız üyesi taşeron firma 
işçileri ile Genel Sekreterimiz Ümit 
Kaymal  Ankara Merkez Şube top-
lantı salonunda bir araya gelerek, 
bilgilendirme yaptı.

 İstanbul

 İzmir

 Antalya

 Diyarbakır

 Erzurum  Samsun
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lat, Ücret Yönetimi Müdürü Hüseyin 
Çolak ve diğer uzmanlar katıldı.

İyi niyet ve hoşgörüyü simgele-
yen birer buket çiçek taraflarca kar-
şılıklı olarak takdim edildi.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak  toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, toplu iş sözleşme sü-
recinin başladığını belirterek “Türk 
Telekom A.Ş. 11. Dönem İşletme 
Toplu İş Sözleşmesinin öncelikle 
üyelerimize ve kurumumuza ha-
yırlı olmasını diliyorum”  diye ko-
nuştu.

Türkiye Haber-İş Sendikası’na 
üye işçileri ilgilendiren 11. 
Dönem İşletme Toplu İş Söz-

leşmesi görüşmeleri, 15 Nisan 2015 
tarihinde Türk Telekom A.Ş. Ge-
nel Müdürlüğü Ahlatlıbel Telekom 
Evinde saat 14:00’de başladı.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-
rinin ilk oturumuna; Türkiye Haber-
İş Sendikasını temsilen Genel Baş-
kanımız  Veli Solak, Genel Sekre-
terimiz  Ümit Kaymal,  Genel Mali 
Sekreterimiz  Kemal İlçioğlu,  Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz  Sedat Gü-
ney, Genel Teşkilatlandırma Sekre-
terimiz Mücayit Özdemir,Şube Baş-
kanlarımız, Hukuk Müşavirlerimiz, 
Türk Telekom A.Ş.’yi temsilen de 
Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür Yar-
dımcısı (İnsan Kaynakları) Bahattin 
Aydın, Direktörler Hasan Kaya, Ya-
sin Öztürk, Yakup Öztunç, İş Etiği ve 
Endüstriyel İlişkiler Müdürü Serhat 
Binici, Anadolu Merkez-I Bölge Mü-
dürü İrfan Yıldız, Bölge Müdür Yar-
dımcıları Zafer Orhan, Mahmut Bu-

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü 
11. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 

Görüşmeleri Başladı
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öncü ve lokomotif şirketlerinden 
birisi olduk. Haftanın 7 günü ve 24 
saat kesintisiz hizmet veren şirke-
timiz için çalışma barışı, çalışanla-

rada çalışanlarımızın iki yıl boyun-
ca çalışma koşullarını, ücretlerini 
ve sosyal haklarını, şirketimizin 
ve Türkiye Haber-İş Sendikamızın 
kurumsal ilişkilerini daha iyiye 
ve daha güzele götürmek, konuş-
mak ve el sıkışmak için bir araya 
geldik.    Genel Müdürümüz Rami 
Aslan beyin de selam, muhabbet 
ve başarı dileklerini iletmek istiyo-
rum” dedi.

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı  Bahattin Aydın  özetle 
şunları söyledi:

“Bizler Türkiye’nin büyük bir 
ailesi olarak yıllardır kardeşleri-
mizle dayanışma içinde ülkemizin 
ekonomik ve sosyal yaşamında 

Genel Başkanımız Veli Solak ko-
nuşmasında özetle şunları söyledi:

“Bizler üyelerimizin alınterini 
ve emeğini zayi etmeden Allah’ın 
Resulünün emrettiği şekilde de-
ğerlendirmeye çalışmaktayız. Yıl-
lardır bu kurumda çalışarak ek-
meğimizi kazanıyoruz. Kurumun 
daha iyi ve güçlü olabilmesi için 
elimizden geleni yapıyoruz. Bir or-
tak noktada buluşacağımıza inanı-
yorum.

Bizim temennimiz sözleşme-
nin uzlaşı içinde masa başında bi-
tirilmesidir. Karşılıklı iyi niyet ve 
hoşgörü çerçevesinde kurumunda 
üzerine düşeni yapması gerektiği-
ni düşünüyorum. Bu dilekler ku-
rumda çalışan tüm arkadaşlarımı-
zın dilek ve düşünceleridir.

Biz Türk Telekom A.Ş.’ye ka-
zandırmak ve kazandırdığımızdan 
da hakkımıza düşen kısmı almak 
istiyoruz. Toplu iş sözleşmemizin 
ülkemize, milletimize şirketimize, 
teşkilatımıza ve üyelerimize hayır-
lı uğurlu olmasını diliyorum”

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı Bahattin Aydın da Genel 
Başkanımız Veli Solak’ın dileklerine 
katıldığını ifade ederek, “Bugün bu-

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası Genel Başkanı

Bahattin AYDIN
Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür Yrd.
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Görüşmelerde Toplu İş Sözleş-

mesinin ilk üç maddesi müzakere 

edilerek kabul edildi.

İkinci oturumun  22 Nisan 

2015  tarihinde  Türk Telekom A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Ahlatlıbel Telekom 

Evinde yapılması karara bağlandı.

ediyorum. Emeği geçen tüm arka-

daşlarıma teşekkür ediyor kolay-

lıklar diliyorum.”

Toplantıda söz alan diğer yöneti-

ciler de 11. Dönem İşletme Toplu İş 

Sözleşmesinin taraflara ve çalışan-

lara hayırlı olmasını dilediler.

rın memnuniyeti ve motivasyonu 
büyük önem taşıyor.

Türk Telekom ailesinin bir par-
çası olarak gördüğümüz Türkiye 
Haber-İş Sendikası ile bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da 
sözleşmeden sözleşmeye değil, 
kesintisiz bir diyalog içerisinde 
olmaya devam edeceğiz. Türkiye 
Haber-İş Sendikası 1962 yılında 
kurulmuş deneyimli ve köklü bir 
sendikadır. Önümüzdeki hafta şir-
ketimizin 175. Kuruluş yıldönümü-
nü kutlayacağız. Sayın Genel Baş-
kan Veli beyi ve Yönetim Kurulu 
Üyelerini de aramızda görmekten 
büyük mutluluk duyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerimle, 
Türk Telekom A.Ş. 11. Dönem Top-
lu İş Sözleşmesinin ülkemiz, şir-
ketimiz ve çalışanlarımız açısından 
hayırlara vesile olmasını temenni 
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Türkiye Haber-İş Sendikası’na 
üye işçileri ilgilendiren PTT 
A.Ş. 16. Dönem İşletme Toplu 

İş Sözleşmesi görüşmeleri 16 Nisan 
2015 tarihinde PTT Genel Müdürlü-
ğü toplantı salonunda başladı.

Görüşmeye; Türkiye Haber-İş 
Sendikasını temsilen Genel Baş-
kanımız  Veli Solak, Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Baş-
kanlarımız, Hukuk Müşavirlerimiz, 
PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünü tem-
silen Genel Müdür Yardımcısı Özay 
Atbaş  ve Genel Müdürlük yetkili-
leri, (TÜHİS) Türkiye Ağır Sanayi ve 
Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 
Sendikası’nı temsilen de Genel Sek-
reter Yardımcısı Yaşar Özgürsoy ile 
TÜHİS yetkilileri katıldı.

PTT Genel Müdür Yardımcı-
sı  Özay Atbaş  konuşmasında toplu 
iş sözleşmesinin uzlaşı içinde masa 
başında bitirilmesi temenni ederek, 
sözleşmenin taraflara ve çalışanla-
ra hayırlı olmasını diledi.

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü 
16. Dönem İşletme Toplu İş 

Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı



12 Haber-İş   •   Sayı 83   •  Mayıs 2015

Haber-İş

müze, işçilerimize, işçi ve işveren 
sendikalarımıza hayırlı sonuçlar 
getirmesini diliyorum.” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasın-
dan sonra, dostluğu ve hoşgörüyü 
simgeleyen çiçekleri Genel Baş-
kanımız Veli Solak, PTT A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı Özay Atbaş  ve 
TÜHİS Genel Sekreter Yardımcı-
sı Yaşar Özgürsoy’a takdim etti.

Toplantıda sözleşmenin ilk üç 
maddesi görüşülerek kabul edildi ve 
bir sonraki toplantının 18 Mayıs 2015 
tarihinde Sendikamız Genel Merke-
zinde yapılması kararlaştırıldı.

sayıda kaldığına dikkat çeken Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak, “Taşe-
ron uygulaması Türkiye’nin önemli 
bir problemidir. Bunun üstesinden 
mutlaka gelinmesi gerekmektedir. 
PTT’de çalışan taşeron işçilerin 
her hangi bir zarar görmeden ör-
gütlenmesinde biz sendika olarak 
üzerimize düşeni yapmaya hazı-
rız. Bizde 16. Dönem Toplu İş Söz-
leşmesinin ülkemize, üyelerimize, 
Genel Müdürlüğümüze, TÜHİS’e ve 
teşkilatımıza hayırlı uğurlu olma-
sını diliyoruz.” dedi.

TÜHİS Genel Sekreter Yardım-
cısı Yaşar Özgürsoy, “Sözleşmenin 
başta ülkemize, Genel Müdürlüğü-

Genel Başkanımız  Veli So-
lak da konuşmasında, sözleşmenin 
iyi bir sözleşme olmasını temenni 
ederek şunları söyledi:

“PTT Genel Müdürlüğümüz 
halen kamu kuruluşu niteliği ta-
şımaktadır. Bu nedenle toplu iş 
sözleşmemizin bağıtlanma süreci 
Hükümet ve Türk-İş arasında or-
taklaşa yapılacak bir protokol çer-
çevesinde yürütülmektedir. Bizde 
iyi bir sözleşme olmasını temenni 
ediyoruz”

PTT’de işlerin büyük bir kısmı-
nın taşeron eliyle yapıldığını ve bu 
nedenle sendikalı işçilerin çok az 

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası Genel Başkanı

Yaşar ÖZGÜRSOY
TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı

Özay ATBAŞ
PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
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Başkanlar Kurulumuz Toplandı

Türkiye Haber-İş Sendikası 
Başkanlar Kurulu, toplu iş 
sözleşmesi taslak çalışması, 

örgütlenme çalışmaları, teşkilatın 
genel konuları ve çalışma haya-
tında yaşanan gelişmeleri görüş-
mek üzere 14 Şubat 2015 tarihinde 
Ankara’da toplandı.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak, Başkanlar Kurulu toplantısının 
açılış konuşmasını yaparak, ülke-
mizin ve çalışma hayatının günde-
mindeki konuları, işkolumuzda ya-
şanan gelişmeleri ve teşkilatımızın 
genel çalışmalarını değerlendirdi.

Başkanlar Kurulu toplantısının 
devamında şube başkanlarımız da 
söz alarak kendi bölgelerinde işyer-
lerinde üyelerimizle yaptıkları top-
lantılar çerçevesinde toplu iş söz-
leşmesi taslak çalışması hakkında 
değerlendirmelerde bulundular.

Toplantının tamamlanmasının 
ardından aşağıda yer alan Başkan-
lar Kurulu Bildirisi yayınlandı.
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Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 14 Şu-
bat 2015 tarihinde Sendika Genel Merkezinde toplana-
rak, toplu iş sözleşmesi taslak çalışmaları, örgütlenme 
çalışmaları, taşeron firma çalışanları üyelerimiz için 
yapılabilecek işlemler, ülkemizde ve çalışma hayatında 
yaşanan gelişmeler ile sendikamızın çalışmalarını de-
ğerlendirerek, aşağıdaki hususları karar altına almıştır;

Başkanlar Kurulumuz;

1. Türk Telekomünikasyon A.Ş., Posta ve Telgraf Teş-
kilatı A.Ş. ve bağlı işyerleri için bağıtlayacağımız Toplu 
İş Sözleşmesi görüşmelerinde izlenecek yol haritası ve 
taslak çalışmalarının üzerinde titizlikle durarak, imza-
lanacak toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin kazanılmış 
haklarının korunması, günün ekonomik ve sosyal şart-
larına göre geliştirilmesinin ana ilke olarak benimsen-
mesine; özellikle PTT A.Ş. işyerleri için Türk-İş Konfe-
derasyonu tarafından yürütülecek Kamu Kesimi Toplu İş 
Sözleşmesi mutabakatının titizlikle takibine;

2. İşçilerin emeğinin karşılığı olan kıdem tazminatını 

kaldırmak için son günlerde yine çabaların yoğunlaştı-
ğını, işverenlerin baskısı ile kıdem tazminatına el uza-
tılırsa, işçilerin gelecekleri ve hayalleri elinden alınırsa 
sosyal barışın bozulacağını,

Başkanlar Kurulumuz, işçilerin elinde kalan son ka-
zanımlardan olan kıdem tazminatı hakkının gasp edil-
mesine dönük her türlü düzenlemeye karşı olup, tüm 
çalışanların kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatı 
hiçbir sebeple pazarlık konusunu yapılamaz ve kıdem 
tazminatına yönelik herhangi bir olumsuz düzenleme-
yi Türk-İş Genel Kurul kararı gereği Genel Grev nedeni 
sayılacağını ve uygulanması konusunda gereken destek 
verileceğine,

Başkanlar Kurulumuz karar vermiştir.

Başkanlar Kurulumuzun teşkilatımıza, üyelerimize 
ve tüm çalışma hayatına hayırlar getirmesini dileriz.

Basınımıza, üyelerimize ve kamuoyumuza saygıyla 
duyurulur.

Türkiye Haber-İş Sendikası 
Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

(14 Şubat 2015 - ANKARA)
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Türk-İş Başkanlar Kurulu 
Ankara’da Toplandı

hatırlattı. Bugüne kadar kendile-

rine sadece umut verildiğini ancak 

sabırlarının kalmadığını kaydeden 

Yol-İş Genel Başkanı  Ağar, Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-İş zi-

edildiğini söyledi. Taşeron işçile-

rin izinleri, pazar tatilleri olmayan 

çalışanlar haline getirildiğini belir-

ten Ağar, yargının karayolları işçile-

rinin asıl işi yaptığını tespit ettiğini 

Türk- İş Başkanlar Kurulu, 05 
Şubat 2015 tarihinde Anka-
ra Türk-İş Genel Merkezinde 

toplandı. Toplantıya sendikamızı 
temsilen Genel Başkanımız Veli So-
lak katıldı.

Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay, toplantı öncesi, Türkiye Yol-
İş Sendikası’na üye 6 bin 547 taşe-
ron işçinin 2011’de Yargıtay kararıy-
la onaylanan kadrolarını vermeyen 
Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakan-
lığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
yetkililer hakkında suç duyurusun-
da bulunmaya hazırlanan işçilere 
seslendi.

Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay, bugüne kadar çalmadıkları 
kapı kalmadığını ifade etti. Yapılan 
eylemlerde sıkça kadro talebini dile 
getirdiklerini belirten Türk-İş Genel 
Başkanı Atalay, “3 ay sonra seçim 
var. Bunlara ülkenin hiçbir yerin-
de rahat vermeyiz. Bunun hesabını 
sorarız” diye konuştu.

Türk-İş Genel Mali Sekrete-
ri ve Yol-İş Genel Başkanı  Rama-
zan Ağar  da taşeronluk sisteminin 
kölelik sitemine dönüştüğünü ve 
işçilerin asgari ücrete mahkum 
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yaretinin ardından sorunun çözül-

mesi konusunda talimat verdiğini 

iddia etti.

Bakanlar Kurulu hakkında ya-

pacakları suç duyurusunu öğle-

den sonraya ertelediklerini açık-

layan  Ağar,  “Çalışma Bakanımız 

Faruk Çelik’in Başbakan’la irtibata 

geçtiğini ve saat 14.00’e kadar ge-

rekenlerin yapılacağını söyledi. Bu 

süre zarfında bize bilgi verilmez-

se biz de saat 13.00’te sendikamız 

önünde toplanarak saat 14.00’de 

suç duyurusunda bulunacağız. 

Kimse bize gücenmesin” dedi.

lanan kanun taslağında, özel istihdam 
bürolarının görevlerinin düzenlene-
rek, faaliyetleri arasına geçici iş iliş-
kisi kurma yetkisinin verilmesini, ge-
rek usul gerek içeriği itibariyle doğru 
bulmamaktadır. Benzeri düzenleme, 
2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir 
kanun tasarısı içerisinde Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne getirilmiş, görü-
şülerek kabul edilen tasarı, Sayın 11. 
Cumhurbaşkanımız tarafından, başta 
Konfederasyonumuz olmak üzere işçi 
kesiminin haklı tepkileri dikkate alı-
narak, onaylanmamıştır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ça-
lışma hayatının hassas dengelerini 
gözetmek yerine, geçmişte müzakere 
edilen ve işçi kesiminin günümüzde 
de geçerli haklı gerekçelerle karşı 
çıktığı, özel istihdam bürolarına geçi-
ci iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmek 
istenmesini, işçi haklarına ve sendi-
kal örgütlülüğe karşı yeni bir saldırı 
örneği olarak görmekte ve yapılmak 
istenen düzenlemelere karşı çıkmak-
tadır.

larından olan kıdem tazminatı, bugün 
yine ve yeniden tartışma konusu yapıl-
mak istenmektedir. Kıdem tazminatı, 
işçilerin ve sendikaların en duyarlı 
olduğu hakların başında gelmektedir. 
Kıdem tazminatı Türk İş Hukukuna 
1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu ile 
girmiştir. Bu hakkın aşındırılması de-
ğil, korunması ve geliştirilmesi temel 
yaklaşım olmalıdır. İşçilerin bilinen 
tüm tepkisine rağmen, kıdem tazmi-
natında gündeme getirilmek istenen 
ve hak kayıplarına yol açacak düzen-
lemeleri işçiler kabul etmeyecektir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kıdem 
tazminatına ilişkin olarak yıllardan 
beri süregelen görüşünü bugün de 
muhafaza etmekte, Konfederasyonun 
en üst karar organı genel kurulda alı-
nan kararı bir kez daha hatırlatmakta 
yarar görmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, “Ai-
lenin ve Dinamik Nüfus Yapısının 
Korunması” amacıyla Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından hazır-

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 05 Şu-
bat 2015 Perşembe günü Ankara’da, 
Konfederasyon genel merkezinde 
olağan toplantısını yaparak, çalışma 
hayatıyla ilgili gündemindeki konuları 
ve ülkedeki gelişmeleri değerlendir-
miş, aşağıdaki hususların duyurul-
masına karar vermiştir:

“TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçi 
hak ve özgürlüklerinin önündeki en-
gellerin ortadan kaldırılması, sendi-
kal örgütlenmenin yaygınlaştırılması, 
çalışanların yaşama ve çalışma ko-
şullarının iyileştirmesi doğrultusunda 
Konfederasyonumuz tarafından belir-
lenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından 
en üst düzeyde yetkililere yazılı ve 
sözlü olarak iletilmiş olan talepleri-
miz konusunda somut adımlar atıl-
masını beklemektedir. Çalışma haya-
tıyla ilgili gündeme getirilen bazı ka-
nun taslakları, kamuoyuna yansıyan 
görüşler, yaşanan uygulamalar karşı-
sında büyük bir kaygı duyulmaktadır.

İşçilerin en kutsal kazanılmış hak-

Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisi
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, insan 
onuruna yaraşır bir gelir düzeyi tes-
pit edilmeden ve gelirler buna uygun 
olarak yeniden düzenlenmeden, enf-
lasyon oranındaki artışın, geçim şart-
larını iyileştirmediği, gelir dağılımını 
daha da adaletsiz kıldığı görüşünde-
dir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, sağlık 
hizmetlerinden yararlanma aşama-
sında, özellikle düşük gelirli sigorta-
lıların kısıtlı aile bütçesinden ödemek 
durumunda bırakıldıkları katkı payı ve 
ilave ücretin kaldırılması gerektiğini 
savunmaktadır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yürür-
lük süresi 2015 yılında başlayan kamu 
kesimi toplu iş sözleşmelerinde, üye 
işçilerimizin emeklerinin karşılığının 
alınması ve insan onuruna yaraşır 
bir yaşama düzeyini sağlamak üzere, 
geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bir-
likte davranılmasını kararlaştırmıştır. 
Bu kapsamda, işkolu barajı nedeniyle, 
örgütlü bulundukları işyerlerinde bile 
toplu iş sözleşmesi yapabilme yetki-
sini kaybedebilecek sendikaların so-
rununa çözüm bulunması için sürdü-
rülen çalışmalar desteklenmektedir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, özel-
likle kıdem tazminatı ve özel istihdam 
büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulması konularında dikkat çek-
mek ve kazanılmış hakların korun-
masında ve geliştirilmesinde kararlı-
ğımızı göstermek amacıyla, öncelikle 
6 bölge merkezinde kitlesel basın 
toplantısı yapılmasını kararlaştırmış-
tır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, muva-
zaalı olarak taşeron işçisi adı altında 
çalıştırılan karayolu işçilerinin, kesin-
leşmiş yargı kararına rağmen kadro-
ya alınmamaları nedeniyle verdikleri 
mücadeleyi, Ağaç-İş Sendikasının ör-
gütlü olduğu, Kastamonu’da faaliyet 
gösteren Kronospan Grup SFC Enteg-
re Orman Ürünleri San.A.Ş.’nin 230 
işçiyle sürdürdüğü grev ile işçilerimiz 
tarafından yurdun çeşitli bölgelerinde 
hak ve özgürlükleri için sürdürülen 
haklı ve meşru mücadeleleri destek-
lemekte ve selamlamaktadır.

ortaya koymuştur. Grev hakkı, işçi 
sınıfının büyük mücadeleler sonunda 
elde ettiği bir haktır. Onayladığımız 
uluslararası sözleşmelerle güvence 
altına alınmıştır. Anayasa değişikliği 
paralelinde grevle ilgili yasal kısıtla-
maların kaldırıldığı resmi belgelerde 
ileri sürülürken, grev hakkının kul-
lanımı hükümet tarafından engel-
lenmektedir. Geçmişte Konfederas-
yonumuza üye sendikalarımızın THY 
grevi ve Paşabahçe grevi, hiçbir ilgisi 
olmamasına rağmen “genel sağlık ve 
milli güvenlik” gerekçe gösterilerek 
Bakanlar Kurulu tarafından ertelen-
mişti. Şimdi de metal işkolunda yine 
grev ertelemesi kararı alınmıştır. Bu 
grev ertelemesi değil açıkça grev ya-
sağıdır. Grev hakkının kullanımının 
açıkça ortadan kaldırılmasıdır. Türki-
ye işçi sınıfı buna karşı tepkisini ulu-
sal ve uluslararası her platformlarda 
kararlılıkla ortaya koymaya devam 
edecektir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, G20 
Zirvesi platformunda 2015 yılı Türkiye 
Dönem Başkanlığını ülkemiz ve işçi 
hareketi açısından önemli bir fırsat 
olarak değerlendirmektedir. Bu kap-
samda, L20 Organizasyon Komitesini 
oluşturan üç işçi konfederasyonunun 
birlikte çalışmaları, emek kesiminin 
karşı karşıya bulunduğu sorunların 
aşılması ve uluslararası sendikal ha-
reket ile birlikte politika geliştirilmesi 
açısından yararlı olacaktır. TÜRK-İŞ, 
taleplerin ulusal ve küresel boyutta 
takipçisi olmaya devam edecektir.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan 
gelişmeler, uygulanan ekonomik ve 
sosyal politikalar, başta ücretli çalı-
şanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli 
tüm kesimleri olumsuz etkilemekte-
dir. 2015 yılında geçerli olmak üzere 
işçi kesiminin muhalefeti ve fakat 
işveren-hükümet temsilcileri tara-
fından belirlenen asgari ücret yeter-
sizdir. Emekli maaşlarına enflasyon 
oranında zam yapılması farklı gelir 
düzeylerinde var olan eşitsizliği artır-
mıştır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ça-
lışma hayatını doğrudan ilgilendiren 
konularda, sosyal taraflarla herhangi 
bir görüşme ve yazılı bilgilendirme 
yapılmadan, üçlü yapının gereği olan 
sosyal diyalog mekanizması işletil-
meden ve görüş istenmeden yasal 
düzenleme yapılması alışkanlığına 
dikkat çekmektedir. Sosyal taraflar 
görüşlerini ancak TBMM çalışmaları 
sırasında ve sınırlı bir zaman süresin-
de açıklama imkanı bulabilmektedir. 
Çalışma hayatını doğrudan ya da do-
laylı olarak ilgilendiren tüm konular-
da, üçlü danışma mekanizmalarına 
işlerlik kazandırılmalı ve sosyal ta-
rafların etkin katılımına her düzeyde 
imkan sağlanmalıdır.

TBMM’de görüşülmekte olan ve 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 
Bazı kanunlarda Değişiklik” yapıl-
masına dair Kanun Tasarısında da, 
özellikle yeraltı maden işyerlerindeki 
çalışma şartları ve süreleriyle ilgili 
bazı olumlu değişiklikler yapılmıştır. 
Ancak, esas itibariyle iş kazalarının 
önlenmesine yönelik tedbirleri kap-
saması gereken düzenlemelerde, işçi 
kesiminin ikazına rağmen, koruyu-
cu malzemesini kullanmayan işçinin 
tazminatsız olarak iş sözleşmesinin 
feshedilmesine imkan verilmektedir. 
Aynı şekilde, örgütlenmenin müm-
kün olamayacağı, işçinin korumasız 
kalacağı a-tipik çalışma kapsamında 
olan uzaktan çalışmanın kabul edil-
mesi ile sanayiden sayılan işler hariç 
diğer işlerde günlük gece çalışma sü-
resinde 7,5 saatlik sınırın kaldırılması 
da, TÜRK-İŞ başkanlar Kurulu tara-
fından, esnek istihdamı amaçlayan 
kabul edilemez düzenlemeler olarak 
görülmektedir.

Soma’da meydana gelen işkazası 
sonucu kapatılan maden ocaklarında 
şehit olan ve işten çıkarılan yaklaşık 
2.850 işçinin, başta kıdem tazminatı 
olmak üzere tüm yasal hakları bir an 
önce ödenmelidir.

Siyasal iktidar, işçi haklarına yöne-
lik bakış açısını, Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla grev erteleyerek bir kez daha 
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Türkiye Haber-İş Sendikası Ge-
nişletilmiş Başkanlar Kuru-
lu, toplu iş sözleşmesi taslak 

çalışması, örgütlenme çalışmaları, 

teşkilatın genel konuları ve çalışma 

hayatında yaşanan gelişmeleri gö-

rüşmek üzere 14 Mart 2015 tarihin-
de Ankara’da toplandı.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak, Genişletilmiş Başkanlar Kuru-
lu toplantısının açılış konuşmasını 
yaparak, ülkemizin ve çalışma ha-

yatının gündemindeki konuları, iş-
kolumuzda yaşanan gelişmeleri ve 
teşkilatımızın genel çalışmalarını 
değerlendirdi.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak,  şubelerimize yeni seçilen yö-

Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulumuz Ankara’da Toplandı
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neticilerimizi ve yeni açılan bölge 

temsilciliklerimiz ile göreve yeni 

atanan bölge temsilcilerini tek tek 

tanıtarak başarılar diledi.

Başkanlar Kurulu toplantısının 

devamında şube yöneticilerimiz de 

söz alarak kendi bölgelerinde iş-

yerlerinde üyelerimizle yaptıkları 

toplantılar çerçevesinde toplu iş 

sözleşmesi taslak çalışmasındaki 

maddeler bir kez daha gözden geçi-

rilerek, değerlendirmelerde bulun-

dular.

Toplantının tamamlanmasının 

ardından Başkanlar Kurulu Bildirisi 

aşağıda şekliyle yayınlandı.

Türkiye Haber-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu 14 Mart 2015 tarihinde Sendika Genel Merkezin-
de toplanarak, toplu iş sözleşmesi taslak çalışmaları, 
örgütlenme çalışmaları içinde bulunduğumuz taşeron 
firma çalışanları üyelerimiz için yapılabilecek işlemler, 
ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeler ile 
sendikamızın çalışmalarını değerlendirerek, aşağıdaki 
hususları karar altına almıştır;

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz;

1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve bağlı işyerleri için 
bağıtlayacağımız Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 
izlenecek yol haritası ve taslak çalışmalarının üzerinde 
titizlikle durarak, imzalanacak toplu iş sözleşmesinde 
üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması, günün 
ekonomik ve sosyal şartlarına göre geliştirilmesinin ana 
ilke olarak benimsenmesine;

2. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve bağlı işyerleri için 
bağıtlayacağımız Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 
izlenecek yol haritası ve taslak çalışmalarının üzerinde 
de titizlikle durarak, imzalanacak toplu iş sözleşmesin-

de üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması, gü-
nün ekonomik ve sosyal şartlarına göre geliştirilmesinin 
ana ilke olarak benimsenmesine aynen karar vermiş ve 
bu toplu iş sözleşmesi için özellikle Türk-İş Konfederas-
yonu tarafından yürütülecek Kamu Kesimi Toplu İş Söz-
leşmesi mutabakatının titizlikle takibine;

3. Türksat A.Ş., PTT A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. bünyesindeki taşeron firmalardaki örgütlenme ça-
lışmalarımızın son hızla devamına; bu konuda açılmış 
bulunan gerek iş kolu davaları, gerekse muvazaa dava-
larının titizlikle izlenmesine;

4. Tüm üyelerimizi yakından ilgilendiren iş ve sosyal 
güvenlik mevzuatının, kıdem tazminatıyla ilgili yaşan-
ması muhtemel siyasi süreçlerin dikkatle takibine;

Başkanlar Kurulumuz karar vermiştir.

Başkanlar Kurulumuzun teşkilatımıza, üyelerimize 
ve tüm çalışma hayatına hayırlar getirmesini dileriz.

Basınımıza, üyelerimize ve kamuoyumuza saygıyla 
duyurulur.

Türkiye Haber-İş Sendikası 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

(14 Mart 2015 - ANKARA)
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Genel Başkanımız Veli Solak 
Başkanlığında toplanan Başkanlar 
Kurulumuz, görüşmeleri devam 
eden Türk Telekom A.Ş. 11. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi ile PTT A.Ş. Ge-
nel Müdürlüğü 16. Dönem Toplu İş 
Sözleşmelerinde durum değerlen-
dirmesi yaptı.

Toplantıda, Toplu İş Sözleşme-
sinde izlenecek yolun her zaman 
olduğu gibi üyelerimizin kazanıl-
mış haklarının korunması ve günün 
şartlarına göre geliştirilmesi ana 
ilke olarak benimsendi.

Başkanlar Kurulumuz 
Değerlendirme Toplantısı Yaptı
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 07 
Haziran 2015 Pazar Günü yapılacak 
Türkiye Genel Seçimlerinin, ülke 
geleceğini belirlemek bakımından 
yaşamsal öneme sahip olduğu gö-
rüşündedir. Seçim sürecinin barış 
ve huzur içinde gerçekleşmesi için, 
tüm tarafların siyasal söylemlerin-
de ve davranışlarında duyarlı ol-
ması, başta işçi sınıfı olmak üzere 
toplumun tüm kesimlerinin beklen-
tisidir.

Siyasal Partiler, ülke ve çalışma 
hayatıyla ilgili görüşlerini ve çözüm 
önerilerini, seçim döneminde ka-
muoyu ile paylaşacaktır.  Halkımız, 
yaşadığı hayat gerçekliği ve engin 
sağduyusuyla bunları değerlendi-
recek ve kararını verecektir. Seçim 
sürecinin demokratik olgunluk için-
de sonuçlanmasını temenni ediyo-
ruz.

Ülkemizde 14 milyon sigorta-
lı işçi, 6,5 milyon işçi emeklisi, dul 

şeyi egemen kılarak toplumsal da-
yanışmayı bozmaya yönelik bu ey-
lemlere karşı gerekli tüm tedbirler 
alınmalıdır.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kuru-
lu “1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü”nün, yaşanan tecrübeler ışı-
ğında ve Konfederasyonumuz öncü-
lüğünde, toplumun emek ve demok-
rasiden yana tüm kesimlerinin katkı 
ve katılımıyla 81 ilde kutlanması 
kararını almıştır. Geçmiş yıllarda 1 
Mayıs İstanbul Taksim’de emek ör-
gütleri tarafından barış içinde bir-
likte kutlanmıştır. Taksim’in emek 
örgütlerine kapatılmış olması doğ-
ru ve demokratik bir yaklaşım de-
ğildir. Emek kesiminin sorunları-
nın, talep ve beklentilerinin kitlesel 
coşkuyla dile getirileceği “1 Mayıs” 
bu yıl merkezi düzeyde Konfede-
rasyonumuzca, maden işçilerinin 
art arda yaşadığı iş cinayetleri de 
göz önünde bulundurularak, ma-
dencilerin şehri “emeğin başkenti” 
Zonguldak’da kutlanacaktır.  

Türk-İş Başkanlar Kurulu 09 
Nisan 2015 tarihinde 1 Mayıs 
ve güncel konuları görüşmek 

üzere Türk-İş Genel Merkezinde 
toplandı. Toplantıya sendikamızı 
temsilen Genel Başkanımız Veli So-
lak katıldı.

Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın 
sonunda sonuç bildirisi yayınlandı.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU 
BİLDİRİSİ

TÜRK-İŞ Başkanlar Kuru-
lu 09 Nisan 2015 Perşembe günü 
Ankara’da, Konfederasyon genel 
merkezinde olağan toplantısını yap-
mış, gündemindeki konuları görü-
şerek aşağıdaki hususların duyu-
rulmasına karar vermiştir:

Geçmişte acısını ve bedelini top-
lum olarak ağır biçimde ödediğimiz 
terör ve şiddet hareketlerini kınıyo-
ruz. Demokrasi ve hukuk devletini 
ortadan kaldırmaya, korku ve endi-

Türk-İş Başkanlar Kurulu 
1 Mayıs İçin Toplandı
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çalıştırılması imkanı sağlanmalıdır. 
Geçici işçiler eliyle görülecek işler 
alt işverene verilmemelidir.    

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
muvazaalı olarak taşeron işçisi adı 
altında çalıştırılan karayolu işçile-
rinin, kesinleşmiş yargı kararı ve 
yapılan açıklamalar doğrultusunda 
-bir an önce- kadroya alınmaları 
sürecinin başlatılmasını talep et-
mektedir. Özel güvenlik çalışanları-
nın istihdam dışında bırakılmasına 
yol açabilecek düzenlemeler yeri-
ne, sektörün sıkıntılarının çözümü 
ve çalışanlarının özlük haklarının 
güvence altına alındığı kapsam-
lı bir kanun çıkarılmalıdır. Ağaç-
İş Sendikasının örgütlü olduğu, 
Kastamonu’da faaliyet gösteren 
Kronospan Grup SFC Entegre Or-
man Ürünleri San. AŞ’nin 230 iş-
çiyle sürdürdüğü grevin başarıya 
ulaşması için, manevi desteğin yanı 
sıra maddi destek de sendikaları-
mız tarafından yerine getirilmekte-
dir. Bakırköy Belediyesi’nde çalışan 
12 işçimizin sürdürdüğü grevi de 
destekliyoruz. Son örneklerini TEM 
Kocaeli Araç Muayene İstasyonun-
da 48 işçi, İzmir SF Leather Deri 
Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.de 14 işçi ile 
yaşadığımız, sendikal örgütlenme 
nedeniyle işten çıkarmalara son ve-
rilmelidir. Aynı biçimde, İzmir Bay-
raklı Belediyesi’nde çalışan taşeron 
işçilerinin sendika üyesi olmaları 
nedeniyle işten atılmaları sendikal 
örgütlenme hakkına yapılmış saldı-
rının yeni bir örneğidir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, iş-
çilerimiz tarafından yurdun çeşitli 
bölgelerinde hak ve özgürlükleri 
için sürdürülen haklı ve meşru bü-
tün mücadeleleri desteklemekte ve 
selamlamaktadır.

hedeflenen sonucun alınmasında 
etkili olmuştur. Tüm teşkilatımı-
zın katkı ve katılımları ile Yönetim 
Kurulu’nun girişimleri olumlu so-
nuçlanmıştır. Birlik ve dayanışma 
içinde verilen mücadele önümüzde-
ki günlere olumlu yansıyacak ve yol 
gösterici olacaktır. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, yü-
rürlük süresi 2015 yılında başla-
yan kamu kesimi toplu iş sözleşme 
müzakerelerinde gelinen aşamayı 
değerlendirmiş, işçilerin beklentisi 
doğrultusunda, bir an önce bağıt-
lanması için çalışmaların devam 
ettirilmesi görüşünde birleşmiştir.

Vergideki adaletsiz yapı toplu 
iş sözleşmelerini de çıkmaza sok-
makta, vergi kesintileri nedeniyle 
işçilerin eline geçen ücreti aylar 
itibariyle giderek eksilmektedir. Üc-
retli çalışanlar üzerindeki ağır vergi 
yükünün hafifletilmesi için gerekli 
düzenleme yapılmalıdır.

Kamu kesiminde altı aydan fazla 
çalışan geçici işçiler kadroya alın-
masına karşın, 5 ay 29 günden az 
çalışan geçici, kampanya ve mev-
simlik işçiler sürekli işçi kadrosuna 
alınmamıştır. Bu uygulama gözden 
geçirilmeli, gerektiğinde işyerinin 
ihtiyaç duyduğu durumlarda 6 ay-
dan fazla süreler için de geçici işçi 

ve yetimi, 3,1 milyon işsiz, kayıtdışı 
istihdam edilen 3,4 milyon ücretli 
bulunmaktadır. Üzüntüyle belirt-
mek gerekir ki, aileleriyle birlikte 
toplumda önemli ağırlığı bulunan 
işçilerin ve sendikacıların TBMM’de 
yeterli sayıda temsil edilme imka-
nı bulamaması hayal kırıklığına yol 
açmıştır.

TBMM’de görüşülen “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” kabul edilerek ya-
salaşmıştır. Çalışma hayatına iliş-
kin yapılan ve kabul edilen düzen-
lemelerin büyük bir bölümü genel 
kurulda, Konfederasyonumuzun 
savunduğu görüş ve talepleri dikka-
te alınarak, TBMM’de grubu bulu-
nan siyasal partilerin ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’nın olumlu 
yaklaşımı ve katkılarıyla gerçekleş-
tirilmiştir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun 
05 Şubat 2015 günlü toplantısında 
alınan ”özellikle kıdem tazminatı ve 
özel istihdam büroları aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi kurulması konula-
rında dikkat çekmek ve kazanılmış 
hakların korunmasında ve geliş-
tirilmesinde kararlığımızı göster-
mek amacıyla” kararına göre, 8 ilde 
yapılan kitlesel basın toplantıları, 
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Konuşmamın hemen başında bu-
gün ebediyete uğurlayacağımız 
kahraman pilotlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ailelerine, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimi-
ze başsağlığı diliyorum. Bu yıl 20. 
düzenlenen kadın işçiler büyük ku-
rultayının yeni bir açılıma adeta bir 
milada vesile olmasını diliyorum. 
İnanıyorum ki sizin bu heyecanınız, 
bu aşkınız bu kararlılığınız yeni 
bir dönemin ve anlayışın özellikle 
sendikacılık hayatında hakim ola-
cağına bir vesile teşkil edecektir. 
Buna vesile olan, emeği ve katkı-

Türk Metal Sendikası Kadın İş-
çiler 20. Büyük Kadın Kurulta-
yı 06 Mart 2015 tarihinde Bü-

yük Anadolu Otelde yapıldı.

Kurultaya Cumhurbaşkanı  Re-
cep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı  Faruk Çe-
lik,  Türk-iş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay, Genel Sekreteri Pevrul Kav-
lak, Genel Mali Sekreteri Ramazan 
Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi 
Irgat,  Genel Teşkilatlandırma Sek-
reteri  Eyüp Alemdar, Genel Baş-
kanımız  Veli Solak, Türk-İş’e bağlı 
sendikaların genel başkanları, ya-

bancı konuklar ve Türk Metal Üyesi 
kadın işçiler katıldı.

Kurultay’ın açılış konuşmasını 
Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal 
Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptı.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip 
Erdoğan, Türk Metal Sendikası Ka-
dın İşçiler 20. Büyük Kurultayı’nda 
yaptığı konuşmada, “Daha önce 
Başbakan olarak iki kez katıldığım 
Türk Metal Sendikası’nın hanım-
lar kurultayına bu defa Cumhur-
başkanı olarak katılıyorum. Bu 
benim için ayrı bir gurur vesilesi. 

Türk Metal Sendikası 
Kadın İşçiler 20. Büyük Kurultayı
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gelen hanım kardeşimin bu kürsü-
de yaptığı konuşma altına imzamızı 
atacağımız konuşmadır. Kendisini 
ve temsil ettiği hanım kardeşlerimi 
kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“İşçi olarak çalışanlardan baş-
layarak tüm kadınların haklarını 
korumayı amaçlayan bu kurulta-
yın aradan geçen 20 yılda önemli 
kazanımlara vesile olduğunu dü-
şünüyorum”  diyen Cumhurbaşka-
nı  Recep Tayyip  Erdoğan,  şunları 
söyledi:

sı olan tüm kardeşlerimi özellik-
le kutluyorum, kendilerine şük-
ranlarımı sunuyorum. Türk Metal 
Sendikası’nı, bu anlamlı etkinliği 
başlattığı bugüne kadar getirdi-
ği için özellikle tebrik ediyorum. 
Sendikacılığın başarılı bir örneği 
olarak gördüğüm bu kurultayın 
daha uzun yıllar sürüp gitmesini 
temenni ediyorum. Burada dile ge-
tirilen görüşlerin, önerilerin dalga 
dalga tüm dünyaya yayılacağını dü-
şünüyorum. Az önce İstanbul’dan 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

Pevrul KAVLAK
Türk Metal Genel Başkanı

Ergün ATALAY
Türk-İş Genel Başkanı

“Bugün yakın çevremiz başta 
olmak üzere dünyanın pek çok ye-
rinde çok büyük acılar, yıkımlar ya-
şanıyor. Sadece Suriye’de ölenlerin 
sayısı 300 bini aştı. Bu rakamın bir 
milyona kadar çıktığını söyleyenler 
var. 5 milyon insan kendi ülkesini 
terk etmek zorunda kaldı. Aileler 
dağıldı, ocaklar yıkıldı, insanlar 
mağdur oldu. Tüm bu felaketlerin 
yükünü en çok sırtlananlar ve sırt-
layanlar hiç şüphesiz kadınlar. Sı-
ğınmacıları gördünüz değil mi ek-
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ranlarda? Göç edenleri gördünüz, 
o hanımların yavrularıyla beraber 
sırtlarında evlerinden çıkardıkları 
birkaç valizle nasıl Türk toprakla-
rına sığındıklarını gördünüz. O ne 
çileydi, çiledir değil mi? Dün eşim 
Türkiye’nin en büyük kampı olan 
Suruç Kampına gitti. Orada yeni 
mekanların açılışını yaptılar ve 
oradaki çileyi akşam döndüğünde 
bana anlattı. Bütün bunlar bizim 
için bir sorumluluğun gereğiydi. 
Şimdi buradan dünyaya sesleniyo-
rum, ‘Ey dünya ey Batı lafa geldiği 
zaman kadın haklarını konuşuyor-
sunuz ancak benim ülkeme sığı-
nan Suriye ve Irak’tan iki milyon 
insanın hakları konusunda bugüne 
kadar ne yaptınız, ne yapıyorsu-
nuz? Herhangi bir destek de söz 
konusu değil. Şu ana kadar verilen 
destek 250 milyon dolar bizim yap-
tığımız harcama 5,5 milyar dolar. 
Yanımıza geldiklerinde bize şunu 
söylüyorlar, ‘Yaptığınız bu işler her 
türlü takdirin üzerinde. Gerçekten 
çok başarılısınız’. Tamam da hadi 
biraz mali destek verin dediğiniz 
zaman oraya hiç yanaşmazlar. Tüm 
Batı’da Avrupa’da şu anda 150 bin 
sığınmacı var. Bizde 2 milyon var. 
Bütün bu gerçekler ortada, bu ne-

reden geliyor? Bu, bizim medeni-
yet anlayışımızın, kültürümüzün, 
inancımızın gereği olarak yaptığı-
mız bir uygulamadır. Onun için bu 
millet büyüktür, Türkiye güçlüdür, 
onun için Türkiye büyümeye devam 
edecektir. İnsana değer vermeyen 
hiçbir ülkeyi büyükler kategorisin-
de değerlendirmiyorum, olamaz-
lar da. İnsana değer vermeyen, 
insanın acısını paylaşmayanları 
büyük olarak kabul etmiyorum. 
Büyüklük, o garibin, gurabanın, fa-
kirin, mağdurun, sokağa atılmışın 
sahiplenenlerindir.”

Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay’da artarak devam eden ka-
dın cinayetlerine dikkat çekerek, 
devletin bu cinayetleri işleyenlerle 
tasarrufa gitmemesi gerektiğini ve 
caydırıcı bir cezanın verilmesi ge-
rektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, ko-
nuşması öncesi salonda bulunan 
kadınlara karanfil verdi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ko-
nuşmasını tamamladıktan sonra 
Balıkhisar Köyü’nde bulunan Hz. 
Osman Camii’nde sendika başkala-
rı ile birlikte Cuma Namazı kıldı.
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kilatlandırma Sekreteri Eyüp Alem-
dar,  İŞKUR Genel Müdürü  Nusret 
Yazıcı  ile Pankobirlik Yönetim Ku-
rulu Başkanı  Recep Konuk,  Genel 
Başkanımız Veli Solak  ve Türk-İş’e 
bağlı sendikaların genel başkanları 
katıldı.

Törende konuşan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı  Faruk Çe-
lik,  ülke ekonomisi açısından, iş-
veren ve çalışanların ayrılmaz ikili 
olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik, çalışma hayatıyla 
ilgili birçok düzenlemeye imza at-
tıklarının altını çizerek, “Bunlardan 
biri İş Kanunu’dur. Sosyal taraflar-
la bu yasanın yürürlüğe girmesi 
sağlandı. İstihdam paketleri, çalış-
ma hayatındaki tıkanıklığı ve kriz 
dönemlerindeki sorunları aşmak 

Tanıtım toplantısına Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faruk 

Çelik,  Türk-İş Genel Başkanı  Er-

gün Atalay,  Genel Mali Sekrete-

ri  Ramazan Ağar, Genel Eğitim 

Sekreteri  Nazmi Irgat,  Genel Teş-

Türk-İş’e bağlı Şeker-İş Sen-
dikasının akademik yayın or-
ganı  “İş ve Hayat”  dergisinin 

ilk sayısı, 18 Şubat 2015 tarihinde 

Rixos Otel’de düzenlenen törenle 

tanıtıldı.

Şeker-İş Sendikası’nın Akademik 
Yayın Organı “İş ve Hayat” 

Dergisinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı
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kanı İsa Gök de “İş ve Hayat” der-
gisi ile ilgili bilgiler vererek, “Eko-
nomi, hukuk ve bir sosyal politika 
dergisi olan “İş ve Hayat”ın ülke-
miz insanına, camiamıza, sendikal 
hayata, değerlerimize ve gelecek 
nesillerimize kısacası ürettikçe 
beslenen herkese katkı sağlayaca-
ğını inanıyor; dergimizin basımın-
da desteklerini esirgemeyen ve 
emeğiyle yayınımızı zenginleştiren 
değerli akademisyenlere, yayın 
kuruluna, Sendikamız çalışanları-
na ve önerileriyle katkı sunan her-
kese şükranlarımı ve saygılarımı 
sunuyorum” diye konuştu.

Türk-İş Başkanı  Ergün Ata-
lay  da  “İş ve Hayat”  dergisinde 24 
akademisyenin bulunduğunu dile 
getirerek, “Bugün çalışma hayatın-
da alışık olmadığımız bir toplantı-
da bulunmaktayız. Şeker-İş Sen-
dikamız İş ve Hayat Dergisi isimli 
akademik bir dergiyi yayın haya-
tına geçiriyor. Bu dergi akademik 
çevrede özellikle çalışma hayatına 
büyük katkı sağlayacaktır. Başta 
Prof. Dr. Aydın Başbuğ olmak üze-
re TÜRK-İŞ’e ve çalışma hayatına 
katkı sağlayan tüm hocalarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Baş-

için önemli paketler devreye gir-
di. İş sağlığı ve güvenliği gibi son 
derece önemli, müstakil bir yasayı 
Türkiye kazanmış oldu”  diye ko-
nuştu.

Çalışma hayatında bir diğer 
önemli konunun da örgütlenme oldu-
ğuna değinen Bakan Çelik, “Hak ara-
ma yollarının açık olması son derece 
önemlidir. Sendikal mevzuatı uzlaşı 
ve diyalogla değiştirdik. Yasa değiş-
tikten sonra sendikalı işçi sayısında 
300 bin artış var, bu önemli bir ra-
kamdır. Kısa sürede bunun daha da 
artacağı inancındayım” dedi.

“Örgütlenmenin önünü açmak 
gerekiyor, örgütlenme kavga yap-
mak demek değildir”  ifadesini kul-
lanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, şunları kaydetti:

“Hak arama yalnız ücret sen-
dikacılığı da değildir. Hak arama; 
gerçekten insan onuruna yaraşır 
yaşam düzeyini sağlama konusun-
da masada diyalog çerçevesinde 
çözme, eğer çözülemiyorsa diğer 
mekanizmaları devreye koyma an-
layışını egemen kılmaktır. Kamu 
çalışanlarıyla ilgili toplu görüş-
meden, toplu sözleşmeye geçme 
düzenlemesini de işin içine katar-
sanız, gerçekten çalışma hayatıyla 
ilgili Bakanlığımız dönemi ‘dolu 
dolu geçti’ diyebilirim. İnşallah 
bundan sonra gelecek Çalışma Ba-
kanlarına da fazla bir iş bırakma-
ma niyetiyle sosyal taraflarla güzel 
diyalog çerçevesinde çalışmaları-
mızı yürüttük ve bugünlere geldik. 
Bitti mi? Bitmedi, bu alan dinamik 
bir alandır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik, derginin hazırlan-
masında emeği geçenlere de teşek-
kür etti.
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Tarım-İş Sendikası
19. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Tarım-İş Sendikası 19. Olağan Ge-
nel Kurulu 03 Şubat 2015 tarihinde 
Holiday Inn Otelde yapıldı.

Genel Kurula Türk-iş Genel Başka-
nı  Ergün Atalay,  Genel Mali Sekrete-
ri Ramazan Ağar,   Sendika Genel Baş-
kanları, Genel Başkanımız Veli Solak ve 
delegeler katıldı. Genel Kurulu Türk-İş 
Genel Mali Sekreteri  Ramazan Ağar’ın 
Başkanlığını yaptığı Divan Heyeti yönetti.

Genel Kurulun açılış konuşmasını 
Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Bed-
rettin Kaykaç yaptı. Tarım-İş Sendikası 
Genel Başkanı Bedrettin Kaykaç, hükü-

metin 2015-2017 hedeflerinin yer aldığı 
Orta Vadeli Programının özel istihdam 
başlıklı bölümünün kendi huzurlarını 
kaçıracak nitelikte olduğunu belirt-
ti.  Kaykaç,  “Planda özel istihdam bü-
rolarının yaygınlaştırılması ve faaliyet 
alanlarını, geçici iş ilişkisini de kapsa-
yacak şekilde genişletilmesi hedeflen-
mektedir. Bu durum çalışanlar açısın-
dan modern kölelik düzeninin önünün 
açılmasıdır”  dedi. Tarım-İş Sendikası 
Genel Başkanı  Bedrettin Kaykaç,  44 
yıllık Tarım-İş üyeliği ve 39 yıllık yöneti-
cilik yaşamını da genel kurulda sonlan-

Genel Başkan İlhami POLAT
Genel Sekreter Receb KOCAPİÇAK
Genel Mali Sekreter İbrahim ÖZKESKİN

dırdığını dile getirdi.
Türk-İş Genel Başkanı  Ergün Ata-

lay,  Kıdem Tazminatı konusundaki 
tartışmalara ilişkin, “Pazarlık yapma 
lüksüm yok, işçinin 5 kuruşunu geriye 
götürecek noktada olmayız, olmadık, 
olmayacağız” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı  Ergün Ata-
lay, konfederasyonlarının 64 yıldır ülke-
nin sigortası olmaya devam ettiğini, her 
platformda işçilerin sıkıntılarını günde-
me getirerek çözmek için gayret sarf 
ettiğini anlattı. Geçen yıl iş kazalarında 
380’e yakın işçinin hayatını kaybettiğini 
ifade eden Türk-İş Genel Başkanı  Ata-
lay, şöyle devam etti:

“Benim ülkemde günde ortalama 3 
arkadaşımız iş cinayetine kurban gidi-
yor. Bunun büyük bölümü ihmallerden 
kaynaklanıyor ve örgütsüz iş yerle-
rinde meydana geliyor. Bununla ilgili 
ülkeyi idare edenlerin, patronların, 
Meclis’in, sendikaların ve çalışanla-
rın üzerine düşenler var. Başta iktidar 
partisi olmak üzere herkes dersine iyi 
çalışırsa, bu konularla ilgili bilgi, be-
ceri, harcaması gereken parayı rahat 
harcarsa, biz bu kazaların büyük bölü-
münün önüne geçeriz.”

Tarım başta olmak üzere bütün iş-
çilerin, Ocak’ta aldıkları ücreti Aralık’ta 
alamadıklarını belirten Türk-İş Ge-
nel Başkanı  Atalay,  “Bu vergi sistemi 
sürdürülebilir bir vergi sistemi değil. 
Sözleşme dönemi başlıyor, Sayın Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na da 
Başbakan’a da ifade ettim: Ocak ayında 
aldığım ücreti Aralık ayında almak isti-
yorum. Arada 300 lira fark var. Bir an 
evvel hükümet, vergi sistemini gözden 
geçirmek mecburiyetindedir” dedi.
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Teksif Sendikası 19. Olağan Ge-
nel Kurulu 14 Şubat 2015 ta-
rihinde Crowne Plaza Otelde 

yapıldı.

Genel Kurula Türk-İş Genel 
Başkanı  Ergün Atalay,  Genel Sek-
reter  Pevrul Kavlak, Genel Mali 
Sekreteri  Ramazan Ağar,    Sendika 
Genel Başkanları, yabancı sendika-
cılar, siyasi parti temsilcileri, Genel 
Başkanımız Veli Solak ve delegeler 
katıldı.

Genel Kurulu Türk-İş Genel Sek-
reteri Pevrul Kavlak’ın Başkanlığını 
yaptığı Divan Heyeti yönetti.

Genel Kurulun açılış konuşma-
sını Teksif Sendikası Genel Baş-
kanı  Nazmi Irgat  yaptı. Konuşma-
sında çalışma hayatında yaşanan 
sıkıntıları anlatan  Irgat “Bizim gibi 
ülkelerde işçi sınıfının mücadele-
si hiç bitmez. 1980’lerin başında 
uygulamaya konulan neoliberal 
politikalarla, bugüne kadar işba-

Teksif Sendikası
19. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Genel Başkan Nazmi IRGAT
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Metin KIR
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa KARABULUT
Genel Sekreter Orhan KİBAR
Genel Mali Sekreter Adil ATİLLA
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Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 
Atalay, TÜRK-İŞ’in 64 yıldır ülkenin 
ve çalışanların sigortası olmaya de-
vam ettiğini, her platformda işçile-
rin sıkıntılarını gündeme getirerek 
çözmek için gayret sarf ettiğini an-
lattı. Geçen yıl iş kazalarında 380’e 
yakın işçinin hayatını kaybettiğini 
ifade eden Türk-İş Genel Başka-
nı  Atalay,  konuşmasına şöyle de-
vam etti:

“Benim ülkemde günde orta-
lama 3 arkadaşımız iş cinayetine 
kurban gidiyor. Bunun büyük bö-
lümü ihmallerden kaynaklanıyor 
ve örgütsüz iş yerlerinde meydana 
geliyor. Bununla ilgili ülkeyi idare 
edenlerin, patronların, Meclis’in, 
sendikaların ve çalışanların üzeri-
ne düşenler var. Başta iktidar par-
tisi olmak üzere herkes dersine iyi 
çalışırsa, bu konularla ilgili bilgi, 
beceri, harcaması gereken parayı 
rahat harcarsa, biz bu kazaların 
büyük bölümünün önüne geçeriz.”

İşçilerin, Ocak’ta aldıkları ücre-
ti Aralık’ta alamadıklarını belirten 
Türk-İş Genel Başkanı  Atalay,  “Bu 
vergi sistemi sürdürülebilir bir 
vergi sistemi değil. Sözleşme dö-
nemi başlıyor, Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı’na da 
Başbakan’a da ifade ettim: Ocak 
ayında aldığım ücreti Aralık ayın-
da almak istiyorum. Arada 300 lira 
fark var. Bir an evvel hükümet, 
vergi sistemini gözden geçirmek 
mecburiyetindedir” dedi.

olma tehlikesiyle karşı karşıya ka-
lacaktır” dedi.

Genel Kurula hitap eden Türk-İş 
Genel Başkanı Ergün Atalay, Kıdem 
Tazminatı konusundaki tartışmala-
ra ilişkin, “Pazarlık yapma lüksüm 
yok, işçinin 5 kuruşunu geriye gö-
türecek noktada olmayız, olmadık, 
olmayacağız” dedi.

şına gelen bütün hükümetler, işçi 
sınıfının aleyhine düzenlemeler 
yaptı. Hep gelen bir hakkımızı eli-
mizden aldı. Sermaye hükümetleri 
oldular. Biz ise mevcudu koruma 
adına mücadeleler verdik. Serma-
yenin son kalelerimize saldırdığı 
bu dönemi başarıyla atlatamazsak, 
ülkemizde sendikal hareket yok 
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Yol-İş Sendikası 10. Olağan Genel Kuru-
lu 21 Şubat 2015 tarihinde DSİ Kongre 
Salonu’nda yapıldı.

Genel Kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, Türk-İş Genel Mali Sek-
reteri Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekrete-
ri  Nazmi Irgat,  Genel Teşkilatlandırma Sek-
reteri  Eyüp Alemdar,  Genel Başkanımız  Veli 
Solak, Türk-İş’e bağlı sendikaların genel baş-
kanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Yabancı Ko-
nuklar ve delegeler katıldı.

Yol-İş Sendikası 10. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı

Genel Başkan Ramazan AĞAR
Genel Başkan Yardımcısı İsmet TAN
Genel Başkan Yardımcısı Bekir AVCI
Genel Sekreter Tevfik ÖZÇELİK
Genel Mali Sekreter Yusuf DOĞAN
Genel Tşk. Sekreteri Mehmet YOLASIĞMAZOĞLU
Genel Eğitim Sekreteri Ahmet KILIÇ
Genel Mevzuat Sekreteri Recep KARAKAŞLI
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Genel Kurulun açılış konuşma-

sını Yol-İş Sendikası Genel Başka-

nı Ramazan Ağar yaptı. Genel Baş-

kan Ramazan Ağar,  sendikal hare-

keti engelleyen en önemli tehdidin 
taşeronluk olduğunu ifade ede-
rek, “Taşeronluk örgütlü işçi hare-
ketini, sendikal düzeni yıkma aracı 
haline gelmiştir. Taşeron sistemi 
bir kölelik düzenidir. Bu düzende 
sendikalar yok, iş güvencesi yok, 
insan onuruna yakışır bir ücret 
yok, sadece ağır çalışma, sömürü 
ve işçi ölümleri var” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı  Faruk Çelik,  genel kurulda 
yaptığı konuşmada taşeron işçi ko-
nusunda açıklamalarda bulundu. 
Taşeron işçiler konusunda pek çok 
düzenlemenin Meclis’ten geçtiğini 
belirten Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı  Çelik, “Hangi işler asıl, 
hangi işler alt işveren işidir?”  ko-
nusunda ise sendikalardan görüş 
alınacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı  Faruk Çelik,  “Taşeron diye 
ifade ettiğiniz işçilerimize bir kere 
3 yıllık sözleşme yapma imkanı ge-
tirdik. Yani 11,5 ay çalışan işçiler 
şimdi, en az 3 yıl çalışacaklar. 3 yıl-
lık bir iş güvencesi geldi. Yıllık izin 
hakları yoktu, yıllık 15 gün izin hak-
kını elde ettiler. Kıdem tazminat 
hakları yoktu, şimdi kamunun gü-
vencesinde kıdem tazminat hakları 
onlara verildi. Örgütlenme hakları 
yoktu, şimdi sendikalı oldular, top-
lu sözleşme haklarını elde ettiler. 
Diğer işçilerin elde ettiği haklar ne 
ise bunların tamamı alt işveren iş-
çisine de verildi.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı  Faruk Çelik,  kıdem tazminatı 
ve özel istihdam büroları konusun-
da da açılamalarda bulunarak, sos-
yal taraflarla görüşülerek bu konu-
ların çözüm kavuşması gerektiğini 
söyledi.

Yol-İş Sendikası 10. Olağan Ge-

nel Kurulu’nu Türk-İş Genel Eğitim 

Sekreteri  Nazmi Irgat’ın Başkanlı-

ğını yaptığı Divan Heyeti yönetti.
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Pek çok ülkenin sözler verdi-
ğini, G20 masasında taahhütlerde 
bulunulduğu ifade eden  Babacan, 
bunların yapılması için de büyük bir 
gayret içerisinde olunması gerekti-
ğini vurguladı. Babacan,  “Söz ver-
mek bazen kolay ama uygulama 
her şeyin başı” dedi.

Başbakan Yardımcısı  Ali  Baba-
can, dünyadaki eşitsizliğin kaygı ve-
rici olduğunu dile getirerek,  “Eşit-

le kadınların iş dünyasındaki rolü-
nün ve etkinliğini arttırmaya yöne-
lik yaptığımız bu çalışma, dünyada 
genel kabul gördü. Formatı ve işle-
yişi ile ilgili G-20 ülkeleri arasında 
istişarelerimiz devam etmekte. 
Ama kadınların iş dünyasındaki 
sorunlarını, fırsatları, burada ya-
pılması gerekenleri ele almanın 
çok önemli olduğunu düşünüyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ’in Başkanlığında L20 
Organizasyon Komitesi tara-
fından tertiplenen L20 Baş-

langıç Toplantısı 04 Şubat 2015 ta-
rihinde Rixos Grand Ankara Otelde 
yapıldı.

Toplantıya Başbakan Yardım-
cısı  Ali Babacan, TÜRK-İŞ Baş-
kanı  Ergün Atalay,  HAK-İŞ Baş-
kanı  Mahmut Arslan,  DİSK Baş-
kanı  Kani Beko, Uluslararası İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu Genel 
Sekreteri Sharan Barrow, G20, B20, 
T20, C20, ÇSGB, TİSK, ITUC, TUAC 
Temsilcileri, ILO, AB Türkiye dele-
gasyonu Sendika Genel Başkanları, 
Genel Başkanımız Veli Solak ve di-
ğer yetkililer katıldı.

  L20 toplantılarının önemine 
dikkat çeken Başbakan Yardımcı-
sı Babacan, G20’nin temel platform 
olduğunu belirtti. Babacan, G-20’de 
alınan kararların dünyada yakından 
takip edildiğini söyleyerek, G-20’nin 
tüm paydaşlara açılması gerektiğini 
belirtti. Babacan, G-20’de başlat-
mak istedikleri yapının W20 (kadın 
20) olduğunu kaydederek, “Özellik-

L20 Türkiye 2015
Başlangıç Toplantısı
Ankara’da Yapıldı
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sizlikler üzerinde büyümenin sür-

dürülebilir olması mümkün değil. 

Büyümenin nimetlerinden tüm 

toplum kesimlerinin yararlandığı 

ülkelerde büyüme sürdürülebilir 

oluyor. Aksi halde saman alevi gibi 

geçici büyümelerden bahsederiz. 

Bütün bunlar üzerine eğileceğimiz 

konular olacak” dedi.

L20 Türkiye Organizasyon Komi-

tesi Başkanı Ergün Atalay ise, çalı-

şan kesimin ülke ekonomilerinden 

daha fazla pay alma taleplerini kü-

resel düzeyde devlet başkanlarına 

ileteceklerini belirterek, L20 ulusal 

bileşen olarak Türkiye’deki sorun-

lara çözüm bulacağını ifade etti.

Uluslararası İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (ITUC) Genel Sek-

reteri Sharan Barrow,  iş ve sürdü-

rülebilir büyüme konularına baka-

caklarını belirterek, işletme ve işçi 

arasındaki diyaloğun sağlanması ve 

güçlendirilmesi için çalışacaklarını 

kaydetti.

Toplantının devamında    “İstih-

dam Yaratan Büyüme, Adil Ücretler 

ve Kapsayıcı Kalkınma” başlığı al-

tında konuşmacılar tarafından su-

num yapıldı.

Toplantının sonunda L20 Türkiye 

Organizasyon Komitesi Başkanı ve 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Ata-

lay L20 Türkiye Bildirisini okudu.
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Genel Başkanımız  Veli So-

lak,  TEKSİF Sendikası 19. Olağan 

Genel Kurulu’nda yeniden Genel 

Başkanlığa seçilen Nazmi Irgat’a ve 

Yönetim Kurulu Üyelerine 04 Mart 

2015 tarihinde kutlama ziyaretinde 

bulundu.

Genel Başkanımız Veli Solak ve Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal Yol-İş Sendikası’nın 10. Olağan Genel 

Kurulu’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Ramazan Ağar’a 04 Mart 2015 tarihinde kutlama ziyaretinde bulundular.

Genel Başkanımız Veli Solak Teksif Sendikası 
Genel Başkanı Nazmi Irgat’a Kutlama 

Ziyaretinde Bulundu

Genel Başkanımız Veli Solak’tan Yol-İş Sendikası 
Genel Başkanı Ramazan Ağar’a Kutlama Ziyareti
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Türk-İş Genel Başkanı  Ergün 

Atalay,  Genel Mali Sekreteri  Ra-

mazan Ağar, Genel Eğitim Sekrete-

ri Nazmi Irgat, Genel Teşkilatlandır-

ma Sekreteri Eyüp Alemdar, Genel 

Başkanımız Veli Solak  ve Türk-İş’e 

bağlı sendikalarımızın Genel Baş-

kanları, 18 Şubat 2015 tarihinde yeni 

seçilen Tarım-İş Sendikası Genel 
Başkanı İlhami Polat, Genel Sekre-
ter Receb Kocapiçak ve Genel Mali 
Sekreter İbrahim Özkeskin’e kutla-
ma ziyaretinde bulundular.

Genel Başkanımız Veli Solak ve 

Genel Sekreterimiz Ümit Kaymal 17 

Şubat 2015 tarihinde Türk Telekom 

A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı  Ab-

durrahman Güvenlioğlu’nu maka-

mında ziyaret ettiler. Ziyarette, Tesis 

Yönetimi ve Lojistik Direktörü  Hü-

seyin Uludağ  ve Destek Hizmetler 

Müdürü Hüseyin Çetindağ da hazır 
bulundu.

Ziyarette; toplu iş sözleşmesi ve 
gündemdeki konular hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım-İş Sendikası Yeni Yönetimine
Kutlama Ziyaretinde Bulunuldu

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Abdurrahman Güvenlioğlu Ziyaret Edildi
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Ankara İncesu Telekom 

Müdürlüğü’nden üyelerimiz 10 Şu-

bat 2015 tarihinde sendikamıza 

gelerek Genel Sekreterimiz  Ümit 

Kaymal’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette; Genel Sekreteri-

miz  Ümit Kaymal  gündemdeki ko-

nular ve toplu iş sözleşmesi çalış-

maları hakkında bilgiler verdi.

İncesu Telekom Müdürlüğü’nden Üyelerimiz 
Sendikamızı Ziyaret Ettiler

Genel Başkanımız Veli Solak ve 

Genel Sekreterimiz Ümit Kaymal 05 

Şubat 2015 tarihinde PTT A.Ş. Genel 

Müdür Vekili  Özay Atbaş’ı maka-

mında ziyaret ettiler.

Ziyarette; toplu iş sözleşmesi ve 

gündemdeki konular hakkında gö-

rüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Veli Solak PTT A.Ş. Genel 
Müdür Vekili Özay Atbaş’ı Ziyaret Etti
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Ankara Merkez Şube Başkanı-
mız  Yusuf Eriş, Şube Yöneticileri-
miz, Baştemsilcilerimiz ve temsil-
cilerimiz 22 Ocak 2015 tarihinde 
sendikamıza gelerek Genel Başka-
nımız Veli Solak’ı ve Genel Sekrete-
rimiz Ümit Kaymal’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette; Genel Başkanımız Veli 
Solak gündemdeki konular ve toplu 
iş sözleşmesi çalışmaları hakkında 
bilgiler verdi.

Ankara İncesu Telekom 

Müdürlüğü’nden üyelerimiz 29 Ocak 

2015 tarihinde sendikamıza gelerek 

Genel Başkanımız Veli Solak’ı ma-

kamında ziyaret ettiler.

Ziyarette; Genel Başkanımız Veli 

Solak gündemdeki konular ve toplu 

iş sözleşmesi çalışmaları hakkında 

bilgiler verdi.

İncesu Telekom Müdürlüğü’nden Üyelerimiz 
Sendikamızı Ziyaret Ettiler

Ankara Merkez Şube Yöneticilerimiz, 
Baştemsilcilerimiz ve Temsilcilerimiz

Sendikamızı Ziyaret Ettiler
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Ziyarette; Genel Başkanımız Veli 
Solak gündemdeki konular ve toplu 
iş sözleşmesi hakkında bilgiler ver-
di. Polatlı Telekom Müdürlüğü Baş-
temsilcimiz Orhan Özer, Genel Baş-
kanımız Veli Solak’a Atatürk büstü 
hediye etti.

cimiz  Hasan Dede Bozan,  Polatlı 
Telekom Müdürlüğü Baştemsilci-
miz  Orhan Özer,  22 Ocak 2015 ta-
rihinde sendikamıza gelerek Genel 
Başkanımız  Veli Solak’ı makamın-
da ziyaret ettiler.

Ankara Merkez Şubemize bağlı 
Sincan Telekom Müdürlüğü Baş-
temsilcimiz  Hacı Sezer,  Temsil-
cimiz  Osman Özdemir,  Yenişehir 
Telekom Müdürlüğü Baştemsil-
cimiz  Savaş Uzunçelebi, Temsil-

Ziyarette; Genel Başkanımız Veli 
Solak gündemdeki konular ve toplu 
iş sözleşmesi hakkında bilgiler ver-
di.

silcimiz  Uğur Kırtıl  21 Ocak 2015 
tarihinde sendikamıza gelerek Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak’ı maka-
mında ziyaret ettiler.

Türk Telekom A.Ş. Anado-
lu Merkez-I (Ankara) Bölge 
Müdürlüğü’nde görev yapan sendi-
kamız üyesi hemşireler ve Baştem-

Türk Telekom A.Ş. Anadolu Merkez-I Bölge 
Müdürlüğü’nden Hemşireler Sendikamızı Ziyaret Ettiler

Ankara Merkez Şubemize Bağlı 
Baştemsilci ve Temsilcilerimiz 

Genel Başkanımız Veli Solak’ı Ziyaret Ettiler
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ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziya-
ret ettiler.

Ziyarette; gündemdeki konular 
hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

türk, İş Etiği ve Endüstriyel İlişkiler 
Müdürü  Serhat Binici  ve Ücretlen-
dirme ve Ödüllendirme Müdürü Hü-
seyin Çolak 14 Ocak 2015 tarihinde 
Sendikamız Genel Merkezine gele-
rek Genel Başkanımız  Veli Solak’ı 

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı  Bahattin Aydın, Genel 
Müdür Yardımcısı  Abdurrahman 
Güvenlioğlu, Avea İşe Alım ve Üc-
retlendirme İK Direktörü Yasin Öz-

lunduğu görüşmede; 2. nci Dönem 
Toplu İş Sözleşmesinde gerek idari 
gerekse maddi bazı maddelerde uy-
gulamadan doğan aksaklıklar gide-
rilerek, protokol imzalandı.

mızı ziyaret ettiler.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak,  Genel Merkez Yöneticilerimiz, 
Ankara Merkez Şube Yöneticilerimiz 
ve Hukuk Müşavirlerimizin de bu-

TÜRKSAT Uydu Haberleşme 
Kablo TV ve İşletme A.Ş. Hukuk 
Müşaviri  Mehmet Çerikçi  ve İnsan 
Kaynakları Direktörü  Alattin Altın-
taş 14 Ocak 2015 tarihinde sendika-

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlük Yetkilileri 
Sendikamızı Ziyaret Etti

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme 
A.Ş. Yetkilileri Sendikamızı Ziyaret Ettiler
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Genel Başkanımız Veli Solak, 

Genel Sekreterimiz Ümit Kaymal ve 

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri-

miz Mücayit Özdemir 31 Mart 2015 

tarihinde PTT A.Ş. Genel Müdürü 

Harun Maden’i makamında ziyaret 

ederek, yeni görevlerinden dolayı 

kutladılar. Kendilerine sendikamı-

zın amblemini taşıyan bir nostaljik 

telefon hediye ettiler.

Ziyarette; gündemdeki konular 

hakkında görüş alışverişinde bulu-

nuldu.

Yönetim Kurulumuz, ayrıca Ge-

nel Müdür Yardımcısı Özay Atbaş’ı 

da ziyaret ederek, sendikamızın 

amblemini taşıyan bir nostaljik te-

lefon hediye ettiler. 

Genel Başkanımız Veli Solak PTT A.Ş. Genel Müdürü 
Harun Maden’e Kutlama Ziyaretinde Bulundu
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Genel Başkanı Ahmet Demirci ve 
Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim 
Sekreteri Satılmış Uludağ‘a sendi-
kamıza yapmış oldukları ziyaretten 
dolayı teşekkür ederek yeni görev-
lerinde başarılar diledi.

Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ 
08 Nisan 2015 tarihinde sendikamı-
za gelerek Genel Başkanımız Veli 
Solak’ı makamında ziyaret ettiler.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
Genel Maden İşçileri Sendikası 

Genel Maden İşçileri 
Sendikası’nın 04-05 Nisan 2015 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen 10. Ola-
ğan Genel Kurulunda göreve yeni 
seçilen Genel Başkan Ahmet De-
mirci ve Genel Teşkilatlandırma ve 

kanımız Veli Solak’a Toplu İş Söz-

leşmesi görüşmelerinde başarılar 

dileyerek üzerinde Nazar Ayeti yer 

alan bir hediye takdim ettiler.

08.04.2015 tarihinde sendikamı-
za gelerek Genel Başkanımız Veli 
Solak’ı makamında ziyaret ettiler.

Emekli üyelerimiz, Genel Baş-

İstanbul Avrupa ve Anadolu Ya-

kasında çalışmış olan emekli üye-

lerimizden Mücahit Can, Recai Öz-

türk, Ömür Nemli ve Oğuz Tütüncü 

Genel Maden İşçileri Sendikası Yöneticileri 
Genel Başkanımız Veli Solak’ı Ziyaret Ettiler

Emekli Üyelerimiz Genel Başkanımız 
Veli Solak’ı Ziyaret Ettiler
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Eskişehir ve Kütahya’da Üyelerimizle 
Toplantılar Yapıldı

Genel Sekreterimiz  Ümit Kay-
mal, Ankara Merkez Şube 
Başkanımız  Yusuf Eriş  ve 

Şube Sekreterimiz  Cengiz Demir-
baş  ile birlikte 29 Ocak 2015 tari-
hinde Eskişehir’de, 30 Ocak 2015 
tarihinde de Kütahya’da üyelerimiz-
le bir araya gelerek bilgilendirme 
toplantıları yaptı.

Toplantılarda konuşan Genel 
Sekreterimiz  Ümit Kaymal  tara-
fından çalışma hayatında yaşanan 
gelişmeler, sendikal faaliyetler ve 
toplu iş sözleşmesi çalışmaları 
hakkında bilgiler verilerek üyeleri-
mizin sorunları dinlendi. 

Eskişehir
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İşyerlerinde yaşanan sorunların 
çözümü için görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

Toplantılarda emekli olan üyele-
rimize de sendikamızın amblemini 
taşıyan birer hediye yöneticilerimiz 
tarafından takdim edilerek, yeni ya-
şantılarında mutluluk ve başarı di-
leklerinde bulunuldu.

Yöneticilerimiz Eskişehir de iş 
kazası geçiren üyemiz Ziya Tekeli’yi 
de evinde ziyaret ederek geçmiş ol-
sun dileklerinde bulundular.

Kütahya
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Kayseri Şubemizin faaliyet sa-
hasında bulunan Sinop ili-
mizde 23 Ocak 2015 tarihinde 

Sinop baştemsilcimiz  Bayram Çe-
lik,  temsilcilerimiz  Kemal Ak  ve-
Selma Yıldız’ın önderliğinde İşçi 
Gecesi düzenlendi.

Düzenlenen işçi gecesine; Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak,  Genel 
Sekreterimiz  Ümit Kaymal,  Genel 
Eğitim Sekreterimiz  Sedat Gü-
ney, Sinop İl Telekom Müdürü Baki 
Güney, Operasyon Müdürü Mehmet 
Emre Temur, Kayseri Şube Başka-
nımız  Erol Toprak,  Şube Yönetici-
lerimiz, Samsun Bölge Temsilci-
miz Davut Çavuş ile temsilcilerimiz 
ve üyelerimiz katıldı.

İşçi gecesin de konuşan Genel 
Başkanımız Veli Solak, toplu iş söz-
leşmesi çalışmaları hakkında bilgi-
ler verdi ve çalışma hayatında yaşa-
nan gelişmeleri anlattı.

Genel Başkanımız  Veli So-
lak, konuşmasının devamında sen-
dikamızın çalışmaları hakkında bil-
giler vererek,  işçi gecelerinin birlik, 
beraberlik ve dayanışma açısından 
çok önemli olduğunu söyledi.

Kayseri Şubemize Bağlı 
Sinop’ta İşçi Gecesi Düzenlendi
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Sinop çalışanları adına ve ge-

cenin anısına işyeri temsilcilerimiz 

Genel Başkanımız Veli Solak ve Yö-

netim Kurulu Üyelerimize Sinop’un 

sembollerinden biri olan birer gemi 

hediye ettiler.

İşçi gecesinde emekli olan üye-

lerimize de sendikamızın amblemi-

ni taşıyan bir saat yöneticilerimiz 

tarafından hediye edilerek, yeni ya-

şantılarında mutluluk ve başarı di-

leklerinde bulunuldu.

Geceye katılan üyelerimiz Genel 

Başkanımız  Veli Solak  ve Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz ile hatıra fotoğ-

rafı çektirdiler.
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TÜRKSAT Uydu Haberleşme 

Kablo TV ve İşletme A.Ş. 

Gölbaşı Teknokent kampü-

sünde çalışan üyelerimizle 22 Ocak 

2015 tarihinde bilgilendirme top-

lantısı yapıldı.

Toplantıya Genel Sekreteri-

miz  Ümit Kaymal,  Genel Eğitim 

Sekreterimiz  Sedat Güney,  Anka-

ra Merkez Şube Başkanımız  Yusuf 

Eriş, Şube Sekreterimiz Cengiz De-

mirbaş,  temsilcilerimiz  Atilla Ev-

mez ve Hayrettin Koç katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Sek-

reterimiz  Ümit Kaymal  tarafından 

üyelerimize çalışma hayatında ya-

şanan gelişmeler, sendikal faaliyet-

ler ve toplu iş sözleşmesi çalışma-

ları hakkında bilgiler verilerek üye-

lerimizin sorunları dinlendi. İşyer-

lerinde yaşanan sorunların çözümü 

için görüş alışverişinde bulunuldu.

Türksat A.Ş. Gölbaşı Teknokent Kampüsü’nde 
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı
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leri ile Yöneticileri, İstanbul Anadolu 
Yakası Şube Başkanımız  Mevlüt 
Bayraktar  ve Şube Yöneticilerimiz, 
bazı sendikalarımızın temsilcileri, 
siyasi parti temsilcileri ve üyeleri-
miz katıldı.

tih Mehmet Bağırıcı, İl Telekom Mü-
dür Yardımcısı  Sedat Yıldız,  Alem-
dar Telekom Müdürü  Halit Yaşar 
Endeş, Gebze Telekom Müdürü Ok-
tay Cemik,  Gölcük Telekom Müdü-
rü  İbrahim Obak, Telekom Müdür-

Kocaeli Bölge Temsilciliğimiz 16 
Ocak 2015 tarihinde düzenle-
nen törenle üyelerimizin hiz-

metine açıldı. Kocaeli Bölge Temsil-
ciliğine Ayhan Bıyık atandı.

Açılış törenine; Ak Parti Koca-
eli Milletvekili  Zeki Aygün, Koca-
eli Büyükşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı  Zekeriya Özak,   Genel 
Başkanımız Veli Solak, Genel Sek-
reterimiz Ümit Kaymal, Genel Mali 
Sekreterimiz Kemal İlçioğlu,  Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterimiz  Mü-
cayit Özdemir, Genel Eğitim Sekre-
terimiz  Sedat Güney, İzmit Beledi-
ye Başkanı  Nevzat Doğan, Başkan 
Yardımcısı İbrahim Elgin, Türk-İş İl 
Temsilcisi  Adnan Uyar,  Türk Tele-
kom Kocaeli İl Telekom Müdürü Fa-

Kocaeli Bölge Temsilciliğimiz 
Üyelerimizin Hizmetine Açıldı
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Solak’a  İzmit’in saat kulesini sem-

bol eden bir hediye verdi.

Açılış sonrası Genel Başkanı-

mız  Veli Solak  üyelerimizle sohbet 

etti.

Açılış sonrası Genel Başkanı-
mız  Veli Solak  tarafından protoko-
le çeşitli hediyelerle birlikte antika 
saat hediye edildi.

İzmit Belediye Başkanı  Nev-
zat Doğan, Genel Başkanımız  Veli 

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki 
Aygün,  “ Haberleşme iletişim her 
şeydir. Haberleşme durursa hayat 
da durur. Öncelikli hedefimiz insa-
na hizmet olmalı. Kontrolsüz güç 
güç değildir. Bu nedenle sendikal 
faaliyetler çok önemlidir” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak 
da konuşmasında örgütlenme ça-
lışmalarımızın Kocaeli’nde hızla 
devam edeceğini belirterek,  “Biz 
sizler için varız. Kocaeli’ne bölge 
temsilciliğini kazandırdık.  Amacı-
mız üyelerimize en iyi ve en hızlı 
hizmeti verebilmektir. Kocaeli Böl-
ge Temsilciliğimizin tüm teşkilatı-
mıza ve Kocaeli’ne hayırlı ve uğur-
lu olmasını diliyorum” dedi

Protokol konuşmalarının ta-
mamlanmasının ardından açılış 
kurdelesini Ak Parti Kocaeli Millet-
vekili Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşe-
hir Belediye Başkan Yardımcısı Ze-
keriya Özak,  Genel Başkanımız Veli 
Solak, İzmit Belediye Başkanı Nev-
zat Doğan  ve diğer misafirlerimiz 
hep birlikte kestiler.
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si Yusuf Gökcan, kardeş sendikala-
rımızın şube başkanları, şube yöne-
ticileri ve misafirler katıldı.

Erzurum Şubesi 4. Olağan Ge-
nel Kurulunun açılışını Şube Baş-
kanı  Kemal Akkan  yaptı.  Akkan, 
konuşmasında çalışma hayatının 
sıkıntılarını anlattı. Görevde bulun-
dukları süre zarfında gerçekleştir-
dikleri şube faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Kurulu, Başkanlığını Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak’ın, Baş-
kan Yardımcılıklarını, Genel Sekre-
terimiz Ümit Kaymal ve Genel Mali 
Sekreterimiz Kemal İlçioğlu’nun, 
Katip Üyeliklerini de Ankara Mer-
kez Şube Başkanımız Yusuf Eriş ile 
İzmir Şube Başkanımız  Özkan 
Oyuk’un yaptığı bir Divan Heyeti yö-
netti.

Divan başkanlığına seçilen Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak,  konuş-
masında divan seçiminde kendisine 
ve divan heyetine gösterilen güven-

Genel Kurula, Türkiye Haber-İş 
Sendikası Genel Merkez Yönetici-
leri, Şube Başkanları, Şube Yöneti-
cileri, Türk-İş Erzurum İl Temsilci-

Türkiye Haber-İş Sendikası Er-
zurum Şubesi 4. Olağan Genel 
Kurulu 10 Ocak 2015 tarihinde 

Palan Otel’de yapıldı.

Erzurum Şubemizin 
4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

•	 Şube Başkanlığı’na Kemal AKKAN
•	 Şube Sekreterliği’ne Vahdettin AĞSAKALLI
•	 Şube Mali Sekreterliğine de Güven DEMİR seçildi.
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konuştu.

Genel Kurulda söz alan Türk-İş 
Erzurum İl Temsilcisi  Yusuf Gök-
can  da konuşmasında çalışma ha-
yatında yaşanan gelişmeler hakkın-
da bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Kurul’un öğleden son-
raki bölümünde seçimler yapıldı. 
Yapılan seçimler sonucunda Şube 
Başkanlığına  Kemal Akkan, Şube 
Sekreterliğine Vahdettin Ağsakallı, 
Şube Mali Sekreterliğine Güven De-
mir seçildi.

tüm hızıyla devam ediyor. Üyeleri-
mizin talepleri doğrultusunda bir 
taslak hazırlanması için elimizde-
ki tüm imkanları seferber ediyo-
ruz” dedi.

Türkiye Haber-İş Sendikasını ulu 
bir çınar olarak nitelendiren Genel 
Başkanımız  Veli Solak,  “Sizlerden 
tek isteğim bu ulu çınara sahip 
çıkın ve kimsenin zarar vermesi-
ne izin vermeyin. Biz hepimiz aynı 
taraftayız. Bizden umut bekleyen 
insanlar var. Birilerinin dedikodu-
larına lütfen itibar etmeyin.”  diye 

den dolayı teşekkür etti. Genel Baş-
kanımız Veli Solak çalışma hayatın-
da yaşanan gelişmeler, toplu iş söz-
leşmesi ve sendikamız çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.

Ülkenin ve Çalışma hayatının 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya oldu-
ğunun altını çizen Genel Başkanı-
mız Veli Solak, “Bu sorunların aşıl-
ması için her zamankinden daha 
fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı-
mız bulunmaktadır. Demokrasinin 
olmazsa olmazı örgütlü toplum-
dur. Ancak Türkiye’de sendikalar 
ne yazık ki örgütlenme konusunda 
büyük sıkıntıların, sorunların ya-
şandığı, baskı ve tehditlerin devam 
ettiği bir durumla karşı karşıyadır. 
Örgütlenme karşısındaki tüm en-
gellemelere rağmen herkesin öz-
gürce sendikalı olabildiği bir ülke 
için mücadele etmeli, işkolumuzda 
yürütmüş olduğumuz örgütlenme 
çalışmalarını hız kesmeden sür-
dürmeliyiz.” diye konuştu.

Genel Başkanımız Veli Solak, ya-
lan ve dedikoduların en kısa zaman-
da ortaya çıkacağını belirterek “Bizi 
hiçbir olumsuzluk yolumuzdan 
döndüremez. Bundan sonrada bir-
lik ve beraberlik içerisinde Türkiye 
Haber-İş Sendikamızın bayrağını 
daha ileriye taşıyarak, temsil etti-
ğimiz üyelerimize de en iyi hizmeti 
vermeye devam edeceğiz. Toplu iş 
sözleşmesi hazırlık çalışmalarımız 
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Antalya Şubemizin 
8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

•	 Şube Başkanlığı’na Hüseyin ÖZÇOBAN,
•	 Şube Sekreterliği’ne Murat SENEM,
•	 Şube Mali Sekreterliğine de Hasan ACAR seçildi.

Emelilik nedeniyle tekrar aday 
olmayan Şube Sekreterimiz  Halil 
Özen’e Genel Başkanımız  Veli So-
lak bir saat hediye ederek, hizmet-
lerinden dolayı teşekkür etti ve yeni 
yaşantısında başarılar diledi.

Antalya Şubesi Yönetim Kuru-
lu adına Şube Başkanımız Hüseyin 

leri, kardeş sendikalarımızın şube 
başkanları, şube yöneticileri ve mi-
safirler katıldı.

Kısa bir cinevizyon gösterisin-
den sonra Antalya Şubesi 8. Olağan 
Genel Kurulunun açılış konuşma-
sını Şube Başkanı  Hüseyin Özço-
ban  yaptı.  Özçoban, konuşmasın-
da çalışma hayatının sıkıntılarını 
anlattı. Görevde bulundukları süre 
zarfında gerçekleştirdikleri faaliyet-
ler hakkında bilgilendirmelerde bu-
lundu.Özçoban, hizmet için görevde 
bulunduğunu, tekrar hizmet etmek 
için göreve talip olduklarını ifade 
ederek, genel kurulun teşkilatımıza 
ve tüm üyelere hayırlı olmasını di-
ledi.

Türkiye Haber-İş Sendikası An-
talya Şubesi 8. Olağan Genel 
Kurulu 09 Mayıs 2015 tarihin-

de Harrington Park Otel’de yapıldı.

Genel Kurula, MHP Antalya Mil-
letvekili Mehmet Günal, Kayseri Pı-
narbaşı Belediye Başkanı  Dursun 
Ataş,  Türk-İş Antalya İl Temsilci-
si Hacı Mevlüt Ünal,Antalya Güney-I 
Bölge Müdürü Metin Ay,  Bölge Mü-
dür Yardımcısı Bülent Önay, Erişim 
Operasyon Müdürü  Bekir Tatlı,  Kı-
zıltoprak Telekom MüdürüAhmet 
Numanoğlu, Güllük Telekom Müdür 
Yardımcısı  Zeki Kaya,  PTT Müdü-
rü Ercan Köktürk, Türkiye Haber-İş 
Sendikası Genel Merkez Yöneticile-
ri, Şube Başkanları, Şube Yönetici-

Hüseyin ÖZÇOBAN
Antalya Şube Başkanı
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Özçoban,  Genel Başkanımız  Veli 
Solak’a el işlemesi bir hançer he-
diye etti. Ayrıca Şube Başkanı-
mız Hüseyin Özçoban, Konya Bölge 
Temsilcimiz Ömer Şener’de hizmet 
ve desteklerinden dolayı bir hediye 
takdim etti.

Genel Kurulu, Başkanlığını Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak’ın, Baş-
kan Yardımcılıklarını, Genel Sek-
reterimiz  Ümit Kaymal  ve Genel 
Eğitim SekreterimizSedat Güney’in, 
Katip Üyeliklerini de İstanbul Ana-
dolu Yakası Şube Başkanımız Mev-
lüt Bayraktar  ile Adana Şube Baş-
kanımız  A.Gökhan Aydın’ın yaptığı 
bir Divan Heyeti yönetti.

Divan başkanlığına seçilen Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak,  konuş-
masında divan seçiminde kendisine 
ve divan heyetine gösterilen güven-
den dolayı teşekkür etti. Divan baş-
kanlığına seçilen Genel Başkanı-
mız Veli Solak, Pazar günü kutlacak 
olan Anneler Günü vesilesiyle, tüm 
annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Genel Başkanımız Veli Solak ça-
lışma hayatında yaşanan gelişmeler, 
toplu iş sözleşmesi ve sendikamızın 
çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ülkenin ve çalışma hayatının 
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya oldu-
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ğunun altını çizen Genel Başkanı-
mız Veli Solak, “Bu sorunların aşıl-
ması için her zamankinden daha 
fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı-
mız bulunmaktadır.” diye konuştu.

Türkiye’de halen önemli bir so-
run olan iş cinayetlerine de deği-
nen Genel Başkanımız  Veli Solak, 
“Soma ve Ermenek’te yaşanan iş 
cinayetleri maalesef unutuldu. Ye-
terince tedbir alınmadığı için her-
gün 4 işçimiz iş cinayetine kurban 
gidiyor. Bu iş cinayetlerinin büyük 
çoğunluğu da sendikasız işyerle-
rinde yaşanmaktadır” dedi.

Toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri hakkında da bilgiler veren Ge-
nel Başkanımız  Veli Solak, “15 
Nisan’da Türk Telekom A.Ş.’de 16 
Nisan’da da PTT A.Ş.’de toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine başla-
mış bulunmaktayız. Türk Telekom 
A.Ş. ile yapılan görüşmelerde 43 
madde kabul edildi. Görüşmele-
rimiz devam ediyor. PTT A.Ş.‘de 
ücretle ilgili maddelerimiz Türk-İş 
Kamu Koordinasyon Kurulu’nun 
belirleyeceği mutabakata göre 
belirlenecek. İlkemiz her zaman 
olduğu gibi kazanılmış haklarımızı 
korumak ve ülkemizin ekonomik 
ve sosyal şartlarına göre geliştir-
mek olacaktır” diye konuştu.

Türk-İş Antalya İl Temsilci-
si  Hacı  Mevlüt Ünal  genel kurulda 

Hacı Mevlüt ÜNAL
Türk-İş Antalya İl Temsilcisi

Mehmet GÜNAL
MHP Antalya Milletvekili

yaptığı konuşmada, geçmişte sen-
dikaların sesine kulak vermeyen 
siyasilerin sert kayaya çaptıklarını 
hatırlatarak,  siyasilerin sendikala-
rın sesine kulak vermesini istedi. 
Türk-İş olarak Antalya da 1 Mayıs’ı 
çokulu bur biçimde kutladıklarını, 
bir dahaki 1 Mayıs’ı da ailelerle bir-
likte bir piknik havası içinde kutla-
yacaklarını ifade etti.

MHP Antalya Milletvekili  Meh-
met Günal’da konuşmasında, eski 
bir sendikacı olduğunu ifade ede-
rek, partisinin çalışanlar ve toplu-
mun tüm kesimleri ile ilgili konuları 
yakından takip ettiğini, işsizliğin her 
geçen gün artığını, taşeron uygula-
masının arttığını ifade ederek ça-
lışma hayatı ile ilgili yasaların ILO 
şartlarına göre yeniden düzenleme-
si gerektiğini söyledi. MHP Antalya 

Milletvekili Mehmet Günal  tüm ke-
simlerin sıkıntılarına çözüm olacak 
seçim beyannamesinin geçen hafta 
açıklandığını söyledi.

MHP Milletvekili  Mehmet Gü-
nal,  Genel Başkanımız  Veli So-

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası Genel Başkanı
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lak,  Pınarbaşı Belediye Başka-
nı  Dursun Ataş  ve Antalya Şube 
Başkanımız  Hüseyin Özçoban  An-
neler Günü vesilesiyle bayan dele-
gelerimize birer buket çiçek takdim 
ederek Anneler Günü’nü kutladılar.

Genel Kurul’un öğleden sonraki 
bölümünde seçimler yapıldı. Yapı-
lan seçimler sonucunda Şube Baş-
kanlığına  Hüseyin Özçoban,  Şube 
SekreterliğineMurat Senem,  Şube 
Mali Sekreterliğine de  Hasan 
Acar seçildi.
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Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın  ve Şube Sekreterimiz  Alptekin 
Ilıca  Türk Telekom A.Ş. Mersin İl 
Telekom Müdürlüğü ve İl Müdürlü-
ğüne bağlı Toroslar, Silifke, Tarsus, 
Anamur ve Mezitli işyerlerinde çalı-
şan üyelerimiz ile bir araya gelerek 
toplantılar düzenlediler ve Mersin İl 
Telekom Müdürü Yusuf Tırıs ile gö-
rüştüler.

Şube yöneticilerimiz Türk Te-
lekom A.Ş. Müdürlükleri ziyaret-
lerinden sonrada PTT A.Ş. Mersin 
Başmüdürlüğü bünyesinde çalışan 
üyelerimiz ile de bir araya gelerek 
toplantı düzenlendiler.

Adana 
Şubesi

Mersin İlimiz Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimizle Bir Araya Gelindi

Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın  ve Şube Mali Sekreterimiz  En-
gin Öndeş,  Osmaniye İl Telekom 
Müdürlüğü ve Kadirli Telekom Mü-
dürlüğü işyerlerini ziyaret ettiler. 
Ziyaretlerde Şube Başkanımız  A. 
Gökhan Aydın  toplu iş sözleşmesi 
taslak çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi, üyelerimize Genel Merkezi-
mizin göndermiş olduğu hediyeler 
takdim edildi.

Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın  ve Şube Mali Sekreterimiz  En-
gin Öndeş,  Osmaniye İl Telekom 
Müdürü Mustafa Emer’i makamın-
da ziyaret ettiler.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun 
aldığı karar gereği, özellikle kıdem 
tazminatı ve özel istihdam büroları 
aracılığıyla geçici iş ilişkileri kurul-
ması konularında dikkat çekmek ve 
kazanılmış hakların korunması ve 
geliştirilmesi kararlığını göstermek 
amacıyla TÜRK-İŞ ve bağlı sendika-
lar Adana’da kitlesel basın açıkla-
ması yaptılar.

Basın açıklamasına Şube Yöne-
ticilerimiz, baştemsilcilerimiz, tem-
silcilerimiz ve üyelerimiz katılarak 
destek verdiler.

Kıdem Tazminatı İle İlgili Kitlesel Basın Açıklaması Yapıldı

Osmaniye İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi
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Şube Yönetim Kurulumuz, tem-
silcilerimizle birlikte Mersin İl Te-
lekom Müdürlüğü görevine yeni 
atanan  Yusuf Tırıs’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın,   Şube Sekreterimiz  Alptekin 
Ilıca, Şube Mali Sekreterimiz Engin 
Öndeş  ve Gaziantep Bölge Temsil-
cimiz Mustafa Şentürk Gaziantep İl 
Telekom Müdürlüğüne ve Gaziantep 
PTT Başmüdürlüğüne bağlı işyer-
lerinde çalışan üyelerimizi ziyaret 
ederek bilgilendirme toplantıları 
gerçekleştirdiler.

Gaziantep İl Telekom Müdü-
rü  Nurullah Yaşar,  Müdür Yardım-
cısı  Durdu Yücel  ve Gaziantep PTT 
Başmüdür Yardımcısı  Salim Kap-
lan  şube yöneticilerimiz tarafından 
ziyaret edildi.

Şube Başkanımız  A. Gökhan 
Aydın  ve şube yönetim kurulumuz 
Kilis İl Telekom Müdürlüğüne bağlı 
işyerlerini ziyaret ettiler. Ziyaretler-
de Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın Toplu Sözleşme Taslak çalışma-
ları hakkında bilgiler verdi.

Şube Başkanımız A. Gökhan Ay-
dın  İl Müdürü  Turgut Şekertekin’i 
makamında ziyaret etti.

Kilis İl Telekom Müdürlüğü’ne Bağlı İşyerleri Ziyaret Edildi

Mersin İl Telekom Müdürü Yusuf Tırıs’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Gaziantep İlimizde Yer Alan İşyerlerinde
Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı
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Şube Başkanımız  Yusuf Eriş, 
Şube Sekreterimiz  Cengiz De-
mirbaş,   Baştemsilcimiz  Sami 
Türkay  ve Temsilcimiz  Alpars-
lan Şevki Çetin  Dikmen Telekom 
Müdürlüğü’ne bağlı Gölbaşı Şebeke 
Amirliği’nde çalışan üyelerimizi zi-
yaret edip; İşletme Toplu İş Sözleş-
mesi ile ilgili bilgilendirme toplan-
tısı yaptılar ve güncel konular hak-
kında bilgi alışverişinde bulundular.

Ankara
Merkez
Şubesi

Gölbaşı Şebeke Amirliği’nde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Çubuk İşletme Şefliği’nde Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız  Yusuf Eriş, 
Şube Sekreterimiz  Cengiz Demir-
baş ve Baştemsilcimiz Ali Özler Ke-
çiören Telekom Müdürlüğü’ne bağlı 
Çubuk İşletme Şefliği’nde çalışan 
üyelerimizi ziyaret edip; İşletme 
Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili bilgi-
lendirme toplantısı yaptılar ve gün-
cel konular hakkında bilgi alışveri-
şinde bulundular. Toplantı sonrası 
Çubuk İşletme Şefi  İsa Kıyıkçı‘ya 
nezaket ziyaretinde bulundular.

Türksat A.Ş. Gölbaşı Teknokent Yerleşkesinde 
Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız  Yusuf Eriş, 
Şube Sekteterimiz  Cengiz De-
mirbaş, Temsilcimiz  Hayretdin 
Koç TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürlü-
ğü Gölbaşı Teknokent Yerleşkesin-
de çalışan üyelerimizi ziyaret edip, 
çalışma hayatında yaşanan geliş-
meler, sendikal faaliyetler ve Toplu 
İş Sözleşmesi ile ilgili bilgilendirme 
toplantısı yaptılar. İşyerlerinde ya-
şanan sorunların çözümü için görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplantı 
sonrası Bilişim Müşteri İlişkileri Di-
rektörü  Mustafa Çiçek  makamında 
ziyaret edildi.
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Hukuk Başkanlığı ve Finans Başkanlığı’nda 
Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Ümitköy Şebeke Amirliği’nde Çalışan
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Pursaklar Şebeke Amirliği’nde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız  Yusuf Eriş, 
Şube Sekreterimiz  Cengiz Demir-
baş, Baştemsilcimiz  Kahraman 
Yavuz, Temsilcilerimiz  Ayhan Coş-
kun ve Şirin Kaya Türk Telekom A.Ş. 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hukuk 
Başkanlığı ve Finans Başkanlığı’nda 
çalışan üyelerimizi ziyaret edip; İş-
letme Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı yaptılar ve 
güncel konular hakkında bilgi alış-
verişinde bulundular.

Şube yöneticilerimiz, toplantı 
sonrası NATO Tafisc Direktörü İlha-
mi Küçüker‘e nezaket ziyaretinde 
bulundular.

Şube Başkanımız  Yusuf Eriş, 
Şube Sekreterimiz  Cengiz De-
mirbaş, Baştemsilcimiz  Oktay 
Can, Temsilcilerimiz  Yılmaz Bil-
gin  ve  Hüseyin Erciyas Bahçeliev-
ler Telekom Müdürlüğü’ne bağlı 
Ümitköy Şebeke Amirliği’nde ça-
lışan üyelerimizi ziyaret edip; İş-
letme Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı yaptılar ve 
güncel konular hakkında bilgi alış-
verişinde bulundular.

Şube Başkanımız  Yusuf Eriş, 

Şube Sekreterimiz  Cengiz Demir-

baş ve Baştemsilcimiz Ali Özler Ke-

çiören Telekom Müdürlüğü’ne bağlı 

Pursaklar Şebeke Amirliği’nde ça-

lışan üyelerimizi ziyaret edip; İş-

letme Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili 

bilgilendirme toplantısı yaptılar ve 

güncel konular hakkında bilgi alış-

verişinde bulundular.
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Şube Başkanımız  Hüseyin Öz-
çoban,  işyeri temsilcilerimiz  Kadir 
Özbayrakcı  ve  Ali Yücel’in de katı-
lımıyla Isparta İl Telekom Müdür-
lüğü bünyesinde çalışan üyelerimiz 
ile toplantı yaptılar. Toplantı da TİS, 
İSG, yemek uygulaması ve teşkilat 
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler 
yapıldı. Üyelerimize yeni yıl hediye-
leri takdim edildi.

Antalya
Şubesi

Isparta İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalışan Üyelerimiz ile Toplantı Yapıldı

Afyon İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimiz İle Toplantı Yapıldı

Mevlana ve Ereğli Telekom Müdürlükleri İle Cihanbeyli 
Şefliğinde Çalışan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

Şube Başkanımız  Hüseyin Özço-
ban,  Şube Sekreterimiz  Halil Özen  ve 
Şube Mali Sekreterimiz  Murat Se-
nem Afyon İl Telekom Müdürlüğü bün-
yesinde çalışan üyelerimiz ile toplantı 
yaptılar. Toplantı da TİS, İSG, yemek uy-
gulaması ve teşkilat çalışmalarıyla ilgili 
bilgilendirmeler yapıldı. Ticari Faaliyet-
ler Müdürlüğünde çalışan üyelerimiz 
ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapıldı. 
Yeni yıl hediyeleri takdim edildi.

Afyon İl Telekom Müdürü Ahmet Ali 
Gedik makamında ziyaret edilerek bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Kendisine sen-
dikamızın hediyesi takdim edildi.

Şube Başkanımız Hüseyin Özçoban, 
Şube Sekreterimiz  Halil Özen,  Şube 
Mali Sekreterimiz Murat Senem ve Böl-
ge Temsilcimiz Ömer Şener Mevlana ve 
Ereğli Telekom Müdürlükleri ile Cihan-
beyli işyerinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek bilgilendirme toplantıları 
yaptılar. Toplantılarda TİS, İSG ve teşki-
lat çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmeler 
yapıldı. Üyelerimize hediyeleri takdim 
edildi. Akşehir temsilcimiz Fatih Koru-
maz Bölge temsilciliğimizi ziyaret etti.

Mevlana Telekom Müdürü Fatih Azi-
zoğlu makamında ziyaret edilerek bilgi 
alışverişinde bulunuldu. Kendisine sen-
dikamızın hediyesi takdim edildi.
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Güney-1 Bölge Müdürlüğünde 
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Posta İşleme Merkezinde Çalışan Üyelerimiz 
Ziyaret Edildi

Konya İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimizle Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Şube Başkanımız  Hüseyin Özço-
ban  Bölge Müdürlüğünde çalışan üye-
lerimize temsilci odasında hediyelerini 
dağıttı ve Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili 
bilgilendirmeler yapıldı. SMC salonun-
da saat 24:00–08:00 arasında gece nö-
betinde çalışan arkadaşlarımız ziyaret 
edildi. Hediyeleri verilerek, Toplu İş 
Sözleşmesi ve yemek uygulamasıyla il-
gili bilgilendirmeler yapıldı. 

Şube Başkanımız, Güney-I Bölge 
Müdürü Metin Ay ve Bölge Müdür Yar-
dımcısı  Ahmet Kalkır’ı makamlarında 
ziyaret ederek bilgi alışverişinde bu-
lunmuşlardır. Teşkilatımızın yaptırmış 
olduğu hediyeleri takdim etti.

Şube Başkanımız Hüseyin Özço-
ban  ve Antalya PTT işyeri temsilci-
miz Nazlı Çelik ile birlikte PTT Baş-
müdürü Mustafa Kaplan ve Başmü-
dür Yardımcısı Metin Yılmaz  ma-
kamlarında ziyaret edildi. Güncel 
konular hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Teşkilatımızın hediyesi 
kendilerine takdim edildi.

PIM‘de çalışan taşeron üyeleri-
mize teşkilatımızın yeni yıl hediye-
leri dağıtıldı.

Şube Başkanımız  Hüseyin Öz-
çoban, Şube Sekreterimiz  Halil 
Özen,  Şube Mali Sekreterimiz  Mu-
rat Senem  ve Bölge Temsilci-
miz  Ömer Şener  Konya İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde il merkezi 
ile Beyşehir, Seydişehir ve Bozkır 
işyerlerinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek bilgilendirme toplan-
tıları yaptılar. Toplantılarda TİS, İSG 
ve teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgi-
lendirmeler yapıldı. Üyelerimize he-
diyeleri takdim edildi. Konya Bölge 
temsilciliğimizde temsilcilerimiz ile 
bir araya gelindi.
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Şube Başkanımız  Hüseyin Er-
dal, Şube Sekreterimiz Muhammed 
Kaya ve Şube Mali Sekreterimiz Yu-
suf Urğun  Diyarbakır Diclekent 
Sanralinde çalışan üyelerimizle 25 
Mart 2015 tarihinde kahvaltıda bir 
araya geldiler.

Şube Başkanımız  Hüseyin Er-

dal, Şube Sekreterimiz Muhammed 

Kaya ve Şube Mali Sekreterimiz Yu-

suf Urğun, Diyarbakır İl Telekom 

Müdürlüğü bünyesinde çalışan üye-

lerimizi 09 Mart 2015 tarihinde zi-

yaret etti. Şube yöneticilerimiz, Di-

yarbakır İl Telekom Müdürü  Erhan 

Balık  ve Operasyon Müdürü Uğur 

Midyatlı’ya da nezaket ziyareti ger-

çekleştirdiler.

Şube Başkanımız  Hüseyin Er-
dal, Şube Sekreterimiz Muhammed 
Kaya ve Şube Mali Sekreterimiz Yu-
suf Urğun, Diyarbakır İl Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan ba-
yan üyelerimizi ziyaret ederek, ken-
dilerine çiçek takdim ettiler ve Dün-
ya Kadınlar Günlerini kutladılar.

Diyarbakır 
Şubesi

Diclekent Santralinde Çalışan 
Üyelerimizle Bir Araya Gelindi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Diyarbakır İl Telekom Müdürlüğü Ziyareti
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Fiber Optik ve Erişim Şebekesi İşyerlerinde 
Toplantılar Yapıldı

Siirt İl Telekom Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Üyelerimiz Şubemizi Ziyaret Etti

Şube Başkanımız  Hüseyin Erdal, 
Şube Sekreterimiz Muhammed Kaya ve 
Şube Mali Sekreterimiz  Yusuf Urğun, 
Türk Telekom A.Ş. Doğu-II (Diyarbakır) 
Bölge Müdürlüğüne bağlı Fiber Optik 
ve Diyarbakır İl Telekom Müdürlüğüne 
bağlı Erişim Şebekesi işyerlerinde çalı-
şan üyelerimizle 27-28 Ocak 2015 tarih-
lerinde bir araya gelerek bilgilendirme 
toplantıları gerçekleştirdiler.

Şube yöneticilerimiz Doğu-II (Diyar-
bakır) Bölge Müdürü Ahmet Alevcan ile 
Diyarbakır İl Telekom Müdürü  Er-
han Balık  ve Operasyon Müdürü  Uğur 
Midyatlı’yı da makamlarında ziyaret 
ettiler

Şube Başkanımız  Hüseyin Er-
dal, Şube Sekreterimiz Muhammed 
Kaya ve Şube Mali Sekreterimiz Yu-
suf Urğun, Siirt İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 
23 Ocak 2015 tarihinde bir araya ge-
lerek bilgilendirme toplantısı ger-
çekleştirdiler. Şube yöneticilerimiz 
toplantı sonrasında da Siirt İl Tele-
kom Müdürü  Abdurrahman Suat 
Soran’ı makamında ziyaret ettiler.

05 Mart 2015 tarihinde şubemi-

zi ziyaret eden yeni tekniker üye-

lerimiz, Şube Başkanımız  Hüseyin 

Erdal  ile görüştüler, şube başkanı-

mız üyelerimize toplu iş sözleşmesi 

hakkında bilgi verdi.
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Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Rize PTT Başmüdürlüğü bünyesinde 
kadrolu ve taşeron firma personeli 
olarak çalışan üyelerimizle bir araya 
geldi, üyelerimizle güncel konularda 
sohbet eden Şube Başkanımız üyele-
rimize antik görünümlü telefon hedi-
yelerini de takdim etti.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Rize PTT Başmüdürü İbrahim Cihan 
ve İşletme Müdürü Hızır Nur’u ziyaret 
etti, ziyarette müdürlerimizle güncel 
konular hakkında sohbet eden şube 
başkanımız müdürlerimize antik görü-
nümlü telefon hediyelerini takdim etti.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Artvin İl Telekom Müdürlüğü bünyesin-
de çalışan üyelerimizle bir araya geldi, 
üyelerimizle güncel konularda sohbet 
eden Şube Başkanımız üyelerimize an-
tik görünümlü telefon hediyelerini de 
takdim etti.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Artvin İl Telekom Müdürü A. Naci 
Alpay’ı da makamında ziyaret etti, zi-
yarette il müdürümüzle güncel konular 
hakkında sohbet eden şube başkanımız 
il müdürümüze antik görünümlü tele-
fon hediyesini takdim etti.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Rize İl Telekom Müdürlüğü bünyesinde 
il merkezi ile Çayeli ve Fındıklı ilçelerin-
de çalışan üyelerimizle bir araya geldi, 
üyelerimizle güncel konularda sohbet 
eden Şube Başkanımız üyelerimize an-
tik görünümlü telefon hediyelerini de 
takdim etti.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Rize İl Telekom Müdürü Rüstem Koçal 
ve Operasyon Müdürü Şamil Aydın’ı zi-
yaret etti, ziyarette müdürlerimizle gün-
cel konular hakkında sohbet eden şube 
başkanımız müdürlerimize antik görü-
nümlü telefon hediyelerini takdim etti.

Erzurum 
Şubesi

Rize PTT Başmüdürlüğü Bünyesinde 
Çalışan Üyelerimizle Bir Araya Gelindi

Rize İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimizle Bir Araya Gelindi

Artvin İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimizle Bir Araya Gelindi
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Kars İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimizle Bir Araya Gelindi

Şube Başkanımız  Kemal Ak-
kan,  Kars İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle 
bir araya geldi, üyelerimizle güncel 
konularda sohbet eden Şube Baş-
kanımız üyelerimize hediyelerini de 
takdim etti.

Şube Başkanımız  Kemal Ak-
kan, Kars İl Telekom Müdürü  Ali 
Aktoprak’ı da makamında ziyaret 
etti.

Iğdır İl Telekom Müdürlüğü ve PTT Başmüdürlüğü 
Bünyesinde Çalışan Üyelerimizle Bir Araya Gelindi

Şube Başkanımız  Kemal Ak-
kan,  Iğdır İl Telekom Müdürlüğü 
ve PTT Başmüdürlüğü bünyesinde 
çalışan üyelerimizle bir araya geldi, 
üyelerimizle güncel konularda soh-
bet eden Şube Başkanımız üyeleri-
mize hediyelerini de takdim etti.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Iğdır İl Telekom Müdürü  İzzettin 
Doğan’ı da makamında ziyaret etti.

Bingöl İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimizle Bir Araya Gelindi

Şube Başkanımız  Kemal Ak-
kan,  Bingöl İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle 
bir araya geldi, üyelerimizle güncel 
konularda sohbet eden Şube Baş-
kanımız üyelerimize hediyelerini de 
takdim etti.

Şube Başkanımız Kemal Akkan, 
Bingöl İl Telekom Müdürü M. Mus-
tafa Yiğitbaş’ı da makamında ziya-
ret etti.
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Şube Başkanımız  Mevlüt Bay-
raktar  ve Kocaeli Bölge Temsilci-
miz  Ayhan Bıyık, Gebze Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan üye-
lerimizle 19.03.2015 tarihinde bir 
araya gelerek toplantı düzenlediler. 
Toplantıda Şube Başkanımız Mevlüt 
Bayraktar sendikal konular ve gün-
cel gelişmelerle ilgili bilgilendirme-
lerde bulundu.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun al-
dığı karar gereği, özellikle kıdem taz-
minatı ve özel istihdam büroları aracı-
lığıyla geçici iş ilişkileri kurulması ko-
nularında dikkat çekmek ve kazanılmış 
hakların korunması ve geliştirilmesi 
kararlığını göstermek amacıyla 25 Şu-
bat 2015 tarihinde TÜRK-İŞ ve bağlı 
sendikalar İstanbul’da kitlesel basın 
açıklaması yaptılar.

Basın açıklamasına Şube Yönetici-
lerimiz, baştemsilcilerimiz, temsilci-
lerimiz ve üyelerimiz katılarak destek 
verdiler.

Şube Başkanımız  Mevlüt Bay-
raktar, baştemsilcimiz  Serkan 
Harman, temsilcilerimiz  Kenan 
Dörtköşe ve Mahmut Can Ömeroğ-
lu, İstanbul-II Bölge Müdürlüğü ve 
tüm ihtisas müdürlüklerinde çalı-
şan bayanlara karanfil dağıtarak 8 
Mart Dünya Kadınlar Günlerini kut-
ladılar.

İstanbul 
Anadolu Yakası 

Şubesi

Gebze Telekom Müdürlüğü 
Ziyaret Edildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Kıdem Tazminatı İle İlgili Kitlesel 
Basın Açıklaması Yapıldı
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Gebze Telekom Müdürlüğünde Toplantı Yapıldı

Bursa Bölge Müdürlüğüne Bağlı Network ve 
Enerji Müdürlüğünde Toplantı Yapıldı

Gölcük Telekom Müdürlüğünde Toplantı Yapıldı

Şube Başkanımız Mevlüt Bayraktar, 
Şube Sekreterimiz  Yusuf Pektaş,  Ko-
caeli Bölge Temsilcimiz  Ayhan Bıyık, 
baştemsilcimiz Yasin Kahveci, temsilci-
lerimiz Ömer Kaymak ve Hüseyin Kah-
riman Kocaeli İl Telekom Müdürlüğüne 
bağlı Gebze Telekom Müdürlüğü bün-
yesinde çalışan üyelerimizle 12.02.2015 
tarihinde Gebze Telekom Müdürlüğü 
yemekhanesinde bir araya gelerek top-
lantı düzenlediler.

Toplantıda Şube Başkanımız Mevlüt 
Bayraktar  sendikal konular ve 11. Dö-
nem Toplu İş Sözleşmesi taslağı hak-
kında üyelerimizi bilgilendirdi, işyerle-
rinde yaşanan sorunlar hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Şube Başkanımız Mevlüt Bayraktar, 
Şube Sekreterimiz Yusuf Pektaş, Bursa 
Bölge Temsilcimiz Akif Kılıç ve temsil-
cilerimiz Türk Telekom A.Ş. Batı-II (Bur-

sa) Bölge Müdürlüğüne bağlı Network 
ve Enerji Müdürlüğü bünyesinde çalı-
şan üyelerimizle 05.02.2015 tarihinde 
Network Müdürlüğü ofisinde bir araya 

gelerek toplantı düzenlediler. Toplan-

tıda Şube Başkanımız  Mevlüt Bay-

raktar  sendikal konular ve 11. Dönem 

Toplu İş Sözleşmesi taslağı hakkında 

üyelerimizi bilgilendirdi, işyerlerinde 

yaşanan sorunlar hakkında fikir alışve-

rişinde bulunuldu.

Şube yöneticilerimiz toplantı sonra-

sında, Türk Telekom A.Ş. Batı-II (Bursa) 

Bölge Müdürü  Ahmet Yanbay, İnsan 

Kaynakları Müdürü M. Taha Bulut ve Ni-

lüfer Telekom Operasyon Müdürü Meh-

met Deniz’i ziyaret ederek sendikamızın 

hediyelerini takdim ettiler.

Şube Başkanımız Mevlüt Bayraktar, 
Şube Sekreterimiz  Yusuf Pektaş,  Ko-
caeli Bölge Temsilcimiz  Ayhan Bıyık, 
ve temsilcimiz  Recep Yılmaz  Kocaeli 
İl Telekom Müdürlüğüne bağlı Gölcük 
Telekom Müdürlüğü bünyesinde çalı-
şan üyelerimizle 12.02.2015 tarihinde 
Gölcük Telekom Müdürlüğü yemekha-
nesinde bir araya gelerek toplantı dü-
zenlediler.

Toplantıda Şube Başkanımız Mevlüt 
Bayraktar  sendikal konular ve 11. Dö-
nem Toplu İş Sözleşmesi taslağı hak-
kında üyelerimizi bilgilendirdi, işyerle-
rinde yaşanan sorunlar hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.
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İstanbul 
Avrupa Yakası 

Şubesi

Şube Başkanımız  Mehmet Sait 
Derin, Şube Sekreterimiz  Mehmet 
Çebi ve Şube Mali Sekreterimiz Aslı 
Arıcı, şubemiz faaliyet alanı içinde 
bulunan illerde ki tüm işyerlerinde 
10.12.2014 – 26.12.2014 tarihleri 
arasında sabah ve öğleden sonra 

olmak üzere üyelerimizle bir araya 
gelerek işyeri toplantıları yaptı.

Yapılan toplantılarda işyeri so-
runları ile Toplu İş Sözleşmesi 
çalışmaları görüşüldü. Toplu İş 
Sözleşmesi çalışmaları için işyeri 

komiteleri oluşturuldu.   Toplantı-
da, şube yönetim kurulumuz adına 
Şube Başkanımız Mehmet Sait De-
rin  üyelerimizin taleplerini alarak 
şube çalışmaları ile ilgili bilgilen-
dirmeler yaptı.

Şube Faaliyet Alanımızda Yer Alan
Tüm İşyerlerinde Toplantılar Yapıldı
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İstanbul-I Bölge Müdürlüğü Yöneticileriyle 
Bir Araya Gelindi

İstanbul Avrupa Yakası Şubesi 
olarak, Toplu İş Sözleşmesi taslak 
çalışmamız işyerlerinde oluşturu-
lan komite üyeleri ve temsilcilerimi-
zin katılımı ile yapıldı. Üyelerimiz-
den gelen talepler doğrultusunda 
hazırlanan şubemizin Toplu İş Söz-
leşmesi taslağının tüm üyelerimiz 
için kazanımlar ve memnuniyet ge-
tirmesini diliyoruz.

Ayrıca uzun zamandan beri şu-
bemiz adına hizmet veren Eminönü 
Telekom Müdürlüğü Baştemsilci-
si  İbrahim Ballıkaya,  Gayrettepe 
Telekom Müdürlüğü Baştemsilci-
si Fedai Aydın, İkitelli Telekom Mü-
dürlüğü Baştemsilcisi  Kadir Işık, 
Beyoğlu Telekom Müdürlüğü Baş-
temsilcisi  Bayram Yücel  ve Tem-
silci Dursun Erkan  arkadaşlarımız 
emekliliği hak ederek kurumdan ve 
sendikamızdaki görevlerinden ay-
rılmaktadırlar. Arkadaşlarımıza ve 
kurumdan ayrılan tüm üyelerimize 
sendikamız adına verdikleri hizmet-
lerden dolayı teşekkür ediyor, sağ-
lıklı ve mutlu günler diliyoruz.

Şube Başkanımız  Mehmet Sait De-
rin,  Türk Telekom A.Ş. İstanbul-I Böl-
ge Müdürü  Mehmet Beytur  ve Bölge 
Müdür Yardımcısı  Kutluhan Önal  ile 
27.02.2015 Cuma günü bir araya geldi.

İşyerlerinde yaşanan sorunların ve 
karşılıklı beklentilerin dile getirildiği 
toplantıda  yemek konusu, İstanbul’da 
yaşanan park sorunu,  XI. Dönem Top-
lu İş Sözleşmesi, yıllık izinler, mazeret 
izinleri ve daha birçok konu ile ilgili gö-
rüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda işyeri temsilcileri 
ile bir araya gelinmesi kararı alındı.

İşyeri Komite
Toplantılarımız
Devam Ediyor
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Şube Başkanımız  Özkan Oyuk, 
Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi  Hasan 
Hüseyin Karakoç  ve Türk Metal 
Sendikası İzmir 1 nolu Şube Baş-
kanı Halil İbrahim Tosun Türk Tele-
kom A.Ş. Batı-I (İzmir) Bölge Müdü-
rü İsmail Uzel’i makamında ziyaret 
ederek, teşkilatımızın yaptırmış ol-
duğu hediyeyi takdim ettiler.

Türk Telekom A.Ş. Batı-I (İzmir) 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bahçelievler 
Telekom Müdürlüğümüzün tertiplemiş 
olduğu, kahvaltı programına Bölge Mü-
dürü İsmail Uzel, Bahçelievler Telekom 
Müdürü  Gökhan Aktaş,  Şube Başkanı-
mız Özkan Oyuk, Şube Sekreterimiz İr-
fan Uygun, Şube Mali Sekreterimiz As-
lan Özdemir, temsilcilerimiz ve üyeleri-
miz katıldılar.

Kahvaltı programı sonrasında yöne-
ticilerimiz tarafından emekli olan üyele-
rimize sendikamızın amblemini taşıyan 
saat hediye edilerek, yeni yaşantıların-
da mutluluk ve başarı dileklerinde bu-
lunuldu.

Türk Telekom A.Ş. Batı-I (İzmir) Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı Çiğli Telekom 
Müdürlüğümüzün tertiplemiş olduğu, 
kahvaltı programına Bölge Müdürü  İs-
mail Uzel, Çiğli Telekom Müdürü Meh-
met Yüksel,  Şube Başkanımız  Özkan 
Oyuk, Şube Mali Sekreterimiz  Aslan 
Özdemir, temsilcilerimiz ve üyelerimiz 
katıldılar.

Kahvaltı programı sonrasında yöne-
ticilerimiz tarafından emekli olan üyele-
rimize sendikamızın amblemini taşıyan 
saat hediye edilerek, yeni yaşantıların-
da mutluluk ve başarı dileklerinde bu-
lunuldu.

İzmir 
Şubesi

Türk Telekom A.Ş. Batı-I Bölge Müdürü 
İsmail Uzel Makamında Ziyaret Edildi

Çiğli Telekom Müdürlüğünde Kahvaltı Programı 
Tertip Edildi

Bahçelievler Telekom Müdürlüğünde Kahvaltı 
Programı Tertip Edildi
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Kıdem Tazminatı İle İlgili Kitlesel Basın 
Açıklaması Yapıldı

Bornova Telekom Müdürlüğünde Emekli Gecesi 
Düzenlendi

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hüseyin Karakoç 
Şubemizi Ziyaret Etti

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun al-
dığı karar gereği, özellikle kıdem taz-
minatı ve özel istihdam büroları aracı-
lığıyla geçici iş ilişkileri kurulması ko-
nularında dikkat çekmek ve kazanılmış 
hakların korunması ve geliştirilmesi 
kararlığını göstermek amacıyla 02 Mart 
2015 tarihinde TÜRK-İŞ ve bağlı sendi-
kalar İzmir’de kitlesel basın açıklaması 
yaptılar.

Basın açıklamasına Şube Yönetici-
lerimiz, baştemsilcilerimiz, temsilci-
lerimiz ve üyelerimiz katılarak destek 
verdiler.

Türk Telekom A.Ş. Batı-I (İzmir) Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı Bornova Tele-
kom Müdürlüğümüzün 16.02.2015 tari-
hinde düzenlemiş olduğu, Emekli gece-
sine Bölge Müdürü İsmail Uzel,  Borno-
va Telekom Müdürü  Canfer Civelek ve 
Yardımcıları,  Şube Başkanımız  Özkan 
Oyuk, Şube Mali Sekreterimiz Aslan Öz-
demir, Temsilci ve Üyelerimiz katıldılar.

Gecede emekli olan üyelerimize yö-
neticilerimiz tarafından Türk Telekomü-
nikasyon A.Ş.  amblemini taşıyan plaket 
ve sendikamızın amblemini taşıyan saat 
hediye edilerek, yeni yaşantılarında 
mutluluk ve başarı dileklerinde bulu-
nuldu.

Türk-İş (İzmir) 3. Bölge Temsil-

cisi Hüseyin Karakoç şubemize ne-

zaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 

güncel konular hakkında bilgi alış-

verişinde bulunuldu.
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Şube Başkanımız  Erol Top-
rak ve Şube Sekreterimiz Suat Es-
mer  Elazığ İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantı düzenlediler.

Düzenlenen toplantı da toplu iş 
sözleşmeleri çalışmaları ve güncel 
konular hakkında bilgilendirmeler-
de bulunuldu.

Şube Başkanımız  Erol Top-
rak  ve  Şube Mali Sekreterimiz  Ali 
Bağcı Giresun İl Telekom Müdürlü-
ğü bünyesinde çalışan üyelerimizle 
bir araya gelerek toplantı düzenle-
diler.

Düzenlenen toplantı da toplu iş 
sözleşmeleri çalışmaları ile iş sağ-
lığı ve güvenliği konularında bilgi-
lendirmelerde bulunuldu.

Şube Başkanımız  Erol Top-
rak ve Şube Sekreterimiz Suat Es-
mer Malatya İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantı düzenlediler.

Düzenlenen toplantı da toplu iş 
sözleşmeleri çalışmaları ve güncel 
konular hakkında bilgilendirmeler-
de bulunuldu.

Kayseri 
Şubesi

Giresun İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde 
Çalışan Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Malatya İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Elazığ İl Telekom Müdürlüğü Bünyesinde Çalışan 
Üyelerimiz Ziyaret Edildi
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Kayseri Şubemizde Baştemsilci ve 
Temsilcilerimizle Toplantı Yapıldı

Aksaray İl Telekom Müdürlüğü’nde Çalışan 
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Kırşehir İl Telekom Müdürlüğü’nde Çalışan 
Üyelerimizle Toplantı Yapıldı

Şube Başkanımız  Erol Top-
rak,  Şube Sekreterimiz  Suat Es-
mer ve Şube Mali Sekreterimiz  Ali 
Bağcı,  baştemsilci ve temsilcileri-
mizler şube hizmet binamızda bir 
araya geldiler.

Yapılan toplantı da Şube Başka-
nımız Erol Toprak,  toplu iş sözleş-
mesi taslak çalışmaları ve güncel 
konular hakkında bilgilendirmeler-
de bulundu.

Şube Başkanımız Erol Toprak ve 
Şube Mali Sekreterimiz  Ali Bağ-
cı,  Aksaray İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantı düzenlediler.

Düzenlenen toplantı toplu iş 
sözleşmeleri çalışmaları ve güncel 
konular hakkında bilgilendirmeler-
de bulunuldu.

Şube Başkanımız Erol Toprak ve 
Şube Mali Sekreterimiz  Ali Bağ-
cı,  Kırşehir İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle bir 
araya gelerek toplantı düzenlediler. 
Düzenlenen toplantıda toplu iş söz-
leşmeleri çalışmaları ve güncel ko-
nular hakkında bilgilendirmelerde 
bulunuldu.
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Samsun Bölge Temsilcimiz Da-

vut Çavuş Türk Telekom Kuzey-1 

Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağ-

lı Canik Telekom Müdürlüğü’nden 

Emekli Olan üyelerimize Canik Be-

lediyesi Meşe Tesislerinde verilen 

kahvaltıya katıldı. Kahvaltıya ayrıca 

Bölge Müdürü Ünal Sade, Bölge 

Müdür Yardımcısı Mehmet İnal, Ca-

nik Telekom Müdürü Hasan Ural İş-

yeri Baştemsilci Temsilcilerimiz ve 

üyelerimiz katıldı. Kahvaltı sonunda 

Emekli olan Baştemsilcimiz Fah-

rettin Dere’ye ve Emekli olan üye-

lerimize Bölge Müdürü Ünal Sade 

hediyeler verdi.

Samsun Emekli Töreni
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Bu nedenleri kısaca değerlendirirsek;

A) Geçici Süreli Askerlik veya Diğer Bir 
Kanuni Ödev

İş kanunun 31. Maddesinde “ muvazzaf askerlik 

ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah 

altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan ça-

lışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleş-

mesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra 

işverence feshedilmiş sayılır.” Madde ki düzenlemeye 

göre askıya alınma süresi iki aylık bir süredir. Ancak bu 

haktan yararlanmak için yine aynı maddenin ikinci fık-

rasında, işçinin en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Bir 

yıldan fazla çalışmalar için her bir yıl fazla çalışmaya iki 

gün eklenir. Bu sürenin tamamı doksan günü geçemez. 

İki aylık (en çok 90 gün) askı süresince işçinin iş görme 

ve işverenin ücret ödeme borcu askıdadır. İşveren bu 

süre içinde işçinin iş akdini fesih edemez. İşveren Fesih 

de bulunmuşsa bu fesih askı süresinin bitiminden iti-

baren geçerli olur. 

B) Hastalık ve Kaza gibi haller

İşçinin kendi kusurundan kaynaklanmayan hastalık 

kaza nedenleri ile kısa bir süre geçici olarak iş görme 

borcunu yerine getirmesinin imkansız olması gerekir. 

Sözleşmenin devamı sırasında belirli koşulların 

ortaya çıkması halinde iş akdinin sona erdiril-

meyip geçici bir süre askıda kalması mevcut 

bağımlılık ilişkisinin devamına engel teşkil eder. İş 

ilişkilerinde iş kazası, hastalık, analık, askerlik, grev 

ve lokavt, zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması gibi hal-

ler işçinin geçici ve kusursuz olarak iş görme borcunu 

yerine getirmesini imkansız kılar. Askıya alınma  ne-

denlere baktığımız zaman işçiye ilişkin olabileceği gibi, 

işyerine ilişkinde olabileceği durumlardır. Bu nedenler 

işçinin iş görme edimini geçici olarak ifa etmesini hak-

lı kılan bir takım olaylar olduğu görülecektir.  İşçinin 

iş görme borcunu geçici olarak yerine getirmesini en-

gelleyen bu gibi durumlarda iş akdi sona ermeyip as-

kıya alınır, engellerin ortadan kalkmasıyla da iş ilişkisi 

tekrar normal hükümlerini doğurmaya devam eder. İş 

akdinin askıda kalması sonucunu doğuran nedenler iş-

çinin işe devamsızlığını meşru hale getirir, askı süresi 

içinde işveren sözleşmeyi bu nedenlere dayanarak fes-

hedemez. Söz konusu nedenlerde işçinin yazılı kabu-

lüne gerek yoktur. Ancak işçinin rızası ile ücretsiz izne 

çıkmaları hali bunların istisnasıdır. Bu durumda da iş 

akdi askıdadır. Askı döneminde işçi, işsizlik sigortasın-

dan yararlanamamakta, kıdem, ihbar vs tazminatlarını 

alamamakta, bu dönemde ücret de almadığı için işçi bu 

gelirlerinden mahrum olmaktadır.

Avukat Ali BALIKÇI

İş Sözleşmesinin 
Askıya Alınma 
Durumları
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fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Bu durumda iş sözleş-

mesinin bu bildirim süresince askıda kalacaktır.

F) Grev Ve Lokavt Durumu 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 67. 

Maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemeye göre, ka-

nuni greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan 

vazgeçip de grev nedeni ile çalıştırılmayan ve kanuni 

lokavta maruz işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt 

süresince askıda kalacağı hüküm bağlanmıştır.

G) Ücretsiz İzin

İş sözleşmesinde işveren ve işçi anlaşarak iş söz-

leşmesinin çalışma koşullarını her zaman değiştire-

bilirler. Bu durum İş Kanunun 22. Maddesinin son fık-

rasında düzenlenmiştir. İş verenin işçiden yazılı olarak 

ücretsiz izne çıkarmayı talep etmesi işçinin de bu tale-

bi kabul etmesi halinde ücretsiz izin süresince iş akdi 

askıda kalır. Tarafların serbest iradesi ile ücretsiz izin 

süresini belirlerler. İşçi, işverenin ücretsiz izin talebini 

kabul etmediği taktirde iş akdi askıya alınmaz. Ücret-

siz izin süresi işveren ve işçi arasında belirlenmemiş-

se doğruluk ve dürüstlük kuralı gereği makul bir süre 

bekledikten sonra işçi haklı nedenle fesih edebilir.

Sonuç 

İş sözleşmesinin askıda kaldığı sürede işçi iş gör-

me borcunu ifa etmek zorunda olduğu gibi işverende 

iş verme borcu altında değildir. Bu süre içinde tarafla-

rın asli yükümlülüklerinin yerine getirme borcu yoktur. 

Ancak işçinin sadakat borcu ve işverenin işçiyi koruma 

ve gözetme borcu devam edecektir.

Askı süresi içinde işveren bu askı nedenine dayana-

rak iş sözleşmesini feshedemez. Ancak askı süresi için-

de haklı bir nedenin doğması halinde işveren her daim 

haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini fesih edebilir. 

Mesela askı süresi içinde işçinin işverenin meslek sır-

larını ortaya atmak veya işçinin işverenin aile üyelerinin 

şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi hal-

lerinde olduğu gibi haklı nedenle iş akdin feshedebilir.

İşverenin bildirimli fesih yapması halinde, bildirim 

süreleri askı süresinden sonra işlemeye başlar. 

İşçinin hastalanması veya iş kazasına uğraması, gibi 

engeller maddi ifa imkânsızlığı meydana getirirler.  İş 

kanunun 25/1a bendinde belirtilen durumlar dışında 

işçinin hastalık kaza nedenleri gibi hallerde işveren için 

iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı, işçinin çalışma 

süresine göre iş kanununun 17. Maddesinde ki bildirim 

sürelerini altı hafta aşmasından sonra başlar. İşverenin 

iş sözleşmesini işçinin kendi kusurundan oluşmayan 

hastalık kaza nedenlerine dayanarak bildirimsiz olarak 

feshedebilmesi için geçmesi gerekli bu süre kadar iş 

sözleşmesi askıda kalır. İş kanunun 25/1 son fıkrasın-

da, bu süre içinde ücretin işlemeyeceği de açıkça be-

lirtilmiştir 

C) Gebelik ve Doğum
İş kanunumuzun 25/1,b-a maddesinde ki düzenle-

meye göre, doğum ve gebelik  hallerinde işverenin iş 

sözleşmesini fesih hakkı kadın işçinin çalışma süresi-

ne göre 17. Maddesindeki bildirim sürelerinin altı hafta 

aşmasından sonra doğar. Ancak bu süre aynı kanunun 

74. Maddesindeki sürenin bitiminden başlar. Bu sürede 

ücret işlemez. Bu sürelerde doğumdan önce sekiz do-

ğumdan sonra sekiz olmak üzere 16 hafta (çoğul gebe-

likte 18 hafta) dır. 

D) Zorlayıcı Nedenler 
İş kanunun 24. Maddesinin III.  Fıkrasına göre, işçi-

nin çalıştığın işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin 

durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler çıkması  ha-

linde ve 25. Maddenin III. Fıkrasında belirtilen, işçiyi iş-

yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan 

zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde bu bir haf-

talık süre için iş sözleşmesi askıda kalır. Ancak istisnai 

olarak 40. Madde gereği bu süre zarfında bir haftaya 

kadar işçiye yarım ücret ödenir.

E) Gözaltına Alınma ve Tutuklanma Halleri 
İşveren işçinin gözaltına alınması veya tutuklanma-

sı nedeniyle devamsızlığının İş Kanunun 17. Madde-

sindeki işçinin çalıştığı süreye göre hak ettiği bildirim 

süresini aşması halinde iş sözleşmesinin bildirimsiz 

olarak fesih edileceği aynı kanunun 25. Maddesinin IV: 
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Antalya Şubemize bağlı, 
Burdur Temsilcimiz,

CELİL
ÖLMEZ

24.02.2015 tarihinde vefat 
etti.

Antalya Şubemize bağlı, 
Akşehir Telekom Müdürlüğü 
işçilerinden değerli üyemiz,

HARUN
SELÇUK

18.03.2015 tarihinde ge-
çirdiği işkazası sonucu vefat 
etti.

Erzurum Şubemize bağlı 
Rize İl Telekom Müdürlü-
ğünde çalışan üyemiz,

İLYAS 
FİL

rahatsızlığı nedeniyle ve-
fat etti.

Vefat ve Başsağlığı

İzmir Şubemize bağlı, 
Mesir Telekom Müdürlüğü 
işçilerinden değerli üyemiz,

MUSTAFA
YILDIRIM

06.01.2015 tarihinde ge-
çirdiği kalp krizi sonucu ve-
fat etti.

Merhum;

SELÇUK, 

ÖLMEZ, 

FİL, 

YILDIRIM

ve

GENÇTOPRAK’a 

Yüce Allah’tan rahmet 

ailesine, dostlarına ve

teşkilatımıza 

başsağlığı diliyoruz.

24.08.2014 tarihinde ge-
çirdiği kalp krizi sonucu ve-
fat eden değerli üyemiz,

ERDOĞAN
GENÇTOPRAK’ ın

bağlı olduğu şubemiz 
Antalya Şubesi olması gere-
kirken bir önceki sayımızda 
dizgi latası sonucu Erzu-
rum Şubesi olarak yazılmış-
tır. Düzeltir, okurlarımızın        
bilgisine sunarız.
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değildir. Ancak ülkemiz şartların-
da, ücretli çalışanların hanesinde 
çalışan sayısı genellikle bir kişidir. 
Haneye giren başka bir gelir kay-
nağı da oldukça sınırlı kalmaktadır. 
Bu durum “çalışanların yoksun-
luğu” tartışmasını da beraberinde 
getirmektedir. Elde edilen gelirin 
yetersizliği, devletin sosyal devlet 
uygulamalarıyla, vatandaşlık hakkı 
kapsamında, dar ve sabit gelirli ke-
simlerin desteklenmesini zorunlu 
kılmaktadır.

“açlık ve yoksulluk sınırı” araştır-
ması, ülkedeki ekonomik ve sosyal 
durumu ortaya koyan, çalışanların 
geçim koşullarını yansıtan önemli 
bir göstergedir.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan 
açlık ve yoksulluk tutarları, ortala-
ma dört kişilik bir ailenin yaşadığı 
haneye, temel ve zorunlu ihtiyaçla-
rının karşılanması için, aylık olarak 
girmesi gereken toplam gelirdir. 
Ele geçmesi gereken ücret düzeyi 

Başta çalışanlar olmak üzere 
dar ve sabit gelirli kesimlerin içinde 
bulundukları geçim şartları, seçim 
öncesi ülke gündeminde ağırlıklı 
olarak yer aldı. Asgari ücretin ar-
tırılması, emekli aylıklarında yeni 
düzenleme ve ek ödeme, ücretli 
çalışanların durumlarının iyileşti-
rilmesi gibi birçok konudaki vaatler 
kamuoyuna yansıdı.

TÜRK-İŞ’in yirmi sekiz yıldan bu 
yana, her ay düzenli olarak yaptığı 

 SEÇİM BİTER, GEÇİM DERDİ KALIR…

 DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.349 TL, YOKSULLUK SINIRI 4.395 TL GIDA    

 FİYATLARINDA BAHAR ETKİSİ YOK: MUTFAK ENFLASYONUNDA AYLIK ARTIŞ

 YÜZDE 1,18 ve SON ONİKİ AYLIK ARTIŞ YÜZDE 16,56 ORANINDA…

 BİR KİŞİNİN GEÇİM MALİYETİ 1.644 TL

MAYIS 2015
AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI



Haber-İş

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

Mayıs
2014

Aralık
2014

Nisan
2015

Mayıs
2015

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 324,02 342,59 370,34 373,14

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 264,68 281,22 307,09 310,07

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 341,96 365,81 395,47 402,68

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 226,88 242,73 260,62 263,34

Açlık Sınırı 1.157,55 1.232,35 1.333,52 1.349,22

Yoksulluk Sınırı 3.770,52 4.014,17 4.343,70 4.394,87
* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir. 

lar, gerçekleşen enflasyon ve özel-
likle halkın tüketiminde ağırlıklı yer 
kaplayan gıda fiyatlarındaki artış 
geçim koşullarını giderek ağırlaş-
tırmaktadır.

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre, 
sağlıklı ve dengeli beslenebilmek 
için dört kişilik bir ailenin yapması 
gereken aylık gıda harcaması tuta-
rı, 2015 yılının ilk beş ayı sonunda 
117 TL artış gösterdi. Ailenin yaşam 
maliyetindeki artış ise yılbaşına 
göre dört ayın sonunda 381 TL’dir.

Bekar olan bir çalışanın yaşama 
maliyeti ise bu ay 1.644 TL olarak 
hesaplandı. Oysa asgari ücret halen 
949,08 TL’dir. Yaşama ücreti olarak 
tanımlanan asgari ücretin satın 
alma gücü bir aileyi geçindirmeye 
yetmemektedir. Dört kişilik ailenin 
mutfak harcamasını bile karşıla-
maktan uzaktır.

maların toplam tutarı (yok-
sulluk sınırı) ise 4.394,87 TL 
olarak hesaplandı.

Gıda fiyatlarında görülen ar-
tış çalışanların geçim koşullarına 
olumsuz yansıdı. Özellikle dar ve 
sabit gelirli kesimlerin aile bütçele-
rinde ağırlıklı olarak yer alan “mut-
fak harcaması”ndaki artış oranı tü-
ketici fiyatlarındaki artışın üzerinde 
bir seyir izliyor.

Aşağıdaki grafikte, TÜRK-İŞ ve 
TÜİK gıda endeksindeki değişim ile 
TÜİK tüketici fiyatları endeksindeki 
değişim oniki aylık artış olarak gö-
rülmektedir. Gıda endeksi ile tüke-
tici fiyatları arasındaki fark giderek 
açılmaktadır.

İstatistiksel olarak ortaya konu-
lan bu durum, yaşamda çalışanların 
daha da yoksullaşması anlamına 
gelmektedir. Hedeflenen enflasyon 
(tüketici fiyatları endeksi) temel alı-
narak belirlenen ücret-maaş-aylık-

Uygulanan ekonomik ve sosyal 
politikalarda temel öncelik, yaşa-
nan fiyat artışlarının geriletilmesi-
nin ötesinde, insan onuruna yaraşır 
bir gelirin güvenceye kavuşturul-
ması olmalıdır. Sürdürülebilir büyü-
me, kapsayıcı kalkınma, üretken is-
tihdam ve yetecek ücretin bir arada 
olduğu bütüncül bir politika çerçe-
vesinde izlenecek gelirler politikası 
dengeli ve adil gelir dağılımını sağ-
layacaktır.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre 
2015 Mayıs ayı itibariyle;

•  Dört kişilik bir ailenin sağlık-
lı, dengeli ve yeterli beslene-
bilmesi için yapması gereken 
gıda harcaması tutarı (açlık 
sınırı) 1.349,22 TL,

• Gıda harcaması ile birlikte gi-
yim, konut (kira, elektrik, su, 
yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık 
ve benzeri ihtiyaçlar için ya-
pılması zorunlu diğer harca-

Tablo 2: Gıda Harcamasındaki Değişim 

Mayıs 
2012

Mayıs 
2013

Mayıs 
2014

Mayıs 
2015

Bir önceki aya göre değişim oranı (%) -1,52 -1,69 -0,82 1,18
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) -1,60 1,04 7,02 9,48
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 4,97 7,56 16,30 16,56
12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 7,72 5,39 11,45 14,70




