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Turgut YILMAZ
BASS Genel Başkanı

Sendikal 
Hareketi 
Yeni 
Tehlikeler 
Bekliyor !

Başkandan
Değerli arkadaşlarım;

Önceki sayımızda, bütün şubelerimizde 
dönem içinde eğitim seminerlerini başa-
rı ile tamamladığımızdan söz etmiştim. 
Bu sayımızı çıkarmadan önce de, ger-
çekten çok başarılı geçtiğini mutlulukla 
yaşadığımız “işyeri sendika temsilcileri 
eğitim  semineri”imizi gerçekleştirdik. 

Başarılı bulduk, çünkü seminerin baş-
langıcından bitimine kadar bütün tem-
silci arkadaşlarım, görev ve sorumluluk 
duygusu içinde, örgüt disiplinine yaraşır 
bir şekilde, her konuşmacıyı adeta yer-
lerinden kalkmadan ilgiyle izlediler.  Bu 
yaklaşım, büyük bir bunalım dönemin-
den geçmekte olan sendikal hareketin 
geleceği açısından umut verici. 

Evet, önümüzde yepyeni ve zorlu bir 
dönem biz emeğiyle geçinenleri bekli-
yor.

Biz de artık Vakıfbank çalışanları ola-
rak sosyal güvenlik sistemi açısından, 
kendi kendini finanse eden ve 506 Sayılı 
Yasa’nın geçici 20. maddesine göre 
kurulan özel sandıkların SGK’ya devri 
ile tüm SSK’lılar gibi aynı çatı altına 
girdik. Şimdilik geçiş dönemi yaşıyo-
ruz. Bu konuyla ilgili olarak bir önceki 
sayımızda yasal düzenlemeyi ve Sosyal 
Güvenlik Uzmanı Ali TEZEL’in yorumu-
nu geniş olarak sunmuştuk. Bu sayı-
mızda da; konuyla ilgili olarak.  işye-
ri sendika temsilciler eğitim semine-
rimizde, konuyu ayrıntılarıyla anlatan 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur 
ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım 
Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. 
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Yakup OKATAN’ın soru cevap şeklinde-
ki sunumunu yararlı olacağı düşünce-
siyle aynen yayımlıyoruz.

Yani biz de BASS üyeleri olarak, Türkiye 
İşçi Sınıfı ile her konuda eşitleştik. Tabi 
bir önemli eksiğimiz, bazı işkolları gibi 
bizim de işkolumuzda süren “grev 
hakkı”nın hala yasak olmasıdır. Bu konu 
elbette bizim aklımızdan hiç çıkarma-
mamız önemli bir sorunumuz. 

Bu sorun aslında sadece Bankacılık ve 
Sigortacılık İşkolunda çalışanların soru-
nu değil, aslında bir ülke sorunu. Ülke 
olarak AB’ye girmek isteğinde samimiy-
sek örgütlenme ve grev haklarına ilişkin 
düzenlemeler AB normları seviyesine 
mutlaka yükseltilmelidir. 

Önümüzde zorlu bir dönem biz çalışan-
ları bekliyor. 

Bir yandan işveren kesiminin ”bitmeyen 
senfoni” gibi, her akıllarına geldiğin-
de “Kıdem Tazminatı” konusunu kendi 
çıkarları doğrultusunda ve çalışanların 
aleyhine gündeme getirip, kaldırılması 
veya en azından kısıtlanması istemle-
ri, diğer yandan; hükümetin, sendikal 
örgütlülüğü iyice zayıflatacak şekilde, 
2821 ve 2822 Sayılı yasalarda değişiklik 
önerileri. Yani ölümü gösterip, hastalığa 
razı etme yaklaşımları. 

Hükümet tarafından, çalışanlara yöne-
lik olumsuz girişimler bununla da kal-
mıyor, bir yandan “kölelik düzeni”ne  
geri dönüşü çağrıştıran “kiralık işçilik”, 
“geçici iş ilişkisi” ni yaşama geçire-
cek biçimde Özel İstihdam Bürolarının 

işlevsel hale gelmesini gerçekleştiriyor; 
öbür yandan, İşsizlik sigortası gelirleri-
nin doğrudan hazineye aktarımı anlamı-
na gelecek şekilde, üstelik Anayasa’ya 
aykırılığı apaçık ortada bir dayatmayı 
çalışanlara reva görüyor.

Fon gelirlerinin büyük bir kısmı işçi 
ve işverenlerden alınan primlerden ve 
bunların değerlendirilmesi ile elde edi-
len kazanç ve gelirlerden oluşmakta, 
belli bir amaç için ödenen primlerin ve 
elde edilen gelirlerin kuruluş yasasında 
belirlenen amaç dışında kullanılması-
nın veya hazineye irat kaydedilmesinin 
kabullenilmesi mümkün değildir. 

Öyle anlaşılıyor ki, 1960’lı yıllarda uygu-
lanan tasarruf bonoları sistemi, 70’li 
yıllarda MEYAK fonu, 1980’li yıllarda 
uygulamaya giren ve değerlendirilmeleri 
hep çalışanların aleyhine olan KEY ve 
Çalışanların Tasarrufa Teşviki adı altın-
da kurulan Zorunlu Tasarruf Fonlarının 
başına gelen, İşsizlik Sigortası Fonunun 
da başına gelmiştir. 

Bu konulardaki her bir gerileme sen-
dikal hareketin  daha da zayıflamasına 
neden olabilecek tehlikeler içeriyor. O 
nedenle “zorlu bir dönem bizi bekliyor” 
diyorum.

Birlik ve dayanışmamızı yükselterek, bu 
zor dönemin üstesinden gelebileceği-
mize inanıyorum.

Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve islam 
aleminin Kurban Bayramını kutluyor 
sağlık ve esenlikler diliyorum. 
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29.08.2009 tarihinde genel 
başkan, genel merkez yöne-
ticileri ve şube başkanlarının 
katılımıyla başkanlar kurulu 
toplantısı Adana’da  geçtiğimiz 
yıl hizmete açtığımız yeni şube 
binamızda toplandı.

Ev sahipliğini Çukuro-
va ve Güneydoğu Anado-
lu Şube Başkanı Ömer Faruk 
DELİKANLI’nın yaptığı top-
lantı, Genel Başkan Turgut 
YILMAZ’ın ülkemiz gündemi 
ve sendikal hareketin gelen so-

runlarıyla, işkolumuz ve işyer-
lerindeki sorunlarımıza ilişkin 
değerlendirmesi ile başlamış ve 
yönetici ve şube başkanlarımı-
zın katkıları ile tamamlanmıştır.

Daha sonra  üyelerimizle 
iftar yemeği düzenlenmiş, ye-
mekten önce genel başkanımız 
Sayın Turgut Yılmaz katılımcı 
arkadaşlarla gündeme ilişkin 
bir sohbet toplantısı gerçekleş-
tirmiştir.

Başkanlar Kurulumuz, önce-
ki yıllara göre kıyaslanmayacak 
düzeyde, pırıl pırıl, üyelerimi-
zin rahatlıkla gidip gelebildiği 
şube hizmet binamızdan ve şu-
be başkan, yönetici, personel ve 
üyelerimizin ilgi ve davranışla-
rından memnuniyet duyguları 
ile  teşekkür ederek Adana’dan 
30.08.2009 günü ayrıldılar. 

Başkanlar Kurulumuz Adana’da Toplandı



Belarus Banka ve Finans Kurumları 
Çalışanları Sendikası (TUWBFI)’den  dört 

kişilik bir sendikacı heyeti 2-7 Kasım tarihleri 
arasında sendikamızın konuğu olarak ülkemize 
geldi.

Konuk heyette, TUWBFI Genel Başkanı 
Alexandre LIKHTAROVITCH, 

CJSC SOMBelBank Bankası Sendikası 
Genel Başkanı  Ludmila MAISEEVA,

Jsc Belinvestbank Bankasının Minsk şehri 
Genel Müdürlüğündeki Sendikasının Şube 
Başkanı Volha NECHAYEVA  ile, CJSC 
TurstankBankası Sendikası Genel Başkanı 
Ivan CHURKIN’den oluşan Belarus heyeti ile 
sendikamız arasında, iki ülkedeki bankacılık 
ve finans sektöründeki sendikacılık ve ülkeler 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Haziran ayında Cenevre’de toplanan ILO 
Genel Kurulu sırasında, Belarus Banka ve 
Finans Kurumları Çalışanları Sendikası Genel 
Başkanı, Genel Başkanımız ve bir heyeti ülke-
lerine davet etmiş, o günlerde devam eden 
sözleşme görüşmelerimiz nedeniyle Genel 
Başkanımız  daveti kabul edemediğinden, 
Belarus heyetini karşılıklı işbirliği için ülkemi-
ze davet etmiş idi. 

Konuk Heyetle Sendikamız Genel Merkez 
Binasında yapılan görüşmeler, karşılıklı olarak 
memnuniyet yaratmış ve ilişkilerin geliştiril-
mesi konusunda mutabık kalınmıştır. Konuk 
Heyet  daha sonra Ankara’da Anıt Kabri ziya-
ret etmiş, Anadolu Medeniyetleri Müzesini 
incelemiş, Göreme ve İstanbul ziyaretlerinden 
sonra ülkelerine dönmüşlerdir.

Belarus sendika heyetinden 
Ülkemizi ve 
sendikamızı
ziyaret
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24 Ekim 2009 Cumartesi 
günü Ankara-Dedeman otel-
de, Türk-iş Genel Başkanı 
Sayın Mustafa Kumlu, Ge-
nel Başkanımız Sayın Turgut 
Yılmaz, Genel Merkez Yö-
neticilerimiz, Genel Merkez 
Denetim ve Disiplin Kurulu 
Üyelerimiz, Şube Başkanları-
mız ve Şube yöneticilerimizle 
birlikte, tüm işyeri sendika 
temsilcilerinin katılımı ile 
gerçekleştirdiğimiz İŞYERİ 
SENDİKA TEMSİLCİLERİ 
EĞİTİM SEMİNERİ başa-
rıyla gerçekleştirildi. 

Seminere katılan  yönetici ve 
temsilcilerimizin ilgi ile izledi-
ği seminer programı oldukça 
beğeni topladı. Hem katılımcı 
yönetici ve işyeri sendika tem-
silcilerimizin disiplin ve dik-
kati, hem de program konuları 
ve konuşmacıların sunumları 
takdirle karşılandı.

Bu seminerimizin geniş bir 
özetini sizlerle paylaşmanın ya-
rarlı olacağı düşüncesiyle, bu 
sayımızda seminerin geniş bir 
özetini sunuyoruz. 

Seminerin açış konuşma-

sını ve sunumunu sendikamız 
Genel Mali Sekreteri Musta-
fa EREN yaptı. Katılımcıla-
ra; işyeri sendika temsilcileri 
eğitim seminerine katılımları 
nedeniyle hoş geldiniz  diyerek  
başladığı kısa konuşmasının ar-
dından Genel Başkanımız Sa-
yın Turgut YILMAZ’ı kürsüye 
davet etti. 

Genel Başkanımız Turgut 
Yılmaz’da konuklara ve katı-
lımcılara hoş geldiniz diyerek 
başladığı konuşmasında, ül-
kemizin ve sendikal hareke-
tin içinde bulunduğu durumu 
özetledi. Genel Başkanımızın 
seminer açış konuşması özetle  
şöyle; 

Değerli Arkadaşlarım;

2008’de ABD’de “Mortage” 
krizi ile başlayarak, bütün dün-
yayı etkisi altına alan bir kriz 
dönemi yaşamaktayız.

Dünyanın pek çok ülkesinde 
kriz, kendini bir finansal kriz 
olarak hissettirirken, ülkemiz-
deki etkileri finansal piyasa-
lardan çok üretim ve istihdam 
alanlarında gerçekleşti.  

İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim   Semineri başarıyla gerçekleştirildi 

Genel Başkan

Turgut YILMAZ
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Dünyada pek çok ülkede 100-
150 yıllık bankalar batıp, tarih 
olurken, ülkemizde bankalar 
beklenmedik büyüklükte karlar 
açıklamaya devam ediyor. 

Bu aldatıcı durum kimseyi 
kandırmamalı. 

Ülkemizde, bankaların kar-
larının, Merkez Bankasının fa-
izleri düşürmesinden kaynak-
landığı bilinmektedir. 

Daha iki gün önce, Merkez 
Bankası Başkanı, bankaların 
2010 yılında bu karları yapa-
mayacaklarını söyleyerek, kar-
ların bankacılık faaliyetlerin-
den kaynaklanmadığını dolaylı 
olarak söylemektedir

Değerli arkadaşlarım;

Bu kriz döneminde, en ge-
lişmiş ülkeler başta olmak üze-
re tüm dünyada on milyonlar-
ca çalışan işini kaybedip, işsiz 
kaldı.

Tüm dünyada işsizlik oran-
ları 2008 yılı baharından bu 
yana ciddi bir biçimde arttı. 

Dünyanın en gelişmiş 30 

ekonomisinin içerisinde bulun-
duğu OECD ülkelerinde 2007 
yılında ortalama yüzde 5,7 olan 
işsizlik oranı, 2009 Temmuz 
ayında yüzde 8,5’e ulaştı. 

OECD ülkelerinde 2008 den 
2010 yılına kadarki dönemde 
işini kaybedenlerin 25 milyon’a 
ulaşacağı tahmin ediliyor.

ILO tahminlerine göre ise, 
kriz nedeniyle 2009 sonuna ka-
dar dünyada işini kaybedenle-
rin sayısının 60 milyonu aşaca-
ğı belirtiliyor. 

Öte yandan, işi olan “şanslı” 
insanlar ise, yoksulluğun pen-
çesinde bulunuyor.

Yine ILO tahminlerine gö-
re tüm dünyada aşırı yoksul 
durumdaki çalışan nüfus 2007 
sonunda 624 milyon kişi iken, 
2009 sonunda yaklaşık bir mil-
yara ulaşması bekleniyor. 

Bildiğiniz gibi, ILO çalışan 
yoksulları, günde 1,25 doların 
altında kazananlar olarak ta-
nımlıyor.

Üstelik, uluslar arası kuru-

luşların yaptıkları bu hesapla-
malar, resmi rakamlara daya-
nıyor. Gerçek tablo, ülkemizde 
olduğu gibi resmi işsiz rakam-
larının fersah fersah üstünde.

Geçtiğimiz yıl kapitalizmin 
en büyük felaketi olarak göste-
rilen krizin, şimdi “akılcı” po-
litikalarla ucuz atlatıldığı iddia 
ediliyor. Oysa, çalışanlar için 
bilanço çok farklı.

Krizin başından bu yana 
dünyada on milyonlarca kişi iş-
siz kalırken, yüz milyonlarcası 
açlık seviyesinde yoksullaştı.

Krize çare olarak gösterilen 
mali canlandırma programları-
nın ise tamamen şirketleri kur-
tarmaya dönük olduğu anlaşıldı. 
G-20 ülkelerinde toplam 2 Tril-
yon doların üzerinde bir kaynak, 
bu programlar için harcanmış 
olmasına rağmen bu ülkelerde 
işsizlerin sayısı her geçen gün 
artmaya devam ediyor.

Değerli Temsilci Arkadaş-
larım;

Ülkemiz de dünyanın bir 
parçası. 

İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitim   Semineri başarıyla gerçekleştirildi 
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Bu global krizin faturasını 
en ağır ödeyen ülkelerden biri.

Ülkemiz, bir yandan küresel 
krizin etkileri altında, krizin 
“teğet” mi geçtiği? Yoksa, “de-
lip” mi geçtiği ekonomik tartış-
maları yaşarken; diğer yandan, 
hemen hemen her ay siyasal 
gündemin değiştiği, siyasal tar-
tışmaların yoğunlaştığı, sosyal 
kutuplaşmaların yeni gerginlik-
lere yol açtığı, ekonomik ve 
toplumsal sorunların daha da 
büyüdüğü derin bir bunalım 
döneminden geçiyor. 

Bu yoğun süreç içinde, ne 
yazık ki, geçim ve yaşam sıkın-
tısı içinde çalışan milyonlarca 
insanımızın sorunları gözlerden 
uzak tutulabilmektedir.

Siyasal iktidar yetkililerinin 
yaptığı açıklamaların aksine, 
son bir yıl içinde küresel kri-
zin etkilemediği hemen hiçbir 
ekonomik ve toplumsal alan 
kalmamıştır.

Ülkemizin son otuz yılda 
yaşadığı, toplumsal yapımızı 
sarsacak ekonomik bunalımla-
rın sayısı neredeyse çift haneli 
rakamlara dayanmıştır. 

Krizin faturasını burada tek 
tek anlatacak değilim. Ancak 
yapmakta olduğu tahribata bi-
razcık dikkat çekmek istiyo-
rum.

Değerli Arkadaşlarım;

Ekonomik istikrar için üc-
retliler ve yoksul halktan yıl-
larca onca özveri alınmasına, 
her krizin faturası, krize neden 
olanlar yerine yoksul halka çı-
karılmasına rağmen, ülke bir 
türlü düzlüğe çıkarılamamış, 
başta emeği ile geçinenler ol-
mak üzere geniş halk yığınları 
krizlerin bedelini en ağır biçim-
de ödemiş ve ödemeye devam 
etmektedir. 

Kriz dönemlerinde, hiçbir 
toplumsal kesim çalışanlar ka-
dar özverili olmamıştır.

Ama, bunca özveriye rağ-
men değişen hiçbir şey olmadı. 
Bu kriz döneminde de yine,   
faturayı emeğiyle geçinenler ve 
yoksulaşan halk ödüyor. 

Değerli Temsilci Arkadaş-
larım,

2009 yılının ilk dokuz ayın-
daki bütçe açığı 41 milyar 
TL.’yi aştı. 

Bütçe açıkları önlem alın-
madığı takdirde, yeni krizlerin 
tetikleyicisi olma  özelliği taşı-
maktadır.

Ekonomik büyüme verileri 
olumlu görüntü vermemekte, 
devlet çarkı borçla döndürül-
meye çalışılmaktadır.

Kentlerimizde ve kırsal ke-
simde yaşayan milyonlarca 
insan yoksulluk cenderesinde 
zorluklarla yaşama mücadelesi 
içindedir.

Kayıt dışı istihdam gittikçe 
büyümektedir.

Son bir yıl içinde bir bu-
çuk milyon çalışanımız işini 
kaybetmiştir. İşsizlik rakamları 
ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. 
TÜİK (Türkiye İstatistik Kuru-
mu) verilerine göre işsiz sayısı 
3 milyon 267 bin olarak verilir-
ken, gerçek rakamın 5 milyon 
112 bin kişi olduğu belirtilmek-
tedir.

İşsizlik sigortasından yarar-
lanmak için başvuranların sa-
yısı hızla artarken, öte yandan 
hükümet bir oldu bitti ile İş-
sizlik Sigortası fon nema ge-
lirlerinin dörte üçünün bütçeye 
aktarılmasını yasalaştırmış bu-
lunmaktadır. 

Bu da fonların ne kadar 
amaç dışı kullanıldığının somut 
bir göstergesidir.

• Büyük sanayi kentlerin-
de, organize sanayi site-
lerinde son bir yıl içinde 
üretime ara vermemiş,

• Toplu ya da tek tek işçi 
çıkarma yoluna başvur-
mamış, 

• Haftalık veya günlük ça-
lışma sürelerini değiştir-
memiş,

• Ücret ödemelerini zama-
nında yapabilmiş 
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hemen hemen hiçbir işletme 
yoktur. 

Yaşadığımız dönemde her 
evde işsizlik ateşi yanmaktadır. 

Her dört gençten biri işsiz-
dir.

Üniversite mezunu dil bilen 
gençlerimiz asgari ücretle her 
işte çalışmaya razı durumda, 
ama iş bulamamaktadır. 

Gençlerimiz giderek umut-
larını yitirmekte, geleceklerini 
başka ülkelerde ve başka alan-
larda aramaktadırlar. 

Değerli  Arkadaşlarım,  

Ülkemizde kriz içinde olan 
sadece ekonomik yapımız de-
ğildir. 

Açık söylemek gerekirse, 
sendikal hareket de derin bir 
kriz döneminden geçmektedir. 

Yaklaşık 30 yıldan bu yana 
sendikal hareketimiz de, zaman 
zaman “saman alevi” gibi yük-
seliş dönemleri yaşasa da gide-
rek büyük bir gerileme süreci 
içine girmiştir. 

Tabi ki, bu kısa sürede bun-
ları ele alacak ve burada tartı-
şacak zamanımız yok. Zamanı 
geldiğinde BASS olarak bu ko-
nulardaki düşüncelerimizi ge-
rekli yerlerde söyleriz. 

Biz bugün, özellikle bu ko-
nuşma içinde ana sorunlarımıza 
değinip, biraz sonra “eğitim” 
bölümüne geçeceğiz.

Sorunlarımıza ana hatları 
ile değineceğiz. Çünkü, bu 
sorunları ancak işçinin, emek-
çinin gücü ile aşabiliriz. Onun 
için sorunun gerçek sahibi iş-
çilerimizle aramazdaki köprü 
görevi üstlenen siz temsilci 
arkadaşlarım sorunlarımıza 
vakıf olursanız,  sorunun ger-
çek sahibi çalışanlara anlata-
bilirsiniz.

Değerli Arkadaşlarım,

Çalışanların emeğini koru-
mak ancak gerçek demokrasi-
nin var olduğu ülkelerde müm-
kündür. 

Demokrasinin gerçek kanta-
rı işçi haklarıdır. 

Birinin demokratlığını sı-
namak istiyorsanız, öncelikle, 
grevli toplu sözleşmeli sendi-
kal haklar konusundaki fikrine 
bakmak yeterlidir.

Sendikal hak ve özgürlük-
ler üzerindeki kısıtlar, yasaklar, 
baskılar  halen devam etmek-
tedir.

Bildiğiniz gibi işkolumuzda 
“grev” hakkımız hala yoktur. 

Meclis raflarında bekleyen 
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşme-

si Grev ve Lokavt Yasası teklif 
ve tasarılarında da “grev” hak-
kımız yasaklı gözükmektedir.

İşkolumuzdaki “grev” yasa-
ğının mantığını anlayabilmenin 
olanağı yoktur. Bunu dünyada 
hiç kimseye anlatamazlar. 

Demokratikleşmeden söz 
edenlerin, önce işçi haklarında 
samimi olmaları gerekir.

Yine biliyorsunuz, işkolu-
muzda  hükümet 29 Nisan 2009 
itibarıyla, 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Yasasının 11. maddesinde var 
olan “Teşmil” konusunda, Ba-
kanlar Kurulu Kararıyla adım 
atmıştı. 

Biz de hem hükümetimizi 
kutladık, hem de kardeş sendika 
Basısen Yöneticilerini kutlayıp, 

Genel Mali Sekreter
Mustafa EREN
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“bu işkolumuzdaki örgütlenme-
nin önünü açacak bir adımdır” 
diyerek başarı diledik. 

Ancak, hükümetin İş Banka-
sı sözleşmesinin bazı hüküm-
lerinin Finans bank, Fortis ve 
Denizbank çalışanları için uy-
gulanmasını istediği Bakanlar 
Kurulu Kararını bu üç banka da 
uygulamadı. 

Oysa Bakanlar Kurulu Kara-
rı, Kanun hükmündedir. 

Yani, bu bankaların, Belçi-
kalı, Hollandalı, Fransız ve Yu-
nan sahipleri Bakanlar Kurulu 
kararını, dolayısıyla yasaları-
mızı uygulamadılar. 

Yasalarımıza uymadılar. 

Temmuz ayında da, Bakan-
lar Kurulu, Nisan ayında aldığı 
“teşmil” kararını kaldırdı.

Kararın kalkmasından sonra 
da, yargı “teşmil” konusunda 
yürütmeyi durdurma kararı ver-
di.

Ne hazin bir tablo değil mi?

Değerli Temsilci Arkadaş-
larım,

İşte böylesi bir dönemde; 
hem örgütümüzün durumunu, 
hem de ülkemizin durumunu 

değerlendirmek, temsilcileri-
mize görev, yetki ve sorumlu-
luklarını hatırlatmak, var olan 
sorunlarımızı birlikte ele almak 
ve  gelecekte karşılaşacağımız 
güçlükleri birlikte aşabilmek 
amacıyla,  sendikamızın temel 
direği olarak gördüğümüz tem-
silcilerimizle, sorunları paylaş-
manın, bilgilerimizi tazeleme-
nin, sendikamıza ve sendikal 
harekete mutlak yarar sağlaya-
cağını düşündük. 

Çünkü, temsilciler bir sendi-
kanın işyerlerindeki gözü kula-
ğıdır, olmazsa olmazı dır.

Bu anlamda, bağlarımızın, 
yani, sendika-temsilci bağının 
daha sıkı olması gerektiğinden, 
bu tür toplantılarımızı zaman 
zaman tekrarlayacağız.

Hiç kuşku yok ki, bir sendi-
kanın başarılı olmasında, üyele-
ri ile bütünleşmiş, bilinçli tem-
silcilerin büyük payı vardır. 

İşyerlerinde bir sorunla kar-
şılaşan işçinin, sendika yöneti-
cisinden önce ilk başvuracağı, 
derdini anlatabileceği, güvene-
bileceği, kendisinin dert ortağı 
olarak gördüğü kişi “işyeri sen-
dika temsilcisi”dir. 

Sendikaların etkinliklerine, 
eylemlerine üyelerin katılımını 
sağlayacak olan da temsilciler-
dir. 

O nedenle temsilciler, hem 
dünya, hem ülke ve hem de 
sendikal hareketin sorunlarına 
vakıf olmalıdır diye düşünü-
yorum. 

Yıllardır,  sendikaların gü-
cünü zayıflatmak ve etkisiz ku-
rumlar haline getirebilmek için 
her türlü saldırı yolu denen-
mektedir. 

Ama  üyeler ve temsilciler, 
sendikalarına sahip çıktıkça, 
her türlü sorunlarını onun ör-
gütsel yapısı içinde çözdükçe, 
aşamayacağımız engel, çöze-
meyeceğimiz sorun yoktur. 

Değerli arkadaşlarım,

Öğleden sonraki bölümde de 
konuşacağım. Şimdilik konuş-
mamı fazla uzatmak istemiyo-
rum. 

Ancak, bu semineri çok 
önemsiyorum. 

Temsilci arkadaşlarımızın 
yararlanması amacıyla, temsil-
cilerimiz için “genel bilgiler”i 
ihtiva eden mütevazi bir ki-
tapçık hazırlayıp, dosyalarınıza 
koyduk. 

Yararlı olacağı düşüncesin-
deyim.

Kafanızdaki soruları; sizlere 
“temsilcilik”, “iş Hukuku”  ve 
“506 sayılı Kanunun 20. mad-
desindeki sandıkların Sosyal 
Güvenlik Kurumu çatısı altında 
birleştirilmesi” konularında bil-
giler sunacak konuşmacılara ve 
bana açık açık sorabilirsiniz. 

Bu eğitim seminerimizden 
azami şekilde yararlanmanızı 
diliyorum.

Değerli arkadaşlarım;

Ülkemizin de, demokrasi-
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mizin de, sendikalarımızın da 
gerçek sahipleri sizlersiniz. 
Sizler duyarlı olmadan, sendi-
kalar ayağa kalkamaz, sendi-
kalar ayağa kalkmadan gerçek 
demokrasi ülkemizde egemen 
olamaz. Onun için güçlü sendi-
kaları elbirliğiyle yeniden inşa 
etmek durumundayız.

Bu eğitim seminerimizin 
sizlere sendikamıza ve Türk-
İş’imize ve işçi sınıfına katkı-
lar yapması dileğiyle, hepinizi 
saygı ile selamlıyorum.

Genel Başkanımızın ardın-
dan kürsüye gelen Tes-İş Sendi-
kamız ve TÜRK-İŞ Genel Baş-
kanı Sayın Mustafa Kumlu’nun 
da yaptığı konuşmayı aynen 
veriyoruz.

Banka ve Sigorta İşçileri Sen-
dikamızın Değerli Yöneticileri, 
Sendikamızın Değerli İşyeri 
Temsilcileri,

Şahsım ve TÜRK-İŞ Yöne-
tim Kurulu adına hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. 

TÜRK-İŞ Genel Kurulun-
dan bu yana çalışma hayatının 
ve dolayısıyla sendikalarımızın 
gündemi o kadar yoğunlaştı ki, 

her günümüz büyük küçük bir 
dizi soruna çözüm aramakla 
geçti. Bu sorunların çözümü 
için kimi zaman diyalog yolunu 
seçtik, kimi zaman hep birlikte 
eylemler yaptık. 

Önümüzde hala çözüm bek-
leyen birçok mesele var. Bun-
ların başında çalışma hayatını 
düzenleyen yasalar geliyor. Bi-
liyorsunuz, 2821 Sayılı Sendi-
kalar Yasası, 2822 Sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lo-
kavt Yasası ile ilgili çalışmalar 
devam ediyor. Örgütlenmenin 
önündeki engeller, sendikala-
rımızda ciddi kan kayıplarına 
neden oldu. Teşkilatımız, bu 
engellerin bir an önce kaldı-
rılmasını istiyor. Her zaman 
söylüyorum, burada da tekrar 
edeyim, biz bu yasaların Avru-
pa Birliği ve Uluslararası Ça-
lışma Örgütü normlarına göre 
değiştirilmesini istiyoruz ama 
mutlaka Türkiye koşulları da 
dikkate alınmalı. Eğer Türki-
ye koşulları dikkate alınmazsa, 
varolan problemlere yeni prob-
lemler eklenmesi kaçınılmaz 
olacaktır. 

Tabii bir de kıdem tazminatı 

meselesi var.  Değerli arkadaş-
larım, kıdem tazminatı konusu 
1967 yılından beri işverenlerin 
ve hükümetlerin gündeminde 
olmuştur. O günlerden bu gün-
lere, zaman zaman ısıtılmış, 
zaman zaman soğutulmuş ama 
gündemden hiç çıkarılmamış-
tır. Ve o günlerden bu günlere 
ne zaman “kıdem tazminatı” 
dense TÜRK-İŞ ayağa kalk-
mıştır. 

Kıdem tazminatı, çalışma 
yaşamının diğer tüm müesse-
selerinde olduğu gibi sadece 
ekonomik değerler göz önüne 
alınarak düşünülecek bir konu 
değildir. Birden fazla yönü var-
dır. Kıdem tazminatı, parasal 
değerinden öte, sosyal boyutu 
olan, yalnızca çalışan işçiyi de-
ğil,  işçi ailesini de ilgilendiren 
bir müessesedir. 

İşveren kesimi, kıdem taz-
minatının işveren için bir yük 
olduğu iddiası ile yıllardan beri 
bu konu üzerinde fikir üret-
mektedir. Gazetelerin yazdığı-
na göre, en son işverenlerin 
hepsi bir araya gelmiş ve kı-
dem tazminatlarının 30 günden 
15 güne indirilmesi konusunda  
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görüş bildirmişlerdir. 

TÜRK-İŞ kıdem tazmi-
natının işçinin kazanılmış en 
önemli haklarından biri oldu-
ğunu düşünmektedir. TÜRK-
İŞ topluluğu kıdem tazminatı 
konusunda çok hassastır ve ni-
tekim bu hassasiyetini Genel 
Kurulunda da ifade etmiştir. 
TÜRK-İŞ Genel Kurulu kıdem 
tazminatına dokunulması ha-
linde bunun genel grev sebebi 
sayılacağı yönünde karar al-
mıştır. Konuya, Sayın Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın 
yaklaşımı, “konuşalım, görü-
şelim, bir noktada uzlaşırız” 
şeklindedir. Ama Üçlü Danış-
ma Kurulu toplantısında da be-
lirttiğim gibi, TÜRK-İŞ, kıdem 
tazminatlarının tartışma konusu 
yapıldığı hiçbir platformda yer 
almamıştır, bundan böyle de 
yer almayacaktır. 

TÜRK-İŞ’in karşı çıkmaya 
devam edeceği bir diğer konu 
ise özel istihdam bürolarına işçi 
kiralama yetkisi veren düzen-
lemedir. Kamuoyunda “kiralık 
işçilik” adıyla bilinen ve büyük 
tepki alan bu düzenleme bil-
diğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı 
tarafından yeniden görüşülmek 
üzere TBMM’ne  iade edilmiş-
tir. TBMM, Başkanını seçmek 

için toplandığında Hükümet, bu 
düzenlemeyi yeniden ele alma-
ya niyetlenmiş, ancak TÜRK-
İŞ’in de girişimleriyle bu süreç 
durdurulmuştur. Aldığımız du-
yumlar, düzenlemenin yeni ya-
sama yılında yeniden gündeme 
getirileceği yönündedir.  

Oysa, emek, insanın kendi-
sini ifade ettiği en temel unsur-
larından birisidir.  Emek,  in-
sanların, dünyayı değiştirmede, 
hayatı biçimlendirmede kullan-
dığı en değerli varlığıdır.  Emek, 
başkalarının istismar edeceği, 
insan haysiyetinin istismarıyla 
kullanılabilecek bir meta de-
ğildir. Ama sözünü ettiğim bu 
“kiralık işçilik” düzenlemesi, 
emeğin, Türkiye’de en kötü  bi-
çimiyle ihlalini gündeme geti-
recek, çalışma yaşamımızdaki 
kaosu artıracaktır. Hükümetten 
talebimiz, bu düzenlemenin 
tamamiyle ülke gündeminden 
çıkarılmasıdır. 

Bir diğer konuyu geçtiğimiz 
yıl tüm muhalefetimize rağmen 
yasalaşan Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası yasası 
oluşturmaktadır. Sosyal sigor-
ta ve sağlık haklarını geriye 
götüren, sağlık hizmetlerini 
paralı hale getiren bu yasa uy-
gulamada birçok problemi be-

raberinde getirmiştir. Bu yasa 
Türkiye’deki diğer bir çok uy-
gulama gibi, IMF ve Dünya 
Bankası direktifleri doğrultu-
sunda çıkarılan bir yasadır. IMF 
ve Dünya Bankası, yaşanan 
krizin de etkisiyle, uyguladığı 
politikaların öz eleştirisini da-
ha bu ayın başında İstanbul’da 
gerçekleştirilen yıllık toplantı-
sında yapmıştır. Öyleyse, artık 
bu yasanın varlığının da bir 
gereği kalmamıştır. Hükümetin 
de bir özeleştiri yaparak bu 
yasayı yeniden ele alması ge-
rekmektedir.  

Değerli Arkadaşlarım, yıllar-
dan beri Türk halkının çektiği 
sıkıntıların nedeni Türkiye’nin 
uluslararası para kuruluşlarıyla 
kurduğu ilişkidir. Bu ilişkilerin 
yarattığı en önemli sorun, dışa 
bağımlı ve istihdam yaratmayan 
büyüme olarak karşımıza çık-
maktadır.  Ülkemizin dış borçla-
rı sürekli büyümüş, ama bunun 
pozitif bir yansıması olmamıştır.  
Bu çarpıklığın biz çalışanlar açı-
sından yarattığı en önemli sorun 
işsizliktir, yoksulluktur, güven-
cesiz istihdam koşullarıdır. Ça-
lışanların işlerinin sürdürülebilir 
niteliğini koruyamaması, yani 
her an işlerini kaybetme tehdidi 
altında yaşamasıdır. 

Tabi ekonomik boyutların 
bir de sosyal boyutu vardır ki, 
o da umudunu yitirmiş insan-
lar topluluğu olma tehlikesidir. 
Eğitimin, sağlığın, eve ekmek 
götürebilmenin, barınmanın, 
velhasılı en temel insani ihti-
yaçları karşılayabilmenin so-
run olduğu bir ülkede, mutlu 
insanların yaşadığı bir gelecek 
tablosu çizebilmek çok zordur. 
Türkiye eğer bugün üniversite 
mezunlarının işsiz dolaştığı, işi 
olanların da işsizlik tehlikesiyle 
geleceğe güvenle bakamadığı 

TÜRK-İŞ
Genel Başkanı
Mustafa KUMLU
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bir ülkeyse, aydınlık yarınlar-
dan nasıl bahsedilebiliyor, an-
lamak imkansızdır. 

Özelleştirmeler ise 20 yıl-
dır kanayan yaramızdır. Özel-
leştirmelerle birlikte ülkemiz 
tüten bacalardan mahrum bı-
rakılmış, özelleştirme gelirle-
ri hiçbir yaraya merhem ol-
mamış, ülkemiz daha da dı-
şa bağımlı hale getirilmiştir. 
Türkiye’yi yönetenlerin, göz-
lerini, umut vesilesi saydıkları 
çeşitli rakamlardan, oranlardan 
uzaklaştırarak, Türkiye ger-
çeklerine çevirmesi ve özel-
leştirmeler de dahil Türkiye’yi 
bu hale getiren ekonomik po-
litikalardan hızla uzaklaşması 
gerekmektedir. 

Yaşanan tüm sorunların 
panzehiri, neoliberal politika-
lar nedeniyle terk edilen sos-
yal devlet uygulamalarına ye-
niden dönüştür. Bu duygu ve 
düşüncelerle konuşmama son 
verirken toplantınıza başarılar 
diliyor, beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyor, saygılarımı su-
nuyorum. 

Türk-İş Genel Başkanı’nın 
konuşmasının ardından seminer 
programına geçildi. Seminerde 
ilk konuşmayı, 1992-1997 dö-
nemi Türk Harb-İş Sendikası 
Genel Başkanı, 22. Dönem Ko-
caeli Milletvekili ve sendika-
mız Genel Başkan Danışmanı 
Sayın İzzet ÇETİN yaptı. İzzet 
Çetin sunumunda, İşyeri sen-
dika temsilciliğinin tarihçesini  
ve gelişimini anlattıktan sonra, 
işyeri sendika temsilcilerinin 
önemine vurgu yaparak özetle 
şöyle dedi:

Değerli arkadaşlarım. Hepiniz 
hoş geldiniz. Diyerek başladığı 
konuşmasının ilk bölümünde;

“Demokrasinin ve çağdaş 
toplumsal yaşamın vazge-
çilmez örgütleri olarak kabul 
edilen sendikalarımızın işyer-
lerinde ve toplum nezdinde yü-
celmesi, ülkemizde hakkı olan 
yere gelebilmesinin önkoşul-
larından biri de, burada BASS 
sendikamızın temsilcileri gibi, 
bütün sendika temsilcilerinin, 
görevlerini, yetkilerini, sorum-
luluklarını, hak ve ödevlerini 
iyi kavramalarından ve temsil-
cilerin eğitiminden geçer.

Geçtiğimiz bahar ayların-
da birlikte gerçekleştirdiğimiz 
kitle eğitim seminerlerimizden 
sonra, şimdi sizin bu eğitim 
seminerine gösterdiğiniz ilgi, 
hem sendikanızın ve hem de 
sendikal hareketin bütünü için 
olumlu sinyaller veriyor diye 
düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar; 

Geçtiğimiz hafta içinde sen-
dika sizlere, yani bütün işyeri 
sendika temsilcilerine birer yazı 
gönderdi. Aynı yazının benzeri-
ni de işverene gönderdi. Sizler 
o yazılarla temsilci olarak atan-
dınız. Belki içinizde, temsilcilik 

görevinin ne olduğunu tam ola-
rak bilmeyen, belki yasal ola-
rak temsilci statüsünün kendi-
sine neler sağladığını, işçilerin 
kendisinden neler beklediğini, 
işverenin kendisini hangi gözle 
görmek istediğini, nasıl değer-
lendirdiğini, sendikanın tem-
silci ile ilişkisinin nasıl olması 
gerektiğini belki hiç düşünme-
den o zarfı aldınız. O belgenin 
aynısı işverende de var. O belge 
sizin “işyeri sendika temsilcisi” 
olarak sendikaca atandığınızı 
işverene bildiren bir belge.” Di-
yerek sürdürdüğü konuşmasına 
Çetin şöyle devam etti:

“İşte şimdi o belge üzerine 
konuşacağız. Yasa çok açıkça 
diyor ki; işyerinde yetkili sen-
dika temsilci atamaya da yet-
kilidir. Yani bir işyerinde tem-
silci atayabilmenin ilk koşulu 
sendikanın o işyerinde yetkili 
olması gerekiyor. O işyerinde 
bir başka sendika veya sendika-
lara üye işçilerde olabilir ama 
temsilci atama yetkisi toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkili 
sendikaya aittir.

İzzet ÇETİN



/Bass14

kapak

İşyeri sendika temsilcileri 
sendikanın işyerlerinde her şe-
yidir. O işyerinde sendikadır. 
Sendikanın kılcal damarlarıdır 
temsilciler. Hem işçiye, hem 
işverene ve hem de sendikaya 
karşı görev ve sorumlulukları 
vardır. Yani sadece laf olsun 
diye söylenmiş bir sözcük de-
ğildir “sendika temsilcilerinin 
sendikanın kılcal damarları ol-
duğu” sözü. Hele bu sektörde. 
Her ilde, hemen hemen büyük 
her ilçede banka şubesi olan bu 
sektörde temsilciler  işyerlerin-
de sendikanın her şeyi.

Ben Gölcük Tersanesi Ko-
mutanlığı işyerini bilirim. 
Benim şube başkanlığım dö-
neminde tersanede 4800 işçi 
vardı. Orada bizim sekiz tem-
silcimiz vardı. Bunlardan biri 
de baş temsilci idi. Şimdi bir 
de örnek olarak söylüyorum, 
Vakıfbank Dikmen Şubesi veya 
Kızılay şubesindeki temsilci-
yi düşünün. Yasa önünde ikisi 
de temsilci. Biri tersanede, biri 
de bankada. İkisinin de, görev, 
yetki ve sorumlulukları yasa 
önünde aynı. Ama,  temsilcinin 
ilişkileri, davranışları farklı ol-
mak zorunda. Vakıflar Banka-
sının bildiğim kadarıyla 81 ilin 
tamamında şubesi var. Her bir 
şubede de sendika (BASS) tem-
silci atamış. Vakıfbank merkez 
biriminde de birden fazla tem-
silci atamış. 

Bu işkolunda çalışanlar 
olarak birtakım avantajlarınız 
var. Nedir bu avantajlarımız 
diyecek olursak? bir kere siz-
ler, Türkiye İşçi Sınıfının diğer 
fertlerine göre kol emekçisi de-
ğilsiniz. Banka sektöründe çalı-
şıyorsunuz ve çoğunuz üniver-
site mezunusunuz. Bu büyük 

bir avantaj. Sizler okuduğunu 
anlayan, anladığını anlatabilen 
durumundasınız. “ diyerek sür-
dürdüğü konuşmasında, sendi-
kaların ve işyeri temsilciliğinin 
tarihsel gelişimini anlatarak 
devam eden İzzet Çetin; daha 
sonra, işyeri sendika temsilci-
lerinin atanma usullerini, tem-
silcilerin niteliklerini, görevle-
rinin sona ermesini ve sendika 
temsilcilerinin neleri bilmesi 
gerektiği üzerinde durarak ko-
nuşmasını tamamladı.  

Daha sonra, Selüloz-İş Sen-
dikası Genel Başkan Danışmanı 
ve Çalışma ve Toplum Dergi-
si Genel Yayın Yönetmeni Av. 
Murat ÖZVERİ “İş Hukukunun 
Temel Mantığı ve Temsilcilerin 
görevleri sırasında karşılaştık-
ları sorunlar” üzerine sunumu-
nu yaptı. 

Avukat Murat ÖZVERİ’nin 
sunumunun da geniş bir özetini 
sunuyoruz.

Murat Özveri

Merhaba arkadaşlar;

Yaklaşık iki yüz yıllık bir 
konuyu, yani iki yüz yıldan beri 

tartışılan iş hukuku konusunu 
sizlerle kısıtlı süre içinde tartı-
şacağız.

Yaklaşık 23 yıldan bu yana 
sendikaların eğitim seminerle-
rine katılıyorum. Hitap etmedi-
ğim toplumsal kesim kalmadı. 
Buna doktorlar, mühendisler de 
dahil. Ben Tabipler Odası’nın 
seminerlerine de katılıyorum. 
Çıkardığım bir sonuç var.

 En zor anlaştığım işçi ke-
simi eğitim düzeyi yüksek ke-
sim. Ortak dil bulmakta zorla-
nıyorum. Zorlanmamın nedeni, 
karşımda öyle bir kitle var ki, 
“sen okuyorsan biz de okuduk, 
sen biliyorsan biz de biliyoruz” 
dercesine öğrenmeye karşı ki-
litlenmiş, kapalı, adeta direnen 
bir kesim diye düşünmüştüm. 
Ancak, aslında öyle olmadığı 
kanaatine vardım. Daha sonra 
tersinden baktığım zaman da 
öyle olmadığını gördüm. Çün-
kü, özellikle, hele de hizmet 
sektöründe, tek yönlü bir derin-
lik olgusuyla karşı karşıya kal-
dığımızı fark ettim. Bunun da 
ideolojik bir alt yapısının ha-
zırlanmış olduğunu, hatta böyle 
olması için çok ince elenip sık 

Av. Murat ÖZVERİ
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dokunarak çalışmalar yapılmış 
olduğunu gördüğüm zaman da, 
bu kez hak vermeye başladım. 
Ve söylemi değiştirmek gerek-
tiğini düşündüm. 

Öyle bir esnek uzmanlaşma 
modeli geliştirilmiş ki, yatay 
yolların tamamı tıkanırken, iş 
eksenli, meslek ekseniyle de-
rinleşen ve meslek ekseninde 
bilgilenmenin dışında diğer bil-
gilenme süreçlerine karşı du-
varların örüldüğü bir çalışma 
hayatı organize edilmiş hizmet 
sektöründe. Dolayısıyla da, bu 
handikabın içinde insanlar; çok 
iyi bankacı olabiliyorlar, çok 
iyi doktor olabiliyorlar, çok iyi 
çocuk uzmanı olabiliyorlar, çok 
iyi avukat olabiliyorlar ama 
yelpazeyi birazcık genişlettiği-
niz zaman karşınıza çok iyi 
olmayan bir manzara çıkıyor. 
Öte yandan, buna bir de statü 
eklendiği zaman, yani “sen eği-
tilmiş bilgili insansın” denildiği 
zaman,  o yatay boşlukla bu 
ikisi çatıştığında karşınıza “bil-
mediğini bilmeme” konusunda 

bir inatlaşma çıkıyor.

Bu inatlaşmanın ilk aşaması 
hizmet sektöründe, işçi tanımını 
kabul etmeme, işçi tarifini red 
etme olarak karşımıza çıkıyor. 
Açıkçası bu gurup kendilerine 
“işçi” denildiği zaman, sanki 
statüleri düşecekmiş gibi bir 
algıya, bir korkuya kapılıyorlar 
diye düşünüyorum. 

İşverenler bu korkuyu, bu 
algıyı  çok iyi bildikleri için de 
“iş gören” diye bir kavram icat 
ettiler. Öylece de beyaz yaka-
lılara “iş gören” diye hitap et-
meye başladılar. Bundan da bir 
adım daha öteye gittiler “sosyal 
ortak” dediler. Bankalar sizin-
dir denildi. Sizinle “sosyal or-
tağız” dediler. 

Bu “sosyal ortak” kavra-
mına çok itibar eden, inanan 
bir tanıdığım, yakınım ismini 
de vereyim Akbank’ta 26-27 
yıl İstanbul’da şube müdürlü-
ğü yapmış biri. Ağzından hiç 
Akbank tabirini duymadım. 
“Bizim banka” derdi. Arkası 
kalın biriyle takıştığı için, üs-

telik tefecilik yaptığı iddiasıyla 
bir anda 26-27 yıllık hizmeti 
bitiverdi. İşten atıldı.  Sosyal 
ortaklık da pat diye sona erdi.  
Bu durum o kadar onuruna do-
kundu ki, dava açtı. Davayı ka-
zandı. Hala işbaşı yapmadı ama 
konuşurken hala “bizim banka” 
diye konuşuyor ve dostlarına 
bankaya para yatıracaksan  “bi-
zim banka”ya yatır diyor. Yani 
“sosyal ortak” kavramı beynine 
işlemiş durumda. 

Değerli arkadaşlar, 

Her kavramın altında, her 
sözcüğün ardında ideolojik bir 
arka plan vardır. Her pozitif 
sözcük, o sözcüğü kullanmak 
üzere genel olarak bizde uyan-
dırdığı pozitif algının ötesinde, 
kapitalist toplumda başka algı-
lar taşır. Dolayısıyla, mavi ya-
kalı, beyaz yakalı, kestirmeden 
söyleyeyim, herkes “işçi” dir. 

Beyaz yakalıymış, siyah ya-
kalıymış, üniversite mezunuy-
muş, kara cahilmiş hiçbir öne-
mi yok. Önemli olan bağımlı 
çalışmanın varlığıdır.
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Bağımlı çalışma nedir derse-
niz, karşımıza basit yalın bir tarif 
çıkar; işgücünü, günün belli bir 
zaman dilimi içinde, bir başka-
sının emrine, ücret karşılığında 
vermişseniz bu ilişki bağımlılık 
ilişkisidir ve böyle çalışana da 
bağımlı çalışan denir. 

Bu bağımlılık ilişkisin de, 
haklar ve borçlar kavramının 
ana ögesi de “işçi” dir. Bu “iş-
çi” kavramı kaldırılıp başka bir 
şeyler konuluyorsa, söyleniyor-
sa,, daha pozitif, daha sıcak, 
daha çok statüye hitap eden 
şeyler konuluyorsa, bilin ki siz 
daha çok sömürülmek için kan-
dırılıyorsunuz demektir.

İstedikleri, çalıştığınız ofis-
teki müşterilerle aranızda oluş-
turdukları bankoları kafalarını-
zın içine taşımaktır.Çalışanla-
rın kafalarında da aynı bankoya 
koyup, bu bankolar aracılığı ile 
diğer çalışanlarla sizi ayırımak-
tır. Sokaktaki işçi Recep’lerle 
bankoların arkasında çalışanlar, 
iş gören mi dersiniz? sosyal 
ortak mı dersiniz? Statülerde 

farklılaştırılarak apayrı bir dün-
ya yaratılmak isteniyor. Bunu 
biraz sürdüreceğiz.

İşgücü piyasasının parçalan-
ması anlamında çok iyi bir ye-
re geldiler. Hatta bunun sosyal 
yaşamdaki karşılığını da ben 
“kahvehane” ile “cafe” ayırı-
mında görüyorum.

Beyaz yakalı denilen ve sta-
tüyle tanımlanan insanlara bü-
yük alış veriş merkezlerinin yan-
larında oluşturdukları  “cafe”leri 
önerdiler. Oralarda adını bile 
bilmediğim, -şimdi moda oldu-
bir sürü içecek yiyecek koy-
dular. Çoluk çocuk alışverişten 
yaptıktan sonra gidip oturduğu-
nuzda, aaa ben de bu sistemin 
parçasıyım duygusunu yarattı-
lar. Ama bu son krizden sonra 
çok ilginç bir görüntü yaşadık. 
“cafe” lerden, “kahvehane”lere 
bir dönüş başladı.

Sosyal hayatı cafelerde ya-
şayıp, kahvelerdeki potansiyel 
dayanışmayı yaşamının dışına 
çıkarmış olan, “beyaz yakalı” 
dediğimiz bu kesim, son kriz-

den sonra kahvelere doğru dön-
meye başladı. Belki de,  bu kri-
zin, işçi sınıfına öğreteceği en 
önemli derslerden biri de bu. 

Şimdi bu söylediklerimle 
iş hukukunun temel mantığı 
arasında nasıl bir ilişki var? 
İş hukuku, iş hukuku olduğu 
günden beridir, yani 200 yıldır 
tartışılıyor. İş hukuku nasıl bir 
hukuk dalıdır? İş hukuku nasıl 
olmalıdır? 

Bildiğiniz  gibi, 4857 Sayılı 
İş Yasamız 10 Haziran 2003 
tarihinde yürürlüğe girdi. 1936 
tarihinde bir iş yasamız vardı. 
1967 tarihinde bir iş yasası da-
ha çıkarmıştık. Bunu Anayasa 
Mahkemesi iptal etti. Sonra, 
Anayasa  Mahkemesinin iptal 
ettiği o yasa, 1971 yılında 1475 
sayılı iş yasası olarak aynen 
yürürlüğe girdi. Bunu 1967 dan 
alırsanız, 2003’e kadar yak-
laşık 33 yıl yürürlükte kalan 
bir yasa, birinci maddesinden 
sonuncu maddesine kadar bir 
anda değiştirildi. Neden?, Ne 
oldu? 4857 ile değişen neydi?
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4857 Sayılı Yasa’nın ge-
rekçesine bakarsanız,  -mealen 
söylüyorum-1475 sayılı yasa, 
“…toplumumuzun gelişmesi-
nin, üretim sistemlerinin gelişi-
minin, dünyadaki gelişmelerin 
ve değişimlerin gerisinde kaldı. 
Dünyada “küreselleşme” diye 
bir olgu çıktı. “Esnek İstihdam”  
denilen bir yapı çıktı. Bu es-
nek istihdama karşı katı tutum-
lar içeren 1475 sayılı iş yasası 
uyum sağlayamadı. Esneklik 
durumlarına uyum sağlayabi-
lecek yeni bir yasa gerekir.” 
Dendi.

Bildiğiniz 4857 Sayılı Yasa, 
çağdaş gelişmelere uyum sağ-
layabilmek, yanıt verebilmek 
için yürürlüğe sokulduğu, ge-
rekçesine yazılarak bizim önü-
müze konuldu. 

Şimdi soru şu. 4857 sayılı 
İş Yasası çağdaş bir iş yasası 
mıdır? Sorunun içinden bir so-
ru daha. Çağdaş bir iş yasası-
nın standardı nedir? Biraz daha 
daraltalım soruyu. İyi bir iş 
yasasının standardı nedir? Bir 
iş yasasına -iyi bir yasadır- di-

yebilmek için elimizde bir ölçü 
var mıdır? 

Bu sorulara birlikte yanıt 
vermek için bir iki ip ucu ve-
reyim:

Şimdi şöyle diyorlar. İş Ya-
sası dengeleri gözetmelidir. İş-
çiyi de korumalıdır, işletmeyi 
de korumalıdır. İşletmeyi ko-
rumadan işçiyi korumak müm-
kün değildir. İşletme olacak ki, 
işçi de olsun. Dolayısıyla, iyi, 
çağdaş bir yasadan söz edebil-
menin ilk koşulu, bu iki grup 
arasındaki dengeyi kurmuş ol-
masıdır. Ne kader iyi bir denge 
kurarsa, o kadar iyi bir iş yasası 
olur. Deniliyor. 

Evet!

Ne dersiniz?

Bu yaklaşıma itirazı olan var 
mı?

Daha açıkçası biraz önce 
yapılan tanıma itirazı olan var 
mı?

Bu itirazsızlıktan bu tanımı 
kabul ettiğiniz sonucunu çıka-
rabilir miyim?

İtirazı olan yok anlaşılan.

İşte! Zaten iş burada bitiyor.

Evet arkadaşlar! İdeolojik ar-
ka plan dediğimiz olay işte bu. 

Size biraz önce verdiğim ta-
rifi yapan TİSK Genel Sekre-
teri Bülent Pirler. Çağdaş bir 
iş yasası böyle olmalıdır diyor. 
4857 sayılı Yasaya biraz önce 
size anlatmaya çalıştığım tanım 
cümlesinin hemen sonrasında 
diyor ki Pirler; “..biraz kantarın 
ibresi işçiler lehine kaydı. Fazla 
güvence hükümleri geldi. Ama 
balans ayarı yapılarak düzelti-
lebilir” diyor.

4857 sayılı yasayı genel ola-
rak çağdaş buluyor, işçi-işveren 
dengesinin kurulmuş olduğunu 
söylüyor. Terazi de hafif bir 
şekilde işçi lehine  ağırlık var 
ama bu ağırlık da balans ayarı 
yapılarak giderilebilir diyor. 

Biliyorsunuz, 4857 sayılı 
yasanın en önemli, en büyük 
handikaplarından birisi, “alt iş-
veren” meselesi. Yani “taşeron” 
meselesi idi. 4857 sayılı yasa 
gerçekten çok uzun tartışıldı. 
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İzzet Bey’e bir kez daha teşek-
kür ediyorum. Büyük katkıları 
olmuştu. Kendisiyle mecliste 
sabahlara kadar çalıştık. Yine 
burada alt iş veren meselesi ile 
ilgili olarak, AKP’li işçi köken-
li milletvekilleri Agah Kafkas 
ve Hüseyin Tanrıverdi’ýe de 
teşekkür ediyorum.

Mecliste değişiklik önergesi 
verilerek alt işveren meselesi 
işçi lehine daraltıldı. Birinci-
si bu. İkincisi, belirli süreli iş 
sözleşmesine yine aynı süreç-
te objektiflik ölçüsü getirildi. 
Üçüncüsü de “ödünç iş ilişkisi-
kiralık işçi” konusu. Bu konu 
taslakta 90. madde olarak yer 
aldı ancak, daha sonra çıkarıldı. 
Bu maddelere işveren cenahı 
tepkili. Şimdi bunları da balans 
ayarı ile düzelteceklerini söy-
lüyorlar.

Şimdi gelelim işin özüne. 

Modern iş yasaları bir den-
ge yasası değildir. Bu tanıma 
neden itiraz ediyoruz? Bu ta-
nımdan neden korkuyoruz? İşin 
özü de burada yatıyor.

Arkadaşlar; İş Yasaları gök-
ten zembille inmedi. Hangi iş 

hukuku kitabının ilk 11 sayfa-
sını açıp bakarsanız bakın ora-
larda  denilir ki, “..sınai devri-
minden sonra, özellikle geliş-
miş ülkelerde, yani Londra’da, 
Paris’te, Manchester’da, büyük 
sanayi merkezlerinde adına 
fabrika kentleri denilen öyle 
kentler ortaya çıktı ki, örne-
ğin “raşitizm” bir işçi çocuğu 
hastalığı olarak literatüre girdi. 
Bu yetersiz beslenmeye daya-
lı bir kemik hastalığı. Yüksek 
çalışma saatleri, pis havalı, isli 
çalışma ortamları olan sefalet 
kentleri doğdu. Bu sefalete se-
yirci kalamayan devlet, çalışma 
hayatını işçiler yararına asgari 
standartlarını belirlemek için 
müdahale etmek gereği duydu 
ve iş hukuku buradan doğdu.” 
Hikaye bu.

Bu hikayeye biraz daha 
farklı bakalım. Gece çalışma-
sına ilişkin 10-15 gündür bir 
makale ile uğraşıyorum. Ora-
da, gece çalışmasına ilişkin, 
1840 lı yıllara dönüp baktığınız 
zaman karşınıza çıkan manza-
ra gerçekten tüyler ürpertici. 
Bir İngiliz iş müfettişi tekstil 
fabrikalarında 16 yaşlarındaki 

genç kızların günde 18 saat 
çalıştırıldığını, yorgunluktan 
bitap düşen bu genç kızların 
tecavüze uğradıklarını, bu te-
cavüzden kaynaklanan gebelik 
nedeniyle yapılan düşüklerle 
fabrika bahçesinin cenin tarla-
sına dönüştüğünü tespit ediyor. 
Böylesine vahşi çalışma ko-
şulları. İşte bu vahşi koşulla-
ra karşı artık vicdanı sızlayan 
ve müdahale eden bir kamusal 
otorite ortaya çıkıyor. Olay bu 
kadar basit mi? Hayır. Kilise 
bile bu işin içine ortak. Çocuk 
emeği sömürüsünün inanılmaz 
boyutlarda olduğu bir dönem. 
Şöyle bir düşünün ki, çalışan 
çocukların anne ve babaların-
dan toplanarak senatoya, mec-
lise sunulan dilekçelerde, “ça-
lışma saatlerini 18 saatten 16 
saate düşürürseniz, o iki saatlik 
boş sürede çocuklarımız avare 
kalırlar, avarelik nedeniyle kö-
tü alışkanlıklara edinirler, aman 
çalışma saatlerini düşürmeyin” 
diye ana-babalardan alınıp se-
natoya verilmiş dilekçeler. Bu 
konuları merak edenler olursa 
bu notları bulmanız yardımcı 
olurum. 
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Bunlara karşı geçmişte veri-
len inanılmaz bir mücadele var. 
Bu salonda oturan sizler gibi, 
aynı bağımlılık ilişkisi içinde 
çalışan, üstelik, canı pahasına 
verdikleri 200 yıllık mücadele 
var iş hukukunun arkasında. 
Bu olumsuz çalışma koşulla-
rına karşı önce makineleri kı-
rarak, sonra makineleri kırma-
nın sorunları çözmeyeceğine 
yönelik oluşan bilinç, sendikal 
birlikler, önce 16 saatlik işgünü 
için yapılan direnişler, giderek 
radikalleşen işçi hareketi, gide-
rek düzeni tehdit eder hale ge-
len bir işçi hareketi. İnanılmaz 
politik akımlar. Anarşizminden 
tutunda komünizme kadar va-
ran, sınıfla birlikte hareket eden 
politik hareketler. Almanya da 
düzenin tehlikeye girdiğini gö-
ren Bismark, o günlerde, “... 
Sosyalistlerin söylediklerini biz 
yapacağız ve işçilerin yaşama 
koşullarını iyileştirerek düzeni 
kurtaracağız” diye özetlenebi-
lecek bir anlayışı geliştiriyor. 
Bismark, ilk sosyal güvenlik 
yasasının, çalışma hayatına 
ilişkin ilk düzenlemelerin ba-
bası olarak kabul edilir.

Yani, kısaca söylemek gere-
kirse;  iş hukukunu, iş yasasını 
doğuran olay, olumsuz çalışma 
koşullarına karşı sınıfın vermiş 

olduğu mücadeledir. 

Yani İş Yasası bir denge 
yasası değildir. Amacı, işçile-
rin çalışma koşullarının asgari 
standartlarını –bakın maksi-
mum standartlarını demiyo-
rum- asgari standartlarını be-
lirlemek için oluşturulmuş bir 
kanundur. 

Nasıl ki, Ticaret Kanunu, bir 
işletmeyi, ticarethaneyi koru-
mak için oluşturulmuşsa, tıpkı 
onun gibi, iş hukuku da işçinin 
hakkını, hukukunu korumak, 
işçiyi korumak için oluşturul-
muş bir kanundur. O halde, 
işletmeyi koruyacaksan bunu 
illa da iş hukukunun içinde ya-
palım diyorsan, bunun bir tek 
anlamı vardır. O da, işçinin ko-
runmasını zayıflatmaktır. 

İşletmeyi git Ticaret Kanu-
nunda koru, işletmeyi git döviz 
kurlarıyla koru, işletmeyi git 
gümrük duvarlarıyla koru, ne-
rede korursan neyle korursan 
koru. Yatırım teşvikiyle koru, 
adamların cebine para koy – 
koydun zaten- koru. Ama, işlet-
meyi korumayı alıp ta “denge” 
mantığıyla, -bakınız denge po-
zitif bir kavram. Hiçbirimizde 
bir rahatsızlık yaratmıyor.- iş 
yasasında koruma.

Şöyle deselerdi; “işletmeyi 

korumak için, işçilerin hakla-
rını birazcık geriye götürmek 
lazım. Onun için de 4857 Sa-
yılı Yasayı çıkarmak gerekir!” 
deselerdi, emin olun bu salon-
dan sesler yükselirdi. Ama, bir 
“denge”, bir “adalet” gibi pozi-
tif kavramlar üzerinden sorunu 
getirip, “denge kurulmalıdır” 
dediği andan itibaren kafalar 
teslim alınıyor. İşte, “ideolojik 
hegemonya” dedikleri budur.

Yani, kafaların teslim alın-
ması sonucu kimsenin sesi çık-
madı. O halde, asla unutmama-
mız gereken nokta; iş hukuku 
işçiyi korumak için var olan 
bir hukuk dalıdır. Bunu da ben 
söylemiyorum. İş hukukunun 
kendisi söylüyor. 

Şimdi bunu söyledikten son-
ra bir başka oportünizm var. 
Deniliyor ki, sordum ya size. 
İyi bir iş hukuku nasıl olmalı-
dır? diye. Diyorlar ki; 

Çağdaş bir iş hukukundan 
söz edebilmenin üç temel ko-
şulu vardır. Bunlardan birincisi, 
“işçinin korunması” ilkesinin 
varlığını sürdürmesidir. İşçinin 
korunması ilkesi iş hukukunun 
sübjektif bir tercihi değildir. İş 
ilişkisinin özünü oluşturan bir 
zorunluluktur. 

İkinci ilke ise, iş hukuku 
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istihdamın önünde engel olma-
malıdır. Bunu da nispeten kabul 
edebiliyoruz. Yani, istihdam 
vergileri v.s. OECD ülkeleri 
içinde işçinin işverene maliye-
ti ortalama yüzde on beşlerde 
iken,. Bizde yüzde altmış do-
kuzlara varıyor. Yani 100 lira 
alan her işçi için işveren yüz 
altmış dokuz lira daha ödüyor-
sa bu istihdamın önünde engel 
olarak kabul edilebilir. Yani bu 
bir nevi istihdam vergisi de-
mektir. 

Şimdi gelelim üçüncü ilke-
ye. Bu üçüncü ilkeyi istihdam-
la bağlantılayarak diyorlar ki; 
geleceğin iş hukuku “esnek” 
olmalıdır. 

Şimdi arkadaşlar; ben bu-
na yönelik bir makale yazdım. 
Makalemin başlığı, “Esneklik 
Yutan Elemandır”.Biliyorsu-
nuz, matematikte bir büyük 
sayıyı, ne kadar büyük olursa 
olsun, sıfırla çarparsanız elde 
edeceğiniz sonuç yine sıfırdır. 
Çünkü sıfır Matematikte çar-
pım işleminde“yutan” eleman-
dır.

Siz, işçinin korunması-
na  ne kadar vurgu yaparsanız 
yapınız,işçinin korunması süb-
jektif bir tercih bir tercih de-
ğildir. Bu iş hukukunun özünü 

oluşturan bir zorunluluktur di-
ye, ne kadar güzel söylerseniz 
söyleyin. Sonunda “esneklik” 
diyorsanız, sıfırla çarptınız de-
mektir. Bu durumda işçinin ko-
runması açısından elde edece-
ğiniz sonuç da “sıfır” demektir. 
Çünkü; “esneklik” iş hukuku-
nun “yutan” elemanıdır. 

İşte, konuşuluyor. “kiralık 
işçi”, “geçici iş ilişkisi” denili-
yor. Bu yeni icat edilen bir şey 
değil. Bu kavram mecellede de 
vardı. Mecelleyi duydunuz mu?  
Mecelle, ilk medeni yasamız. 
Osmanlı’nın  Medeni Kanunu. 
Orada “icar-ı adem” deniliyor-
du. Yani, “nefsini kiraya veren 
kişi” icar-ı adem. “İnsan kirası” 
demekti. Mecelle de böyle tarif 
ediliyor kiralık işçi. 

Bir ecir karşılığında işgücü-
nü, nefsini bir başkasına kira-
layan.

Siz, “terhane” diye bir 
şey duydunuz mu? terhane, 
Londra’nın bodrumlarında, 
günde 18 saat ve kiralık olarak 
çalıştırılan işçilerin , çalıştıkla-
rı işyerlerine deniliyordu. Yo-
ğun çalışma koşulları nedeniyle 
“terhane” deniliyor. Ne zaman 
deniliyor?. 18. yüz yılda. Şim-
di, gidin İstanbul’a Çağlayan’a, 
bildiğim için söylüyorum. Gö-

rün orada “terhane”leri. Görün 
orayı da Anadolu Kaplanları’nın 
nasıl kaplanlaştığını da bilin. 

Yine yeri gelmişken söyle-
yeyim. Niye Anadolu Aslanları 
değil de, Anadolu Kaplanları 
deniliyor bunlara? Ya da Ana-
dolu Kurtları değil? Çünkü, 
Hiçbir şey tesadüf değil. Her 
şey ideolojik olarak yapılıyor. 
Doğada doyduğu zaman dahi 
avını parçalamaktan vazgeçme-
yen, öldürmeye devam eden en 
vahşi türü “kaplan” olduğu için 
bunlara kaplanlar deniliyor. As-
lan karnı doyunca öldürmekten 
vazgeçiyor. Bırakıyor. Kaplan 
bırakmıyor. Karnı tokken de 
öldürmeye devam ediyor. Ana-
dolu kaplanları adıda tesadüf 
konmamış.

Dolayısıyla; “icar-ı adem”, 
“ödünç iş ilişkisi”, “geçici işçi-
lik” hepsi aynı şey. Yasa görü-
şülürken mecliste İzzet Çetin, 
ödünç iş ilişkisi üzerine, “geri-
ye dönüş oluyor, mecelledeki 
icar-ı adem ile bu aynı şey” di-
ye konuşma yapınca, maddenin 
başlığını değiştirdiler. “ödünç iş 
ilişkisi” oldu “geçici iş ilişkisi”. 

Microsoft da çalışan binlerce 
işçi kendilerini “kullan at” mar-
ka ürün olarak algılıyorlar. Kul-
lan at marka ürün; yani, peçete 
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gibi, permatik  gibi kullanıyor-
sunuz ve atıyorsunuz. Kullanılı-
yorsunuz ve atılıyorsunuz. 

Dünya da en hızlı ve karlı 
büyüyen piyasa, “kiralık işçi” 
piyasası. Bu piyasada önemli 
yere sahip olan Man Power gi-
bi, ADECO gibi firmalar, yani 
işçi kiralayan şirketler, büyü-
menin sıfırlarda gezdiği ABD 
ekonomisi içinde yüzde otuz-
lara varan büyüme sağlıyorlar. 
Fransız Çalışma Bakanı 1997 
yılından itibaren, yeni istihda-
mın yüzde yetmiş üçünün, yani 
yeni işe giren her yüz kişiden 
yetmiş üçünün “kiralık iş iliş-
kisi” içinde işe girdiğini ve ça-
lışmak isteyenlerin de kiralık iş 
ilişkisi aradığını söylüyor. Yine 
aynı bakan, Fransız iş huku-
kunun koruduğu mevzuatların 
ortadan kaldırıldığını da mec-
liste söylüyor. Alın size esnek 
iş sözleşmesi türü.

Bizde ne oldu?. Bizde de 
kendilerini “istihdam savaşçı-
ları” diye ilan edip örgütlendi-
ler ve Özeli İstihdam Büroları 

Derneği kuruldu. 

Esnek çalışma türlerinden bi-
ri de “çağrı üzerine çalışma”dır. 
Ne zaman çağırırlarsa gidip ça-
lışacaksın. Zaman mevhumu 
yok. Bakın siz bu gün bu otelde 
beş yüz kişi bir araya geldiniz. 
Otelin her zaman bu kadar dolu 
olması olanaklı değil. Size ola-
ğan personelle hizmet vermeye 
kalksalar bu da fiziken olanaklı 
değil. Çağırıyorlar kiralık işçi-
leri onlar bu eğitim süresince 
size hizmet veriyorlar. Sade-
ce tahminimi söylüyorum, bu 
eğitimde bize hizmet eden otel 
çalışanların büyük bir kısmı ki-
ralık işçi yada çağrı üzerine 
çalışanlardan oluşuyor.

Şimdi de denetim - yaptırım 
konusuna birazcık değinelim. 

 Şimdi, denetimi bir tarafa 
koydunuz, yaptırımı da diğer ta-
rafa koydunuz. Eğer örgütlülük 
de yoksa, işveren şöyle düşü-
nür. “Kanuna uyarsam maliyeti 
ne kadar?, Kanunu çiğnersem 
cezası ne kadar?. Şayet; kanunu 

çiğnemenin maliyeti, kanuna 
uymaktan daha az ise, kanunu 
çiğner. Bu iş bu kadar basit. 
Çünkü o müteşebbistir. Müte-
şebbisin tarifi nedir? Müteşeb-
bis, parasını sermaye yapmış, 
maksimum karı elde edebilmek 
için var olan kişidir. Onun tüm 
davranışlarını kar güdüsü be-
lirler. Tüm iş organizasyonunu 
en az girdi ile, en çok karı elde 
edebilecek şekilde yapar. Do-
layısıyla, onun için sizin sağ-
lığınızmış, sizin çocuğunuzun 
sizi beklemesiymiş, yıllık izin 
hakkıymış hiç fark etmez. 

Örneğin; Yıllık izinden vaz-
geçilemez, yıllık izin satılamaz, 
çalışırken parasını ödeyip se-
ni izne çıkarmıyorum diyemez 
işveren. Ama, böyle denmesi-
ne rağmen işçilerin büyük bir 
kısmı yıllık izin haklarını tam 
olarak kullanamıyor. O zaman 
ne olacak? Deniliyor ki; hiz-
met akdin sona erdiğinde, o 
tarih itibarıyla, kullanmadığın 
yıllık izin hakları sürelerinin 
ücretini alacaksın. Peki, alamaz 
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sa ne olacak? Bunun yaptırımı 
ne? İdari para cezası. Beş yüz 
lira ,bin lira, on bin lira V.S. 
Daha çarpıcısını söyleyeyim.  
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu’nda 
Toplu iş sözleşmesinin uygu-
lanmamasının yaptırımı “hak 
grevi “ idi. Şimdi ne alaka 
diyeceksiniz ama buna  değin-
meden geçemeyeceğim. Şimdi 
bakın. O kadar önemli ki bu. 
275 sayılı Yasa’nın 19. madde-
si diyordu ki, yani, 275 Sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanununun 19. mad-
desi: “toplu iş sözleşmesinden 
veya Kanundan doğan bir hak-
kın, işveren veya işverenin üye-
si olduğu işveren sendikasının 
talimatı ile ödenmez ise, işçi-
nin üyesi olduğu sendikanın, 
işverenin üyesi olduğu işveren 
sendikasının tüm iş yerlerinde 
grev yapma hakkı doğar.”

Örneğin; siz şimdi Vakıf-
lar Bankasında örgütlüsünüz. 
Diyelim ki, Vakıfbank da A 
işveren sendikası üyesi. Sizin 

örgütlü olduğunuz B işyerinde 
aynı işveren sendikasına üye 
bir işyerinde bir hak ödenmiyor. 
Siz Vakıfbank dahil, o işveren 
sendikası üyesi tüm işyerlerin-
de tak diye şarteli indirebili-
yordunuz. Yani, “Hak grevi” 
gerçekleştirebiliyordunuz. O 
nedenle de arkadaşlar, 1963 
den 1980 e kadar işyerlerinde 
uygulanmayan toplu iş sözleş-
mesine rastlanılmamıştır. Hak 
grevine de bir tek işyerinde, 
İzmit’te lastik fabrikasında baş-
vurmuşlardır. Onunla da börek 
grevi diye alay ederler. Toplu iş 
sözleşmesi ile belirlenen öğle 
yemeklerindeki kalori oranının 
altında yemek çıkıyor diye hak 
grevi yapmışlardır. Başka bir 
örneğini de görmedim.

1982 Anayasası’na  nolur 
biraz dikkat edin. Matruşkalar 
gibi her şey birbirinin içinden 
çıkıyor. Demişlerdir ki, “iki 
toplu iş sözleşmesi arasında 
(52. madde gerekçesi) iş barı-
şını amir kılmak, mahkemelere 
olan saygıyı arttırmak için hak 

grevi yolunu tıkadık.” Anaya-
sa koyucunun mantığına bakın. 
İşçinin toplu iş sözleşmesinden 
doğan bir hakkı ödenmiyorsa 
bu iş barışını bozmuyor, öden-
meyen hak için işçi şartel indi-
riyorsa, yani grev diyorsa, bu iş 
barışını bozuyor. “Hak grevi” 
yolunu tıkadınız. Peki, yerine 
ne getirdiniz? Eda davası ge-
tirdik. Yorum davası getirdik. 
Peki bu davayı kazandık. Sonra 
ne olacak?

Değerli arkadaşlar; ben yıl-
lardır hak grevi anlatıyorum. 
Hiç tepki almamıştım. Bir 
gün parasal karşılığı olmayan 
bir idari madde ile ilgili toplu 
sözleşme hükmü uygulanma-
dı. Dava açtık. Davayı kazan-
dık. İşçiler dediler ki; Avukat, 
“davayı kazandık” diyorsunuz, 
ama işveren yine uygulamıyor. 
Ne oluyor?  Dediler. Ben de, 
uygulamamanın cezası otuz bin 
lira para cezası onu ödüyor de-
yince, işçi; haaaa “hak grevi” 
onun için gerekliydi değimli? 
Dedi. İşte, bakın hak grevi ye-
rine getirilen etkili mekanizma 
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para cezası ile sınırlı. O da 30 
000. lira. 90 bin olsa ne olur, 
yüz bin lira olsa ne olur. 

Etkili bir iş yasasında yap-
tırımlara bakacaksınız. Yasaya 
uymamanın yaptırımı, yasaya 
uyarak yüklenilen maliyetten 
daha düşükse o yasa kadüktür. 
O yasa ölü doğmuştur. O yasa 
uygulanmıyor demektir.

Zaman su gibi aktı, dağıttık-
larımızı toparlamaya çalışacak 
olursak;

1-İş hukuku bağımlı çalışan-
ların hukukudur.

2-İşçi sınıfını bölmek, sı-
nıfsal çıkarları silikleştirmek 
için, bazı pozitif anlamı olan 
kavramlar sıkça kullanılır. İş 
gören, Sosyal ortak gibi.

3-Özellikle bağımlı çalışan-
lar arasında statü farkları yara-
tılarak hiyerarşik bir denetim 
kurma konusunda onlar çok 
becerikli, eğitim düzeyi yüksek 
olan bağımlı çalışanlarda çok 
meyillidirler.

4-O halde pozitif olarak al-
gıladığımız kavramlar aracılığı 
ile bize nelerin dayatıldığını iyi 
görmek, kavramların ideolojik 
özlerini kavramak gerekir.

5-İş hukuku, işçilerin sefa-
let koşullarına baş kaldırıları 
ile doğmuştur. Asla bir denge 
hukuku değildir. Aksine çalış-
ma koşullarının en alt sınırını 
belirleyen bir hukuk dalıdır ve 
amacı işçinin korunmasıdır.

6-Hem esneklik hem ko-
ruma bir arada bulunabilecek 
kavramlar değildir. Esneklik 
yutan elamandır. Esnekliğin ol-
duğu yerde koruma varlığını 
sürdüremez.

7-Bireysel iş hukuku ne denli 
etkili olursa olsun gerçek koru-
mayı sağlayamaz. Koruma birey-
sel iş hukukunun sağladığı en azın 
üzerinde Sendika toplu pazarlık 
ve Grev hakları ile sağlanır.

Sadece bireysel iş hukukun-
dan korumanın beklendiği, sen-
dika grev ve toplu pazarlık hak-
kının etkili olmadığı bir çalışma 
yaşamında korumadan söz et-
mek neredeyse olanaksızdır.

Bu nedenle de ILO uygun 
işi, insanların yeteneklerine uy-
gun bir işte kendisi ve ailesiyle 
birlikte insan onuruna yakışır 
bir ücretle örgütlenme hakkının 
güvence altında olduğu iş ola-
rak tanımlamıştır.

Hepinize “uygun işlerde” 

çalışma olanaklarına kavuşma-
nızı diler sabrınız için teşekkür 
ederim.

Seminerin öğleden sonraki 
bölümünde önce, Türkiye Va-
kıflar Bankası T.A.O. Memur 
v e Hizmetlileri Emekli ve 
Sağlık Yardım Sandığı Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
Yakup OKATAN, hepimizi il-
gilendiren, 506 Sayılı Kanu-
nun Geçici 20. maddesi kap-
samındaki sandıkların SGK 
(Sosyal Güvenlik Kurumu)’na 
devri ile ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Okatan’ın konuya ilişkin 
soru cevap şeklinde hazırladığı 
metni aynen yayınlıyoruz. 

5510 Sayılı kanunun geçi-
ci 20.Maddesiyle SGK’ya dev-
ri öngörülen banka sandıkları 
hakkında merak edilen konular

-506 Sayılı Yasanın geçi-
ci 20.maddesine göre faali-
yetini sürdüren Sandıkların 
SGK’ya devredilmesi  ne ka-
dar bir süre içerisinde ger-
çekleşecek?

Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde 17.04.2008 tarihinde 
kabul edilen ve 08.05.2008 ta-



/Bass24

kapak

rihinde Resmi gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel sağlık Sigortası Kanunun 
geçici 20.maddesi ile SGK’ya 
devri öngörülen sandık iştirak-
çileri kanunun yayım tarihin-
den itibaren 3 yıl içerisinde 
Sosyal Güvenlik kurumuna 
devredilir. 3 yıllık süre bakan-
lar kurulu kararı ile 2 yıl daha 
uzatılabilir.

Devir tarihinde devredilen 
sandık iştirakçileri için yapı-
lacak aktüeryal hesaplamada 
kullanılacak teknik faiz oranı 
kaçtır?

Bu kanun kapsamındaki si-
gorta kolları itibariyle yüküm-
lülüğün peşin değerinde kulla-
nılacak teknik faiz oranı % 9.8 
olarak kabul edilmiştir.

Yukarıda belirtilen teknik 
faiz oranına göre aktüer yü-
kümlülüğün peşin değeri tah-
minen ne kadardır?

Kanun gereği oluşturulacak 
komisyon gözetiminde hesapla-
nacak aktüeryal yükümlülük tah-
minen 1.100.000.000._TL dır.

Bu yükümlülüğün ödemesi 
ne şekilde yapılacaktır?

Hesaplanan aktüer yüküm-
lülük 15 yıldan fazla olma-
mak üzere yıllık eşit taksitlere 
her yıl için ayrı ayrı Hazine 
Müsteşarlığı nca açıklanacak 
TL cinsinden iskontolu ihraç 
edilen Devlet İç borçlanma 
senetlerinin  yıllık ortalama 
nominal faizi üzerinden  tahsil 
edilir.

Devir tarihi itibariyle be-
lirlenecek peşin değerin he-
saplamasında oluşacak ko-
misyonda kimler görev alır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Maliye Bakanlığı, Hazine Müs-
teşarlığı, Devlet Plânlama Teş-
kilatı Müsteşarlığı, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu, Tasarruf Mevduatı Si-

gorta Fonu, Sandık iştirakçile-
rini istihdam eden kuruluşlar 
ile sandıkların görüş ve öneri-
leri alınarak Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenir.  

Devir tarihine kadar çalı-
şanların primleri nasıl tahsil 
edilecek?

Devir tarihine kadar çalışan-
ların primleri ilgili sandıkla-
rın mevzuatları doğrultusunda 
sandıklarca tahsil edilmesine 
devam edilir.

Devir tarihinde emeklile-
rin almış olduğu aylıklarda 
her hangi bir değişiklik ola-
cak mı?

Devir tarihi itibariyle emek-
lilerin almış oldukları aylıklar 
SGK tarafından aynen ödenme-
ye devam edilir.

SGK tarafından ödenen 
emekli aylıkları ne şekilde 
artırılacak?

Bu Kanuna göre bağlanan 
gelir ve aylıklar, her yılın Ocak 
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ve Temmuz ödeme tarihlerin-
den geçerli olmak üzere, bir 
önceki altı aylık döneme göre 
Türkiye İstatistik Kurumu tara-
fından açıklanan en son temel 
yıllı tüketici fiyatları genel in-
deksindeki değişim oranı kadar 
artırılarak belirlenir.”

Devir tarihinden sonra 
emekli olacak çalışanların ay-
lıkları nasıl hesaplanacak her 
hangi bir kayıp olacak mı?

Kurum kontrolünde sandık-
larla müştereken hesaplama ya-
pılır. Geçici 2 nci madde kapsa-
mında hesaplanacak aylıklar ile 
sandıkta geçen süreler dikkate 
alınarak sandık hükümlerine 
göre hesaplanacak aylıklar ara-
sında fark olması halinde söz 
konusu farklı aylık SGK tara-
fından ödenir.

Devir tarihinden sonra 
sandıkların tüzel kişilikle-
rinde herhangi bir değişiklik 
olacak mı?

Devir tarihinden sonra 15 
yıl süreyle borç yükümlülüğü 
altında bulunan sandıkların tü-
zel kişiliği aynen devam ettiri-
lecektir.

Devir tarihinden sonra varsa 
artan mal varlığı ne yapılacak

Bu konuda yasada her han-
gi bir düzenleme olmadığından 
sandıkların tabi olduğu mev-
zuat hükümlerine göre hareket 
edebileceklerdir.

Sandık mevzuatında herhan-
gi bir değişiklik yapılabilir mi? 
Yapılırsa yürürlüğe girebilmesi 
için hangi onaylardan geçmesi 
gerekiyor.

Yapılacak tüzük tadili me-
tinleri SGK ve Vakıflar genel 
Müdürlüğünden alınacak uy-
gun görüş sonrası Vakfın Ola-
ğanüstü genel kuruluna getiri-
lir. Genel kurulda   toplam de-

leğenin ¾ çoğunluğuyla kabul 
edilen tüzük metinleri Türkiye 
Vakıflar Bankası T.A.O Yöne-
tim kurulunun onayı alınarak  
Asliye Hukuk Mahkemesine 
başvurularak tescil davasından  
sonra yürürlüğe girecektir.

Beni dinlediğiniz için hepi-
nize teşekkür ederim.

Yakup OKATAN’ın ko-

nuşmasının ardından yeniden 
kürsüye gelen Genel Başkan 
Turgut YILMAZ, temsilci-
lerle karşılıklı sohbet edip, 
temsilcilerin sorularını cevap-
landırdı ve güncel konularla 
ilgili değerlendirmeler yap-
tıktan sonra, katılımcılara, ko-
nuşmacılara ve emeği geçen-
lere teşükkür ederek semineri 
kapatmış oldu. 

Yakup OKATAN
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Ülkemiz, yaklaşık otuz yıl-
dan bu yana ekonomik, 

toplumsal ve siyasal olarak kro-
nik bir bunalım dönemi geçiri-
yor. Bu durum da hem bireysel  
hem de toplumsal yaşamımızı 
olumsuz etkiliyor. 

Giderek karamsar bir top-
lum olduk.

Ülkemizin siyasal ve eko-
nomik sorunlarından kurtulup, 
diğer sorunlarımıza bireysel 
olarak da, örgütsel olarak da 
bakamaz duruma geliyoruz. 
Baktığımız, ilgilendiğimiz, 
çözmeye arzulu olduğumuz so-
runlarımızı da, “ aman canım, 
şimdi zamanı mı? Bu kadar 
sorun varken” düşüncesiyle er-
telemeyi tercih ediyoruz.

Demokratikleşme taleple-
rimizden bile, zaman zaman 
vazgeçebiliyoruz. Örneğin, ka-
dın hakları konusu ya da kadın 
istihdamı konusu, ya da çalışan 
kadınların sorunları gibi konu-
ları sadece “ Dünya Kadınlar 
Günü” ne hapsedebiliyoruz. 
O gün geldiğinde seferberliğe 
çıkmış gibi, siyasal partilerden, 
sendikalara;  sivil toplum kuru-

luşlarından, bireylere; 
üniversitelerden ka-
dın kuruluşlarına ka-
dar herkes, her kesim 
“demokrat” kesilip 
“kadın” konusunu 
işliyor, ardından, 
sadece üç-beş kadın 
kuruluşu ya da bu 
konuyla ilgilenen  
bilim insanı dışında 
herkes gündeme gö-
re hareket ediyor. 

Günümüz dünya-
sında ülkelerin kal-
kınmışlık kriterlerin-
den biri de, ülkedeki 
istihdamın sektörel da-
ğılımı olarak kabul edili-
yor. Kalkınma ile birlikte 
istihdam, tarım sektöründe 
azalırken tarım dışı sektör-
lerde artıyor. Bu durum kadın 
istihdamı için de geçerli. Ge-
lişmekte olan ülke ve bölge-
lerde kadın işgücü tarım sektö-
ründe yoğunlaşırken, gelişmiş 
ülkelerde yoğunluğun hizmet 
sektöründe olduğu görülüyor. 
Dolayısıyla da, ücretsiz aile iş-
çiliği yerini ücretli çalışan ka-
dın emeği alıyor.

                   

Ülkemizde kadının işgücü 
piyasasıyla tanışması, emek pi-
yasasında yaşanan gelişmeler 
ya da ekonomik faktörlerden 
çok bir zorunluluk nedeniyle 
olmuş. Kadınların işgücüne ka-
tılımı 1900’lü yılların başında, 

Kadın ve
Çalışma 
Hayatı

Mustafa EREN

Genel Mali Sekreter
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erkeklerin çoğunun orduya ka-
tılması sonucu azalan işgücünü 
tamamlama ihtiyacından doğ-
duğu belirtilir.

Ülkemizde kadınların tarım 
sektörü dışında gerçek anlam-
da işgücüne katılımları 1950’li 
yıllarda başlayan hızlı kentleş-
me sonucu gerçekleşmiştir. Nü-
fusun giderek kentlere kayma-
sı, kadın işgücünün de hemen 
hemen tüm sektörlere girmesini 
beraberinde getirmektedir. Bu-
gün ülkemiz de de giderek is-
tihdamın yapısı tarım sektörün-
den hizmetler sektörüne doğru 
ciddi olarak kaymaktadır. 

Örneğin, örgütlü olduğumuz 
işyerlerindeki istihdam yapısı 
kadınlar lehine değişmiştir. Bu-
gün itibarıyla sendikamız üyesi 
işçiler içinde kadınların ora-
nı %52 iken, erkeklerin oranı 
%48’e gerilemiş durumdadır. 
Bu durum hemen hemen sektö-
rümüz için de aynıdır. 

Yani Bankacılık ve Sigorta-
cılık işkolunda kadın istihdamı 
erkek istihdamının önüne geç-
miş durumdadır. 

Kadın istihdamı giderek ni-
telik ve nicelik olarak artarken, 
ne yazık ki; çalışan kadınların 
sorunları da azalma yerine gi-
derek artıyor. Hiç kuşku yok 
ki, ülkemizde ve tüm dünya-
da emek sömürüsü de giderek 
artıyor. Ama özellikle çalışan 
kadınlarımız çok yönlü sömü-
rüyle karşı karşıyadırlar. Bir 
yandan tüm işçiler gibi işyerle-
rindeki işlerini eksiksiz yerine 
getirmeleri gerekiyor. İkinci-
si evinde ücretsiz aile işçisi, 
üçüncüsü yine evinde çoc uk ve 
varsa yaşlı ve bakıma muhtaç 
aile bireyi bakıcısı, yani ev, iş, 
eş çocuk. Yani dörtlü vardiya 
işçisi. 

Kısacası,  çalışan kadın ağır 

işçi. Çalışan kadınların sorun-
larının çözümü de kadınların, 
kendi sorunlarını çözebilmek 
için adım atmaları, mücade-
le etmelerinden geçiyor. Kadın 
örgütleri ve sendikal örgütler 
dahil, örgütlü yapılarda görev 
üstlenmeleri gerekiyor.

Daha iyi çalışma ortamları 
dileğiyle…
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Dünya krizinde geçen bir 
yılın bilançoları çıkarıl-

maya, “krizde dipten dönüldü” 
senaryoları konuşulmaya baş-
landı. Geçtiğimiz yıl, kapita-
lizmin en büyük felaketi olarak 
gösterilen krizin, şimdi “akılcı” 
politikalarla ucuz atlatıldığı id-
dia ediliyor. Oysa, çalışanlar 
için bilanço çok farklı. Krizin 
başından bu yana, dünyada on 
milyonlarca işçi işsiz kalırken, 
yüz milyonlarcası açlık seviye-
sinde yoksullaştı.

Krize çare olarak gösteri-
len mali canlandırma program-
larının ise tamamen şirketleri 
kurtarmaya dönük olduğu an-

laşıldı. G-20 ülkelerinde top-
lam 2 trilyon doların üzerinde 
bir kaynak, bu programlar için 
harcanmış olmasına rağmen bu 
ülkelerde işsizlerin sayısı her 
geçen gün artmaya devam edi-
yor.

Yüz milyonlarca işsiz, 
1 milyara yakın işçi yoksul 
Gelişmiş kapitalist ülkelerde, 
işsizlik oranları krizin etkisini 
göstermeye başladığı 2008 yı-
lından bu yana ciddi bir şekilde 
arttı. Dünyanın en gelişmiş 30 
ekonomisinin içerisinde bulun-
duğu OECD ülkelerinde 2007 
yılında ortalama yüzde 5,7 
olan işsizlik oranı, 2009 Tem-
muz ayında yüzde 8,5’e ulaştı. 
OECD, üye ülkelerde 2007’den 
2010 yılına kadarki dönemde 
25 milyon işçinin işsiz kalaca-
ğını tahmin ediyor.

Uluslararası Çalışma Örgü-
tü (ILO) tahminlerine göre ise 
kriz nedeniyle 2007’ye göre 
2009 yılının sonuna kadar tüm 
dünyada işsizlerin sayısı 60 
milyon kişi artacak.

Dünyada

Dünya kapitalizminin 
2008’de yaşamaya 

başladığı kriz, dünyada bir 
insanlık trajedisine yol açtı. 

En gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere tüm dünyada 

on milyonlarca işçi işsiz 
kaldı. 

İşte krizin gerçek 
bi lançosu!
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Öte yandan, işi olan “şanslı” 
insanlar ise yoksulluğun pen-
çesinde bulunuyor. Yine ILO 
tahminlerine göre tüm dünyada 
aşırı yoksul durumdaki çalışan 
nüfus 2007’de 624 milyon kişi 
idi. Bu rakam, çalışan nüfusun 
yüzde 21’ini oluşturuyordu. 
2009 sonunda dünyada çalışan 
yoksulların toplam istihdamın 
yüzde 30’una yani yaklaşık 1 
milyara ulaşması bekleniyor. 
ILO, çalışan yoksulları günde 
1,25 doların altında kazananlar 
olarak tanımlıyor.

Üstelik uluslararası kuruluş-
ların yaptıkları bu hesaplama-
lar, resmi rakamlara dayanıyor. 
Gerçek tablo, ülkemizde oldu-
ğu gibi resmi işsiz rakamlarının 
fersah fersah ötesinde.

İşte 2007 yılından Temmuz-
Ağustos 2009’a gelindiğinde, 
dünyanın belli başlı 20 ülke-
sinde krizin resmi işsizlik oran-
larına yansıması ve işsiz kalan 
çalışanların sayısı:

ABD: 8 milyon 123 bin kişi 
işsiz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
4,6’dan 9,7’ye çıktı.

İspanya: 2 milyon 304 bin 
kişi işsiz kaldı. İşsizlik oranı, 
yüzde 8,3’ten 17,9’a çıktı.

Rusya: 1 milyon 694 bin 
kişi işsiz kaldı. İşsizlik oranı, 
yüzde 6,1’den 8,5’e çıktı.

Türkiye: 972 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı, yüz-
de 9,4’ten 13’e çıktı. (Haziran 
2008-Haziran 2009)

Japonya: 910 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
3,9’dan 5,2’ye çıktı.

Meksika: 710 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı yüzde 
3,7’den 5’e çıktı.

Ukrayna: 621 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı yüzde 
6,7’den 9,5’e çıktı.

Kanada: 590 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
6’dan 8,9’a çıktı.

İngiltere: 570 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
5,4’den 7,1’e çıktı.

İtalya: 476 bin kişi işsiz kal-
dı. İşsizlik oranı, yüzde 6,1’den 
7,9’a çıktı.

Fransa: 300 bin kişi işsiz 
kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
8’den 8,9’a çıktı.

Şili: 288 bin kişi işsiz kaldı. 
İşsizlik oranı, yüzde 7,1’den 
10,7’ye çıktı.

İsveç: 292 bin kişi işsiz kal-
dı. İşsizlik oranı, yüzde 4,5’ten 
9,7’ye çıktı.

Mısır: 216 bin kişi işsiz kal-
dı. İşsizlik oranı, yüzde 9’dan 
9,4’e çıktı.

Filipinler: 177 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
7,3’ten 7,5’e çıktı.

İrlanda: 119 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
4,6’dan 10,1’e çıktı.

Güney Afrika: 110 bin kişi 
işsiz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
22,9’dan 23,3’e çıktı.

Almanya: 100 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
7,3’ten 7,5’e çıktı.

Yunanistan: 84 bin kişi iş-
siz kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
7,7’den 9,3’e çıktı.

Estonya: 60 bin kişi işsiz 
kaldı. İşsizlik oranı, yüzde 
4,7’den 13,5’e çıktı.

Kapitalizmin “rüya” şir-
ketlerinde de işçi kıyımı sü-
rüyor

1 Kasım 2008’den bu yana 
ABD’nin en büyük 500 fir-
masından çıkarılan çalışanların 
sayısı 601 bin 526 oldu. Bin-
lerce işçinin işine son verecek 
planlar ise açıklanmaya devam 

ediyor. İşte 20 büyük tekelde 
yaşananlar:

General Motors: Amerikan 
otomobil tekeli General Mo-
tors, krizin başından bu yana 75 
bin 658 işçisini kapının önüne 
koyarak bir rekora imza attı. 

General Motors’a ait olan 
Opel markasını geçtiğimiz gün-
lerde devralan Magna şirketiy-
se, Opel’in Avrupa tesislerinin 
bir bölümünü kapatacağını ve 
10 bin 500 işçinin işine son 
vereceğini açıkladı.

Citigroup: Amerikan ban-
kacılık ve finans devi, kriz ba-
şından bu yana 52 bin çalışanın 
işine son verdi. 

Royal Dutch Shell: Dün-
yanın en büyük firması olan 
petrol tekeli Royal Dutch Shell 
“Geçiş Dönemi 2009” dönüşü-
mü kapsamında yöneticilerinin 
yüzde 20’sini işten çıkardı. 100 
bin çalışanı olan şirket, yıl so-
nuna kadar “geçiş döneminin” 
ikinci ve can alıcı bölümünü 
tamamlayıp 15 bin çalışanını 
işten çıkaracak. 

Toyota: 1950’den bu yana 
ilk kez işçi çıkaracak olan Japon 
otomobil tekeli Toyota, geçtiği-
miz haftalarda California’daki 
üssünü kapatma kararı aldı. 40 
bin işçi işten çıkarılacak. 

Caterpillar: Amerikan iş 
makineleri tekeli Caterpillar, 
kriz başından bu yana 27 bin 
378 işçisini işten çıkardı. 

Pfizer: Amerikan ilaç teke-
li, kriz başından bu yana 19 
bin 800 çalışanını kapı önüne 
koydu.

Volkswagen: Alman oto-
mobil tekeli Volkwagen, krizin 
başından bu yana 16 bin 500 
çalışanını kapı önüne koydu. 

JP Morgan Chase: Bir dö-
nem beyaz yakalıların hayal-
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lerini süsleyen banka, 14 bin 
çalışanını kapı önüne koydu. 

Boeing: Amerikan havacılık 
tekeli, kriz başından bu yana 10 
bin 930 çalışanını kapı önüne 
koydu. 

Microsoft: 1990’ların “bili-
şim devriminin” sembolü Mic-
rosoft, tam 10 bin çalışanını 
kapı önüne koydu. 

IBM: Bir başka teknoloji 
devi IBM, 7 bin 800 çalışanını 
işten çıkardı. 

ING: Oyakbank’ı satın alan 
Hollanda merkezli finans tekeli 
ING, krizdeki zararını bahane 
ederek 7 bin çalışanını kapı 
önüne koydu. 

US Steel: Amerikan çelik 
tekeli, 6 bin 705 işçisini işten 
çıkardı. 

Starbucks: “Amerikan mu-
cizesi” Starbucks, krizde çok 
sıkı sarsıldı. Şirket, kriz başın-
dan bu yana 6 bin 700 çalışanı-
nın işine son verdi.

Hewlett-Packard: Bilgi-
sayar ve dijital baskı araçları 
üretimi yapan tekel, 6 bin 400 
çalışanını kapı önüne koydu. 

Sun Microsystems: Bilişim 
devi Sun, 6 bin çalışanının işine 
son verdi. 

Intel: Mikroişlemci üreti-
miyle bilinen firma, 5 bin çalı-
şanını kapı önüne koydu. 

Goodyear: Lastik üreticisi 
Goodyear, 5 bin çalışının kapı 
önüne koydu. 

Motorola: Cep telefonu te-
keli, 4 bin 400 çalışanını kapı 
önüne koydu. 

American Express: “Ame-
rikan rüyası” kartlarıyla bili-
nen şirket, 4 bin çalışanını kapı 
önüne koydu. 

Ford: Şirket, kriz başından 
bu yana 3 bin 800 çalışanının 
işine son verdi.

3M: Bir başka “Amerikan 
mucizesi” 3M, 3 bin 700 çalı-
şanını kapı önüne koydu. 

General Electric: 
Türkiye’de Garanti Bankası’nın 
da ortağı olan General Electric, 
krizin başından bu yana 3 bin 
568 kişiyi işten çıkardı.

Walt Disney: Amerikan rü-
yalarının yaratıcısı Walt Disney 
gerçekliğe tosladı. Firma 3 bin 
100 çalışanını kapı önüne koy-
du. 

Avon: Katalog yoluyla sattı-
ğı kozmetik ürünleriyle bilinen 
Avon, 3 bin çalışanını işten 
çıkardı. 

Nike: Firma, bin 750 çalışa-
nının işine son verdi. 

Kaynak: habersol.org.tr
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Gül, hükümetin gözünü dik-
tiği işsizlik fonunu hükü-

mete teslim etti 

Hükümetin uzun süredir 
gözünü diktiği İşsizlik Sigortası 
Fonu, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün onayıyla hükümet yağ-
masına açıldı. İşsizlerin ancak 
yüzde 5’inin faydalanabildiği 
fon, şimdiye kadar hükümetin 
iç borçlanmada finans kaynağı 
olarak kullanılıyordu, bundan 
böyle açıkça bütçeye aktarıla-
cak ve patronlara verilen teş-
viklerin finansmanında kulla-
nılacak.

Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül, uzun süredir tartışma 
konusu olan “İşsizlik Sigortası 
Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”u onayladı. 

Kanunla birlikte, hüküme-
tin uzun süredir gözünü diktiği 
ve 44 milyar TL’lik büyük-
lüğe ulaşan İşsizlik Sigorta 
Fonu’nun büyük kısmı, iki yıl 
boyunca bütçeye gelir olarak 
kaydedilecek. 

İşsizlik fonu yağmaya açıldı
İşsize değil, patrona kaynak 

Cumhurbaşkanı Gül’ün onay-
ladığı yasayla birlikte, İşsizlik 
Sigorta Fonu’nun nema gelir-
lerinin 2009 ve 2010 yıllarında 
dörtte üçü, 2011 ve 2012 yılla-
rında ise dörtte birlik bölümü 
bütçeye gelir olarak kaydedi-
lecek.

Hükümet, bu tutarın Yük-
sek Planlama Kurulu kararına 
istinaden “GAP kapsamında-
ki yatırımlar öncelikli olmak 
üzere, ekonomik kalkınma ve 
sosyal gelişmeye yönelik altya-
pı yatırımlarında kullanılmak 
üzere ilgili idare bütçelerine 
ödenek olarak kaydedileceğini” 
açıkladı. 

Öte yandan bütçe açığı-
nın ulaştığı mevcut büyüklük 
düşünüldüğünde, bu rakamın 
çok büyük ölçüde bütçe açığı 
finansmanında kullanılacağı 
tahmin ediliyor ki, bu durumda 
“ekonomiyi canlandırma paket-
leri” yoluyla patronlara akta-
rılan dolaylı kaynağın İşsizlik 
Fonu’ndan finansmanı gerçek-
leşmiş olacak. 

Patronun primi de işsizden 
Gül’ün onayladığı yasayla bir-
likte, 2009 yılının Nisan ayına 
ait prim ve hizmet belgelerin-
de bildirilen sigortalı sayısına 
ilave olarak, 31 Aralık 2009 
tarihine kadar işe alınan ve fii-
len çalıştıranlar için, alt sınır 
üzerinden işveren prim hissele-
ri 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan ödenecek.

Sendikalar itiraz etmişti 
Üç büyük sendika konfederas-
yonu olan Türk-İş, Hak-İş ve 
DİSK, yasanın veto edilmesi 
taleplerini ortak imza attıkları 
bir metin ile Çankaya Köşkü’ne 
iletmişti. Sendikalar, yasanın 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
bütçeye kaynak aktarımını 
öngören ikinci maddesine iti-
raz ederek, bunun Anayasa’ya 
aykırı olduğunu ve fonun ama-
cının dışında kullanılamayaca-
ğını vurgulamışlardı.

Gül’e gönderilen metinde 
“Bugün gerçek işsiz sayısı 6 
milyona ulaştı fondan yararla-
nan işsiz sayısı ise 292 bin” kişi 
denilmişti.



Bütçe açığı ve
işsizlik çığ gibi
büyüyor !
2008 yılı Ekim ayında 71 milyon lira olan bütçe 
açığı, bu yılın aynı ayında 2,4 milyar lira oldu.

Bütçe açığı 2008 yılı Ocak-Ekim  döneminde 4 milyar 887 
milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, bu yılın aynı döne-

minde yani Ocak-Ekim 2009 döneminde ise, 43 milyar 232 
milyon lira olarak gerçekleştiği açıklandı. Bir başka söylemle 
bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre % 785 arttı. 

Uzmanlar rakamların daha da kötü çıkmasını işsizlik sigor-
tası fonundan bütçeye aktarılan 1,9 milyar liranın engellediği-
ni dile getiriyorlar. (Bilindiği gibi hükümet İşsizlik Sigortası 
Kanunu’nda değişiklik yaparak, fon gelirlerinin bir kısmının 
bütçeye aktarılmasının önünü açmış idi.)

Aynı dönemde faiz dışı fazla da (faiz ödemelerinden sonra 
bütçe gelirlerinin giderlerinden fazla olan kısmı) 7 milyar 12 
milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde faiz 
dışı fazla 38 milyar 464 milyon lira olarak gerçekleşmişti. 

On aylık dönem itibarıyla bütçe giderleri % 21 artışla 218 
milyar 600 milyon lira olurken, gelirler yüzde 0,2 azalışla 175 
milyar 368 milyon liraya gerilemiş oldu. 

İşsizlik verilerine gelince:
İşsizlik verilerinin de gelecek açısından kaygı verici biçim-

de yeniden yükselişe geçtiği ortaya çıktı.
DİE verilerine göre; Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 13.4 

olarak gerçekleşirken, tarım dışı işsizli oranı da yüzde 17 ola-
rak açıklandı. Temmuz ayında bu oranlar sırasıyla yüzde 12.8 
ve yüzde 16.3 olarak açıklanmıştı.

İş aramayan işsizler de bu rakamlara eklendiğinde gerçek 
işsizlik oranı yüzde 19.3 e yükseliyor. Geçen ay bu oran yüzde 
16 idi. Uzmanlar işsizlik oranlarının yönünü yukarıya doğru 
çevirmiş olmasının yaşanmakta olan kriz ortamı açısından 
kaygı verici olduğuna işaret ediyorlar.
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24 Ekim 2009 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 
eğitim seminerine katılan İşyeri 
Sendika Temsilcilerimiz için 
sendikamızca hazırlanan,“İşyeri 
Sendika Temsilcileri İçin Genel 
Bilgiler” kitapçığı, katılımcılara 
dağıtıldı. 

Oldukça kapsamlı olarak 
hazırlanan kitapçık; Temsilcilerin, 
Yasalarımızdan, Toplu İş 
Sözleşmelerinden ve uluslar arası 
sözleşme ve belgelerden doğan 
hakları, görevleri, yetkileri, sendika 
işyeri temsilcilerinin atanma usul ve 
esasları, görevlerinin sona ermesin-
den güvencelerine ve temsilcilerin 
bilmesi gereken konuları kapsıyor. 

“Sendika İşyeri Temsilcileri İçin 
Genel Bilgiler” kitapçığımızın için-
deki bilgilerin başlıklarını aşağıda 
bilgilerinize sunuyoruz.

Sunuş

Sendikamızın Kısa Tarihçesi

Bölüm 1

Sendika Temsilcileri İçin Genel Bilgiler

İşyeri Sendika Temsilciliğinin Tarihsel Gelişimi

Yasalarımıza Göre “İşyeri Sendika 
Temsilcileri”Nin Teminatı, Atanması, Nitelikleri ve 
Görevleri:

İşyeri Sendika Temsilcilerinin tanımı ve atanması

- Tanımı

- İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanması

- Kapsam Dışı Bırakılan Sendika Üyesi Temsilci 
Olabilir mi?

- Kimler İşyeri Sendika Temsilcisi Olabilir? Kimler 
Temsilci Olarak Atanamaz?

- İşyeri Sendika Temsilcisinin Tayini ve Nitelikleri

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Yasal Güvenceleri 
Nelerdir?

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Teminatı

Toplu İş Sözleşmelerinde İşyeri Sendika 
Temsilcilerinin Teminatı

a)Vakıfbank Sözleşmesinde

b)Güneş Sigorta Sözleşmesinde

c)Vakıf Emeklilik Sözleşmesinde

Sendika Temsilcilerinin 
Görevleri ve Yetkileri

İşyeri Sendika Temsilcilerinin 
görevleri

Sendika Temsilcilerinin Hak 
Ve Yükümlülükleri

Temsilcilik Sıfatı Nasıl Sona 
Erer?

Bölüm 2

Temsilciler İçin Gerekli 
Bilgiler

Bir Temsilci Neleri 
Bilmelidir?

Temsilci, Toplu İş 
Sözleşmesini Bilmelidir.

Temsilci, Toplu İş 
Sözleşmesini Yanından Hiç 
Ayırmamalıdır

Temsilci, Çalışma Yaşamını 
Düzenleyen Mevzuatı İyi Bilmelidir

Temsilci, İş Yasasını İyi ilmelidir

Temsilci, Sendikalar Yasasını Bilmelidir

Temsilci, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Yasasını Bilmelidir

Temsilci, Çalışma Yaşamına İlişkin Uluslararası 
Sözleşmeleri Okumalıdır

Temsilci, İşyerindeki Çalışma Koşullarını 
Bilmelidir

Temsilci, İşçileri Tanımalıdır

Temsilci, İşverenin ve Yönetimin Yapısını 
Bilmelidir

Temsilci, Sendikal Hareketin Yapısını ve İşleyişini 
Bilmelidir

Temsilci, Kendini İyi Tanımalıdır

Bölüm 3

Uluslar arası Sözleşmelerde İşçi Temsilcileri ve 
Güvenceleri

87 Sayılı ILO Sözleşmesinde

98 Sayılı ILO Sözleşmesinde

135 Sayılı ILO Sözleşmesinde

158 Sayılı ILO Sözleşmesinde

143 Sayılı ILO Tavsiye Kararında

Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa 
Sosyal Şartında İşçi Temsilcileri.

İşyeri Sendika Temsilcileri İçin Genel 
Bilgiler” kitapçığı, katılımcılara dağıtıldı
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TÜRK-İŞ

Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-

İŞ); Ağustos ve Ekim aylarında 
iki önemli rapor hazırlayarak, 
kamuoyunun ve milletvekilleri-
nin bilgisine sundu. 

Bunlardan ilki; “Yeni Kölelik 
Düzeni olan KİRALIK İŞÇİLİK  
kabul edilemez” raporu idi.

Bilindiği gibi, 22.05.2003 tari-
hinde kabul edilen ve 10 Haziran 
2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4857 Sayılı İş Yasası teklif tasa-
rısında 7. madde olarak “ödünç 
iş ilişkisi”ni düzenlemiş, 90. 
maddesinde de “İş ve İşçi bul-
maya aracılık” düzenlemesiyle, 
özel istihdam bürolarının kurul-
masını kapsamına almış idi.

Bunlardan 7. madde, madde 
başlığı (adı) değiştirilerek 
“ödünç iş ilişkisi” yerine   “ 
geçici iş ilişkisi” olarak kabul 
edilmiş ve yasa metni haline gel-
mişken, yoğun tartışmalar üzeri-
ne 90. madde teklif tasarısından 
çıkartılmıştı. 

Hükümet,  25.06.2009 tari-
hinde Türk-İş ve Disk’in karşı 
çıkmalarına rağmen, konu-
yu hem Üçlü Danışma Kurulu 
Toplantısına getirmiş, hem 
de aynı gün TBMM Genel 
Kurulu’na getirip alelacele mec-
listen geçirmişti,

Bunun üzerine, Türk-İş konu-
yu hem yayımladığı açıklamaya 
hükümetin tutumunun yanlışlığı-
nı kamu oyuna duyurmuş, daha 
sonra da Cumhurbaşkanı’nın 
yasayı veto etmesini istemiş ve 
Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü. 
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı, 

9 Temmuz tarihinde ilgili mad-
deyi veto etmiş ve bunun üzerine 
de Türk-İş bir teşekkür mesajı 
yayımlamıştı. 

Türk-İş, bu konunun yeniden 
gündeme getirilme ihtimalini 
de göz önüne alarak, (Çalışma 
Bakanı, “En kısa sürede mad-
deyi aynen yasalaştıracağız” 
açıklamasını Kasım ayının ilk 
haftasında yaptı) KİRALIK İŞÇİ 
DÜZENİNE İLİŞKİN TÜRK-İŞ 
GÖRÜŞ VE İTİRAZLARI baş-
lığıyla bir rapor hazırladı.

Ekim ayı içinde de bu konuyu 
“YENİ KÖLELİK DÜZENİNE 
HAYIR”  adıyla kitap hali-
ne getirdi. Kitap, hem “Özel 
İstihdam Büroları”nı ve hem 

de “Kiralık İşçilik” konularını 
ayrıntılı olarak inceliyor.

Türk-İş’in ikinci raporu da 
“IMF-DB Kavşağında Türkiye, 
Sendikal Yaklaşım” başlığını 
taşıyor. Ekim ayında yayımlanan 
raporun dayanağı olarak, Türk-
İş’in 6-9 Aralık 2007 tarihinde 
yapılan Yirminci Olağan Genel 
Kurulu’nda alınan kararlardan 
birisi “1998’deki Yakın Gözetim 
Anlaşması ile başlayan ve ardın-
dan gelen stand-by anlaşmala-
rıyla sürdürülmekte olan IMF 
(Uluslararası Para Fonu)-Dünya 
Bankası(DB) patentli politika-
lar terk edilerek, insana öncelik 
veren ekonomik ve sosyal poli-
tikalar benimsenmelidir” göste-
riliyor.

Rapor, 6-7 Ekim 2009 tari-
hinde İstanbul’da yapılan IMF 
ve DB yıllık toplantıları dikkate 
alınarak hazırlanmış ve tüm sen-
dikalara gönderilmişti. 

Özellikle “Kiralık işçilik” 
konusu kölelik düzeninin geri 
gelmesi anlamı taşıdığından, 
tüm çalışanların ve gelecekteki 
potansiyel işçilerin dikkat etmesi 
gereken tehlikeli bir konu. 

Aman dikkat!

TÜRK-İŞ’ten İki Rapor bir kitap
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Bilindiği gibi teşmil, 2822 
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi 

Grev ve Lokavt kanunu’nda yer 
alan bir düzenleme. Teşmille, bir 
işkolunda en çok üyeye sahip sen-
dikanın imzaladığı toplu iş söz-
leşmesi işkolundaki diğer işyer-
lerine uygulanabiliyor. Bunun 
uygulanabilmesi için de sendika-
nın başvurması ve hükümetin de 
kararı gerekiyor. Yani teşmil kara-
rı almaya yetkili kurum Bakanlar 
Kurulu. Bakanlar Kurulu’nun 
teşmil kararı almasıyla birlikte,  
sendikanın toplu iş sözleşmesi 
ile sağlamış olduğu haklar işko-
lunda Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamındaki diğer işyerlerinde 
çalışanlara da uygulanıyor ve 
böylece örgütsüz çalışanların da 
çalışma koşulları ve ücretleri iyi-
leşebiliyor. 

Teşmil, Avrupa ülkelerinde 
yaygın şekilde uygulanıyor. O 
kadar yaygın ki, sendikalaşma 
oranları ortalama yüzde 30’lar 

seviyesinde iken, toplu iş sözleş-
melerinden yararlanan işçi sayı-
sı yüzde 70’ler dolayında. Hatta 
Fransa’da sendikalaşma oranla-
rı yüzde onlar seviyesinde iken, 
toplu iş sözleşmelerinden yarar-
lanma yüzde 85’lere varıyor. 

Teşmil, yukarıda belirtildiği 
gibi 2822 sayılı Yasa’nın 11. mad-
desinde düzenlenmiş olmasına 
rağmen, ülkemizde pek uygula-
ma olanağı olmayan bir hukuki 
metin. Hükümetler teşmil uygula-
ması konusunda ürkek davranıyor. 
Belki de işverenlerden ve işveren 
örgütlerinden çekiniyor. Nitekim; 
geçtiğimiz Nisan ayında çalışan-
ları sevindiren, bizleri örgütlenme 
konusunda umutlandıran şaşırtıcı 
bir gelişme yaşandı.

AKP hükümeti, Banka Sigorta 
İşçileri Sendikası (Basisen) tara-
fından yapılan başvuru üzerine 29 
Nisan 2009 tarihinde Resmi Gaze-
te de yayımlanan bir kararname 
ile, Basisen tarafından imzalanan 
toplu iş sözleşmesinin (işkolunda 

birden fazla sendika olması halin-
de teşmil için hükümete başvurma 
hakkı üye sayısı en çok olan sen-
dikaya aittir.) Fortis, Finansbank 
ve Denizbank’a teşmil edilmesine 
karar verdi. Böylece, bu banka-
larda çalışanların ücret  ve sosyal 
haklarında önemli iyileştirmeler 
sağlanacak ve bu da belki çalışan-
ları örgütlenmeye yöneltecekti. 

Bu karar, işçiler ve sendikalar 
açısından memnuniyetle karşılan-
dı. Ancak, bu üç banka hükümetin 
teşmil kararın bir türlü uygulamadı. 
Teşmil kararnamesinin yayımlan-
dığı tarih itibarıyla bu bankalarda 
çalışanların ücretlerine, bankalar-
ca 250 TL zam yapılması zorun-
lu olmasına rağmen, söz konusu 
üç bankanın da kılı kıpırdamadı. 
Adeta hükümet kararnamesine 
meydan okudular. Basisen sendi-
kası bu hukuksuzluğa gazetelere 
ilan vererek tepki gösterdi. Bakan-
lar Kurulu Kararı’nın uygulanma-
sını istedi. Ancak sonuç alınamadı. 
(Bu bankaların sahipleri, Belçika-
lı, Hollandalı, Fransız ve Yunan’lı 
dır.)

Sendikanın bu çağrısı üzerine, 
hükümetin yapması gereken kara-
rının uygulanması için söz konu-
su yabancı bankalara baskı yap-
mak iken, hükümet, şaşılacak bir 
biçimde 3 Temmuz 2009 da yeni 
bir kararname ile, 29 Nisan 2009 
da Resmi Gazetede yayımlanan 
kararnamesinin ücret, ikramiye, 
yıllık izinler konusundaki madde-
leri yürürlükten kaldırdı. Yani bir 
teşmil kararını kaldırmış oldu.

Böylece ülkemizde  uygula-
ma alanı bulamayan teşmil, AKP 
hükümetince de ölü doğan bebek 
misali, uygulanmadan kaldırılmış 
oldu. 

TEŞMİL

Hükümetten bir adım ileri,
iki adım geri

B i r  başka  bahara
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İlk olarak Meksika’da orta-
ya çıkan domuz gribi ingi-

lizcesi Swine Flu virüs kodu: A 
(H1N1), daha önce insanlarda 
ve domuzlarda rastlanmayan bir 
virüs olarak tanımlanıyor. Kla-
sik grip ile belirtileri nerdeyse 
aynı olan domuz gribinin karak-
teristik özelliği kuş gribi veya 
klasik grip ile aynı değildir. 

Domuz Gribi (Swine 
Flu) Karşı XPS6 Ekstraktı 
Herbalist Adnan Akar do-
muz gribinden korunmanın 
en etkili yollarından birisinin 
bağışıklık sistemini (immün 
sistem) güçlü tutarak, virü-
sün vücuda girmesini engelle-
mek olduğunu ifade ederken, 
Antivirütik etkili XPS6’nın 
Bağışıklık sistemini güçlen-
dirmeye yönelik bir çalışma 
olduğunu belirtti. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından yapılan açıklamalara 
göre, H1N1 kodu verilen do-
muz gribi, “önlem alınmadığı 

takdirde, evrim geçirerek çok 
daha tehlikeli hale gelebilecek, 
ölümcül bir virüs olabilir.”

Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yapılan açıklamayla 30-
10-2009 tarihinde Türkiye’de 
Okullar kapatıldı. Domuz Gribi 
Tedbiri kapsamında okullarda 
hijyen sağlamak için temizlik 
yapılacağı belirtildi. 

38 ülkede ulusal sağlık ön-
lemlerinin alınmasıyla kendin-
den sıkça söz ettirmeye başla-
yan domuz gribinin bir savaş 
türü olduğu iddiaları ortaya 
atılmakta. Artık savaşların kla-
sik silahlar yerine virüsler ile 
yapılmaya başlandığını iddia 
edenler var. Domuz gribinin 
bildiğimiz klasik girip olduğu-
nu bu yolla ilaç veya aşı satma-
ya çalışan ticari zihniyetlerin 
oyunu olabileceğini de iddia 
eden kesimler bulunmaktadır. 

Domuz Gribi A (H1N1) 
Nedir?

Klasik grip ile aynı belirti-

leri taşıyan domuz gribi, bu-
laşma yöntemleri de neredeyse 
aynı. Öksürük, hapşırma hatta 
tokalaşma yolu ile kolaylıkla 
bulaşan domuz gribinin diğer 
griplerden en bariz ayrıcalığı 
A (H1N1) karakterini taşıyor 
olması ve klinik bir labratuvar 
incelemesi olmadan tespit edil-
mesi neredeyse imkansız ol-
masıdır. Domuz Gribi hakkın-
daki en yeni ve güncel bilgiler 
WHO’nun resmi web sitesinde 
açıklanmaktadır. 

Domuz Gribi A (H1N1) 
Bulaşıcımıdır

Domuz gribi insandan in-
sana kolaylıkla bulaşabilen bir 
virüstür. Öksürükle ortaya çı-
kan zerreler hatta solunum yolu 
ile bulaşabilen bir virüs oldu-
ğu ifade edilen domuz gribinin 
kaynağının bilinmediği ifade 
edilmektedir. Hasta insanlar-
dan uzak durulması gerektiğini 
açıklayan Dünya Sağlık Örgü-
tünün web sitesinde, Öksürme 

Domuz Gribi (H1N1) Swine Flu   



Bass/39

sağlık

veya hapşırma esnasında ağzın 
kapatılması gerektiği ve ellerin 
sürekli temiz tutulması gerekti-
ği açıklanmakta.

 Domuz Gribi Belirtileri 
Nelerdir?
Klasik gripler ile neredeyse 

aynı olan domuz gribi belirtile-
ri, ateş, öksürük, baş ağrısı, kas 
ve eklem ağrısı, boğaz ağrısı ve 
burun akıntısı, bazen kusma ve 
ishal olarak belirtilmektedir. 

 Domuz Gribi Tedavisi  
Nedir?
Dünya sağlık örgütünün 

web sitesinde, normal grip te-
davisinde kullanılan ilaçlar ile 
başlanan domuz gribi tedavisi 
için klinik sonuçların alınması 
gerektiği belirtilmektedir. Bu 
bağlamda klasik gribe yakala-
nan herkesin domuz gribinden 
şüphelenmesi gerekmektedir. 
Halk arasında grip tedavisi için 
kullanılan “ilaç kullanırsam 1 
haftada kullanmazsam 7 gün-
de iyileşirim” deyimlerinin son 
derece tehlikeli olduğu Domuz 
gribinin hafife alınmasının yan-
lış olduğu uzmanlar tarafından 
tenkit edilmektedir. 

Domuz Gribi Aşısı
Domuz gribi aşısının güve-

nilirliğine dair tartışmalar bü-
yüyor. Japonya’da son yapılan 
araştırma aşının yan etkilerini 
ortaya koyarken, ABD’li sağlık 
uzmanları ve yayın organları 
da aşı konusunda şüpheci dav-
ranılmaması gerektiğini belir-
tiyorlar.

Japonya’da geçtiğimiz hafta 
pazartesi başlayan ve 22 bin 
sağlık çalışanına uygulanan 
domuz gribi (H1N1) aşısının 
yan etkilerini belirten 4 günlük 
bir anket Japonya Sağlık ve 
Çalışma Bakanlığı tarafından 
yayınladı.

The Sun gazetesi’nin habe-
rine göre ABD’de domuz gribi 
aşısı olan 25 yaşındaki amigo 
kız Desiree Jennings yürüme 
yeteneğini kaybetti. Jennings 
yürümeye çalışırken kasılıyor 
ve birkaç saniye sendeledikten 
sonra yere düşüyor. ama geriye 
doğru yürürken ya da koşar-
ken zorluk çekmiyor. Doktorlar 
milyonda bir görülen bu nöro-
lojik hastalığın H1N1 aşısıyla 
tetiklendiğini söylüyor.

22 bin doktor ve hemşire 
üzerinde uygulanmaya başlanan 
domuz gribi aşısından (H1N1) 
67 kişi olumsuz etkilendi. 

7 kişi ciddi şekilde kusma 
ve bilinç kaybı, 3 kişide hafif 
şekilde kusma ve bilinç kay-
bı gözlendi. 25 kişi yeni aşı 
olması sebebiyle hafif şekilde 
etkilendiği belirtildi. Geri kalan 
32 kişinin ise gıda ve ilaçla-
ra alerjisi olduğu veya alerjik 
astım olduğu için etkilendiği 
belirtildi. 

Kasım ayında tüm 
Japonya’ya dağıtılması dü-
şünülen domuz gribi aşısının 
(H1N1) yan etkilerinin belir-
lenmesi için yapılan bu anketin 
çok önemli olduğu belirtiliyor.

Aşının yan etkilerine ilişkin 
tartışmalar sürerken bu işten 
yine şirketler karlı çıkacak gibi 
görünüyor. Aşıyla ilgili tartış-
malar devam ederken ABD’den 
korkunç bir haber geldi.

Domuz gribi aşısı hakkın-
da birçok söylenti dolaşırken 
insanlar aşının koruyuculuğu 
konusunda endişeliler. Kendi-
lerince bu endişe de haklılar 
gibi. Yan etkiler olabilir tabi 
ki. Bunlar yeni aşılardır, kimse 
yan etkileri asla olmaz” diye-
mez. Yapılan tüm aşıların ve 
mevcut ilaçların da kabul edi-
lebilir düzeylerde yan etkileri 
mutlaka olur.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ 
da yaptığı açıklamada, “Aşı 
yaptırmayın” diyenler hakkın-
da suç duyurusunda buluna-
cağını söyledi. Bakan Akdağ, 
“Vatandaşım yarın bana gelse 
dese ki, ‘Falanca vatandaşı sey-
rettim, ısrarla ‘Aşı yaptırmayın’ 
dedi, ben de yaptırmadım. Ço-
cuğumu kaybettim.’ Ben Sağlık 
Bakanı olarak suç duyurusunda 
bulunacağım. Bunu şimdiden 
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sağlık

ilan ediyorum.”dedi. Ayrıca 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
Türkiye’nin günlerdir tartıştığı 
domuz gribi aşısını kimseye 
zorla yapmayacaklarını söyle-
di. Önümüzdeki günlerde va-
kaların artacağını da belirten 
Akdağ, Türkiye’de gribe yaka-
lanan birçok kişinin hastalığı 
hafif geçireceğini açıkladı.

Peki Domuz Gribine Karşı 
En etkili önlem hangisidir? 

Her şeyden önce domuz 
gribi hijyen sevmez. En etkili 
önlemlerin başında el temiz-
liği gelir.

Bütün bulgular el temiz-
liğinin en etkili önlem oldu-
ğunu gösteriyor. Bu nedenle 
özellikle öğrencilerin, öğret-
menlerin, okul kreş çalışanla-
rının, hastane personelinin ve 
tabii ki en başta hemşirelerin, 
doktorların ama hepimizin el 
temizliğe son derece önem 
vermesi gerekiyor. Hasta ço-
cukları okula göndermemek, 
özellikle grip belirtileri var-
sa evde istirahat ettirmek ve 
hastalığı başkasına bulaştır-
malarını engellemek de çok 
önemlidir. Maske kullanımı 
herkes için her zaman şart 
değil. Gripli hastaya yakın 
tıbbi teması olan müdahalede 
bulunan sağlık çalışanlarının 
bu önlemi alması yetiyor. Se-
yahat süresince de bu maske-
lerden faydalanmak mümkün. 
Hapşırırken, öksürürken kâğıt 
mendil kullanarak ağzı bur-
nu kapatmak, tek kullanımlık 
kâğıt mendillerden faydalan-
mak ve tabii ki kişisel bakı-
ma, hijyene dikkat etmek de 
şart oluyor. Bağışıklık siste-
mini güçlü tutmak için özel-
likle önümüzdeki günlerde 
istirahatinizden, uykunuzdan, 
beslenmenizden taviz verme-
meniz gerekiyor. 

Sigaranın doğum önce-
sinden başlayarak insan 

sağlığını yaşam boyu tehdit 
ettiği artık herkes tarafından 
bilinen bir gerçek. 

Bilindiği gibi, 4207  
Sayılı Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve 
Kontrolü Hakkında Kanun 
Hükümlerinin Uygulanması 
Hakkındaki Kanunun, 
19 Mayıs 2008 tarihinde  
yürürlüğe girmiş ve toplu-
mun büyük bir kesimi tara-
fından memnuniyetle karşı-
lanmıştı. 

Bu kanunla, çocukların 
ve gençlerin sigara içme-
ye başlamasının önlenme-
si, içmeyenlerin de sigara 
dumanından korunması, 
içenlerinde bırakmalarının 
teşvik edilmesinin amaç-
landığı açıktır. Sigaradan, 
sigara içen veya  sigara 
içmeyen ancak, sigara içilen 
ortamda bulunan herkesin 
zarar gördüğü gerçeğinden 
yola çıkarak, kapalı alanlar-
da sigara içmenin yasak-
lanması ile birlikte, sigara 
içilmesini kanunla yasakla-
yan 13. ülkeden biri olduk. 

Günümüzde insanlı-

ğın karşılaştığı en önemli 
sorunlardan biri olan, insan 
hayatını ve sağlığını ciddi 
biçimde tehdit eden sigara 
ve tütün mamullerine karşı 
çıkartılan bu kanun, her 
geçen gün artan sigara alış-
kanlığına karşı, başta çocuk 
ve gençler olmak üzere tüm 
insanların korunması açısın-
dan önemli bir tedbir.

Bu yasayla geçiş dönemi 
olarak belirlenen yaklaşık bir 
yıllık sürenin sonunda kapa-
lı alanlarda ve lokanta, kah-
vehane, kafeterya, birahane 
gibi eğlence yerlerinde de 
19 Temmuz 2009 tarihinden 
itibaren sigara içme yasağı 
resmen başladı.

Bu alanlarda, tütün ve 
tütün mamullerinin kulla-
nılması durumunda bu yıl 
sonuna kadar kullanıcıya 
62.00 TL. ceza uygulanırken, 
yasağa uymayan işletme 
sahibine de 560.00TL’den 
5.600.00TL’ye kadar para 
cezası verilebilecek.

Cezasız, dumansız, temiz 
hava sahası ile dolu ve sağ-
lıklı yaşam dileklerimizle 
BASS olarak bu yasayı canı 
gönülden destekliyoruz. 

Sigarasız
dönem
19 Temmuz’da
başladı
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Şubelerimizde Futbol Turnuvası başladı
Marmara, Marmara ve Akdeniz ile Ege 

Bölge şubelerimizin yazımlı başvurusu ve 

Genel Yönetim Kurulumuzun izni ile şubeleri-

miz bağlısı işyerlerinde halı saha futbol turnuva-

ları düzenlendi.

Amacı, şubelerimiz bağlısı işyerlerinde çalışan 
üyelerimiz arasında tanışma, kaynaşma, dostluk 
ve dayanışmayı güçlendirmek olan turnuvalar 
Marmara ve Akdeniz Bölge şubemiz bünyesinde 
tamamlanmış, diğer iki şubemizde maçlar devam 
etmektedir.

Marmara Şubemiz  bünyesinde düzenlenen turnuva ise Kasım 
ayı başında, Genel Başkanımız Sayın Turgut YILMAZ’ın başlama 
vuruşuyla başlatılmış olup, halen devam etmektedir. 
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Marmara ve Akdeniz Bölge Şubemiz bünye-
sindeki  sekiz takımın katılımıyla gerçek-

leştirilmiş olan turnuva, zaman zaman çekişmele-
re sahne olsa da dostluk, arkadaşlık ve dayanışma 
galip gelmiştir. 

 17 Ekim 2009 ‘da başlayan turnuva 21 Kasım 
2009 tarihinde Vakıfbank Bursa-Marmara Bölge 
İstihbarat Müdürlüğü Futbol Takımı’nın şampi-
yonluğu ile tamamlanmıştır. 2 nciliği Vakıfbank 
Bursa Şubesi ve Buttim Şubesi Karma Futbol 

Takımı, 3 ncülüğü  Vakıfbank Marmara Bölge 
Krediler Müdürlüğü ve Vakıfbank Hürriyet 
Şubesi Karma Futbol Takımları alırken, centil-
menlik kupasını da Vakıfbank Marmara Bölge 
Müdürlüğü ile Kestel Şubesi Karma Futbol 
Takımı kazanmıştır.

Centilmenlik Galip Geldi
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Aynı amaç doğrultusunda Ege 
Bölge Şubemiz bünyesinde 
düzenlenen futbol turnuvası da 31 
Ekim 2009 tarihinde onaltı takımın 
katılımı ile başlamış olup, maçlar 
halen devam etmektedir.



Yıl 1922. 14 Ocak gece yarı-
sı… Mustafa Kemal’in özel 

treni Eskişehir’e doğru gidiyor. 
Bu yolculuk bir kamuoyu yolcu-
luğu olacak ve Gazi, savaş son-
rası Anadolu’sunda bazı şehir-
lerin nabzını yoklaya yoklaya 
İzmir’e gidip annesini görecek. 
Ve Latife’yi. Ama o gece çok 
sıkıntısı var Mustafa Kemal’in 
ve bir türlü uyku tutturamıyor. 
Ali Çavuş kompartımanın kapısı 
önünde sigara üstüne sigara içi-
yor. Kapıya dayanmış karanlığı 
seyrederken bir yandan da kendi 
kendine mırıldanıp duruyor.

“Bu işin bu kadar çabuk olu-
vereceğini hiç düşünmedim. İşte, 
sonunda şifreli telgraf geldi. 
Zübeyde anamızı yitirdik. Peki, 
ne duruyorum. İçeri girip onu 
uyandırmalıyım. Ama işe bak. 
Giremiyorum. Kıyamıyorum 
paşama. Nasıl derim ki? “ 
Anamız öldü paşam!” diyemem. 
Onun yüreği anası için atar. Hep 
söyler. Vatanını kurtarmakla ana-
sını kurtarmak aynı anlama gelir 
onun için. Kapıyı açsam, telgrafı 
uzatsam, “paşam sen sağ ol” 
desem “eyvah” demez mi? “Koca 
vatanı kurtardım ama anamı kur-
taramadım” demez mi?

Ali Çavuş, anlattığına göre bir-
den yerinden sıçramış. İçeriden 
bir ses geliyor. Mustafa Kemal 
sesleniyor. Çavuş kompartıman 
kapısını açıp selam duruyor.

“emret paşam”.

Mustafa Kemal yatağa otur-
muş soruyor telaş ile:

“Ne demeye kapıda bekliyor-
sun sen?”

“Uyku tutturamadım da 
Paşam”

“Annemden bir haber var 
mı?”

“Az önce bir telgraf geldi 
dediler, şifreyi çözünce size 
sunacaklar.”

“Boşuna kıvranma Ali, ben-
den de saklamaya çalışma. Ben 
haberi aldım.”

Ali Çavuş bir şey yokmuş 
gibi durmaya çalışıyor ve merak-
la soruyor:

“Ne ola, ne haber aldın ki 
paşam? Hayır haber inşallah.”

Mustafa Kemal usul usul 
anlatıyor:

“Az önce dalmışım, rüyamda 
yeşil bir ovada anamla el ele gezi-
niyorduk. Hep olduğu gibi bana 
bir şeyler anlatıyordu. Birden 

bir fırtına çıktı. Bir sel bastırdı, 
anamızı aldı götürdü. Hiçbir şey 
yapamadım. Hiç, hiç!..”

Çavuşu bir tiremedir almıştı. 
Derken… Mustafa Kemal emri 
verdi:

“Çocuk! Al getir şu telgrafı, 
hemen!”

Ali Çavuş kompartımandan 
çıkar çıkmaz, çözümü getiren 
görevliyle karşılaştı.. “ver onu” 
dedi. “ Paşamız bekliyor.”

Kağıdı aldı, içeri girdi, selam 
durdu ve:

“Sen sağ ol paşam” dedi. 
“Millet sağ olsun.”

Gözünden iri bir damla göz 
yaşı akıvermişti. Çavuş “ağlama 
paşam” diye yalvardı.

“Neden? Ben insan değil 
miyim? Anam öldü. Ben buna 
ağlarım. Ama, Anavatan kurtul-
du. Bununla da teselli bulurum. 
Benim için ikisi bir. İşte ben 
bunun için “Bulunur kurtaracak 
bahtı kara maderini” diye cevap 
vermedim mi Namık Kemal’e?”

Birden Mustafa Kemal ile Ali 
Çavuş birbirlerine sarıldı.Açık 
açık, hıçkırıklarla, içli içli ağlı-
yorlardı….

Atatürk’ü
ağlatan olay…
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Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 86. 
yıldönümünü, Cumhuriyeti ve demokrasiyi özümsemiş yurttaşlar olarak, kurucusuna 

duyduğumuz sevgi, saygı ve minnet duyguları içinde kutluyoruz.

Bilindiği gibi, Anayasa’sına göre “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri, 19 Mayıs 1919’da atılmış, 23 Nisan 1920’de ulusal 
egemenlik anlayışı kabul edilmiş ve nihayet 29 Ekim 1923’te Atatürk’ün en büyük eserim 
dediği “Cumhuriyet” ilan edilmiştir.

Cumhuriyet’in kabul edilmesi, milletimizin çağlar boyunca koruduğu onurlu ve özgür 
yaşama tutkusunu perçinleyen büyük bir devrimdir.

Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en 
kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Türkiye, eşsiz 
fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyeti demokrasiyle bütünleştirebilen bir ülkedir.

Cumhuriyetin kazanımlarını göz ardı etmek, temel niteliklerini tartışmaya açmak, 
cumhuriyet döneminde yapılanları küçümsemek ya da önyargı ile yaklaşmak, yurdumuzu 
kurtaranlara, cumhuriyetimizi kuranlara karşı en büyük haksızlık olacaktır. 

Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde çağdaşlaşma yolundan sapmadan, 
cumhuriyet’i yücelterek yeni atılımları gerçekleştirmek hepimizin ortak görevi olmalıdır. 
Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 

BASS sendikası olarak, bağımsızlık ve Ulusal egemenliğe dayanan, laik, demokratik, 
sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, üniter devlet yapısı içinde sonsuza kadar 
yaşatmaya kararlıyız.

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ile 
anıyor, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kutluyorum.

BASS GENEL BAŞKANI TURGUT YILMAZ’IN

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
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Millet olarak bu yıl Ramazan ayı-
nı; bir yandan suçunu doğaya 

yüklediğimiz sel felaketinin aldığı 
canlar, diğer yandan yirmibeş yıldır 
süren terör belasına verdiğimiz şehit-
lerin acısı içinde geçirirken, küresel 
krizin daha da arttırdığı yoksulluk, 
işsizlik, açlık, işten atılmalar v.b. on-
larca sorunla birlikte geride bırakı-
yoruz. 

Ulus olarak, elbette sorunlarımızı 
çözecek, acılarımızı dindirecek ger-
çekçi adımların atılmasını öncelikle 
siyasal iktidarlardan beklemekteyiz.

Sorunların çözümü için,  her sefe-
rinde kaynak olarak çalışanların üc-
retlerinin, fonlardaki birikimlerinin, 
işsizliğe çözüm olarak özel istihdam 
bürolarına  “geçici iş ilişkisi kurma” 
yetkisi verilmesinin, kıdem tazmi-
natının, sağlık ve sosyal güvenlik 
harcamalarının daraltılmasının gel-
mesinden  ve ülkemiz üzerine oy-
nanmakta olan oyunlardan çalışanlar 
olarak rahatsızlık duymaktayız. 

Tüm bu sorunlara çözümü el ele 
vererek bulmak zorundayız. 

Bilindiği gibi bayramlar; gün-
lük hayatta yaşadığımız acıların ve 
üzüntülerin azaltıldığı,sevincin ve 
mutluluğun paylaşıldığı, dargınlık ve 
kırgınlıkların unutulduğu, dayanışma 
ve yardımlaşmanın en üst düzeye 
çıkartıldığı özel öneme haiz günleri-
mizdir.

Bu bayramın da acı ve üzüntüleri-
mizin en aza indiği, barışın, yardım-
laşma ve dayanışmanın yükseltildiği  
sevgi dolu bir bayram olması dileğiy-
le, tüm halkımızın, üyelerimizin ve  
islam aleminin ramazan bayramını 
kutlar sağlık ve esenlikler dilerim.

BANKA VE SİGORTA 
İŞÇİLERİ (BASS) 
SENDİKASI 
MERKEZ YÖNETİM 
KURULU ADINA 
GENEL BAŞKAN 
TURGUT YILMAZ’IN 
RAMAZAN BAYRAMI 
MESAJI

Milli mücadelenin önderi, Cumhuriyet’in kurucusu, eşsiz bir 
lider, mümtaz bir devlet adamı, büyük bir dahi olan Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 71. yılında rahmet, saygı ve 
özlemle anıyoruz.

Yaşamını milletine adayan Büyük Atatürk’ün, yıkılmakta olan 
bir imparatorluğun toprakları üzerinde yaktığı bağımsızlık ve 
özgürlük ateşi, kısa sürede tüm yurda yayılmış ve yazılan bu 
destan tüm mazlum ülkelere örnek olmuştur. O’nun önderliğinde 
yokluklara ve güçlüklere karşı zaferle sonuçlandırılan kurtuluş 
savaşı milletimizin özgürlük ve bağımsızlık tutkusunun en büyük 
göstergesidir. O, zaferle taçlandırdığı milli mücadelenin ardından, 
tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesini başlatarak millet ege-
menliğine dayalı Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, kurduğu Cumhu-
riyeti çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmekti. Bunun için 
birçok önemli adımlar atmış, önemli devrimler gerçekleştirmiş ve 
kendinden sonraki nesillere bu idealini miras olarak bırakmıştır. 
“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; 
benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyor-
sanız, bu yeterlidir” diyen Mustafa Kemal’in ilke ve devrimleri her 
zaman bizlere güç vermeye ve yol göstermeye devam edecektir. 

O’nu ölümsüzlüğe uğurladığımız günün yıldönümünde hepi-
mize düşen en büyük görev; Atatürk’ü ve en büyük eserim dediği 
Cumhuriyet’i anlamak, Cumhuriyet’in değerlerini her koşulda ko-
rumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek ve Türkiye’mizi aydınlık 
yarınlara taşımaktır.

Aramızdan ayrılışının 71. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu 
ölümsüz insan Yüce Önder Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve 
rahmetle anıyoruz.

BASS Genel Başkanı Turgut YILMAZ’ın
10 Kasım Mesajı
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Ülke olarak; ekonomik ve toplumsal sorunlarımızın giderek daha 
da ağırlaştığı, buna bağlı olarak da yaşam koşullarımızın zorlaştığı bir 

dönemde Kurban Bayramımızı kutluyoruz.

Bilindiği gibi bayramlar; milli ve manevi değerlerin güçlenmesine, 
toplumda birlik, beraberlik, sevgi ve saygının pekişmesine, yardımlaşma 

ve dayanışmanın yükselmesine, dargınlık ve kırgınlıkların giderilmesine, 
toplum bünyesinde açılan yaraların sarılmasına, fakir fukaranın 

gözetilmesine, kısaca her türlü insani ve ahlaki değerlerin yaşanmasına ve 
kazanılmasına vesile olan önemli günlerdir. 

Bu Kurban Bayramının da bayram gibi yaşandığı, barış ve mutluluğun 
egemen olduğu, hukukun üstünlüğünün ve adaletin gözetildiği, terör, 

savaş ve yoksulluğun geride kaldığı bir ülke ve dünya için imkan olması 
temennisiyle, tüm üyelerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını 

kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim. 

BANKA VE SİGORTA İŞÇİLERİ (BASS) 
SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU 

ADINA GENEL BAŞKAN TURGUT 
YILMAZ’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Banka ve Sigorta İşçileri 
Sendikası Yayın Organı
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aramızdan ayrılanlar

“Aramızdan Ayrılanlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara 
başsağlığı dileriz.” 

BASS GENEL YÖNETİM KURULU

VEFAT (Adı Soyadı)  VEFAT TARİHİ AÇIKLAMA
Nezihe DEMİREL   Vakıfbank ATM Operasyonları Müdürlüğü Yetkili Yardımcısı    
  Nurcan Coşkun’un Annesi
Necati ÇAVDAR   Vakıfbank Küçükbakkalköy Şubesi Müdür Yardımcısı     
  Güler ÇETİNBAKIŞ’ın Babası
Penpe EKMEN   Vakıfbank Gebze Şubesi Personeli Dur Mehmet EKMEN’in Annesi
Erol DÖKMEZ   Vakıfbank Üsküdar Şubesi Yetkili Yardımcısı Rahşan Hasret KAV’ın  Babası
Mecit KABADAYI 31.05.2009 Vakıfbank Samsun Şubesi Üst Yetkilisi Sevgi UNCU’nun Babası
Ahmet Cahit GENÇALP   Vakıfbank Telefon ve İnternet Bankacılığı Müdürlüğü Personeli    
  Melda GENÇALP’in Babası 
Bedir PERİHAN   Vakıfbank Kaynak Yönetimi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı    
  Mehmet Güli PERİHAN’ın Babası 
Asiye SEVİMOĞLU   Vakıfbank İstanbul Merkezi Vezne Müdürlüğü Personeli    
  Hasan SEVİMOĞLU’nun Annesi
Sadi Yusuf KOÇ   Vakıfbank Aksaray Şubesi Personeli Atilla KOÇ’UN Babası
Mustafa Recep SARI   Vakıfbank Osmanbey Şubesi yetkili yardımcısı Ayşegül SANCAK
Süheyla YAZGAN   Vakıfbank Baş Hukuk Danışmanlığı Yetkilisi Erkut HAYTA’nın Ablası  
İsmail Hakkı GÜNEY   Vakıfbank T.E.K Bağlı Şubesi Personeli Kerem GÜNEY’in Babası
Mustafa TÜRKÖZ    Vakıfbank Ankara Merkezi Vezne Müdürlüğü Personeli     
  Dursun TÜRKÖZ’ün Babası 
Mevlüt KÖKÇIKARAN 05.07.2009 Vakıfbank Telefon ve İnternet Bankacılığı Müdürlüğü Personeli    
  Ercan KÖKÇIKARAN’ın Babası 
Emine ÖZBAY 12.07.2009 Vakıfbank Dörtyol/Hatay Şubesi Müdürü Mehmet Emin DİNÇ’in Annesi
Ahmet MISIRLIOĞLU 13.07.2009 Vakıfbank Cebeci Şubesi Yetkilisi Selmin MISIRLIOĞLU’nun Babası
Mehmet HOŞYİĞİT   Vakıfbank Kavaklıdere Şubesi Yetkilisi Nigar TOKGÖZ’ün Kardeşi 
Temel KAZAZ   Vakıfbank Müdürlerinden Savaş Atanur KAZAZ’ın Babası
Hatice HACIOĞLU   Vakıfbank Gimat Şubesi Müdürü Oğuz Hakan HACIOĞLU’nun Annesi 
Fatma Gülçin GÜRTUNCA   Vakıfbank Risk Yönetimi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı    
  Burcu ÇAKMAK’ın Annesi 
Ahmet TOSUN 02.08.2009 Vakıfbank Bursa Şubesi Uzman Yardımcısı Esra TOSUN’un Babası 
Hasan GÜNHAN   Vakıfbank Eyüp/Topçular Şubesi Müdürü  Ali GÜNHAN’ın Babası 
Asıf AÇIL 11.08.2009 Vakıfbank Kaynak Yönetimi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı    
  Aydan Aksoy’un Babası 
İshak NACAR 20.08.2009 Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi Mehmet NACAR’ın Babası
Zeynep KARACA 20.08.2009 Vakıfbank Afşin/ Kahramanmaraş Şubesi Müdürü Memik KARACA’nın Kızı 
Ali ÖZÇİVİT   Vakıfbank Suadiye Şubesi Müdür Yardımcısı Sibel ÖZÇİVİT’in Babası 
Mehmet BAYRAKDAR 06.09.2009 Vakıfbank Kırıkhan Şubesi Personeli Abdullah BAYRAKDAR’ın Babası 
Cem KUBAT 08.09.2009 Vakıfbank Mersin Şubesi Yetkilisi Serap KUBAT BİLGİÇ’in Kardeşi 
Demirhan KARAGÖZ   Vakıfbank Polatlı Şubesi Üst Yetkilisi Hatice BİLGİN’in Babası 
Erman ÇEVİK 09.09.2009 Vakıfbank Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlı Şubesi Müdürü  
  Gül Çevik ÖZGEN’in Kardeşi 
Ergin Celal GÖKÇE   Vakıfbank Mamak Şubesi Müdürü
Mürüvet GEBAN 01.10.2009 Vakıfbank Samanpazarı Şubesi Müdür Yardımcısı Özer GEBAN’ın Annesi 
Sadet TORAL   Vakıfbank Özel Kalem Müdürlüğü Üst Yetkilisi  Sercan RENÇBER’in Annesi 
Turhan Ahmet BATO   Vakıfbank Balgat Şubesi Müdür Yardımcısı Cengiz Bato’nun Babası
Muammer AÇIKGÖZ   Vakıfbank Merkezi Operasyon İşlemleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı   
  Fazilet DİNÇER’in Babası
Güler KELEŞ   Vakıfbank Mali Operasyon Müdürlüğü Yetkilisi Kezban KELEŞ’in Annesi 
Ekrem YEŞİLIRMAK 04.10.2009 Vakıfbank Çınar/Denizli Şubesi Üst Yetkilisi Necati YEŞİLIRMAK’ın Babası
Atilla EROĞLU 12.10.2009 Vakıfbank Çankaya Şubesi yetkilisi Bediha KIBRISLI’nın Babası
Sefer SÖNMEZ 10.10.2009 Vakıfbank İç Kontrol Başk.Yönetici Kontrolörü Derya SÖNMEZ’in Babası
Mahmut ÇALIŞ  13.10.2009  Vakıfbank İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü Ege Bölge Büromuz Müdürü 
Yardımcısı    Rahmi ÇALIŞ’ın Babası 
Hüseyin KARAKISA  21.10.2009 Vakıfbank Adana Şubesi Personeli Ender KARAKISA’nın Babası 
Mehmet YANIK    Vakıfbank İstanbul Bölge Takip Müdürlüğü Uzman Yardımcısı    
  Serdar YANIK’ın Babası  
Mustafa GÜL  21.10.2009 Vakıfbank Sirkeci Şubesi Müdürü Gülsün CAN’ın Babası 
Ertaç TARCAN   Vakıfbank Kızıltoprak Şubesi Müdürü Özlem Tarcan TORUN’un Babası 
Dursun KARACAOĞLU 02.11.2009 Vakıfbank Kolej Şubesi Müdür Yardımcısı Semra YAVUZER’in Babası
Ali Kemal ÖZBEN  03.11.2009 Vakıfbank Çarşı/Kadıköy Şubesi Personeli  İrem ÖZBEN’in Babası 
Recep BARIŞ  03.11.2009 Vakıfbank İdari İşler Müdürlüğü Personeli  Turan BARIŞ’ın Babası 
Satılmış SÜZEN    Vakıfbank ATM Müdürlüğü Uzman Yardımcısı  Hasan SÜZEN’in Babası 
Alper AKTAŞ  09.11.2009 Vakıfbank Yakacık Şubesi Personeli  Şerife AKTAŞ ÇETİNKAYA’nın Ağabeyi 
Hüseyin GÜLER    Vakıfbank Levent Şubesi Müdür Yardımcısı  Ömür TİRYAKİ’nin Babası
Halil ÖZKAN 01.11.2009 Vakıfbank Bornova Şubesi Personeli Fatma Berrin ÖZKURAN’ın Babası
Ali EVREN 28.10.2009 Vakıfbank Söke Şubesi Personeli Seyfi EVREN’in Babası 

ARAMIZDAN AYRILANLAR



Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS),
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)

ve Union Network International (UNI)
(Uluslararası Sendika Ağı) üyesidir.

BASS GENEL YÖNETİM KURULU

TURGUT YILMAZ
(Genel Başkan)

EROL DEMİR
(Genel Sekreter)

MUSTAFA EREN
(Genel Mali Sekreter)

SALİH KALFA
(Genel Eğitim Sekreteri)

GÖKHAN EYGÜN
(Genel Örgütlenme Sekreteri)

BASS Genel Merkezi
Sümer 2 Sok. No: 29 Kat: 3-4-5 Kızılay-Ankara
Tel:0312 232 50 09 (3 Hat) Faks: 0312 231 67 30
Bass İnternet Adresi: www.bass-sen.org.tr • E-posta: bass-w@tr.net

BASS Ankara ve İç Anadolu Şubesi
Bestekar Sok. No: 21/11 Kavaklıdere-Ankara
Tel: 0312 418 82 14 • Faks: 0312 418 82 13  • E-posta:

BASS Marmara Şubesi 
Büyükdere Cad. Saadet Apt. 65/6 Mecidiyeköy-İstanbul
Tel: 0212 356 53 81 • Faks: 0212 356 53 82 • E-posta: marmara-subesi@bass-sen.org.tr

BASS Ege Bölgesi Şubesi
1460 Sok. No: 58 Alsancak-İzmir
Tel: 0232 463 25 67 • Faks: 0232 463 25 68 • E-posta: egebolgesisubesi@bass-sen.org.tr

BASS Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi
Kükürtlü Cad. Sinop Apt. 20/2 Osmangazi-Bursa
Tel: 0224 233 44 42 • Faks: 0224 233 44 43 • E-posta: marmara-akdenizsubesi@bass-sen.org.tr

BASS Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Şubesi
Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi 62013 Sok. No:5 Kat:3 Daire:6 Demir Apt. Seyhan-Adana
Tel: 0322 454 38 91 - 454 38 93 • Faks: 0322 454 38 92
E-posta: cukurova-guneydoguanadolusubesi@bass-sen.org.tr

BASS Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şubesi
İskenderpaşa Mah. Dervişoğlu Sok. Bayraktarlar İş Merkezi Kat: 5 Daire: 92 Trabzon
Tel: 0462 326 39 32 • Faks: 0462 326 53 46  
E-posta: karadeniz-doguanadolusubesi@bass-sen.org.tr






