
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
Sık güncelleştirilen içeriğe sahip bir özet akışını görüntülüyorsunuz. Bir özet akışına abone 
olduğunuzda, söz konusu akış Genel Özet Akışı Listesi'ne eklenir. Güncelleştirilmiş bilgiler özet akışından 
bilgisayarınıza otomatik olarak yüklenir ve Internet Explorer ve diğer programlarda görüntülenebilir. Özet 
akışları hakkında daha fazla bilgi edinin. 
 

Bu özet akışına abone ol
 

Bu yayını iGoogle'a ekle

Google Reader’da bu yayına abone olun

4/C NEDİR? / Haber Tarihi : 31.12.2009 15:06:34  
 

 Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar çerçevesinde, her halükârda bir mali yılda on ayı geçmeyecek 
şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre geçici 
personel çalıştırılmaktadır. 

Ücretler: Bakanlar Kurulu Kararı ile her yıl yayınlanmaktadır. 2009 yılında öğrenim durumuna göre 
ayda 600-700-800 TL(brüt) ücret ödenmektedir. 
Yılda en fazla 10 ay çalıştırılabilecekleri için, yıllık ortalaması hesaplandığında 4/C personeline 
ödenen ücret asgari ücretin bile altına düşmektedir. 
  
Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmemekte ve 
sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamamaktadır. 
  
Çalışma saatleri 
4/C statüsünde çalışanların çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen 
çalışma saat ve süreleri dikkate alınmakta, ancak, personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine 
bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda bulunmakta ve bu çalışma karşılığında herhangi bir fazla mesai 
ücreti ödenmemektedir. 
  
Başka iş yapma yasağı 
4/C personelinin, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapması mümkün değildir. 
  
Sosyal Hakları: 
Hiçbir sosyal ödemesi(ikramiye,prim,yardım vs. gibi) yoktur. Sadece çalıştıkları her ay için azami bir 
gün ücretli izin hakları vardır. 
Yıl içinde resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere 
ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması hâlinde aşan kısım için ücret ödenmez. 
  
Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, 
babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni 
verilir. 
  
Sözleşmenin feshi hâlinde tazminat hakkı yoktur. Hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair 
adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez. Sendikaya üye olamazlar. 
  
Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, herhangi bir sosyal güvenlik 
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ÇAYKUR DA YETKİ DAVASINI KAZANDIK! / Haber Tarihi : 31.12.2009 15:36:20  
 

kuruluşundan emekliliğe hak kazanacakları tarihte sona erer. 
  

  

 
Etiketler:  4/C personeli , 4/C statüsü , Bakanlar Kurulu Kararı , Devlet memurları , Sosyal Haklar 

          Hak yerini buldu. Yargı hukuksuzluğa dur, dedi! Çalışma Bakanlığı ve Öz gıda-iş oyunu yargıdan döndü. 

             İki yıldır biz doğruları haykırdık! ÇAYKUR’da TEKGIDA-İŞ yetkilidir dedik. ÇAYKUR işçisini sendikasız, 
savunmasız güçsüz bırakmak için oyun tezgahlanıyor dedik. 
  
            Her türlü belge, kayıt Sendikamızın çoğunluğa sahip olduğunu ispatlıyor dedik. 
  

Ama, Çalışma Bakanlığı elindeki belgelere, bilgiye, resmi kayıtlara rağmen toplu iş sözleşmesi yetkimizi
Öz gıda-iş’e verdi. 

  
Yılmadık, hakkımızı yargıda aradık. Adalete güvendik. 
  
Yargı haklılığımızı ortaya çıkardı. Ankara 6. İş Mahkemesi 31.12.2009 tarihli kararı ile ÇAYKUR’a ait

işyerlerinde TİS yapma yetkisini Özgıda-iş’e veren Bakanlık tespit işlemini iptal etti ve aynı kararda TEKGIDA-İŞ 
Sendikasının TİS yapmaya yetkili olduğuna karar verdi. 

  
Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
Etiketler:  Çalışma Bakanlığı , Çalışma Bakanlığı ve Öz gıda-iş oyunu yargıdan dön , ÇAYKUR , Hak yerini buldu , 
TEKGIDA-İŞ yetkilidir 
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SON TEKEL VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ / Haber Tarihi : 30.12.2009 12:52:30  
 

YENİ YILA TEKEL İŞÇİSİYLE GİRİYORUZ! / Haber Tarihi : 31.12.2009 12:38:42  
 

 
 

TV LERDE YAYINLANAN 29.12.2009 A KADAR OLAN TEKEL VİDEOLARI İÇİN  AŞAĞIDAKİ LİNK E

TIKLAYINIZ 

 
  

 
Etiketler:  TEKEL VİDEOLARI , TV LERDE YAYINLANAN , VİDEO 

Bu gün 31.12.2009. TEKEL işçilerinin eylemi 17. gününde. 

Tam 17 gündür Hükümet, haklı, yasal ve meşru taleplerimize uzaktan bakıyor, çözüm üretmek yerine polisiyle,
bürokratıyla baskı uyguluyor. Sanıyor ki, yılacağız; sanıyor ki, bıkacağız, boyun eğeceğiz. 
  
Hayır! Ne bıktık, ne yıldık, ne de baş eğdik. Mücadeleye devam ediyoruz. Ekmeğimizi, işimizi, hak ettiğimiz 
düzeyde, yasaların bize sağladığı imkanlarla almak için devam edeceğiz. 
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EVYAP TUZLA FABRİKASINDA DA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 
TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 31.12.2009 10:46:40  

 

  
Bu gün yılın son günü. Tüm dünya ailesiyle, sevdikleriyle, dostlarıyla yeni yılın gelişini kutlayacak. 
  
TEKEL işçisi, eylem yerinde, Ankara’da yeni yılı karşılayacak. Ailesini uzaktan selamlayarak, hasretini duyarak. 
  
Ama TEKEL işçisi hüzünlü değil. Tam tersi gururlu ve güven dolu. Zira, tüm emekçilerin, tüm çalışanların, 
ezilenlerin umudu, mücadelesinin simgesi oldu. TEKEL işçisi bu nedenle yalnız değil. Yeni yıla girerken de yalnız
olmayacak. 
  
Yeni yıla hep birlikte gireceğiz. İşçinin emeği, onuru ve hak mücadelesi için türküler söyleyerek, yeni umutlara
kapı açacağız. 
  
Emekçileri, Ankara halkını TEKEL işçisiyle yeni yılı karşılamaya davet ediyoruz. 
  
2010 yılının eşitsizlik ve adaletsizliklerin son bulduğu, insanca yaşamanın, barış ve kardeşliğin egemen olduğu
bir yıl olmasını dileyerek, başta üyelerimiz olmak üzere tüm emek camiası ile halkımızın yeni yıllarını kutluyoruz. 
  
Saygılarımızla. 
 
Etiketler:  Ankara halkı , Emekçiler , hak mücadelesi , TEKEL işçisi , Yeni yıla hep birlikte 

           Sendikamızın “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde eğitim programlarının üyelere dönük 
bölümünde   EVYAP AYAZAĞA fabrikasının ardından  30 Aralık 2009 Çarşamba günü Tuzla fabrikasında da aynı
eğitim çalışması gerçekleşmiştir. 

  

  

             “İşyerinde Endüstriyel İlişkiler” ve “İş yaşamında ve kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden
dili” konularının Yard. Doç. Sayim Yorgun ve Sn. Emel Güler Yılmaz tarafından  işlendiği  program çerçevesinde
üyelerimiz  kapsamlı bir eğitim almış bulunmaktadırlar. 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI / Haber Tarihi : 31.12.2009 
14:22:41  

 

TEKEL İŞÇİSİNİ SEFALETE SÜRÜKLEYEN ZİHNİYET, TÜTÜN FONU’NU
KALDIRARAK ÜLKE TÜTÜNCÜLÜĞÜ, EKONOMİSİ VE KAMU SAĞLIĞINA 
DA ZARAR VERİYOR… 

  
 Bilindiği üzere, 28/05/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun ile düzenlenen ancak, 21/02/2001 tarihli ve 4629

sayılı Kanun ile kesintileri Genel Bütçe’ye irat kaydedilen Tütün Fonu; Virginia, Burley ve vasıflı şark tipi tütün
ekiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, tütün ekicilerinin desteklenmesi ve eğitilmesi, tütün borsasının kurulması, 
tütün üretici kooperatiflerinin finansmanı, sektörce kurulacak hangar ve kurutma tesisi gibi yatırımların, ülke 
dışında Türk tütününden mamul sigara fabrikalarının kurulması, TEKEL'in tütün mamullerinin, ihracatının,
desteklenmesi, amacıyla, çıkarılmıştı. 

  
Tütün fonu amacına uygun kullanılmamakla birlikte ithalata karşı piyasayı koruması bakımından 

ülkemiz tütün sanayicisini ve tütün üreticisini korur nitelikte ve sigara üretiminin de ithalat yerine yurt içinde 
üretilmesini teşvik eder mahiyetteydi. 
  

Bilindiği üzere, 05/11/2008 tarihinde yayınlanan “Avrupa Komisyonu Türkiye 2008 İlerleme Raporu”nun
Vergilendirme” başlıklı 16. Faslında, “…Tütün Fonunun ayrımcı olduğu, sadece ithal edilen tütün ve sigaraya yerli
ürünlere uygulanmayan özel bir vergi olarak uygulandığı…” ifadelerine yer verilmiştir.  
                   
            31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı (5 inci mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “AB Müktesebatının
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nın “Vergilendirme” başlıklı faslında “…ithal tütün ve ithal
sigaralara ilişkin ayrımcı vergilendirmenin önemli ölçüde azaltılmasına yönelik uygulanabilir adımların atılması ve 
bunların dışında kalan ayrımcı vergilendirmenin ivedilikle kaldırılması amacıyla, Komisyon’un da kabul ettiği ve
kilometre taşlarının, belirlendiği, bir, planın, sunulması…”,istenmiştir. 
  
  
  

2009 senesinin Mayıs ayında basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Tütün Fonu kesintisinin
2010’dan başlayarak 2018’e kadar sıfırlanmasının taahhüt edildiği bildirilmiştir. 

  
14/10/2009 tarihinde yayınlanan “Avrupa Komisyonu Türkiye 2009 İlerleme Raporu”nun

“Vergilendirme” başlıklı 16. Faslında da, “. Tütün Fonu ayrımcı bir uygulamadır. Sadece ithal edilen tütün ve 
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sigaraya, yerli ürünlere uygulanmayan özel bir vergi uygulanmaktadır. …ithal tütün üzerindeki ayrımcı
vergilendirmenin aşamalı olarak tamamen kaldırılmasına yönelik açık hedefler ortaya koyan bir eylem planının 
18 Mayıs 2009 tarihinde kabul edilmesi ile birlikte, özel tüketim vergileri konusunda bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir…” ifadeleri yer almıştır. 

  
          29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu
Tutarlarının Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nın 1inci maddesinde,  “25/12/2008 tarihli ve 
2008/14483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük 
Tarife Cetvelinin aşağıda belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallardan alınan
tütün fonu tutarı 0 (sıfır) TL olarak belirlenmiştir.”denilmektedir. 
  
          Ancak, yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı dikkatle incelendiğinde tütün mamulleri ithalatından alınan
fonun yanı sıra tütün ithalatından alınan fonun da, kullanılan tütünlerin büyük bir kısmı için sıfırlandığı
anlaşılmaktadır 
  

Tütün Fonu’nun amacına uygun kullanılmaması yüzünden; 
  
ü    Ülkemizde tütün üretimi azalmış, buna karşılık 1988 yılında sadece 600 ton olan ithalat 2009 yılı sonu 
itibarıyla 90.000 tonlara ulaşmış ve ülke ekonomisi zarar görmüştür, 
  
ü    Sadece tütün yetiştirilebilen kıraç toprakların sağladığı rant ortadan kalkmıştır, 

  
ü    Kıraç topraklar erozyona, üreticileri ise büyük kentlerin varoşlarında işsizliğe mahkûm olmuştur, 

  
ü    TEKEL’in sigara birimi özelleştirilmiş, yaprak tütün birimlerinin 2010 yılı başında kapatılması kararı alınmış, 4-
C’ye mahkûm edilen çalışanlar ise Ankara’da üzerlerine biber gazı sıkılarak havuza dökülmüştür, 

  
ü    Pazarın tamamı çokuluslu sigara şirketlerinin eline geçmiş, dışarıya gelir transferi artmıştır. 
  

29/12/2009 tarihli ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu
Tutarlarının Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ile ithal edilen tütünlerin bir kilogramı üzerinden 3 dolar, 
bir paket sigaradan 40 sent olarak alınan Tütün Fonu, 01/01/2010 tarihinden itibaren her türlü tütün
mamulünün ithalatında kaldırılırken, “homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütünler”de de
kaldırılmaktadır. 
  

Bu Karar’dan rahatlıkla çıkartılan sonuç şudur:  “Avrupa Komisyonu Türkiye 2009 İlerleme Raporu”nda
Tütün Fonu konusunda ülkemizden istenenden daha fazlası Avrupa üzerinden çokuluslu sigara şirketlerine yeni 
yıl hediyesi olarak ikram edilmiştir. 
  

Tütün Fonu’nun amacına uygun kullanılmaması yüzünden oluşan yukarıda saydığımız kayıplar, bu Karar 
ile daha da artmakta, hatta kamu sağlığına ilişkin boyut kazanmaktadır. 
  

Çünkü, bu yeni yıl hediye paketi içerisinde çokuluslu şirketlerin ürettikleri 1 kg sigaranın maliyetini,
hammadde maliyetinin ucuzlatılması nedeniyle en az yüzde 15 azaltan sponsorluk söz konusudur. 

  
Bu gün için Amerikan Blend harmanlarda kullanmak üzere ithal ettiği tütününün yaklaşık %25’ini 

oluşturan “homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütünler” in bu yıldan başlayarak harmanlarda daha çok
kullanılmaya başlayacağını, dolayısı ile daha çok ithal edileceğini söylemek için kahin olmaya gerek yoktur.
Üretim maliyetlerini direkt olarak ilgilendiren bu düzenlemeden sigara endüstrisi azami ölçüde faydalanırken
Hazinemiz de o oranda kayba uğrayacaktır. 
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Tütün fonunun varlığının sadece gelir getiren bir unsur olmayıp aynı zamanda ülkemiz tütün üretiminin
de sigortası olduğunu, ithalatı artıracak her adımın tütün üretimimizi olumsuz etkileyeceğini ve ancak bu fon 
sayesinde Türk tütüncülüğünün, büyük oranda desteklenen uluslararası rakiplerine karşı korunabileceğini 
yeterince anlatamamış olmalıyız ki yönetenlerimiz, hiç olmazsa AB ve ABD gibi ülkelerde hala üreticiler 
desteklenirken Türk tütüncülüğünü desteklemek bir yana onu koruyan yegane unsur olan tütün fonunu 
kaldırmakta sakınca görmemişlerdir. 

  
01 Ocak 2010 tarihinden itibaren 22 tütün ürününden fon kaldırılırken aynı tarihten itibaren tütün

mamullerinden alınan maktu ve nispi vergilerin yükseltilmesinden anlaşıldığına göre yönetenlerimiz yine tüccar 
hesabı yapmış, tütün fonunun kalktığı kalemlerdeki gelir kaybını yükseltilen vergilerle telafi yoluna gitmiş sigara
endüstrisinin maliyetini düşürürken tütün mamulü tüketen insanlarımızın cebinden bunu telafi ederken Türk
tütüncülüğünü ve tütün üreticilerini ilgilendiren olumsuz sonuçlarını da görmezlikten gelmeyi seçmiştir.          

  
            Ülkemizin de 2004 yılında imza koyarak taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin (TKÇS) 5/3 
maddesi, “Taraflar tütün kontrolü ile ilgili halk sağlığı politikaları geliştirilmesinde ve uygulanmasında, ulusal
kanunlar doğrultusunda, bu politikaları tütün endüstrisinin ticari ve diğer çıkar çevrelerinden koruyacaklardır.”
hükmünü taşımaktadır. 
          
          Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) esas alınarak hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı (UTKP) 
ve Eylem Planının “Fiyat ve Vergilendirme” başlığının hedefi, “Sigara vergi yükünü 2012 yılına kadar % 80’in 
üzerine çıkarmak” şeklindedir.  
  
  
  
  
  

Bu durumda Tütün Fonu’nun kaldırılması, kamu sağlığı açısından uluslararası sözleşmenin hükümlerine 
ve ulusal programın hedeflerine aykırıdır. 

  
TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRETİCİSİ GÖZDEN ÇIKARILDI… 

  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” ile

hangi havzada hangi ürünlerin destekleneceği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ülkemiz tarım arazilerini 30 ayrı tarım 
havzasına ayıran ve hangi havzada hangi ürünlerin yetiştirileceğinin, hangi ürünlere ne oranda destekleme 
yapılacağının belirlendiği bu projede, maalesef tütün bulunmamaktadır. Yılda 400 milyon dolarlık ihracat getirisi 
olan tütünün, uygulama kapsamı dışında tutulmuş olması tarafımızca şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Zira, 30
havzanın 23’ünde tütün yetiştirilmekte, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre,
halen 180.735 üretici ailesi 145.000 hektar alanda 93.403 ton tütün üreterek geçimlerini temin etmekte, 
Onbinlerce sektör çalışanı da tütün sayesinde istihdam edilmektedir.  
             

    Yönetenlere ve yetkililere sormak istiyoruz; 
  

Ø 400 senedir bu topraklarda tütün üreten üreticiler neden görmezden  gelinmektedir? 
  

Ø Ülkemizde üretilen tütünlerin % 75’i ihraç edilmektedir. Tütün ihracatından sağlanan gelire ülkemizin
ihtiyacı kalmamış mıdır? 
  

Ø Şark tipi tütün üretiminde ve ihracatında dünya birincisi ülke Tütün Fonu kaldırılarak ithalatçı konumuna 
düşürülmektedir. Neden? 
  

Ø Üreticiler tütün üretmekten vazgeçerek alternatif ürün ve geçim yolları mı keşfetmişlerdir? 

Sayfa 7 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



EN ANLAMLI YILBAŞI KUTLAMASI / Haber Tarihi : 31.12.2009 09:37:33  
 

  
Ø Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı’nda belirtilen “tütün üretiminden vazgeçen veya

vazgeçirilen üreticilerle, sektörden uzaklaşmak durumunda kalan tütün işçilerinin alternatif ürünlere ve 
ekonomik faaliyetlere geçişlerini tamamlama, sürdürülebilir alternatif geçim yollarının geliştirilmesini 
sağlamak” hedefi ne zaman gerçekleştirilecektir?  
  

Sonuçta, Tütün Fonu kesintilerinin devam ettirilerek amacına uygun kullanılması, tütün üreticilerinin ve
tütün işçilerinin mağdur edilmemesi, TEKEL’in yaprak tütün biriminde çalışan Tütün Eksperlerinin mesleklerini
icra edebilecekleri kurum ve kuruluşlarda istihdamlarının sağlanması için yönetenleri bir kez daha göreve
çağırıyoruz. 

  
  
  
                                                                                                    YÖNETİM KURULU 

 
Etiketler:  Avrupa Komisyonu , Türk tütünü , Tütün Fonu , Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi , tütün mamulleri , 
Ulusal Tütün Kontrol Programı 

Tekel işçisinin direnişi 2009' un son günü 17. gününe giriyor. İşçiler yeni yıla sanatçıların dayanışma 
konseri ile girecekler.  

TEKEL işçileri Ankara'da direnişlerine devam ederken TEKEL işçilerine destek de büyüyor. Edip Akbayram,
Sabahat Akkiraz, Sevinç Eratalay bugün Ankara'da işçilerin yanında olacak. TEKEL işçileri yeni yıla Ankara halkının
ve sanatçıların desteği ile girecekler. 

TEKEL işçileri için hazırlanan program 17.00'de başlayacak. 

7. günden beri çıkmakta olan TEKEL İşçisinin Direniş Günlüğü’nün 17. sayısında da 2010 yılının AKP’ye ve işçilere
ne getireceği konusu işlendi: 

“Yeni yıla girerken halkın sanatçıları TEKEL işçisinin yanında olacak. Ankara halkı TEKEL işçisinin yanında olacak. 
2010' u hep birlikte türkü söyleyerek karşılayacağız. 

Peki AKP' li vekiller, bakanlar, Tayyip Bey siz nerede olacaksınız? Sofranızı hangi hak yiyenle paylaşacaksınız.
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SANAT DÜNYASINDAN TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK / Haber Tarihi : 31.12.2009 
09:27:21  

 

Çoçuklarınızı yarın hangi yüzle kucaklayacaksınız? Binlerce baba, anne çocuklarından uzakta olacak. Sıcak 
yemekler bir kez daha boğazınıza takılmadan nasıl geçecek? 2009' u zor ettiniz. 2010 ' u kaybedeceksiniz. Emin
olun. Çünkü hak yemektesiniz. Çünkü hakkını almak için işçiler bir ateş yaktı. Sönmeyecek bir ateştir bu. 

Bugün direnişin 17. günü. Bugün 2009 bitecek. 2010’a Edip Akbayram, Sabahat Akkiraz, Sevinç Eratalay’ın TEKEL 
işçisi için söyleyeceği türkülerle gireceğiz. Sadece onlar değil onların türküleriyle binlerce çocuk, işçi, emekçi,
anne kalbi Sakarya Meydanı'nda TEKEL işçisiyle birlikte atacak. Hakkını arayan yalnız kalmayacak. TEKEL işçisi 
asla yalnız yürümeyecek! 

Siz yalnız kalacaksınız Tayyip Bey! Siz ve sizin gibiler, bakanlarınız, vekilleriniz, patronlarınız yalnız kalacaklar bu 
gece ve 2010 boyunca.Yetimin hakkını oğullarına aldıkları gemilere istifleyenler, dolar milyarderleri yalnız
kalacak. İnsanı insana kul eden zihniyetiniz, paranın padişahlığı yalnız kalacak. Amerikanız ve paracıklarınız 
kalacak sadece... Biz işçiler meydanlarda, hep birlikte olacağız Tayyip Bey. Hep birlikte yetimin hakkını geri
alacağız. 

2010 yılında hakkını isteyen işçiye saygı göstermeyi öğreneceksiniz Tayyip Bey. Bilmemek ayıp değil 
öğrenmemek ayıptır. İşçiler öğretecekler bu yıl. İşçiyle domuzu ayırt etmeyi de öğreneceksiniz. Deniz bitti Tayyip
Bey! 2010' u siz kaybedeceksiniz. Biz kazanacağız !!! 

Ankara Halkı bugün saat 17:00' dan itibaren Sakarya Meydanı' nda buluşuyoruz! 

TEKEL işçileri olacak, Edip Akbayram, Sabahat Akkiraz, Sevinç Eratalay olacak bir de sen olacaksın. Hep birlikte
söyleyeceğiz. Tayyip Bey ve AKP artık yalnız kalacak!!!” 
  

 
Etiketler:  dayanışma konseri , Edip Akbayram , Sabahat Akkiraz , Sevinç Eratalay , TEKEL işçileri için hazırlanan , 
TEKEL işçilerine destek , TEKEL İşçisinin Direniş Günlüğü 

Sanatçılar Yavuz Bingöl ve Saadet Işıl Aksoy TEKEL işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Yavuz Bingöl 
''sıkıntılarına ortak olmak ve direnişlerine destek vermek için geldiklerini'' dile getirdi.  
 
Ankara'da Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerine, demokratik kitle örgütlerinin
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destek ziyaretleri sürüyor. 

  

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Derneği ve Sağlık Emekçileri Sendikası yetkililerinden oluşan bir 
heyet, işçileri ziyaret etti. TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, burada yaptığı konuşmada bugün sağlık alanındaki 
sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri olarak 2009 yılında sağlık alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek
üzere bir araya geldiklerini söyledi. 

  

Sağlık sorunlarını değerlendirdikten sonra TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla Türk-İş Genel Merkezi'ne 
geldiklerini belirten Bilaloğlu, kendi mücadelelerinin anlamlı olması için TEKEL işçilerinin yanında olmaları 
gerektiğini kaydetti. 

  

CHP'LİLERDEN ZİYARET  
CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, destek ziyaretinde bulunduğu TEKEL işçilerine ''Tüm Türkiye arkanızda. 
Bu mücadele, Türkiye'nin simge bir mücadelesi oldu'' dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya 
Belediye Başkanı Bülent Tanık, CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bir grup CHP'li, Türk-
İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerini ziyaret etti. 

  

Okay, burada yaptığı konuşmada, TEKEL işçilerinin mücadele kararlılığının 15 günü aşkın süredir devam ettiğini 
söyledi. TEKEL işçilerinin kara kışta emek ve hak mücadelesi için Ankara'ya geldiğini belirten Okay, ''Sizin bu
mücadelenize karşın siyasi iktidar 'Biz bunları püskürtürüz. Ankara'ya sokmayız' dedi. Ama siz Abdi İpekçi'de bir 
aradaydınız. Yüzünüze biber gazı sıktılar, copla saldırdılar. Ama siz dimdik ayaktasınız'' diye konuştu. 

  

TEKEL işçilerinin mücadelesinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Okay, bütün Türkiye'nin TEKEL
işçilerinden bahsettiğini söyledi. Okay, ''Yetimlerin hakkını kimlerin yediğini en iyi TEKEL işçisi biliyor. TEKEL'in
fabrikalarının içki bölümlerini satıp nasıl milyonları çarçur ettiklerini, tütünü satıp nasıl milyar dolarları çarçur
ettiklerini en iyi tekel işçisi biliyor'' dedi. 

  

İçinde bulunulan Muharrem ayında yurdun dört bir yanından TEKEL işçilerinin Ankara'ya geldiğini belirten Okay,
''Siz zulmedenlere, zalimlere karşı bu kararlı mücadelenizi sürdürüyorsunuz'' ifadesini kullandı. 

  

Okay, bir işçinin ''Buraya gelemeyen vekiller nerede?'' diye sorması üzerine,''Gelecek yüzleri mi var? Nasıl 
gelsinler buraya?'' karşılığını verdi. 

  

CHP'nin, mücadelelerinde sonuna kadar işçilerle beraber olduklarını söyleyen Okay, işçiler ne bedel
ödeyeceklerse kendilerinin de o bedeli ödemeye hazır olduklarını ifade etti. ''Tüm Türkiye arkanızda. Bu
mücadele, Türkiye'nin simge bir mücadelesi oldu'' diyen Okay, ''Bir direniş kararlılığı oldu. ülkede ilk defa işçi 

Sayfa 10 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



TÜRK-İŞ OCAK&acute;TA İŞ BIRAKACAK / Haber Tarihi : 31.12.2009 09:17:35  
 

kesim böyle dimdik ayakta duruyor. Bunun için tekel işçilerinin aynı bir özelliği var'' diye konuştu. 

  

AŞURE DAĞITILDI  
Muharrem ayının geleneksel yiyeceği aşurenin pek çok malzemeden oluştuğunu anlatan Okay,  ''Hepsi bir araya
gelince başka bir tat oluyor. O, işte bir birlik, bir beraberlik, işte bir açılım...'' değerlendirmesinde bulundu. Okay, 
konuşmasının ardından gazetecilerin, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki aramalara ilişkin bir sorusu 
üzerine, devam eden bir süreçle ilgili yorum yapmanın yanlış olacağını söyledi. Daha sonra Yenimahalle Belediye 
Başkanı Yaşar, işçilere aşure dağıttı. 

  

Öte yandan, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup ile Emekli-Sen'e üye bir heyet de işçileri ziyaret
etti. 

  

İşçilere destek ziyaretinde bulunan merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, verilen hakların geri 
alınamayacağını belirterek, işçilere mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulundu. Ecevit, verdiği desteğin 
simgesi olarak bir mum yaktı. (AA) 

 
Etiketler:  Bülent Ecevit , CHP Grup Başkanvekili , Hakkı Süha Okay , TEKEL işçileri , Yavuz Bingöl 

Türk-İş Başkanlar Kurulu yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından Ocak ayında iş bırakacağını açıkladı. 

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Türk-İş Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerlerde emek ve meslek 
örgütlerinin de davet edilmesiyle geniş katılımlı bir dizi miting düzenleneceğine karar verildiğini açıkladı. 

TEKEL işçileri Türk-İş’in aldığı bu kararı protesto etti. Bir ara işçiler ve Türk-İş yöneticileri arasında tartışma 
yaşanınca Tekgıda-İş Sendikasi Başkanı, işçileri sakinleştirmeye çalıştı. 

Sakinleşen işçiler slogan atarak eyleme devam edeceklerinin kararlılığını gösterdiler. 
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TÜRKİYE&acute;DE HAYAT DURACAK / Haber Tarihi : 30.12.2009 16:05:29  
 

İşçilere Destek Ziyaretleri  
Eylemlerinin 16’ncı gününe gelen TEKEL işçilerini, siyasetçilerden sanatçılara birçok kişi ziyaret ediyor. 

CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay çeşitli ilçe belediye başkanları ile birlikte bugün işçilere aşure dağıttı. 

Sanatçı Yavuz Bingöl de işçilere destek verdi. 

 
Etiketler:  CHP Grup Başkan Vekili , TEKEL işçileri , Türk-İş Başkanlar Kurulu , Yavuz Bingöl 

Türk-İş Başkanlar Kurulu olağanüstü toplandı ve 8 Ocak, 15 Ocak ve 22 Ocak'ta çalışmama hakkını
kullanma kararı aldı. AKP il binaları önünde basın açıklamaları yapacak olan Türk-İş, diğer emek ve 
meslek örgütlerini davet ederek bir dizi miting yapmayı kararlaştırdı. 
 
Çalışma hayatında yaşanan gerilim devam ediyor. İşçi, hükümete sesini duyurmak için 3 gün çalışmama hakkını 
kullanacak. Türk-İş’e bağlı işçiler; 8, 15 ve 22 Ocak tarihlerinde; üç Cuma üst üste; işe gitmeyecek. AKP il 
merkezleri önünde kitlesel basın toplantıları yapılacak; diğer emek ve meslek örgütleriyle bir dizi miting
düzenlenecek. 

Başbakan Erdoğan’ın ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem’ diyerek eylemdeki Tekel işçilerinin taleplerinin 
karşılanmayacağı mesajından sonra, bugün olağanüstü toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu bir dizi karar aldı. 

Türk-İş, Başbakan Erdoğan’ı işçilere ve onların sendikalarına karşı dostça yaklaşmaya; onların istek ve taleplerine 
karşı duyarlı olmaya çağırdı. 30 Aralık’ta alınan ‘sürekli eylem’ kararı gereği 8 Ocak, 15 Ocak ve 22 Ocak’ta 
çalışmama hakkının kullanılacağı duyuruldu.  

AKP il merkezleri önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacağı; diğer emek ve meslek örgütleriyle bir dizi miting
düzenleneceği bildirildi.  
İşte bugünkü Türk-İş Başkanlar Kurulu bildirisinde yer alan notlar: 

- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 2009 yılını çalışanlar açısından  “tüm zamanların en kötü yılı” olarak tanımladı; tüm 
bu yaklaşımların 2010 yılında da devam etmesi halinde, Türkiye’deki toplumsal dengelerin daha da bozulacağı
uyarısında bulundu.  
-2821 sayılı Sendikalar; 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası değiştirilmeden Çalışma ve Sosyal 
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EVYAP TUZLA FABRİKASINDA DA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 
TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 30.12.2009 18:59:01  

 

Güvenlik Bakanlığı’nın, toplu sözleşme yetkisi alan sendikaları ilan ettiği İşkolları İstatistiklerinde yöntem
değişikliği; çalışma yaşamında kaos yaratır. Öncelikle çalışma hayatını düzenleyen yasalarda değişiklik 
yapılmasını istiyoruz.  
- Eylemlerimiz, 8 Ocak, 15 Ocak, 22 Ocak tarihlerinde “çalışmama hakkımızı kullanarak” ve Ak Parti il binaları 
önündeki kitlesel basın toplantılarımızla sürecektir.   
- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,  TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerlerde diğer emek ve meslek
örgütlerinin de davet edilmesiyle geniş katılımlı bir dizi miting düzenlenmesine karar vermiştir.  

  

 
Etiketler:  AKP il merkezleri , çalışmama hakkı , emek ve meslek örgütleri , Tekel işçilerinin talepleri , Türk-İş 
Başkanlar Kurulu 

Sendikamızın “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde eğitim programlarının üyelere dönük 
bölümünde   EVYAP AYAZAĞA fabrikasının ardından  30 Aralık 2009 Çarşamba günü Tuzla fabrikasında da aynı 
eğitim çalışması gerçekleşmiştir. 

             “İşyerinde Endüstriyel İlişkiler” ve “İş yaşamında ve kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden 
dili” konularının Yard. Doç. Sayim Yorgun ve Sn. Emel Güler Yılmaz tarafından  işlendiği  program çerçevesinde 
üyelerimiz  kapsamlı bir eğitim almış bulunmaktadırlar. 
  
              
 
Etiketler:  Endüstriyel İlişkiler , EVYAP , Kurumsal Değişim ve Gelişim 
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EVYAP AYAZAĞA FABRİKASINDA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 
TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 29.12.2009 19:13:40  

 

TEKEL İŞÇİLERİ BUNU BAŞARACAK / Haber Tarihi : 30.12.2009 16:28:17  
 

        Sendikamızın “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde eğitim programlarının üyelere dönük 
bölümünde   EVYAP AYAZAĞA fabrikasında 29 Aralık 2009 Salı günü eğitim çalışması gerçekleşmiştir. 

             “İşyerinde Endüstriyel İlişkiler” ve “İş yaşamında ve kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden 
dili” konularının Yard. Doç. Sayim Yorgun ve Sn. Emel Güler Yılmaz tarafından  işlendiği  program çerçevesinde 
üyelerimiz  kapsamlı bir eğitim almış bulunmaktadırlar. 
  
             20 Aralık 2009 tarihinde üye işletmemizin Tuzla tesislerinde de gerçekleşecek  olan  eğitim programı, 
değerli üyelerimiz tarafından da büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilmiş olup, program sonrasında eğitimin içeriği 
ve sunumundan dolayı çalışanlar memnuniyetlerini ifade ederek, bu tür eğitimlerin sık sık tekrarlanması 
dileklerini ilettiler. 
 
Etiketler belirtilmedi. 

TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, ''Yükünüz çok büyük, ama Tekel işçileri bunu başaracaktır'' dedi. 
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TÜRK-İŞ&acute;TEN GENİŞ KATILIMLI MİTİNG KARARI / Haber Tarihi : 30.12.2009 
15:49:33  

 

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi, eylemlerini sürdüren Tekel işçilerinin, çalışanların,
gazetecilerin adına büyük bir mücadeleyi sürdürmek zorunda olduklarını belirterek, ''Yükünüz çok büyük, ama
Tekel işçileri bunu başaracaktır'' dedi. 
 
İpekçi ve beraberindeki sendika üyeleri, Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren Tekel işçilerine 
destek ziyaretinde bulundu. 
 
Ercan İpekçi burada yaptığı konuşmada, gazetecilerin soğuk havada polis copu ve gazı altında görevlerini 
yaparak işçilerin mücadelesine katkı sağladığını ifade etti. 
 
Uzun zamandır unutulan mücadelenin Tekel işçilerinin hak arama mücadelesiyle yeniden büyütüleceğini dile
getiren İpekçi, gazetecilerin de 12 Eylülün ardından 29 yıl sonra basın sektöründe ilk grevi gerçekleştirerek bir
mücadele başlattıklarını anımsattı. 
 
Epikçi, gazeteciler olarak Tekel işçilerinin mücadelesinden örnek aldıklarını belirterek, ''Asla bir adım geriye 
düşmeden, sabırla, yılmadan, emek mücadelesini geliştirmek zorundayız. Sizler bütün işçilerin, çalışanların,
gazetecilerin adına bu mücadeleyi sürdürmek zorundasınız. Yükünüz çok büyük ama Tekel işçileri bunu 
başaracaktır'' diye konuştu. 

 
Etiketler:  hak arama mücadelesi , Tekel işçileri bunu başaracaktır , Tekel işçilerine destek , TGS Genel Başkanı 

Türk-İş Başkanlar Kurulu, "sürekli eylem" kararı çerçevesinde Türk-İş Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği
tarih ve yerlerde diğer emek ve meslek örgütlerinin de davet edilmesiyle geniş katılımlı bir dizi miting 
düzenlenmesine karar verdi. 

Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun Konfederasyon Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi. 
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Başkanlar Kurulu bildirisini genel merkez önünde eylemlerini sürdüren 
TEKEL işçilerine açıkladı. 
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İŞÇİLER YİNE HAYATI DURDURACAK / Haber Tarihi : 30.12.2009 15:45:28  
 

Kumlu, "Türk-İş göreve, genel greve" diye slogan atan işçilere, "görevdeyiz" yanıtını verdi. Eylemin başarılı 
olması için tüm yöneticilerin ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kumlu, ufak tefek eksikliklerin de 
olabileceğini söyledi. 
 
Bu yılın çalışanlar açısından "tüm zamanların en kötü yılı" olduğunu ifade eden Kumlu, tüm bu yaklaşımların 
2010'da da devam etmesi halinde Türkiye'deki toplumsal dengelerin daha da bozulacağı uyarısında bulundu. 
 
Alınan zam kararlarının yeni yıla ilişkin umutların ilk günden kırılmasına neden olduğunu dile getiren Kumlu, 
geçim zorluğu içindeki halkın yeni zam kararlarıyla daha da bunaltılmaması gerektiğini kaydetti. 
 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası değiştirilmeden Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın toplu sözleşme yetkisi alan sendikaların ilan ettiği iş kolları istatistiklerinde 
yöntem değişikliği yapmasının çalışma yaşamında kaos yaratacağını savunan Kumlu, bunun için öncelikle 
çalışma hayatını düzenleyen yasalarda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. 
 
Kumlu, "Türk-İş Başkanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti, işçilere ve onların 
sendikalarına karşı dostça yaklaşmaya ve onların istek ve taleplerine karşı duyarlı olmaya çağırmaktadır. Türk-İş 
Başkanlar Kurulu, 23 Aralık 2009 tarihinde yaptığı toplantıda, sürekli eylem kararı almış, bu çerçevede eylemlerin 
ilk adımları hayata geçirilmiştir. Türk-İş Başkanlar Kurulu, başarılı geçen eylemlerimiz için teşkilatımıza ve bize 
destek veren emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler ile yazılı ve görsel medyaya teşekkür etmektedir.  
 
Eylemlerimiz 8 ocak, 15 ocak, 22 ocak tarihlerinde 'çalışmama hakkımızı kullanarak' ve AK Parti il binaları 
önündeki kitlesel basın toplantılarımızla sürecektir. Türk-İş Başkanlar Kurulu, Türk-İş Yönetim Kurulu'nun 
belirleyeceği tarih ve yerlerde diğer emek ve meslek örgütlerinin de davet edilmesiyle geniş katılımlı bir dizi 
miting düzenlenmesine karar vermiştir" diye konuştu. 

 
Etiketler:  AK Parti il binaları , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , TEKEL işçileri , Türk-İş Başkanlar Kurulu 

TÜRK-İŞ, bugün gerçekleştirdiği Başkanlar Kurulu toplantısında emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla
geniş katılımlı bir dizi miting düzenleme kararıyla, 8 Ocak, 15 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde AKP İl
Başkanlığı binası önünde kitlesel basın açıklaması yapma kararı aldı. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 16 gündür eylem yapan TEKEL işçileriyle ilgili durum değerlendirmesi amacıyla yaptığı
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TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ (30 Aralık 2009 - Ankara) / Haber Tarihi : 
30.12.2009 15:10:15  

 

toplantı sonunda bir bildiri yayınladı. toplantı sonunda yayınlanan bildiride, 8 Ocak, 15 Ocak ve 22 Ocak 
tarihlerinde “çalışmama hakkını” kullanarak AKP il Başkanlığı binası önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacağı
bildirildi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bildirisinde, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarih ve yerlerde diğer
emek ve meslek örgütlerinin davet edilmesiyle geniş katılımlı bir dizi miting düzenleneceğini açıkladı. 

Bildiride, 2009 yılının çalışanlar açısından “tüm zamanların en kötü yılı” değerlendirmesinde bulunularak, bu
yaklaşımların devam etmesi durumunda 2010 yılında Türkiye’deki toplumsal dengelerin daha da bozulacağı
uyarısı yapıldı. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bildirisinde, alınan zam kararlarının yeni yıla ilişkin umutları ilk günden 
kırdığı da savunularak, halkın yeni zamlarla bunaltılmaması gerektiği belirtildi. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bildirisinde, çalışma yaşamını düzenleyen yasalarda değişiklik yapılmasını isteyerek,
TEKEL işçilerinin ve itfaiye işçilerinin mücadelesi ile Şeker-İş Sendikası’nın özelleştirmelere karşı düzenlediği 
mitingleri desteklendiği açıklandı. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bildirisinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ve
hükümeti işçilere ve sendikalara karşı dostça yaklaşmaya ve onların istek ve taleplerine duyarlı olmaya da
çağrıldı. (ANKA) 

 
Etiketler:  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , TEKEL işçilerinin ve itfaiye işçilerinin mücadeles , TÜRK-İŞ Başkanlar 
Kurulu 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 30 Aralık 2009 tarihinde, alınan “sürekli eylem” kararı gereği olağanüstü toplanmış ve
aşağıdaki bildiriyi yayınlamıştır 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2009 yılını çalışanlar açısından değerlendirmiştir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu değerlendirmesinde;  krize karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle işsizleşmenin
ve esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştığı; Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmediği;  İşçileri
köleleştirmeye yönelik uygulamaların sürdürüldüğü,  4/C ve benzeri uygulamalar ile bu yaklaşımın desteklendiği; 
İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmaya devam edildiği; Çalışma hayatını düzenleyen yasaların
2009 yılında da demokratikleştirilmediği; Vergi adaletinin sağlanamadığı; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasası’nın çalışanları mağdur eden olumsuzluklarının giderilmediği;  TÜRK-İŞ’in belirleme ayıbına ortak
olmadığı asgari ücretin 2009 yılında da yine sefalet ücreti olarak belirlendiği; İş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
aksaklıkların giderilmemesi nedeniyle  ölümlü iş kazalarının devam ettiği; I Mayıs kutlamaları; Tekel işçileri ve
İtfaiye işçilerinin eylemleri başta olmak üzere emek ve meslek örgütlerinin eylemleri karşısında 2009 yılında da 
“orantısız güç” kullanılmaya devam edildiği; 2009 yılında sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmek bir yana, ön
yargılı tavırlarla varolan diyalog mekanizmalarının da işlevsiz hale getirildiği, tespitlerine yer vermiş; bu 
sorunların giderilmesinin aynı zamanda TÜRK-İŞ’in talep ve isteklerini oluşturduğunu belirlemiştir.   

 TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu tüm bu tespitlerden hareketle 2009 yılını çalışanlar açısından  “tüm zamanların en 
kötü yılı” olarak tanımlamış, tüm bu yaklaşımların 2010 yılında da devam etmesi halinde, Türkiye’deki toplumsal 
dengelerin daha da bozulacağı uyarısında bulunmuştur. 
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TEKEL İŞÇİLERİNİN EYLEMİNDE 15. GÜN BİTTİ / Haber Tarihi : 30.12.2009 09:57:28  
 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, alınan zam kararlarının yeni yıla ilişkin umutların ilk günden kırılmasına vesile
olduğuna dikkat çekmekte, geçim zorluğu içindeki halkın yeni zam kararlarıyla daha da bunaltılmaması 
gerektiğine vurgu yapmaktadır.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 2821 sayılı Sendikalar; 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası 
değiştirilmeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, toplu sözleşme yetkisi alan sendikaları ilan ettiği 
İşkolları İstatistiklerinde yöntem değişikliği yapmasının çalışma yaşamında kaos yaratacağını düşünmekte, 
öncelikle çalışma hayatını düzenleyen yasalarda değişiklik yapılmasını istemektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu TEKEL işçilerinin ve  itfaiye işçilerinin mücadelesi ile Şeker-İş Sendikamızın
özelleştirmelere karşı mitingleri düzenlediği mitingleri desteklemektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Hükümeti, işçilere 

ve onların sendikalarına karşı dostça yaklaşmaya ve onların istek ve taleplerine karşı duyarlı olmaya 
çağırmaktadır. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,  23 Aralık 2009 tarihinde yaptığı toplantıda yukarıda 2009 yılı değerlendirmesinde de
ifade edilen sorunlarımızın giderilmesi için “sürekli eylem” kararı almış, bu çerçevede eylemlerin ilk adımları 
hayata geçirilmiştir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu başarılı geçen eylemlerimiz için teşkilatımıza, bize destek veren emek ve meslek
örgütleri, siyasi partiler ile yazılı ve görsel medyaya teşekkür etmektedir.  

 Eylemlerimiz, 8 Ocak, 15 Ocak, 22 Ocak tarihlerinde “çalışmama hakkımızı kullanarak” ve AK Parti il binaları 
önündeki kitlesel basın toplantılarımızla sürecektir.  

 TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,  TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerlerde diğer emek ve meslek
örgütlerinin de davet edilmesiyle geniş katılımlı bir dizi miting düzenlenmesine karar vermiştir.  

 
Etiketler:  2821 sayılı Sendikalar; 2822 sayılı Toplu İş Sözle , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu , TÜRK-İŞ 
Yönetim Kurulu 
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Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren işçilere, çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendika ve siyasi parti 
temsilcileri de destek ziyaretlerinde bulunuyor.  
 
Atatürkçü Düşünce Derneği Ankara Şubesi'ne üye bir grubun "aşure" dağıttığı işçilere öğlen yemeği olarak da
Türkiye Maden-İş Sendikası tarafından kumanya dağıtıldı.  
 
TEKEL çalışanlarını ziyaret eden Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ise, belediye olarak ellerinden geldiği 
kadar işçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaklarını belirtti.  
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu da, Başkanlar Kurulu üyeleri ile TBMM'de gerçekleştirdiği CHP ziyaretinin 
ardından, TEKEL çalışanlarına hitap etti.  
 
TÜRK-İş Başkanlar Kurulu'nun aldığı kararların uygulanmasında eksiklikler olabileceğini söyleyen Kumlu, bu
eksikliklerden dolayı özür diledi.  
 
Kumlu, ancak, söz konusu kararların asıl uygulayıcısının 81 ildeki şube başkanları ve sendika üyeleri olduğuna
dikkati çekti.  
 
Kendilerine destek veren tüm kuruluşlara teşekkür eden Kumlu, işçilerden de eylemi sağduyulu ve aklı selim 
içerisinde devam ettirmelerini, bunun dışına çıkarmak isteyenlere fırsat vermemelerini istedi. 

 
Etiketler:  TBMM , TEKEL çalışanları , TÜRK-İş Başkanlar Kurulu , Türk-İş Genel Başkanı 

Asgari ücret, 1 Ocak 2010'dan itibaren 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 577.01 TL olarak belirlendi
 
16 yaşından büyükler için gelecek yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2, ikinci 6 ayında yüzde 4,3 artırılacak. Asgari
ücrette, yıllık kümülatif artış yüzde 9.74 olacak. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirledi. 

Buna göre; asgari ücret, 16 yaşından büyükler için yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2 artırılacak. Böylelikle asgari 
ücret, brüt 729, net 577.01 liraya yükselecek. 
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Yılın ikinci 6 ayında, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için yüzde 4.3 oranında artırılacak. Böylece asgari ücret,
brüt 760.50, net 599.58 lira olacak. 

16 yaşından büyükler için asgari ücrete yapılan zam 2010 yılında kümülatif yüzde 9.74'ü bulacak. 

Asgari ücretin birinci 6 ayda işverene maliyeti 885.73, ikinci 6 ayda 924.01 liraya çıkacak. 

Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için gelecek yılın birinci 6 ayında brüt 621, net 499.62 liraya ulaşacak. 

Yılın ikinci 6 ayında, asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için brüt 648, net 518.97 liraya çıkacak. 

16 yaşını doldurmamış işçiler için uygulanacak asgari ücretin işverene maliyeti yılın birinci 6 ayında 793.94, ikinci 
6 ayında 828.39 liraya ulaşacak. 

Kapıcılar için asgari ücret, yılın ilk 6 ayında brüt 729, net 619.65 lira, yılın ikinci 6 ayında brüt 760.50, net 646.42 
lira olacak. 

Asgari ücret, halen 16 yaşından büyükler için brüt 693, net 546.48 lira, 16 yaşından küçükler için brüt 589.50, net 
472.32 lira olarak uygulanıyor. 

AA 

 
Etiketler:  16 yaşından büyükler için , Asgari ücret , asgari ücrete yapılan zam , Tespit Komisyonu 

Sendikamızın “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde eğitim programlarının üyelere dönük 
bölümünde   EVYAP AYAZAĞA fabrikasında 29 Aralık 2009 Salı günü eğitim çalışması gerçekleşmiştir. 

             “İşyerinde Endüstriyel İlişkiler” ve “İş yaşamında ve kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden 
dili” konularının Yard. Doç. Sayim Yorgun ve Sn. Emel Güler Yılmaz tarafından  işlendiği  program çerçevesinde 
üyelerimiz  kapsamlı bir eğitim almış bulunmaktadırlar. 
  
             20 Aralık 2009 tarihinde üye işletmemizin Tuzla tesislerinde de gerçekleşecek  olan  eğitim programı, 
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TEKEL İŞÇİLERİ YİNE SOKAKLARDAYDI / Haber Tarihi : 30.12.2009 09:39:00  
 

değerli üyelerimiz tarafından da büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilmiş olup, program sonrasında eğitimin içeriği 
ve sunumundan dolayı çalışanlar memnuniyetlerini ifade ederek, bu tür eğitimlerin sık sık tekrarlanması 
dileklerini ilettiler. 
 
Etiketler belirtilmedi. 

15 gündür eylemleri süren tekel işçileri bugün yine Güvenpark'taydı. Eyleme bugün Genel Maden İşçileri 
Sendikası da katıldı. 
 
Tekel işçilerinin Ankara'daki eylemleri devam ediyor. Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri bugün MHP grubunu ziyaret
ettikten sonra Güvenpark'ta eylem yapan işçilere katıldı. Tekel işçilerine maden işçilerinden de destek geldi. 
 
İŞÇİLER BAŞBAKAN'IN DÜŞMANI DEĞİL 
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını
yedirtmem' sözlerine karşılık vererek, "Tekel işçileri yatarak değil çalışarak para kazanmak istiyor. İşçiler 
Başbakan Erdoğan'ın düşmanı değil" diye konuştu. 
 
Mustafa Kumlu, Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı sendika 
yöneticileri ile birlikte TBMM'yi giderek MHP grubu ile görüşme yaptı. Kumlu ve yöneticiler görüşmelerinin
ardından Güvenparkta kendilerini bekleyen işçilerle Türk İş Genel Merkezine doğru yürüdü. Ankara polisi işçilere 
kızılay metrosunun altından geçmelerini istemesi üzerine işçiler kabul etmeyerek kısa süreli gerginlik yaşandı.  
 
EKMEĞİMİZ ELİMİZDEN GİDİYOR 
 
 Kumlu yarın 11:30'da CHP grubunu ziyaret edeceklerini belirterek, "Çarşamba günü Türk İş Başkanlar Kurulu 
toplanarak karar verecek kendi aramızda değerlendireceğiz. 15 gündür sokaktayız. Bugüne kadar getirdiğimiz 
eylemi aynı kararlılıkla sürdürmenizi istiyorum." dedi. Kumlu, kamuoyunda 'Tekel işçileri ne istiyor' yönünde
tartışmalar yaşandığına dikkat çekerek, birileri tarafından tekel işçilerinin eylemini özelleştirme yönünde 
söylemler yapıldığını ifade etti. Kumlu, işçilerin ekmeklerinin ellerinden alındığını anlatarak şöyle devam etti: 
 
"Bize hak tanıyın kapanıyor işyerleri. Ekmeğimiz elimizden gidiyor, özelleştirme deniliyor. Başbakan 
Erdoğan İstanbul'da kabullenmeyecek ifadeler kullandı. Beni ve Türk İş topluluğunu üzmüştür. Bize 
yakışanı yapmaya devam edecektir. Biz bunun cevabını veririz ama yuh çekmek bize yakışmaz. Bize
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kızmış Başbakan 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirtmem' diyor. Tekel işçileri yatarak değil çalışarak 
para kazanmak istiyor. İşçiler Başbakan'ın düşmanı değil. Başbakan çözüm yollarını düşünmelidir" 
 
MADEN İŞÇİLERİNDEN TEKELCİLERE DESTEK 
 
Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren Tekel işçilerine destek olmak için Ankara’da bulunan Genel
Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yöneticileri, Şubeler Başkan ve profesyonel yöneticileri Tekel
işçileriyle buluştu. 
 
 Türk-İş Genel Merkezi önüne kortej oluşturarak gelen GMİS Heyeti, “Tekel işçisi yalnız değildir”, “Madenci,
Tekel omuz omuza”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Hükümet şaşırma, 
sabrımızı taşırma” sloganları attı. GMİS Kortejinin sloganlarına Türk-İş önünde bulunan Tekel işçileri de katıldı.
  

 
Etiketler:  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Güvenpark , Tekel işçisi yalnız değildir , Tüyü bitmemiş yetimin 
hakkı , Yaşasın sınıf dayanışması 

Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "saldırgan, suçlayıcı bir yaklaşımla", mağdur olan TEKEL
işçilerinin, işsiz kalma konusunda telaşlanmalarını anlamadan "yan gelip yatanlara, para vermiyoruz"
dediğini anlatarak, hükümetin yeni anlayışa gireceğini umut ederken, Erdoğan'ın dün hayal kırıklığı 
yarattığını belirtti. 
  
Erdoğan'ın, "Yetimin hakkını yedirmem" dediğine işaret eden Baykal, "Sanki Türkiye'de yetimin hakkını yemesi
söz konusu olan kesim TEKEL işçileri" diye konuştu. 
 
Başbakan Erdoğan'ın penceresinden olaylara bakınca, TEKEL işçilerinin, Türkiye'de yetim hakkı yeme çabasında 
olduğu şeklinde bir tablonun ortaya çıktığını belirten Baykal, "Bu insanlar, bahsettiği yetimlerin kendisi, mağdur
olan, hakkı korunması gerekenler onlar. Onlar, kimsenin hakkını yemeye çalışmıyor, kimse de bedava, yan gelip
yatma noktasında değil, bu insanlar, çalışmak, üretmek, emeğinin karşılığını almak istiyor. ... TEKEL'in içki 
bölümünü 292 milyon dolara sattın, alanlar kısa bir süre sonra 900 milyon dolara devretti. Nerede o 
yetimin hakkı? 900 milyon dolar eden bir işletmeyi, 292 milyona vererek, yediğin yetim hakkının
hesabını sen bir versene önce. 'Yetim hakkı yedirmem' diyerek, kahramanlık taslayarak, sanki milletin hakkını
koruyormuş gibi havaya girerek, işsiz bırakmanın mücadelesini vereceksin, Türkiye de seyredecek. Böyle bir şey
olur mu; rica ederim. Buna karşı hep birlikte sesimizi yükselteceğiz, merak etmeyin, tam bir dayanışma içindeyiz"
ifadesini kullandı. 
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4/C 
 
CHP Genel Başkanı Baykal, 4/C uygulamasını da eleştirerek, sosyal hukuk devletinde bunun düşünülemeyeceğini
kaydetti. Baykal, bunun, kaçak işçi çalıştırmak gibi bir durum olduğunu ifade ederek, 4/C'nin çalışma yaşamının
utanç tablosu olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi. 
 
Erdoğan'ın, Türkiye'yi, "Kürt açılımı yapacağız" diyerek, allak bullak ettiğini, işadamlarına Kürt açılımına destek 
vermediği için sitem ettiğini ifade eden Baykal, "Başbakan, bu işin karı söz konusu olsaydı, işadamlarına bunu 
söylemezdi. Şimdi zarar ortada, zararı paylaşmaya, zarara ortak etmeye çalışıyor. İşadamları akıllı, onlar zarara
ortak olurlar mı? İşin şaka tarafı bir yana, bu vahim bir konudur" diye konuştu.  
 
AK Parti Grup Başkanvekili'nin, Türklük sözünün Anayasadan çıkarılmasını teklif ettiğini, "Şantajların, tehditlerin, 
küfürlerin bini bir para olduğunu", kimsenin sesinin çıkmadığını kaydeden Baykal, "Bir ülkede huzur, istikrar 
sadece Hükümetin kendine özgü tercihleriyle tesis edilemez. Hele Hükümetin kafası karışıksa, o karışık kafa
ülkeyi büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakır. Türkiye'de, Türk-İş gibi, ülkenin ciddi büyük siyasi partileri gibi, 
işadamlarının oluşumları gibi önemli kuruluşların, ülkenin kimliğine, bütünlüğüne sahip çıkmasına ihtiyaç vardır.
Hep beraber sahip çıkmayı başarırsak, iktidardan kaynaklanan olumsuzlukları etkisiz kılmayı başarırız.
İşadamlarına, 'peşime takılmadınız' diye şikayet ediyor. Senin yaptığın hataya onlar da mı ortak olacaklar. İyi ki 
katılmamışlar, Türk-İş de katılmıyor. Onun bunun boş sözlerine aldanıp yola gideceksiniz, bir bakacaksınız, 'bu 
mu vardı burada' diye şaşıracaksınız. Ne olduğu bilinmeden bu sürece destek vermeme konusundaki mesafeli 
duruşunuzu ben de paylaşıyorum. Hükümetin, işçilerle ilgili büyük bir heyecan ve sevgiyle ilgilendiği tek konu;
İşsizlik Sigortası Fonu'nun nasıl kullanılacağı. Sadece onunla meşgul. O imkan, zenginlik, iktidarın ağzını
sulandırıyor. Onun dışında çalışma yaşamına, işçiye yönelik aynı yaklaşımı göremiyoruz" dedi. 
 
 Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu da, parlamentoda grubu bulunan 3 siyasi partiden randevu istediklerini
ancak, AK Parti Grubu'ndan cevap alamadıklarını anlattı.  
 
Kumlu, mücadelelerinin, ideolojik olarak değerlendirilmesinin kendilerini üzdüğünü, ideoloji yapmadıklarını dile 
getirdi. 4/C'nin farklı uygulandığına işaret eden Kumlu, parlamentoda 4/C kapsamında çalışanların ücretleri ile 
diğerlerinin aynı olmadığını kaydetti. Kumlu, sağduyulu hareket etmeye çalıştıklarını ancak, Başbakan Erdoğan'ın
konuşmalarının ortamı gerdiğini, sosyal devlet anlayışını göremediklerini söyledi.  
 
Çalışma hayatının, en zor dönemlerini yaşadığını ifade eden Kumlu, Baykal'a, çalışma hayatındaki sorunlara 
ilişkin bir dosya sundu. 

 
Etiketler:  4/C kapsamı , AK Parti Grubu , CHP Genel Başkanı Baykal , Kürt açılımı , TEKEL işçileri 
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Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Bursa Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünde
çalışan 142 işçi, yeni yıla Ankara'da girecek. 
 
Müdürlük önünde toplanan TEKEL işçileri adına açıklama yapan işçi temsilcisi Tahsin Gümüş, 31 Ocak 2009 
itibarıyla iş akitlerinin fesh edileceği, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesine göre başka kurumlara
yerleştirileceklerine ilişkin tebligatın kendilerine ulaştığını söyledi. 
 
4/C'ye geçirilmelerinin 20 yıllık tüm sosyal haklarının ellerinden alınması anlamına geldiğini iddia eden Gümüş, 
TEKEL işçileri olarak özlük hakları korunarak, diğer kurum ve kuruluşlarına yatay geçiş yaparak çalışmayı 
arzuladıklarını bildirdi. 
 
Gümüş, davalarının arkasında sonuna kadar duracaklarını belirterek, şunları kaydetti: 
 
''2005'te Köy Hizmetleri çalışanları İl Özel İdaresine, yine aynı yıl Telekom çalışanları diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına, 2004'te ise İzmit SEKA çalışanları, İzmit Büyükşehir Belediyesine özlük haklarıyla
geçmişlerdir. Bize de aynı şekilde muamele edilmesini bekliyoruz. Ankara'daki eylem yapan
arkadaşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. 2010 yılına Ankara'da gireceğiz. Haklarımızı alana kadar, geri
dönmeyeceğiz.'' 
 
AA 

 
Etiketler:  4/C maddesi , TEKEL işçileri , Tuz ve Alkol İşletmeleri , Tütün , Tütün Mamulleri 

ANKARA'da  eylem yapan Tekel işçilerine bir destek de görme engellilerden geldi. 

  

  

  

ANKARA'da eylem yapan Tekel işçilerine bir destek de görme engellilerden geldi. Altınokta Körler Derneği 
İstanbul Şubesi ve Türkiye Körler Federasyonu üyesi bir grup, bugün Cevizli'deki eski Tekel binası önünde basın
açıklaması yaptı.  
 
Kartal Cevizli'deki Tekel'e ait Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğü Cevizli
Yerleşkesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik görme engelli grup, Ankara'da eylem yapan Tekel işçilerine 
destek vermek için basın açıklaması yaptı. Türkiye Körler Derneği İstanbul Şubesi ve Altınokta Körler 
Federasyonu üyesi grup ellerinde pankartlarla hem kendi sorunlarını dile getirdi hem de Tekel işçilerine destek
verdi. Açıklama başlamadan önce Tekelden emekli olduğunu söyleyen bir kadın Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'a seslenerek, “Benim çocuğum 30 yaşında nasıl iş bulacak, Başbakan Erdoğan'a sandık başında 
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göstereceğiz. Tekel Cevizli'nin incisiydi, bugüne kadar başka hiçbir hükümet işçinin hakkını almadı” diye
konuştu. TEKEL’den emekli öfkeli kadın güçlükle sakinleştirildi.  
 
Yapılan açıklamada, Tekel işçilerinin yanında olunduğu ve desteklerinin devam edeceği belirtildi. Açıklamanın bir
bölümü görme engelliler için okuma kolaylığı sağlayan kabartma kağıt üzerinden yapılırken, açıklamanın son 
bölümünde de Görme Engelli vatandaşların sorunlarının giderilmesi istendi. Görme Engellilerin, Tekel işçilerine 
destek için önümüzdeki Çarşamba günü Ankara'ya yürümeyi planladıkları öğrenildi. Eyleme CHP Kartal İlçe 
Örgütü de destek verdi. 

 
Etiketler:  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Tekel işçilerine destek , Tütün , Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol 
İşletmeleri A.Ş 

TEKEL işçilerinin eylemi 15. gününde de devam ediyor. Özlük haklarıyla diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına geçebilmek 15 gündür eylem yapan TEKEL işçilerinin TÜRK-İŞ Genel Merkezi önündeki
bekleyişi sürüyor. 
 
Eylemin 10.gününde Başkanlar Kurulu’nu toplayarak sürekli eylemlilik kararı alan TÜRK-İŞ Yönetimi dün bu 
çerçevede 81 ilden gelen şube başkan ve yöneticileriyle Güvenpark’ta bir araya gelmişti. TÜRK-İŞ yöneticileri
burada yapılan basın açıklamasının ardından TBMM’ye giderek MHP grubunu ziyaret etmişti. TÜRK-İŞ yönetimi 
bugün de 30 kişilik bir heyetle TBMM’de CHP grubunu ziyaret edecek. Yarın da TÜRK-İŞ Başkanlar tekrar 
toplanarak durum değerlendirmesi yapacak.  
 
"İŞ AKDİ FESİHLERİ GELMEYE BAŞLADI"  
TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde eylem yapan ve Diyarbakır’dan gelen Müzeyyen Yalçın, yaprak tütün 
fabrikasında çalıştığını söyleyerek, çalıştığı fabrikanın kapatıldığını ifade etti. İş akdi fesihlerinin kimi işçilerin
adreslerine gelmeye başladığını öne süren Müzeyyen Yalçın, kendisinin de fabrikanın kapatılma yazısının geldiği 
güne kadar çalıştığını savundu. TEKEL işçisi Yalçın, çalışanlara yıllık izin verilmemesi yönünde fabrika müdürlerine
yazı geldiğini iddia etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın DEİK Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamaya 
atıfta bulunan işçi Yalçın, TEKEL işçilerinin büyük bir kısmının yetimhanelerde yetişen insanlar olduğunu ileri 
sürdü.  
 
RAPOR VERİLMEMESİ İÇİN BASKI YAPILDIĞI İDDİASI  
15 gündür Ankara’da eyleme aralıksız devam eden işçilerin yanı sıra izni biten, raporu dolan birçok işçi 
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memleketlerine dönüyor. Bazı işçiler, işçilere rapor verilmemesi için hastanelere baskı yapıldığını, yıllık, ücretli ve
idari izin verilmemesi için de fabrika müdürlerine baskı yapıldığını iddia etti. İşçilere gecekondu semtlerinde
ikamet eden kadınlar çeşitli hamur işleri yaparak getiriyor. Ankaralı 75 yaşındaki Lütfiye Kaya, TÜRK-İŞ Genel
Merkezi önünde, yalnızca TEKEL işçisinin değil, sınıf mücadelesinin verildiği kanısında olduğunu öne sürerek, 
hareketin genişlemesi taraftarı olduğunu iddia etti. Kaya, işçilerin birleşip, işbirlikçilere karşı çıkması gerektiğini 
ileri sürerek, desteğinin nedenini böyle açıkladı. (ANKA) 

 
Etiketler:  İŞ AKDİ FESİHLERİ , TEKEL işçilerinin eylemi , TÜRK-İŞ yöneticileri , yaprak tütün fabrikası 

Sözün bittiği yer, kozmik sırların (ne demekse) saklandığı bir merkeze yapılan yargı baskını değildir. 
Sözün bittiği yer, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başbakan Yardımcısı’na suikast yapacağını düşünmek, düşündürmek 
de değildir. 
Sözün bittiği yer, askerin, kendi içinden birinin siyasi iktidara bilgi sızdırdığı gerekçesiyle takibe alındığını 
açıklaması da  değildir. 
Bu işler, bu düşünceler ve eylemler sözün başladığı yerdir. Ve sözü olanın konuşması gerekir. 
*** 
Bir ülkenin yargısı (savcısı değil) istediği her yeri inceler. Bir ülkenin askeri, seçilmişe suikast planı yapmaz. Bir
ülkenin askeri her daim ve her zaman sivil otoriteye hesap verir. Dolayısıyla iktidara bilgi sızdırdığı gerekçesiyle 
kendi adamını takip etmez. 
*** 
Benim acımdan sözün bittiği yer, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Tekel işçilerini asalaklara benzetmesi ve
onların yükünü artık kaldırmayacağını söylemesidir. Sözün bittiği yer, kar marjı devlet tarafından belirlenen 
kontrollü ve son derece yaygın ve örgütlü eczaneleri bitirmeye yönelik açıklamadır.   
*** 
Tekel işçilerin aylık maliyeti 40 milyon liraymış. Başbakan söyledi. Rakam biraz abartılı olmakla birlikte 30 milyon 
TL’nin üzerinde olduğu açık. 
Hesaba bakın: Verilere göre 12 bin işçiye 2 yıldır “havadan”  500 milyon dolar ödenmiş.  
Peki o gün Tekel’i özelleştirirken bu işçilerin devlete bir maliyeti olacağını bilmiyor muydunuz? 
Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci “Bu işçiler Tekel’de çalışmaya devam edecektir. Özelleştirmeler sonucu 
işsiz kalmaları söz konusu değildir. İşçilerin haklarını koruyacağız” demedi mi? 
*** 
Müsaadenizle geçen gün yazdığım yazıya eklenmesi gereken bir soru yönelteyim: O gün Tekel 1.7 milyar dolara 
satılırken, Tekel’in tüm bölümlerinde çalışan işçilere ikramiye adı altında para ödeseydiniz ve sorunu o 
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gün çözseydiniz, daha iyi değil miydi? 

Örneğin, 12 bin işçinin her birine çalışma yılı başına (örneğin 3 bin dolar) bir tazminat ödemeyi önerseydiniz? Ne 
kadar öderdiniz? Size söyleyeyim: 500 milyon dolar bile değil. Halbuki Tekel’in satışından gelen para bütçe 
açıklarını kapatmak için kullanıldı. Şimdi o değeri yaratan işçiler bütçe açığına neden oluyor diye sokağa 
bırakılıyor? Ne hesapsızlık değil mi? 

Ayrıca Tekel’e talip firmaya örneğin 5 yıl çalıştırma zorunluluğu getirerek kaç işçi çalıştıracağını sorsaydınız, kaç
işçi özel sektöre geçerdi? Özelleştirme sırasında düşünülmeyen, ertelenen bu sorunun geldiği nokta işçilere 
sunulan ve 4C denilen ve maaşlarında azalmayı ifade eden yeni bir sözleşmeli statüdür. 

Dün halledilmeyen sorun 4C ile çözülmeye çalışıyor. Ama işçiler 4C olmak yerine C4 olmuş Ankara’da
patlamak üzeredir. 
*** 

Marketlerde ilaç satışına izin verilerek serbest piyasa koşullarının bu sektöre hakim kılınacağı iddiası da sözün
bittiği yerlerden birisidir. Halkta sempati yaratma ve oy toplama adına yanlış ilaç politikası uygulayan hükümet 
bütçede büyük bir kara delik yarattı. Şimdi geri adım atılıyor. Bütçedeki kara delik kapatılırken, katkı payları 
artırılırken oluşacak tepkiyi, öfkeyi eczanelere çevirecek manevra başladı. Kar marjı kamu tarafından belirlenen 
eczaneleri devre dışına çıkararak ilaçta fiyat düşeceğini ve tekellerin (ne tekeli varsa) kırılacağını, serbest
piyasanın hakim kılınacağını sanan var ise tartışmaya hazırım… 
Bu yüzdendir ki iki örgütlü (işçiler ve eczacılar) kesim sözün bittiği eylemin başladığı noktaya geldiler. 

 
Etiketler:  12 bin işçi , Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci , Tekel’i özelleştirirken 

Ankara’nın ve Türkiye’nin nabzı Tekel işçileriyle birlikte atıyor. Onları yürekten kutluyorum. 
Hemen her gün yanlarına uğruyorum, moral destek vermeye çalışıyorum. 
Evimizde misafir etmek istediğimizde buna hayır diyorlar, gruptan ayrılmak istemiyorlar. Gece gündüz birlikte
olmak istiyorlar, bunda da haklıdırlar. 
  
Kadın işçiler, erkek işçilerle birlikte aynı yürekle aynı kararlılıkla çocuklarının geleceği için her cefaya katlanıyorlar.
Adıyaman’dan gelen 23 kadın işçi ile İzmir’den gelenler aynı kartonların üzerine oturuyorlar, İşçi Partililerin
kurduğu çay ocağından aynı çayı içerek içlerini ısıtıyor. 
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Tütün’ü savunmak, Çay’ı savunmaktır, yurt ekonomisini savunmaktır. Onlar bunu biliyorlar. 
  
Sordum Adıyamanlı işçiye, “Neden Çaykur işçileri burada yok” diye, dedi ki “Onları sendikadan vurdular, onları 
yanımıza getirecek sendikaları kalmadı”.  
Ne hazin bir durum. 
  
Bu direnişi desteklemeyen sendikalara bakın, mutlaka iktidarla bir ilişkisi vardır. Sendikayı siyasi partisinin arka 
bahçesi yapanlar, din ile sendikayı birbirine karıştıranlar, sonunda işçisinin işsiz aç sefil bırakılmalarına böyle 
seyirci kalırlar. Vicdanlarında merhamet olmayanların dini olur mu? 
“Tekel vatandır, vatan satılmaz!” diye haykırıyorlar, ne güzel diyorlar! 
4-C maddesine tabi olmak neymiş öğrendim; 12 tane babanın intiharı demek. Evlerinden çocuklarından uzaktaki 
bir şehre zorla göç ettirilmek, garantisiz çalıştırılmak, aldığını yollarda bitirmek, evine eli boş gitmek demek… 
4-C demek, parçalanmış aileler ve intiharlar demek. 
Türk ailesini parçalamadan Türkiye’yi bitiremeyiz diyordu AB’nin akıl hocaları. İşte böyle parçalayıp eritiyorlar 
bizi. 
  
Bakın size aile parçalamada yeni bir yöntem daha söyleyeyim, kadınları bir başka tarikat topluyor, evde kocasıyla
çatışma haline getiriliyor. 
Bir yol daha; Adıyaman’da 15 tane tarikat açılmış, bir ailede kardeşlerin her biri bir başka tarikatın adamı, 
birbirinin camisine gitmiyorlar, düğününe gitmiyorlar, hastasına gitmiyorlar… 
  
Sadece aileyi değil, her şeyi parça parça ederek birer birer bitirme taktiği büyük emperyalist plandır. 
  
İşte Tekel’de parçalama son noktaya geldi. Daha önce içki fabrikaları gitti, işçilerinin başına neler geldi. İzmirli
işçiler bunu çok iyi biliyorlar. Tütün işleme fabrikaları ayrı satıldı, makineleri çürümeye terk edildi, hurdaya 
döndü. 
Şimdi sıradaki son kalan parçası YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ bitiriliyor, direnen işçiler bunlar. Ortada çalışacak
fabrika bırakmadılar, bundan ötesi ölümdür, bunu gördü yaprak tütüncü işçiler, onun için “Ölmek var dönmek
yok!” diye haykırıyorlar. 
Parçalayarak bitirmenin eğitimdeki boyutunu çok yazdım. Amerikalı beyin kasaplarını, onların “çok parçalı zekâ”
palavrasını çok anlattım. Şimdi sonuçları görülmeye başlandı, 6 yaşında astigmat gözlükler, öğrenme zorluğu
yaşayan otistik çocuklar, konuşma bozukluğu yaşayan çocuklar, okuduğunu anlama özürlüler, yani özetle beyin 
ölümü yaşayan yeni neslimiz… 
  
“Ölümden ötesi yok” diyor Tekel işçisi, direniyor. Bir eğitimci yazar olarak bütün anne babalara ve öğretmenlere 
buradan bir pay çıkartıyorum. Bize ölümü gösteren siyasi iktidara karşı Tekel işçisiyle birlikte direnmek, 
çocuklarımızın beyin ölümlerini durdurmak için de bir kıvılcım olacaktır. 
  
DİRENEN TEKEL İŞÇİSİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR, GERÇEKLERİ GÖRMEMİZİ SAĞLIYOR! 
SAYGIDEĞER İŞÇİ KARDEŞLERİM, DİRENİŞİNİZ MÜBAREK OLSUN! 
 
Etiketler:  Çay’ı savunmaktır , Türkiye’nin nabzı Tekel işçileriyle birlikte atıyo , Tütün’ü savunmak , yurt 
ekonomisini savunmaktır 

  

HÜKÜMET NE BULURSA SATIYOR 
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SAYIN BÜYÜK,TEKEL İŞÇİLERİNE BÜYÜK HAKSIZLIK YAPIYOR! / Haber Tarihi : 
29.12.2009 11:15:49  

 

 
Bankaların, Telekomun TEKEL’in, stratejik kurumların yabancılaştırıldığını ifade eden TP lideri Şener, Ziraat
Bankası ve Halkbankası’nın, otoyolların, köprülerin ve Milli Piyango İdaresi’nin, Hidroelektrik Sanrallerin de
satışa çıkarılacağının ilan edildiğini anımsattı. Başbakan Erdoğan’ın bütün sektörleri yabancılaştırarak
Türkiye’yi ekonomik olarak çökerttiğini dile getirdi. TEKEL işçilerinin çektiği çileyi ve ıstırabı anlamayan 
Başbakan Erdoğan ve iktidarın yanlış politikalar izlediğini söyleyen TP Genel Başkanı Şener, Başbakan
Erdoğan’ın “Türkiye’yi pazarlıyorum” sözüne atıfta bulundu. 

BU BAŞBAKANLA EKONOMİ DÜZELMEZ 
 
Şener, gece gündüz Türkiye’nin pazarlandığının altını çizerek, TEKEL’in önce yabancılara satıldığını sonra 
kapatıldığını belirtti. Kendi ülkesini perişan eden bir iktidar olduğunu savunan TP Genel Başkanı Şener, “Bu 
Başkanla ekonominin düzelmesi mümkün değil” dedi. 
 
Türkiye’nin yüzde 8.4 küçüldüğünü söyleyen TP Genel Başkanı krizin başladığı Amerika’da işsizliğin yüzde 9 
resmi rakamlarla Türkiye’de ise yüzde 15 olduğunu kaydetti. Türkiye’de gerçek işsizliğin yüzde 30 olduğunu 
vurgulayan TP Genel Başkanı Şener, işsizliğin sorumlusunun Başbakan Erdoğan olduğunu söyledi. Başbakan
Erdoğan’ın ekonomiden bahsederken, kendi ekonomisinden söz ettiğini ifade eden TP Genel Başkanı Şener, 
Başbakan ve etrafının bu ülkeyi güllük gülistanlık zannettiklerini ileri sürdü. Şener, “Bu ülkeyi yiyip
bitiriyorlar” diye konuştu. 

Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün sektörleri yabancılaştırarak Türkiye'yi ekonomik olarak 
çökerttiğini dile getirdi. 

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün sektörleri 
yabancılaştırarak Türkiye’yi ekonomik olarak çökerttiğini dile getirerek, TEKEL işçilerinin çektiği çileyi ve ıstırabı 
anlamayan Başbakan Erdoğan ve iktidarın yanlış politikalar izlediğini söyledi 

 
Etiketler:  Abdüllatif Şener , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , TEKEL işçilerinin çektiği çile 

 

En Büyük Devlet Büyüğü’nün en sevdiği sözlerden biri, “Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını
kimseye yedirmem...”  
 
Demek ki neymiş: 
 
Yetimler ikiye ayrılırmış! 
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Tüyü bitmişler ve tüyü bitmemişler... 
 
Bu sözü, son olarak direnişteki TEKEL işçileri için söyledi... 
 
  

  

*** 

 
 
Sayın Büyük dedi ki: 
 
“TEKEL işçilerinin eylemi ideolojiktir!”  
 
Bir eylemin “ideolojik” olabilmesi için, o eylemi düzenleyenlerin ve katılanların ortak bir “ideolojik görüş”ü 
savunuyor olmaları gerekir... 
 
Bu eylemi, DİSK’e bağlı işçiler yapsaydı, belki böyle bir kaygı hissedilebilirdi... 
 
Oysa; eylemci işçilerin üye oldukları sendika, başından beri iktidara açık destek veren Türk-İş’e bağlı... 
 
İşçilerin “ideolojik” görüşleri ise ortada: 
 
Belki de yarısından çoğu, son yıllardaki tüm seçimlerde oylarını AKP’ye vermiş... 
 
Bunu açıkça söylüyorlar da... 
 
Hatta aralarında, yeni doğan oğullarına “Recep Tayyip” adını verenler bile var... 
 
Demek ki neymiş? 
 
Bu eyleme asla, “ideolojik eylem” denilemezmiş! 
 
  

*** 

 
 
Sayın Büyük dedi ki: 
 
“Bu 10 bin kişinin aylık maliyeti 40 trilyon lira...”  
 
En Büyük Devlet Büyüğü, işçilere aylık olarak ödenenen parayı, açıkça çarpıtıyor... 
 
Her ay 40 trilyon lira ödendiğini söylüyor... 
 
Haklılığını kanıtlamak ve rakamı abartmak için, kendi eliyle yaptığı “liradan altı sıfır atma devrimi”ni 
unutuveriyor! 
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Aslında; bugün için işçi başına 4 bin liralık aylık masraftan söz ediyor... 
 
Ki; bu da büyük bir abartma! 
 
Çünkü işçilerin maaşları ve diğer ödentileri ortada: 
 
Bugün itibarıyla direnişteki 10 bin işçinin en fazla maaş alanı için ödenen toplam para 2 bin TL’yi geçmiyor... 
 
Bütün işçiler için bu paranın harcandığını varsaysak bile ödenen toplam aylık, 20 milyon lirayı geçmiyor! 
 
  

*** 

 
 
Sayın Büyük dedi ki: 
 
“Bu insanlar iki yıldır tütün depolarında duruyorlar, oturuyorlar...”  
 
TEKEL işçileri, tütün depolarında boş boş oturmayı kendileri seçmedi... 
 
Hepsinin tıkır tıkır yaptıkları bir işleri vardı ama; bu iktidarın izlediği “özelleştirme” ve “destekleme” politikaları 
onları işsiz bıraktı... 
 
Dolayısıyla şimdi onları yeniden üretir hale getirmek de iktidarın görevi... 
 
İktidar ise bunu yapacağına kolay yolu seçip, üstelik beş kuruş tazminat vermeden kapıyı gösteriyor! 
 
  

*** 

 
 
Şimdi Sayın Büyük’ün ağzıyla soruyorum: 
 
Bu işçilerin hakkını yemek, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemekten daha mı caiz? 
 
  

***** 
 
Etiketler:  AKP , DİSK , TEKEL işçilerinin eylemi 
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TEKEL ve İŞÇİLERİ / Haber Tarihi : 29.12.2009 11:11:46  
 

Mülkiyede öğrenciyim. Ruşen Keleş belediyelerde gerçekleştirilmeye çalışılan özelleştirmeleri derste anlatıyor.
Şiddetli eleştiriler… 

Öğrenci kafasıyla nasıl yani diyorum! O zaman belediye işçilerinin greviyle sokaklarda biriken çöpler dizboyu,
kokusu burnumuzun direğini sızlatıyor. 
Öbür taraftan “SATARIM-SATTIRMAM” tartışmaları. 

Liberal politikalar, neoliberal politikalar,  uluslararası ekonomi, sosyal politikalar ve bilmem hangi üniversitenin 
hangi kürsüsünde türetilmiş politika varsa alayını içine katın bizdeki özelleştirme politikasını anlayan varsa gelsin
beriye… 

ÖZELLEŞTİRME SADECE BİR SATIŞ MIDIR? 

Özelleştirme bizde hep satış olarak görüldü. Kasası tam takır boşalan devlet kasasına gelir olarak düşünüldü.
Özelleştirmenin hukuki ve sosyal tarafı görmezlikten gelindi. 

1930-1980 yılları arası kamu iktasadi teşebbüsleri, bölgesel kalkınma ve gelir dağılımında adaletin sağlanması 
için kalkınma modeli olarak benimsendi. Kim ne derse desin, bu dönemde Ülkeye büyük katkı sağladı. 

1970"lerin ortalarına gelindiğinde, dünyada egemen olan özelleştirme furyası Ülkemizede empoze edildi. Ve
önü alınmayacak biçimde uluslararası şirketler birer birer Devlet tekellerini satın aldı. Türkiye"nin bu genel
değişime direnebilecek ne ekonomik, ne de siyasal bir gücü yoktu. 

1980 sonrası Türkiye bu durumu görerek, ekonomik modelini ithal ikamecilikten kıyaslamalı üstünlük üretimine
dayanan ihracata yönelik bir model benimsedi. Böylece serbest piyasa önündeki engelleri teker teker kaldırmaya 
başlanıldı.  

Hazırlıksız yakalandığı bu dönemde, Türkiye tercih ettiği modelin bedelini ağır biçimde ödedi. Kültürel
yozlaşma, hukuki toslamalar, sosyal deformasyonlar, işsizlik… 

ÖZELLEŞTİRMELERİN OLUMSUZ ETKİLERİ ORTADAN KALDIRILABİLDİ Mİ? 

İşin açıkçası, 1980 sonrası gelişen dünya ekonomik konjonktürü karşısında Türkiye"nin özelleştirme tercihinin 
eleştirilmesi haksızlıktır. Ancak özelleştirmelerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla
yeterince gayret gösterilmediği de bilinen bir gerçek. 

Aynı şekilde özelleştirme gelirlerinin verimli kullanılmaması da diğer bir konu. 
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Özelleşme serüveninde en son örnek TEKEL. TEKEL"in şöyle bir geçmişine baktığımızda; 

TEKEL'DEKİ İLK GREV? 

Osmanlı Devleti tütünden gelir elde etme amacıyla “İNHİSAR (TEKEL)” idaresini 1862"de kurduğu görmekteyiz.
Duyun-u Umumiye İdaresi borçlarının tahsili için TEKEL"i Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya sermayeli Reji
Şirketine devretti. Bu şirketin tütün kaçakçılığının önüne geçmek üzere uyguladığı baskılar nedeniyle Osmanlı 
tarihinde ilk grev yapıldı, halk sokağa döküldü. 

1925 yılında genç Türkiye Cumhuriyeti Reji Şirketinden 4 milyon lirayla TEKEL"i satın aldı. Devlete devredilen
TEKEL"in sadece 1928 yılında kazancı 22 milyon lira olarak gerçekleşti. 

İkinci Dünya Savaşı ile yaygınlaşan Amerikan tütünleri kısa süre içinde dünya piyasasının büyük çoğunluğuna
hakim oldu. Bu yaygınlaşmanın öncüleri Philip Morris, R.J. Reynolds ve British American Tobacco isimli uluslar 
arası şirketlerdi. 

Türkiye tütünde devlet tekelini kaldıran nerdeyse son ülke. İtlaya, Fransa, Avusturya"dan sonra Türkiye devlet 
tekelini kaldırmak zorunda kaldı. Ülkemizde tütün tekelini kaldırmak için, önlenemeyen sigara kaçakçılığı, reklam
kampanyaları, sponsorluklar uygulanan yöntemlerdi. 

Diğer taraftan özelleştirmelerin düşünsel altyapısı ise vergi gelirlerinin artması, teknoloji transferi, istihdam artışı, 
serbest piyasa gibi kulağa hoş gelen kavramlarla oluşturuldu. 

1979"da Demirel ile TEKEL"in başlayan özelleştirme süreci alkollü içkilerin Texas Pasific, tütünün ise British
American Tobacco Şirketlerine satılarak tamamlanmak üzere. 

TEKEL"in özelleşmesiyle birlikte iki temel sorun ile karşı karşıyayız. Bunlar sayıları 750.000 kişi tahmin edilen
tütün üreticilerin mağduriyeti, diğeri ise tütün imalatında çalışan 25.000 işçinin akıbeti. 

Özelleştirmeden yaklaşık TEKEL içinde 12 bin işçi etkilenecek. İşletmeleri devralan şirket öncelikle kendi ihtiyacı 
kadar işçiyi belirleyecek. Bu işçilere hangi şartlarla çalıştıracağını bildirdikten sonra mevcut işçilerden dileyen
buralarda çalışmaya devam edebilecek. Kalan işçiler ise 4/C olarak bilinen geçici statüde çalışmak üzere kamu 
kurumlarına dağıtılacak. 

4/C statüsüne geçecek işçiler yılda ancak 10 ay süreyle çalışabileceklerinden gelir ve sosyal haklar bakımından 
kayba uğramaktalar. Aynı zamanda sendikalı olamadıklarından örgütlü hak arama haklarını kaybetmektedirler. 

Halbuki başarılı bir özelleştirmede, işçilerin mağduriyetini giderecek önlemlerin alınması gerekmekteydi.  İşgücü 
eğitimi, isteğe bağlı diğer kamu kurumlarına geçirme, emeklilik primleri, özeleştirme kararına konulacak işçi
teminatları bunlardan bazıları.  Ne yazık ki, bunlar yapılmadı. 

Türk-İş öncülüğünde işçiler bu sorunlarını dile getirmek amacıyla bir dizi eylem gerçekleştirdi. En son Türk-İş"e 
bağlı sendikalılar her cuma birer saat arttıracakları işe geç gelerek, çalışmama hakkını kullanma kararı aldı. 

Hükümet tarafının beyanlarından, işçileri özel işveren çalışanı gibi ihbar-kıdem tazminatları ve diğer hakları 
ödenerek işten çıkarılabileceği varsayımı üzerine hareket ettiğini anlıyoruz. 

HÜKÜMET NE YAPMALI? 

Hükümete düşen; TEKEL işçileri için “yatarak para kazanıyorlar” ifadesi ve polisin müdahalesiyle kopan sosyal
diyalog kanalını açmaktır. Çözüm yolunu dayatmak yerine uzlaşma zeminine tarafları çekmektir. Zarar görülmüş 
olsa bile halen geç kalındığı söylenemez. Üzerinde yapılan çalışmalar günü kurtarma değil, gerçekten işçilerin
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YENİ YILDA YAŞANANLARIN DEVAMI OLMASIN / Haber Tarihi : 29.12.2009 
11:03:23  

 

mağduriyetine yol açmadan, kamunun çalışma huzuru içinde daha verimli çalışmasıdır. Çünkü zararın ucu 
herkese dokunmaktadır. 

 
Etiketler:  12 bin işçi , 4/C statüsü , TEKEL işçileri , TEKELin özelleşmesi 

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen tekel işçileri soğuğa, yağışa karşı aldırmayıp verdikleri onurlu 
mücadelelerine yılmadan devam etmektedir. Ankara’nın göbeğinde yükselen sesler emeklerinin değerini
kaybetmemek için ekmek parası için, binlerce işçi erkeği kadını ile soğuk kar kış demeden direniyorlar. Allah
yardımcıları olsun. 
                 
Bunca kışın ve yağmurun saldırısı yetmiyormuş gibi uğruna canını vermeye hazır olduğu devletin polisi, panzeri,
gaz bombası, copu ile saldırıya geçmesi insanlık ayıbıdır. Bu insanların suçu neydi? Ekmeklerine emeklerine sahip
çıkmaktı. İşçiler hep bir ağızdan “Ölmek var dönmek yok” bu haykırışları bütün Türkiye duydu. Tekel onlar için
namus ve devletti... Devlet satılır mı? Devleti savunmak sadece askerin görevi değildi. İşte Tekel işçileri de 
“devleti savunmak sahip çıkmak suç ise biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz.”diyerek haklarını istiyorlardı. Tabi 
ki bunları sendika genel merkezlerinin önünde değil, AKP Genel Merkez önünde de değil, Abdi İpekçi Parkı’nda;
AKP önünde nasıl eylem yapsınlar? yapamazlar ki, yaptırmazlar ki… 
                        
Bu yaşananlar ülkemizde demokrasi olmadığının bilincini anlatmaktadır. Demokrasi ve özgürlük kime göre veya
tanımı nasıldır. Emek çok yüce değerdir. Demokratik bir ülkede sanayileşme insanca yaşamak ve bu hak herkes
için var olmalı ki bir insanın insanca yaşaması için de ekonomiye bağlıdır. Son günlerde ülkemizde yakın
yaşananlara bir bakalım insanlar aç kutsal değerler bitmiş kavga gürültü hırçınlık savaş hepsi bir arada 
yaşanmaktadır. Bu insanlara devletin polisleri dahi sahip çıkmadıkları gibi, kışın soğuğa aldırış etmeden tazyikli
sularla yıkandılar yıkıldılar havuzlara atıldılar. Sanki ülkemiz 2000 yılın evveli yaşanan Latin Amerika ülkesiydi.   
                                              
Diğer taraftan ucu açık Ergenekon maceraları, örgüt operasyonları, kimliği belirsiz kişiler tarafından servis edilen
senaryolar, darbe planları ve ıslak-kuru imzalar ve diğer yandan ordu içinde genç subaylara alınan tavırlar
özellikle Deniz Kuvvetlerine yapılan operasyonlar devam ederken onur ve gururlarına yenik düşen subayların
birbiri ardına yaşanan intihar olayları ile Türkiye büyük kaos içine girmiştir. Yaşanan bu olaylardan dahası ülkeyi 
bölme noktasına getiren açılım da açılım diyen emperyalist güçlerin ayaklanmasıdır. Sokakların savaş alanlarına 
dönmesi, yakılan yıkılan iş yerleri bankalar, polis merkezleri ve bir orduevi de zarar görmüştür. Bu ülkeye yapılan 
zarar ve ziyanı düşünmüyorlar. Kendi ülkelerine zarar verdiklerinin farkında değiller. 
                         
İmralı turistik tesislerinin süit odasından bu saldırganları yöneten bölücü örgüt lideri ve milletvekili olduklarını 
unutan bölücü kitlelerin temsilcileri eylem yapmaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi devlete küfür ve tehdit eden bir
belediye başkanı gündeme rap diye oturdu. Bir ülkenin devletine Başbakanına söylenilmeyecek sözler pervasızca 
lakayt duruşlarla ne yapmak istemektedir.”Meşe ağacının dalı nerenize battı” sözü ile yaptığı hakaret içeren bu
sözlerden sonra  “bizi şahinler ve güvercinler” diye ayırmayın hastır…..hastır….. arkasından da  dua etmesi akıllara 
yatkın olmamıştır.Şimdi bunu yazmadan geçmeyeceğim “İşçisine memuruna karşı Şahin kesilen hükümet  
Baydemir’e karşı güvercin mi oldu” açıklanması gereken soru ve sorulara cevap verilebilsin.Öncelikle açılım diye 
yola çıkan Sayın İçişleri Bakanımızın cevaplaması gerekir. 
             
En son olarak da devamlı ağlamaları ile gündeme gelen Sayın Arınç, bu seferde “suikast girişimi” ile Genel
Kurmay yine irdelenmektedir. Bunlar kimdir? kim deşifre ediyor? gladyatör mü? Fetullahçı mıdır? Ordu ile polisi 
karşı karşıya getirme projesinin ön çalışması mıdır? Yoksa açılım projesinin bir parçası mıdır?  
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TEKEL İŞÇİSİNİN AÇTIĞI YOLDAN TEREDDÜTSÜZ YÜRÜMEK ZAMANI... / Haber 
Tarihi : 29.12.2009 10:28:01  

 

İnsan hakları çerçevesinde özgürlük emek mücadelesi veren tekel devlettir, namustur diye sahip çıkan işçilere bir 
yudum özgürlük bile yok. Hukuk ve özgürlük herkese lazım olan haklardır. Bu ülkenin vatandaşları olan
işçilerimizin haklarının verilmesi gerekir.Bu yıl yaşanan bunca acı, açlık terör ve ekonomik krizleri en önemlisi 
Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yaşanmaması için yeni yılda ülkemize halkımıza devletimize kavgasız 
kedersiz mutlu bir gelecek yıl olması dileğimle Yeni yılınız kutlu olsun..  
  

 
Etiketler:  AKP Genel Merkez önünde , Ankara’ya gelen tekel işçileri , copu , devletin polisi , gaz bombası , 
panzeri 

TEKEL işçisi geri adım atmak, yılmak, yorulmak bir yana, giderek artan bir öfkeyle daha kararlı devam ediyor
eylemine. Ankara'nın "desteğinden" memnun... 
  
Önceki gün hayli gergin ve stresli bir bekleyiş vardı. Aslında bir önceki akşamdan başlayan bir gerginlikti.
Erdoğan'ın TV konuşmasını etraftaki esnafın televizyonundan izlemiş ve hemen "Sendika bizi sattı" diye Türk-İş 
binasına yürümüştü. Kapıları zorlayan işçileri ancak Mecit Amaç "Gündemimizde 4-c yok" diyerek 
sakinleştirebilmişti. İşçinin sendika bize niye kapatıldı, açın kapıları içeri gireceğiz itirazına da "Yarın bu kararımızı 
gözden geçireceğiz, mesajınız alınmıştır" diyerek yanıt vermişti.  
 
İşçiler, Başkanlar Kurulu toplantısından grev kararı beklentisi ve bunun çıkmama ihtimali ile epey gergin ama
sabırlı dönmüşlerdi kaldıkları yerlere... Saat 09.00'da toplandılar Türk-İş'in önünde. Aynı sabır ve gerginlikle... 
Bütün gün destekler devam etti TEKEL işçilerine ve TEKEL işçileri sloganlarla Ankara'ya gelirken verdikleri kararı 
duyurmaya çalıştılar Başkanlar Kurulu'na... Belki de Türk-İş'in tarihinde ilk kez işçi kuşatmasında bir Başkanlar 
Kurulu toplantısı yapıldı.  
 
Başkanlar toplantıda iken işçi dışarıda sıkıştırıyor. "Türk-İş göreve genel greve" Saat 03.00'te yapılması beklenen
açıklama ancak 05.00'te yapılabildi. Kumlu konuşmaya başladığında binlerce işçinin neredeyse soluk alışları 
duyuluyordu. Çıt yok. Merakla her bir cümlenin nasıl bağlanacağını bekliyorlar. Kumlu sözü uzattıkça sloganlar
atılmaya başlanıyor. "Türk-İş topluluğu, hak arama mücadelesinde demokratik her türlü hakkını kullanacak,
ancak yaratılmak istenen bu çatışma ortamının sebebi ve tarafı olmayacaktır" dedi ki, işçiler, "İş ekmek yoksa
barış da yok!" sloganı ile kestiler konuşmasını Kumlu'nun... Kumlu devam ediyor... Sıra eylem kararlarının
açıklanmasına geliyor.  
 
İşçi ısrarla her maddeden sonra grev sözcüğünü bekliyor ama grev sözcüğü geçmiyor konuşma da... 1 saatlik iş 
bırakmalar dillendirildiğinde biraz rahatladılarsa da hemen kendi aralarında tartışmaya başladılar. "Sen ne
anladın bu açıklamadan?" sorusu hızla dolaşıyor işçilerin arasında. Gerilim de artıyor... Yanımdaki kadınlar da 
kendi aralarında başladılar tartışmaya.  
 
Türkan, Batmandan gelen kadınlardan . "Bizim 1 ayımız kaldı. Bizi oyalıyor" diyor. İstanbul'dan Hasibe; "Bu kararı 
bizi bezdirmek, caydırmak için aldılar. Bu bezdirme politikası. Genel grev olmalı" diyor. Nebahat arkadaşlarını 
sakinleştirmeye çalışıyor. "Arkadaşlar biz buradayız. Bu karar değişecek. Sakin olun" diyor. Sevgi giriyor devreye
o da İstanbul'dan. "Başbakan dün biz anlaştık sendikayla aslında dedi.  
 
Mustafa Kumlu AKP'nin adamı. Onu indirmek lazım. Bunlar piyondur" diyor. Kadınlar tartışmaya devam ediyor. 
Kadınlardan birisi "Şimdi herkes şokta bak birazdan kıyamet kopar burada" diyor ki işçiler sendika binasının
önünde öfkeyle yeniden toplanıyorlar. Özellikle kadınların tepkisi üzerine yeniden Mecit Amaç mikrofona
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ETİ, DÜNYANIN İLK 10 KEK ÜRETİCİSİ ARASINDA YER ALIYOR / Haber Tarihi : 
29.12.2009 10:03:47  

 

gelerek İşçiler çarşamba günkü Başkanlar Kurulu toplantısından yeni kararlar bekliyorlar.  
"Buradayız, eylem devam ediyor, eylem artık sadece TEKEL işçisinin değil, Türkİş'in eylemidir. 30'unda yeniden
başkanlar kurulu toplanacak. Sizler de sendikaların misafirhanesinde kalacaksınız. Daha rahat edeceksiniz."
İşçilerin genel grev genel direniş sloganı atmaları üzerine "En son yapılacak işi en başa koymayın. Haklıyken
haksız duruma düşmeyelim" diyerek sakinleştiriyor işçiyi. Mikrofondan "Türk-İş nerede biz oradayız sloganı"
attırılıyor ama günün en cılız sesle atılan sloganı olarak kalıyor.  
 
TEKEL işçisinin açtığı yoldan tereddütsüz yürümek...  
 
İşçiler yavaş yavaş dağılırken bir grup erkek işçi değerlendiriyor kararları. Ali Durmaz; "Aslında Türkİş geleneğine 
bakılırsa bu kararlar Türk-İş için oldukça radikal, ileri. Ben 23 yıldır Türk-İş'e üyeyim sadece 1 gün iş bırakmıştır.
Bu kararlar aslında işçinin kararıdır." lOsman, basın açıklaması metnindeki "Çalışmama hakkını kullanacak"
ifadesini göstererek "Burada hükümet ağzıyla konuşmuş Kumlu. Grev diyememiş" diye tepki gösteriyor.
İstanbul'dan Ali abi, "Türk-İş denge kuruyor. Ne hükümetin üstüne çok gitti ne de bizi mağdur etti. Daha ilerisi 
zordu zaten." Antep'ten Murat, "Önemli olan burayı terk etmemek.  
 
Burası bizim cephemiz. Buradaki eylemin devam etmesi bizim kararlılığımızdandır. Osman, "Biz önce 1 günlük
sonra 2 günlük grevlerle başlayıp genel greve dönüşmesini bekliyorduk. Ama bizim kararlı duruşumuz Türk-İş'i 
yeni kararlar almaya zorlayacaktır" diyor. İşçiler çarşamba günkü Başkanlar Kurulu toplantısından yeni kararlar 
bekliyorlar. "Bu duruma gelmesi bile bizim sayemizdedir. Bu karar Türk-İş'in değil direnen TEKEL işçisinin 
kararıdır. Yeterli olmasa da önemlidir." . İşçiler öfkeli ama kararlı. TEKEL işçisinin açtığı yoldan tereddütsüz 
yürümek...   
  

Kaynak: Evrensel Gazetesi 

 
Etiketler:  Başkanlar Kurulu toplantısı , TEKEL işçileri , TEKEL işçisinin açtığı yol 

Eti Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, dünyanın ilk 10 kek üreticisi arasında yer aldıklarını, sektörde
6 üretim tesisi ve yaklaşık 4 bin çalışanla hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.  
 
Dünyanın ilk 10 kek üreticisi arasında yer aldıklarını söyleyen Eti Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, 
Etinin faaliyete geçtiği günden bu yana tüketicilerinin talep ve beklentilerini göz önünde bulundurarak 
çalışmalarına devam ettiğini belirtti.  
 
Temelleri 1961 yılında Firuz Kanatlı tarafından atılan ve 22 çalışan, günlük 3 tonluk üretim kapasitesi ile 1962 
yılında üretime başlayan Eti Bisküvileri bugün Eti Grubu olarak, Eti Gıda, Tam Gıda, Eti Makine ve Eti Pazarlama 
olmak üzere dört ana şirketten oluşuyor, 6 üretim tesisi ve yaklaşık 4 bin çalışanla hizmet vermeye devam
ediyor.  
 
Eti hakkında bilgi veren Kanatlı, "Bugün 50'nin üzerinde marka ve 300'e yakın ürünüyle tüketicileri özel
lezzetlerle buluşturan Eti, inovasyon odaklı çalışmalarını sürdürmektedir. Her zaman farklı ve yeni ürünler
sunmayı ilke edinen bir kurum olarak gelecek dönemde de yeni ürünler ile tüketicilerinin karşısına çıkmayı 
planlamaktadır" diye konuştu.  
 
Tüm dünyada olduğu gibi küresel ekonomik krizin etkilerinin Türkiye'de de yoğun bir şekilde hissedildiğini 
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söyleyen Kanatlı, "Gıda sektörü, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında krizden nispeten daha az etkilenmektedir.  
 
Sektörde krizin etkileri büyüme rakamlarında küçülme olarak görülmektedir. Eti, daha önce yaşanılan ekonomik
çalkantılardan edindiği tecrübelerin avantajlarım kullanarak, krizi kalıcı hasar görmeden atlatabilecek şekilde
planlamalarını oluşturmuştur. 10 yıldır süregelen projeler ve stratejik çalışmalar sayesinde krize hazırlıklı olan 
Eti'nin en önemli projelerinden biri de Toplam Verimlilik Yönetimi çalışmalarıdır" diye konuştu.  
 
Eti'nin 2002 yılında verimliliği artırmak, hata ve kayıpları yok etmek için TPM (Toplam Verimlilik Yönetimi) 
uygulamasına geçtiğinin altını çizen Kanatlı, şöyle dedi: "Kaliteden ve tüketiciye sunulan değerden ödün 
vermeden ve sürekli iyileştirme ile kayıpları çalışanların tamamının etkin katılımını sağlayarak ortadan kaldırmayı 
ve verimlilikle birlikte iş güvenliğini artırmayı amaçlayan TPM, özgün bir Japon yönetim sistemidir. Yaklaşık 7 
yıldır fabrikalarında uyguladığı bu sistem sayesinde Eti, 37 milyon Euro'ya yakın kazanım sağlamıştır.  
 
TPM kapsamında çalışanlarına ciddi bir eğitim programı hazırlayan Eti, sunuş teknikleri, kaizen eğitimi, problem 
çözme, otonom bakım, işçi sağlığı, iş güvenliği, temel el becerileri gibi çeşitli eğitimlerin yer aldığı programda 2 
bin 900 çalışana 240 bin 500 saat eğitim vermiştir. TPM ile üretimde verimliliği artırıcı yaklaşık 24 bin iyileştirme 
sağlanmış, verimlilik artışı ile ilgili olarak alman önerilerin sayısı 18 kat artmıştır. TPM'in ardından  grup iş 
kazalarında yüzde  95, tüketici şikâyetlerinde yüzde 44, arızalarda ise yüzde81 oranında azalma  M görülmüştür.
Tüm bunla rın sonucunda Eti'nin verimlilik oranı yüzde 28 oranında artış kaydetmiştir. Toplam Verimlilik
Yönetimi Sistemi Eti'yi, dünyanın en prestijli ödülleri ile de buluşturmuştur.  
 
Daha önce Bisküvi, Bozüyük ve Tam Gıda Fabrikalarıyla, 3 kez TPM Mükemmellik Ödülü'nü, yine Bisküvi
Fabrikası ile 1 kez de TPM Mükemmellikte Devamlılık Ödülü'nü kazanan Eti, bu sene de Çikolata Fabrikası ile
5'inci kez ödüle layık görülmüştür." Günlük üretim kapasitelerinin 940 ton olduğunu söyleyen Firuzhan Kanatlı, 
ihracatları hakkında şu bilgileri verdi: "Eti ilk ihracat işlemini 1974 yılında Kıbrıs'a gerçekleştirmiştir. Bugün 
üretiminin yüzde 20'sini, başta Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Türki cumhuriyetler ve deniz aşırı ülkeler olmak üzere
50 ülkeye ihraç etmektedir."   
 
Eti, yenilikçi ürünlere imza atmayı sürdürüyor  
 
Eti, lifli bisküvi 'Eti Burçak', kızarmış ekmek 'Etimek', bebe bisküvisi 'Eti Cicibebe', dilim kek 'Üzümlü Dilim Kek', 
sanayi tipi kek 'Meyveli ve Kakaolu Dilimli Kek', Çölyak ve Fenilketonüri hastalan için geliştirilen glutensiz bisküvi
'Eti Pronot' gibi pek çok yeniliği bünyesinde barındırıyor. Krizin etkisinin yakından hissedildiği 2009 yılında da
yenilikçi yaklaşımını. sürdüren Eti, yıl içinde Çikolata Keyfi Sticks'i pazara sundu. Çikolata Keyfi Sticks, karton
kutuda ayrı ayrı paketlerde küçük porsiyonlar halinde satılıyor. 2009 yılı Mart ayında ise Grup, Eti Form Tahıllı 
ürününü tüketicileri ile buluşturdu. Yine bu yıl içinde kek, jöle ve marshmallovv katmanlarından oluşan Puf
Pasti'nin lansmanını yapan Grup, kek kategorisindeki yeni ürünlerine Petito Marmi ve Popkek Mini'yi ekledi. Eti,
son olarak ağustos ayı itibariyle, kaplamasız gofret Eti Hoşbeş'i tüketicilerin beğenisine sundu.  
  

 
Etiketler:  dünyanın ilk 10 kek üreticisi , Eti Bisküvileri , Eti Gıda , Eti Grubu , Eti Makine , Eti Pazarlama , Tam 
Gıda 
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TEKEL İSÇİLERİNE BURDUR&acute;DAN TAM DESTEK / Haber Tarihi : 29.12.2009 
09:52:59  

 

Türk-Iş Burdur İl Temsilciliği, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.  
 
Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun bugünü 'Tekel İşçileri ile Dayanışma Günü' ilan ettiğini dile getiren Türk-İş Burdur İl 
Başkanı Mustafa Onay, dört hafta boyunca her Cuma günü AK Parti Burdur İl Başkanlığı önünde toplanarak 
basın açıklaması yapacaklarını söyledi. 
  
Türk-İş Burdur Başkanı Mustafa Onay, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan işçilere yaptığı konuşmada,
"Hükümet çalışanlarının hak ve taleplerine karşı duyarsız davranmaktadır" dedi. Türkiye'de çalışma yaşamına 
ilişkin yaşanan tüm sorunların sorumlusunun hükümet olduğunu anlatan Onay, şöyle konuştu: "Bugün
emekçilerin Türkiye'nin dört bir yanında verdiği mücadele ekmek mücadelesidir. Eve giren paranın, sofraya
konan yemeğin mücadelesidir.  
 
Emekçiler, çocuklarını okula gönderebilmenin, hastalarına ilaç alabilmelerinin, ev kirası ödeyebilmenin, elektrik,
su faturalarını ödeyebilmenin mücadelesini vermektedir. Ne yazık ki bugünün Türkiye'sinde emekçiler temel
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir işe, bir gelire sahip olmak için mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Üstelik 
bu ekmek mücadelesinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaşmaktadır. Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda 
Tekel işçilerine, milletvekillerinin gözleri önünde su ve biber gazı sıkılmıştır. 

 
Etiketler:  AK Parti İl Başkanlığı , ekmek mücadelesi , Tekel İşçileri ile Dayanışma Günü , Türk-İş Başkanlar Kurulu
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TEKEL İŞÇİLERİ İLE POLİSLER ARASINDA YİNE ARBEDE / Haber Tarihi : 28.12.2009 
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Polis, 14 gündür eylemde olan Tekel işçilerinin Meclis'e yürümesine izin vermedi. İkinci kez çevik kuvvet
ile karşı karşıya gelen işçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. 
 
Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı sendika yöneticileri, TBMM’de MHP grubunu ziyaret öncesi Türk-İş Genel 
Merkezi’nden yürüyerek Bayındır Sokak’tan Güvenpark’a geldi. Başkanlar Kurulu kararı gereği burada basın
açıklaması yapan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün DEİK Olağan 
Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamayı eleştirdi. Kumlu, “Başbakan Erdoğan, ‘Yetimin hakkını Tekel işçisine
yedirmem’ dedi. Devlet malı deniz, yemeyen domuz ifadelerini üzüntüyle izledik. On gündür bu eylemi masa
başında çözmeye çalıştık. Eylemin onuncu gününde yaptığımız Başkanlar Kurulu toplantısıyla sürekli eylemlilik
kararı aldık” diye konuştu. 
  

MECLİS'E YÜRÜMEYE İZİN YOK 
Basın açıklamasının ardından Tekel işçilerinin Meclis'e yürümelerine izin verilmedi. Türk-İş Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu ise Meclise sadece Türk-İş’e bağlı sendika başkanları ile gideceklerini açıklayınca işçiler tepki 
göstererek, ‘Ya hep beraber ya da hiç birimiz’ sloganları atarak çevik kuvvet ekipleriyle kısa bir arbede yaşadı. 
Meclis’e yürümekte ısrar eden işçiler, ‘Türk-İş, işçine sahip çık’ sloganları attı.  
  

SADECE SENDİKA YÖNETİCİLERİ GİTTİ 
Polis barikatından sadece sendika yöneticileri alınarak Meclis’e gitmelerine izin verildi. Meclis’te MHP grubuyla 
görüşen sendika yöneticileri, kendilerini bekleyen Güven Park’taki işçilerle tekrar buluştu. Buradan Türk-İş Genel 
Merkezi’ne yürümek isteyen işçiler, polisin kendilerini Metro alt geçitten geçirmek isteyince tartışma ve arbede
yaşandı. Sendika yöneticilerinin girişimiyle işçiler Atatürk Bulvarı yerine İzmir ve Sakarya caddelerini izleyerek
Bayındır Sokak’taki Türk-İş genel merkezine ulaştı.  
  

Burada işçilere tekrar hitap eden Mustafa Kumlu, Tekel işçilerinin işyerlerinin kapatılması nedeniyle özlük
haklarıyla başka kurumlara geçmesini istediklerini dile getirerek, kurumlarının özelleştirme gibi
değerlendirildiğini, bunun sıkıntısını yaşadıklarını açıkladı. İşyerlerinin özelleştirilmediğine, kapatıldığına dikkat
çeken Kumlu, Tekel işçilerinin bir ‘hak mücadelesi’ verdiklerini, sorunların masa başında çözümü için
eylemin10’ncu gününe kadar sendikanın aldığı karara uyarak, gerekli gayreti gösterdiklerini söyledi.  
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ASO BAŞKANINA CEVAP / Haber Tarihi : 28.12.2009 15:36:25  
 

Mustafa Kumlu, “Hükümetle oturup bu sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bizim maksadımız 
ideolojik değil. Bizim maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ama her nedense hükümet bunu ideolojik 
bir durum olarak değerlendiriyor. Bizim ideolojiyle işimiz yok” dedi.  
  

Türk-İş yöneticileri yarın da TBMM’de CHP grubunu ziyaret edecek. 

 
Etiketler:  çevik kuvvet ile karşı karşıya , Polis barikatı , sürekli eylemlilik kararı , Tekel işçileri , Türk-İş yöneticileri 

Sn. Nurettin ÖZDEBİR 

Ankara Sanayi Odası Başkanı 
  
  

TEKEL işçilerinin eylemleri hakkında ve TÜRK-İŞ’in başlattığı dayanışma amaçlı eylemler için yapmış
olduğunuz açıklamaları esefle kınıyoruz. 
  

Sözleriniz, yalnızca “yalan” beyanları içermemekte, aynı zamanda temsil ettiğiniz sermaye sınıfının
içgüdüsel refleksleriyle, emeğin hak ve çıkar arayışından duyulan korkuyu ve baskılama arzusunu yansıtmakta, 
öte yandan da Hükümete yalakalık yapma gayretkeşliğinin de açık bir tezahürü olarak görünmektedir. 
  

Herşeyden önce, Başbakan Sn. Erdoğan bile, sizin beyanlarınızdaki netlikle ifade edemiyorken (zira 
böyle bir mutabakat yok), siz hangi tanıklığınıza ve bilginize dayanarak, “ geçen sene, bir yıl daha bu şartlarda
maaş ödenmesi sonucunda işçilerin 4/c kapsamına alınarak çözümlenmesi yönünde TÜRK-İŞ’le hükümetin
mutabakata vardığını” iddia edip, Başbakan’ın kandırıldığını ileri sürüyorsunuz, anlamış değiliz. 
  

Sizi bu iddianızı ispata davet ediyoruz. İspat edemediğiniz takdirde sizi “hem yalancı, hem de müfteri”
olarak kabul ediyoruz ve hakkınızda dava açacağımızı açıkça ifade ediyoruz. 
  

Açıklamalarınızda yer alan diğer hususlara gelince; 
  

1-      TEKEL işçileri bu gün sokaklara döküldüyse, bu ne sendikalarının ne de kendi seçimlerinin sonucudur.
Yaşanan olayların, ekonomik ve sosyal arka planını görmezden gelip, sadece sonuçlarıyla ilgilenmek 
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ucuzculuğu ve kolaycılığına kaçıldığı için, bu gün emekçiler sosyal patlamanın eşiğine gelmiş durumdadırlar.
Türkiye’nin en çok kazandıran, en fazla kamu kaynağı yaratan, en fazla kar getiren kurumlarından biri 
olan TEKEL’i özelleştirmenin gereğini ve yararını, en azından özelleştirme esnasında neden istihdamı 
güvence altına alan önlemlerin alınmadığını sorgulamayıp, özelleştirmeden sonra ortaya çıkan sorunlar 
için üstelik de mağdurlarını suçlamak, ancak ideolojik bir körlükle mümkündür. Sizin bu gün yaptığınız 
da bundan başka bir şey değildir. 

2-      TEKEL verimsiz, TEKEL kötü işletilen bir işletme olduğu için özelleştirilmemiştir. Tam tersi TEKEL, ülkenin 
en fazla gelir getiren, en karlı işletmelerinden biri olduğu için özelleştirilmiştir. Özelleştirme kıskacına 
sokulup özellikle yıpratıldığı 2000’li yılların ortalarına kadar da hem gelir, hem vergi, hem kar
şampiyonları arasında yer almış bir kuruluştur. Bu seviyesini de sadece ve sadece işçilerine borçludur. Bu 
gün kalkıp, “ yüksek maaşlarla TEKEL’i verimsiz hale getirip, özelleştirmek mecburiyetinde bıraktılar” gibi 
bir yalanı ortaya atmak için, doğrusu sadece ekonomi cahili olmak yetmez, aynı zamanda akıl, izan ve 
vicdan yoksunu olmak da gerekir. 

3-      Türkiye devletinin anayasasında “sosyal devlet” olduğu yazılıdır ve bu husus Anayasa’nın değiştirilemez 
ilkeleri arasında yer almaktadır. Sosyal devletin gereği de, “ben işletmenizi kapattım, elinize üç kuruş 
para verdim, bundan sonra isterseniz ölün” demek değildir. Yurttaşlarının insan gibi, insan onuruna 
yaraşır bir şekilde yaşamalarını sağlamak, devletin ve devletin yönetim mekanizmasını elinde tutan 
Hükümetin görevidir. TEKEL işçisinin yaptığı sadece, Hükümete asli görevini hatırlatmaktır. 

4-      Açıklamanızda diyorsunuz ki; “TEKEL işçisi her türlü özlük hakkını, kıdem tazminatını almayı reddediyor, 
çalışmadan para almak istiyor” YALANIN VE İFTİRANIN BÖYLESİ GÖRÜLMEMİŞTİR! TEKGIDA-İŞ 
Sendikası’nın ve TEKEL işçisinin hiçbir zeminde ve zamanda boş oturalım, oturduğumuz yerden para
alalım diye bir talebi olmamıştır. Bunu söyleyen sadece alçak bir yalancıdır. Gerek Sendikamız, gerekse
TEKEL işçileri 1,5 yıldır, başka örneklerde olduğu gibi, özlük haklarıyla başka kamu kuruluşlarına 
nakledilmeyi, orada da üretmeye devam etmeyi istemiş ve istemektedir. Başbakanlığın, Maliye
Bakanlığını, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının arşivleri bu konudaki yazılı taleplerle doludur. 2007 
seçimleri öncesi seçmen bölgelerine giden milletvekilleri, TEKEL işçilerinin 4/c’ye gitmeyeceklerine dair
taahhütte bulunmuşlardır. Çözüm üreteceğiz diye Sendikamız, TEKEL işçisi oyalanmış, bekletilmiş sonra
da 4/c mahkumu yapılmaya çalışılmıştır. 

5-      Sendikamız, daha sigara fabrikaları devredilmeden, tüm ilgili ve yetkililere defalarca açık açık beyan
etmiştir. “4/c çözüm değildir ve kabul etmemiz sözkonusu olamaz” 4/c’yi kabul etmememizin nedeni de
çok açıktır. Açlık seviyesinin altında, asgari ücretten bile düşük bir ücretle, hiçbir sosyal hakka sahip
olmadan, yılda on ay, bir sonraki yıl bile çalışma garantisi bulunmadan çalıştırılmak ZULÜMDÜR. İşte bu 
zulme karşı çıkılmaktadır. Bir insanın ekmeği için verdiği mücadeleden daha kutsal, daha haklı ve daha 
meşru bir hak arayışı yoktur. Ama, işçilere layık görülen 4/c ücretini lüks bir lokantada bir yemek sonrası 
bahşiş diye veren, beş yıldızlı bir otelde bir gecelik konaklama parası diye ödeyen iş adamlarımızın, 
zenginlerimizin, bu parayla bir ay çoluğumu çocuğumu nasıl okuturum, nasıl yedirir içiririm, nasıl 
barındırırım diyen TEKEL işçisini anlaması elbette mümkün değildir. Anlamanızı beklemiyoruz, ama hiç
olmazsa SUSMASINI BİLİN. BU İNSANLARIN ACILARINA, TEPKİLERİNE SAYGI DUYUN! 

6-      Sn. Özdebir! Diyorsunuz ki; “ekonomik kriz var, bunca işsiz grev yapmadı, bunlara iş de veriliyor,
nankörlük ediyorlar” Yani siz demek istiyorsunuz ki, işsiz kalsanız da, sefalet ücretine mahkum edilseniz
de sesiniz çıkmasın. Uslu çocuk olun, size ne veriliyorsa razı olun. Krizi biz yarattık ama, fatura sizde
kalsın. Yani diyorsunuz ki; “Size kölelik yaraşır. Kölelerin de sesi çıkmaz, ne emredilirse onu yapar” Sn.
Özdemir farkında mısınız, bu ülkede mi yaşıyorsunuz bilmiyoruz ama, gazeteler ve televizyon ekranları 
cinnet geçirip çoluğunu çocuğunu doğrayanlar, intiharlar, gasp, kapkaç haberlerinden geçilmiyor. Eline
silah alan, birini vurmaya gidiyor. Sizce bunlar refah ve istikrar göstergesi mi? Sizce bunlar sağlıklı ve
normal işleyen bir düzende olabilecek şeyler mi? Yarın işler düzelir umuduyla, öfkesini içine atan işsizler,
organize bir şekilde sokaklara dökülmüyor diye, her şeyi güllük gülistanlık mı sanıyorsunuz? Kaldırın
kafanızı da bir topluma bakın. Cam kafeslerinizden çıkın. Bu gün TEKEL işçisi, bir taş bile atmadan son
derece seviyeli, saygılı bir şekilde demokratik bir eylem sergiliyorsa, tepkisini son derece sağlıklı ve
kontrollü eylemleriyle ortaya koyabiliyorsa ve hala sabırlı davranıyorsa ve hala meşruiyet diye
diretiyorsa, demokrasi ve bu ülke adına TEKEL işçilerine müteşekkir olun. 
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7-      Sn. Özdebir! Buyurmuşsunuz ki; “TEKEL işçilerinin diğer özel ve kamu işyerleriyle ne alakası var, 
buralarda iş bırakmaya ne hakları var, 72 milyonun hakkına tecavüz ediyorlar” Herşeyden önce o 72 
milyonun yarısı genç ve çocuksa(bizim çocuklarımız), geri kalanın neredeyse yarısı da işçi, emekçidir. 
Yani o hakkına tecavüz edildiği söylenenenler aslında biziz. Ama siz 72 milyonun kaçını temsil
ediyorsunuz işte bunu da siz kendinize sorun.  Sn. Özdebir size derhal, “sosyal siyaset tarihi ve felsefesi”
okumanızı tavsiye ediyoruz. İşçi hak ve özgürlükleri bu günkü çağdaş düzeyine ve ilkelerine
kavuşmuşsa, sizin beklediğiniz ve talep ettiğiniz gibi “neme lazımcılık” yapılmadığı için “bana ne ben 
işime bakarım gerisi ne olursa olsun” diye bakılmadığı için gelmiştir. Dayanışma kültürünün ve
felsefesinin mazisi, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. İşçi sınfı da nice canlar pahasına bunu elde
etmiştir. Dayanışma, insanoğlunun yarattığı en erdemli değerlerin belki de başında gelmektedir. Sizin
algılayamadığınız işte bu dayanışma kültürüdür. Kaldı ki, fiili işsizliğin yüzde 25’lere dayandığı, yedek işçi 
ordusunun alabildiğine şiştiği günümüz Türkiye’sinde, evine götürdüğü bir ekmeği de kaybetmek 
istemediği için kıvranan işçiler hayatlarından memnun mu sanıyorsunuz? Onların huzursuzluğunu
anlamıyor, homurtusunu, sessiz çığlıklarını duymuyorsanız, bu, sadece sizin bakan gözlerinizin kör,
duyan kulaklarınızın da sağır olduğunu gösterir. TÜRK-İŞ, son derece sağduyulu bir plan ve eylem
stratejisi ortaya koyduysa, bu, TÜRK-İŞ camiasının ortak kararıdır ve aslında tepkileri biriken tabanından 
gelen ortak duygunun dışa vurumudur. Empati kurarak, işçiyi anlamak, tepkilerine kulak vermek yerine, 
böyle sığ ve ayağı yere basmayan, hasmane açıklamalara yönelmekle işbarışını asıl siz tehlikeye 
atıyorsunuz. Bu ülkenin işçileri son yirmi yılda yaşadığı krizler ve üstlenmek zorunda kaldığı faturalar-
hiçbirinin müsebbibi olmadığı halde- göz önünde tutulduğunda, her halde dünyanın en sabırlı
emekçileri unvanını almayı fazlasıyla hak etmiş bulunmaktadır ama sabrın da bir sonu vardır. 

8-      ÖZÜR DİLEYİN Sn. Özdebir! TÜRK-İŞ camiasından, TEKEL işçilerinden ve milyonlarca emekçiden ÖZÜR
DİLEYİN! Bunu, aynen bu beyanı yaptığınız yöntemle, kamuoyunun, medyanın önünde, alenen sizden 
istiyoruz, bekliyoruz! TEKEL işçilerinin, dayanışma için 1 saat işe geç başlayan tüm işçilerin eylemlerini 
“terörist örgüt” üyelerinin yaptığı eylemlerle bir tuttuğunuz için sizi şiddetle ve nefretle kınıyoruz. 
Derhal özür dilemenizi istiyoruz. Demokrasi kültüründen yoksun, çağdaş insan hak ve özgürlüklerinden
habersizsiniz. Elinde tek bir taş, tek bir sopa bile olmayan, halaylarla, horonlarla, sadece sesiyle hakkını
arayan, günlerdir kar, kış, yağmur demeden onuruyla ayakta kalan işçilere yaptığınız bu hakareti
bağışlamıyoruz. TÜRK-İŞ’e, sendikalara sendikacılık öğretmeye de kalkmayın. Bizim sizden öğrenecek 
bir şeyimiz yok. Ama TEKEL işçileri, sendikacılık adına bu ülke işçilerine kendi potansiyelini bir kez daha
hatırlatıyor. Sanıyoruz asıl telaş, panik ve korkunuz da bundan ileri geliyor. 

  
Son olarak Sn. Özdebir; Bu ülke, siyasal iktidarlardan hükümetlerden nemalanmak için dalkavukluk

yapan, yaranma peşinde koşan, çıkarları için işbirliğine giden çok iş adamı, çok bürokrat, çok medya
mensubu gördü. Gün geldi devran döndü, sap döndü, keser döndü, hesap döndü. Ama gerçekler ve
doğrular hiçbir zaman balçıkla sıvanamadı. Sonunda her şey yerli yerine oturdu. Siz de bu gün, belli ki Sn.
Erdoğan’a yaranmak için kendinizi paralıyorsunuz. Belli ki, beklediğiniz şeyler var. Çıkarınız onu gerektiriyor.
Gözümüzden kaçıyor sanmayın. İstediğiniz kadar yaranabilirsiniz. Ama bunu, hak arayan, demokratik
olgunluk ve kültür içinde son derece seviyeli ve saygın bir şekilde mücadele eden işçilere hakaret ederek,
onları aşağılayarak yapmayın. 
  

Açıklamalarınızı kınıyoruz. Bizlerden ALENEN ÖZÜR DİLEMENİZİ İSTİYORUZ. Hükümetle anlaşma
yaptığımıza dair beyanınızı 15 gün içinde belgesiyle, bilgisiyle ispatlamaya çağırıyoruz. İspatlamadığınız 
takdirde sizi hem yalancı, hem müfteri ilan edeceğimizi ve hakkınızda dava açacağımızı şimdiden
bildiriyoruz. 
  

Bilgilerinize. 
  
  
 TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
   BASIN BÜROSU 
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YETİM HAKKINI KİMLER YİYOR! / Haber Tarihi : 28.12.2009 15:41:18  
 

 
Etiketler:  Ankara Sanayi Odası , Başbakan Sn. Erdoğan , sermaye sınıfı , TEKEL işçilerinin eylemleri 

 

TEKEL işçileri, erken saatlerden itibaren Türk-İş önündeki “nöbet”lerini sürdürdüler. İşçilerin sabah çorbası bu kez
Divriği Kültür Derneği’nden geldi. Dernek yönetici ve üyeleri, işçilere çorba ve ekmeklerini dağıttılar.  
 
Türk-İş önündeki bekleyişlerine ilişkin rakamı “13” olarak değiştiren işçiler, halaylarla coştu, sloganlarla 
kararlılıklarını dile getirdiler. İşçiler bir yandan da kendi aralarında, bugün yapılacak eylemi ve sonrasında ne
yapacaklarını, Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun çarşamba günü yapılacak toplantısını da konuştular. Gerginlik ya da 
saldırı anları dışında kendilerinden bahsetmeyen “büyük” medyadan yakınan işçiler, Hayat Televizyonu ve
Evrensel gazetesine ilk günden beri yanlarında olduğu için teşekkür ettiler. 
 
Çektiği halayla çevredekilerin alkışlarını toplayan Batman Yaprak Tütün İşletmesi’nden Cemal Çıdam, 3 çocuk 
babası olduğunu ve annesiyle birlikte altı kişiye bakmak zorunda olduğunu söyledi. Çıdam’ın, “Biz ekmeğimizin 
peşindeyiz, almadan da gitmeyeceğiz. Dünyalar duysun: Ölmek var dönmek yok” sözleri, arkadaşları tarafından 
alkışlarla karşılandı. 12 yıllık işçi olduğunu, şimdi 600 liraya mahkum edilmek istendiğini belirten Çıdam, 300 lira 
ev kirası verdiğini de hatırlatarak, “Çocuklarımı mı okutacağım, aileme mi bakacağım, kendimi mi besleyeceğim 
bu parayla?” dedi.  
 
EVİMİZ BURASI OLDU 
 
Yine Batman Yaprak Tütün İşletmesi’nden Ferzande Yaşatan, dört çocuk babası olduğunu ve 13 gündür onları 
göremediğini belirterek, gazetemiz aracılığıyla çocuklarına selamlarını iletti. En küçük çocuğunun dört yaşında 
olduğunu ifade eden Yaşatan, “Dört yaşındaki çocuğum beni şu anda askerde biliyor. Muhammet Sefa adı. Onu
çok seviyorum. Hakkımızı almadan ölmek var, geri dönmek yok” diye konuştu.  
Elindeki limonu başka bir kadın arkadaşına uzatan Emine Çezik, “Limon bizim simgemiz oldu” dedi. Gaz 
bombalarını kastederek, “Herhangi bir kazaya karşı hep yanımızda bulundurmak zorunda kalıyoruz” diyen Çezik, 
İzmir Balatçık’tan gelmiş. 20 yıllık işçi olan Çezik, iki çocuğunu bırakıp geldiğini belirterek, “Geçen hafta evim
yanmış, ona bile gidip bakamadım. Artık evimiz burası oldu” diye konuştu. 
 
KARDEŞ GİBİ PAYLAŞTIK 
 
Egeli olduğunu ve halay çekmesini burada öğrendiğini anlatan Çezik, kararlılığını şu sözlerle ifade etti: “Çerkez
arkadaşlarla Çerkezceyi bile öğrendim. Çoğu şeyi kardeş gibi paylaştık. Başbakanımız bizi parçalamaya çalışıyor.
Ama şu gün şurdaysak, bunu biz birlikte verdiğimiz ekmek kavgasıyla başardık. Yıkılmayacağız, çoluğumuza
çocuğumuza ekmek götürmek için sonuna kadar buradayız.”  
 
TKP’DEN DESTEK 
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TKP de önceki gün akşam saatlerinde Sakarya Caddesi’nde TEKEL işçileriyle dayanışma eylemi yaptı. TKP Genel 
Başkanı Erkan Baş TEKEL işçilerinin mücadelesinin bir kıvılcım olduğunu ve bunu büyütmek gerektiğini söyledi.
(Ankara/EVRENSEL)  
  

AKP DÖNEMİNDEKİ YOLSUZLUKLAR 
* Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu, Gümrük Vergisi yüzde 70’e çıkmadan hemen önce, 4 bin ton çerezlik 
mısır ithal ediyor. Ve ithalden sonra, Gümrük Vergisi miktarı yükseltiliyor.  
Oğul Unakıtan, pastörize yumurta ithalatı işine de giriyor. Şirketine önce 2.5 milyon lira teşvik belgesi veriliyor.
İşe başlamadan önce pastörize yumurtada KDV oranları yüzde 18’den yüzde 8’e iniyor. 
* TCDD’den 10 istasyon yenileme ihalesi AKP Kadın Kolları MKYK Üyesi Emine Alioğlu’na veriliyor. Bu AKP’li 
müteahhit hanım, aynı zamanda yeşil kart sahibi. Önce devletten yeşil kartı alıyor, sonra da 10 istasyon yenileme
ihalesini alıyor. 
* TCDD İzmir Limanı, 15 yıllığına Reha Denizcilik adlı şirkete (toplam 2 milyar 100 milyon dolarlık iş) ihalesiz 
olarak bir sözleşmeyle verildi. Reha Denizcilik, sözleşme tarihinden sadece bir hafta önce kuruldu. Bu ballı işi 
ihalesiz alan şirketin büyük hisseli ortaklarından biri, AKP’nin Bakırköy İlçe Başkanlığı’nı yapmış olan Rahmi Genç.
* Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ceylan Grubu’ndan banka borcuna karşılık, 52 milyon dolara Antalya’daki 
Deluxe Resort Otel’i aldı, karşılığında da Ceylan Grubu’nun 52 milyon dolarlık borcu silindi. Devletin 52 milyon 
dolara aldığı otel, bir süre sonra 25 milyon dolara AKP yandaşı bir şirkete satıldı.  
* Gerçek değeri 51 milyon dolar olan Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası, 1.1 milyon dolara Albayraklar’a satıldı. 
* Gemlik Gübre Sanayii AŞ, 83.1 milyon dolara özelleştirildi. Oysa bu fabrikanın sadece arsası, içindeki 154
lojmanla birlikte 120 milyon dolar ediyordu. 
* 3 milyon 751 bin dolara özelleştirilen Sümerbank’ın arsasının sadece bir bölümü 13 milyon 750 bin dolara 
satıldı. 
* Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım, Almanya’daki Santour GmbH firmasından aldığı 200 bin
avro ile İtalya’da bir gemi satın aldı. Binali Yıldırım, milletvekili olmadan önce bu firmanın genel müdürüydü.
Türkiye Denizcilik İşletmesi’ne ait bir gemi ihalesiz olarak, Santour GmbH firmasına kiralandı.  
* AKP Hükümeti, yasalara aykırı olarak İsrailli iş adamına 6 ayda 755 milyon dolar kazandırdı. TÜPRAŞ’ın yüzde 
14.76’lık hissesi, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla, yasadışı olarak İsrailli iş adamı Ofer’e 446 milyon
dolara satıldı. Ancak 6 ay sonra TÜPRAŞ’ın yüzde 51’lik hissesi ihaleyle satıldığında, gerçek fiyatın bu rakamın
çok üstünde olduğu anlaşıldı.  
* AKP Grup Başkan Vekili Sadullah Ergin’in de adının karıştığı Hatay’daki yolsuzluklar zinciri, halk tarafından ‘ALİ
DİBO’ düzeni olarak adlandırılıyor. Yolsuzluğu ortaya çıkaransa bir başka AKP milletvekili. AKP Grup Başkan 
Vekili Sadullah Ergin’in kendi el yazısıyla, ihalelerin AKP’lilerce nasıl paylaşıldığı belgeleriyle ortaya kondu.  
  

BUGÜN TEKEL YARIN ŞEKER 
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, tarımda 2009 yılını değerlendirdi. Tütün
Kanunu’nun çıkarılması ile tütün üretiminin tasfiye edildiğini, sigara sanayisinin dışa bağımlı hale getirildiğini ve
yerli tütün işletmelerinin kapatıldığını hatırlatan Yetkin, Şeker Kanunu’nun yol açtığı benzer sorunların şeker 
pancarı üretiminde de yaşandığını belirtti. Yetkin, “Şeker fabrikalarının kapanmasını, pancar üreticilerinin ve
fabrika çalışanlarının işlerini kaybetmesini istemiyorsak, bu sürece bir dur demek ve alınan kararları gözden 
geçirmek zorundayız” dedi.  
Yetkin, TÜİK araştırmasına göre tahıl ürünleri üretiminde yüzde 14.6, meyve üretiminde yüzde 1.5 oranında artış, 
sebzelerde ise yüzde 1.9 oranında düşüş öngörüldüğünü açıkladı. Yetkin, buğdayda ise TÜİK’in 20 milyon 600 
bin ton üretim beklediğini kaydetti. Ekonomik krizin etkisi ile Türkiye ekonomisinin rekor düzeyde küçüldüğünü
ifade eden Yetkin, tarımda ise yılın birinci çeyreğinde yüzde 0.5 oranında küçülme görülürken, ikinci çeyrekte
yüzde 6.6 ve üçüncü çeyrekte yüzde 2.7 oranında büyüme yaşandığını kaydetti. Bu büyümenin tarım sektöründe 
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TÜRKİYE NİN HALİ Bİ SİMİT Bİ ÇAY!.. / Haber Tarihi : 28.12.2009 15:48:45  
 

çalışan üreticilere refah ve kazanç getirmediğini vurgulayan Yetkin, “Tarım ürünleri fiyatları enflasyonun altında 
arttı, hatta kimi ürünlerin fiyatlarında geçen yıla göre düşüş görüldü. Yapılan istatistikler de kırsal alanlarda
yoksulluğun artmakta olduğunu ortaya koyuyor” dedi.  
Yetkin, 2009 yılında hayvancılığın sorunlarının da arttığını ifade ederek bunun en açık göstergesinin kırmızı et
fiyatlarında görülen artış olduğunu belirtti. Et fiyatlarının rekor düzeyde artmasının gerekçesini, yıllardır 
hayvancılık politikalarındaki yanlışlıklar nedeniyle üretimin düşmesi ve spekülatif kazanç beklentilerinin artması 
olarak açıklayan Yetkin, kayıt dışı et üretiminin kayıtlı et üretimini geçtiğini kaydetti. En önemli yanlışın
özelleştirilme olduğunu ifade eden Yetkin, özelleştirilen Et ve Balık Kurumu’nun geçmişte et piyasasını 
düzenleme gücüne sahip bir kurum olduğunu hatırlattı. ANKARA 

Kaynak: Evrensel Gazetesi 

 
Etiketler:  TEKEL işçileri , Türk-İş Başkanlar Kurulu , Türk-İş önündeki bekleyiş , Yaprak Tütün İşletmesi 

 

Simit kaç para?  75 kuruş, bir lira..  Çay? 
Aynı.. Yerine göre 75 kuruş, bir lira.. 
Önemsenmiyor, manşetlere çıkartılmıyor ama memleketin temel sorunlarından biri bu.. 
Durup dururken nereden çıktı demeyin..  
Uydurmuyorum.. 
Dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olduk ama hâlâ çayla, simit barajını geçemedik.. 
Bi çay bi simit.. Ölçümüz bu.. 
* 
Böyle olmasaydı, 2010 bütçe görüşmelerine ‘çay- simit muhabbeti ’ damgasını vurur muydu? 
CHP’li İlhan Kesici hesap yapmış.. Üç öğün çay simit yiyen dört kişilik ailenin harcaması 720 bin lira oluyormuş.. 
Başbakan’ın ‘üç çocuk’ formülünü dinleyenler için 900 lira.. 
Kesici’nin hesabı bu.. 
Asgari ücret? 
546 lira.. 
* 
Başbakan Yardımcısı Çiçek anında cevap vermiş.. Hesap yanlış diyor.. Üç öğün sadece bir simitle bir çay içen
ailenin masrafı 450 lira.. 
Dikkat!.. 
Kürsüye çıkıp ne saçma hesap dememiş.. İki çocuklu aile bir ayı sadece çay simitle geçirir mi, bu nasıl yaklaşım 
diye de itiraz etmemiş.. 
Değil mi ya.. Eti var, tavuğu var, balığı var, sütü var, balı var, domatesi, biberi var.. 
Çayla simidi kabul etmiş ama hesap yanlış demiş.. 
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720 değil, 450 lira.. 
Çiçek’in hesabı doğru diyelim.. Asgari ücretli için geriye 100 lira kalıyor.. Günde üç bardak çay iç, üç de simit
götür.. Kalan paranı da tepe tepe ye! 
Daha ne..   
İşin özüne bakalım.. Bütçede tartıştığımız ne? 
Dört kişilik aile günde üç öğün simit yiyerek geçinir mi geçinemez mi? 
Bence geçinir..  
Çayı evinde demlerse!!.. 
* 
Şimdi diyecekler ki kaç kişi asgari ücretle çalışıyor..  
Çıkın sokağa sorun.. Hele kayıt dışı aman Allah’ım.. 600 lira, 700 lira maaş bulan bayram ediyor.. 
Abartıyor muyum? 
O zaman gidin Tekel işçisine sorun.. Günlerdir soğukta direnen, kafasına gaz sıkılsa bile demokratik hakkını
demokrasi sınırları içinde kullanan Tekel işçilerine sorun.. 
Feryat figanları bundandır.. 
Maaşları 600 lira seviyesine indirilmek isteniyor..  
Üç öğün.. 
Bir çay bir simit parasına!.. 
* 
Bu konuları yazınca kızarlar, sadaka ekonomisi falan denilince öfkelenirler ama.. 
Kömür, un, bulgur, pirinç, yağ, şeker, sabun dağıtmaları bundandır.. 
* 
Çekyatla televizyon, çamaşır, bulaşık makinesi de oy için.. 

Cumhurbaşkanı niye sessiz? 
Eğer devletin başı ise.. Cumhur’un reisi ise.. Tam devreye gireceği zamandır.. Ankara davul zarı gibi gerilmiş.. 
Cumhurbaşkanı hâlâ sessiz..  
Gelin bakalım ne oluyor demiyor.. 
Anlamış değilim.. 
* 
Kurumlar arası çatışmadan, çekişmeden söz ediliyor.. 
Gerçi Başbakan dün bu iddiayı ortaya atanlara kızdı.. Yok böyle bir şey, uyum içinde çalışıyoruz dedi.. 
Yansıyan fotoğraf o değil, biz uzaktan bakınca uyum buysa diyoruz da.. 
Yine de kabul.. 
Çekişme yok da kurumlar arası güvensizlik de mi yok? 
* 
Sorum şu.. 
Genelkurmay’ın kozmik odalarında saatler boyu arama yapan savcılar suçlu arıyorlar.. 
İyi de yapıyorlar da.. 
Aradıkları..  
Bireysel suçlu mu? 
Kurumsal suçlu mu? 

Kaynak: Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler:  ASGARİ ÜCRET , İLHAN KESİCİ , SİMİT , TEKEL İŞÇİSİ 
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TEKEL İŞÇİLERİNİ POLİS DURDURDU / Haber Tarihi : 28.12.2009 13:41:26  
 

Tekel işçilerinin Meclise yürümelerine izin verilmiyor. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu’nun, Meclise sadece
Türk-İş’e bağlı sendika başkanları ile gideceklerini açıklamasına ise işçiler tepki göstererek, “Ya hep beraber ya
da hiç birimiz” sloganları atmaya başladılar. 
 
Başkanlar Kurulu Kararı gereği bugün Güven Park’ta basın açıklaması yapan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa 
Kumlu, buradan Meclise yürüyeceklerini belirterek, MHP Grubunu ziyaret ederek sorunlarını anlatacaklarını 
söyledi. 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün DEİK Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamayı da eleştiren Kumlu, 
“Başbakan Erdoğan, ‘Yetimin hakkını Tekel işçisine yedirmem’ dedi. Devlet malı deniz, yemeyen domuz
ifadelerini üzüntüyle izledik. On gündür bu eylemi masa başında çözmeye çalıştık. Eylemin onuncu gününde
yaptığımız Başkanlar Kurulu toplantısıyla sürekli eylemlilik kararı aldık. Türk-İş’e bağlı profesyonel yöneticileri
çağırarak, bugün MHP Grubunu ziyaret edeceğiz. Yarın da CHP Grubunu ziyaret edeceğiz” dedi. 
 
Çarşamba günü ise Türk-İş Başkanlar Kurulunu yeniden toplayacaklarını ifade eden Kumlu, gelişmeleri
değerlendirerek, yollarına devam edeceklerini söyledi. Hükümetle oturup bunu çözene kadar eylemlerin devam
edeceğini kaydeden Kumlu, “Bizim maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil” dedi. 
 
-İŞÇİLERDEN YÖNETİME TEPKİ- 
 
Basın açıklamasının ardından Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve diğer sendika başkanlarının Meclise 
doğru yürüyüşe geçtiği sırada işçiler de heyetle birlikte Meclis’e gitmek istedi. Türk-İş tarafından “Başkanlar 
gidip görüşecek, biz onları bekleyeceğiz” anonsu yapılması üzerine işçiler ıslık çalarak ve “Ya hep beraber ya da
hiç birimiz” sloganları atarak tepki gösterdi. İşçiler ve sendika yöneticileri arasında yaşanan gerginlik, işçilerin 
Meclis’e yürümek istemeleri ısrarı üzerine tırmandı. İşçiler ve yönetim arasında tartışmalar yaşanırken, işçiler 
“Türk-İş, işçine sahip çık” sloganları atmaya başladı.  
 
ANKA 

 
Etiketler:  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , DEİK Olağan Genel Kurulu , Tekel işçisine , Türk-İş Genel Başkanı 
Mustafa Kumlu 
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TEKEL İŞÇİSİ YILMIYOR / Haber Tarihi : 28.12.2009 13:25:16  
 

 

TEKEL işçilerinin özlük haklarıyla birlikte kamu işletmelerine nakil hakkı verilmesi talebiyle başlattıkları eylem 14. 
gününe girdi. İşçilere gün içinde bazı sivil toplum örgütleri destek ziyaretleri yaparken işçiler 2 haftadır seslerini
duymayan hükümete tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan’ın TEKEL işçilerinin eylemini ideolojik olarak 
tanımlamasına tepki gösteren Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, TEKEL işçilerinin durumunu Erdoğan’ın
vicdanının derinliklerindeki kırıntılara havale ettiğini söyledi.  

İşçilerden Erdoğan’a tepki 

TEKEL işçilerinin direnişi 14. gününe girdi. İşçiler, eylemi ‘ideolojik’ olarak tanımlayan Başbakan’ı insafa davet etti 

TEKEL işçilerinin özlük haklarıyla birlikte kamu işletmelerine nakil hakkı verilmesi talebiyle başlattıkları eylem 14.
gününe girerken AKP hükümetinin emekçilere karşı umursamaz tavrına karşın, toplumun her kesiminden işçilere 
destek yağıyor. Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın işçilerin eylemini
ideolojik olarak tanımlamasına tepki göstererek “Başbakan Erdoğan’ı insafa davet ediyoruz” dedi.  

Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce TEKEL işçisinin Türk-İş Genel Merkezi önündeki bekleyişi dün de
sürdü. İşçiler 2 haftadır seslerini duymayan hükümete tepki gösterdi. Türkel, “Biz hakkımızı almadan değil 15
gün, 1 ay da olsa buradan ayrılmayacağız” dedi. TEKEL işçilerinin taleplerinin ilk gün neyse bugün de aynı
olduğunu ifade eden Türkel, özelleştirme sonucu kapatılan işyerlerinde çalışan işçilerin aynı haklarla başka kamu
kuruluşlarına devrini istediklerini ifade etti.  
 
Başbakan Erdoğan’ın TEKEL işçilerinin eylemini ideolojik olarak tanımlamasına tepki gösteren Türkel, kâr eden 
işletmelerinin satılmasının ardından TEKEL işçilerinin durumunu Erdoğan’ın vicdanının derinliklerindeki kırıntılara
havale ettiğini belirterek şunları dile getirdi: “Sayın Başbakan bunu söylerken vicdanıyla söylemiyor. Buradaki
işçilerin çoluk çocukları yok mu? Bu eylemin ideolojik olduğunu söyleyen Sayın Başbakan bize hakkımızı versin
yarın burada bir kişi kalmaz. Zamanında biz onlarla anlaştık diye demagoji yapıyor” 

‘Toplumu korku tüneline soktu’ 

Hükümetin toplumu bir korku tüneline soktuğunu kaydeden Türkel, herkesin sindirildiğini ve bu nedenle 
kimsenin hakkını arayamadığını kaydetti.  
 
Türkel, TEKEL işçisinin sorunlarının çözülmemesi durumunda Türkiye’deki herkesin “genel greve” hazırlıklı olması 
gerektiğini ifade ederek “Birkaç gün içinde bu işe sonuç bulunmazsa her ilden otobüslerle buraya gelen 
işçilerimizle büyük bir yürüyüşü başlatmak zorunda kalacağız” dedi. 

İşçilere çeşitli sivil toplum kuruluşları, memur ve işçi sendikaları ile siyasi partilerden de destek ziyaretleri yapıldı. 
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TÜRK-İŞ HEYETİ MECLİS&acute;E GİTTİ / Haber Tarihi : 28.12.2009 13:10:22  
 

Nâzım Hikmet Vakfı Çocuk Kumpanyası’ndaki çocukların ziyareti sırasında duygulanan bazı işçilerin ağladığı
gözlendi. Eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer de işçileri ziyaret ederek destek verdi. 
 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  Başbakan Erdoğan , genel grev , memur ve işçi sendikaları , sivil toplum kuruluşları , TEKEL işçilerinin 
direnişi 

Başkan Kumlu ve Türk-İş'e bağlı diğer sendikaların başkanları sadece kendilerinin Meclis'e gideceğini belirterek 
işçilerden sakin olmalarını istedi. Daha sonra Kumlu ve yönetim kurulu üyeleri polis barikatından geçerek 
Meclis'e gitti. Meclis'te MHP grubuyla görüşecek olan heyet, yarın da CHP grubuyla bir araya gelecek. 

Kumlu, Başbakan'ın dün DEİK'de yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak "Başbakanın sözlerini üzüntüyle karşıladım. 
TEKEL işçileri yan gelip para almadılar. Devletin malı deniz yemeyen domuz ifadesini Başbakan'a yakıştıramadım. 
TEKEL işçileri ve Türk-İş'in ideolojiyle işi yoktur. Hükümetle masaya oturup sorunu çözene kadar eylemlere 
devam edeceğiz." dedi. 

İşçilerden sakin olmalarını isteyen Kumlu, Meclis'e yalnız kendilerinin gideceğini ve böyle bir karar aldıklarını 
belirterek, "Yapmayın arkadaşlar. Polis de emir kulu." diye konuştu. Eyleme CHP Milletvekili Bayram Meral de 
destek veriyor. 

(CİHAN) 

 
Etiketler:  CHP grubu , DEİK , MHP grubu , TEKEL işçileri , Türk-İş´e bağlı diğer sendikalar 
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TÜRK-İŞ: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ / Haber Tarihi : 28.12.2009 13:02:54  
 

Türk-İş Genel Başkanı Kumlu, Tekel işçileriyle ilgili sorunu hükümetin ideolojik bir durum olarak
değerlendirmesini doğru bulmadıklarını belirtti  
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, hükümetle oturup Tekel işçileriyle ilgili sorunu çözene kadar mücadeleye 
devam edeceklerini belirterek, "Bizim maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ama her nedense 
hükümet bunu ideolojik bir durum olarak değerlendiriyor. Bizim ideolojiyle işimiz yok" dedi. 

  

Mustafa Kumlu, Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Türk-İş Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı sendika 
yöneticileri Türk-İş Genel Merkezi'nden yürüyerek Bayındır Sokak'tan Güvenpark'a geldi. Heyet, CHP İstanbul
milletvekili Bayram Meral ile bir grup işçi tarafından karşılandı.  

  

Burada işçilere hitap eden Mustafa Kumlu, Tekel işçilerinin bir "hak mücadelesi" verdiklerini, sorunların masa
başında çözümü için Tekel işçilerinin eyleminin 10. gününe kadar gerekli gayreti gösterdiklerini ifade ederek, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını "üzüntü" ile karşıladıklarını söyledi.  

  

Kumlu, kendilerinin meseleyi masa başında çözmek için mücadele ettiklerini dile getirerek, 23 Aralıkta toplanan 
Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun devamlı eylemlilik kararını aldığını anımsattı.  

  

Türk-İş yöneticileriyle birlikte bugün MHP, yarın ise CHP grubunu ziyaret edeceklerini ifade eden Kumlu,
"Hükümetle oturup bu sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bizim maksadımız ideolojik değil.
Bizim maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ama her nedense hükümet bunu ideolojik bir durum 
olarak değerlendiriyor. Bizim ideolojiyle işimiz yok" diye konuştu. 

  

Mustafa Kumlu ve beraberindeki heyet ile TBMM'ye, Güvenpark'taki işçiler de gitmek istedi. Sloganlar atan ve
yürümek isteyen gruba, güvenlik güçleri izin vermedi. Daha sonra Kumlu ve beraberindeki 30 kişilik heyet, 
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TEKEL İŞÇİLERİ GÜVENPARK&acute;TA; GERGİNLİK VAR / Haber Tarihi : 28.12.2009 
12:56:26  

 

yürüyerek TBMM'ye hareket etti. 

  

İşçilerin, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve beraberindeki heyetin dönüşünü Güvenpark'taki bekleyişi 
devam ediyor.  
 
Etiketler:  CHP , Güvenpark , hak mücadelesi , MHP , TBMM , Tekel işçileriyle ilgili sorun 

Tekel işçileri direnişin 14. gününde. Türk-İş heyeti, eylem kararı doğrultusunda Meclis'e gitti. İşçiler, 
Güvenpark'ta. Zaman zaman polisle gerginliklerin yaşandığı eylemde işçiler, Meclis'e yürümek istiyor. 

Tekel işçilerinin aş mücadelesi 14. gününe girdi. Türk-İş yöneticileri, Başkanlar Kurulu kararı gereği, Meclis'e gitti.
Tekel işçileri, Güvenpark'ta bekliyor, Meclis'i zorluyor. İşçiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. 

Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanlarından oluşan heyet ile Tekel işçileri, sabah saatlerinde Güvenpark'ta 
bir araya geldi. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Başkanlar Kurulu'nun aldığı kararı hatırlattı, Meclis'te 
görüşmeler yapacaklarını kaydetti. Kumlu, Başbakan'ın, “anlaştık” sözlerine tepki gösterdi. 

İşçiler, Meclis'e yürümek istiyor 

Mustafa Kumlu başkanlığındaki heyet, açıklamanın ardından görüşme yapmak üzere Meclis'e gitti. İşçiler ise
Güvenpark'ta sloganlarla bekleyişlerini sürdürüyor. Tekel işçileri, Meclis'e yürümek istiyor, bu nedenle zaman 
zaman polislerle gerginlik yaşanıyor. 

İşçiler: Türk-İş'in genelgesini uygulayın 

Ancak, Tekel işçilerinin tek tepkisi polise değil. Tekel işçileri, Tes-İş Sendikası'na ait ses aracından müziğin sesinin
kısılmasını istedi, “Şimdi eylem zamanı” dedi. Araçtan işçilere, “Provokatörlük yapmayın” şeklinde ithamlarda
bulunuldu. İşçiler, bu ithama da, “Biz provokatör değiliz. Türk-İş Başkanlar Kurulu, bütün başkanlarla Meclis'e
gidecekti. Ama hepiniz gitmediniz. Genelgeyi uygulayın” şeklinde tepki gösterdi. 

Tekel işçileri, polis barikatının hemen önünde “Ölmek var dönmek yok”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, 
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TEKEL EYLEMİ 14. GÜNÜNDE / Haber Tarihi : 28.12.2009 12:50:08  
 

TÜRK-İŞ, ÖNCE GÜVENPARK TA SONRA TBMM DE / Haber Tarihi : 28.12.2009

“AKP şaşırma sabrımızı zorlama” sloganlarını haykırıyor. 

Eylemde gerginlik hala sürüyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. 

 
Etiketler:  , polis barikatı , Tekel işçilerinin aş mücadelesi , Türk-İş yöneticileri 

Türk İş’e bağlı sendikaların yöneticileri ve şube başkanları mecliste muhalefet partileriyle görüşmelerine 
başladı. Açıkladığı eylem planının 2. adımı olan meclis görüşmeleriydi. Bugün MHP ile görüşmelerde
bulunan Türk-İş heyeti, yarın CHP yi ziyaret ederek taleplerini anlatacak. 

Türk İş’e bağlı sendikaların yöneticileri ve şube başkanları Ankara Güven Park’ta toplandı. Başta TEKEL işçileri 
olmak üzere çalışma yaşamındaki sorunları konuşmak için Meclise yürüdüler. TEKEL işçilerinin Meclise yürüme
isteği ise polis barikatıyla engellendi. Türk-İş eylem planının ikinci adımı olarak muhalefet partileriyle 
görüşmelerde bulunuyor. Türk-İş yöneticileri şu sıralarda Milliyetçi Hareket Partisi grubuna taleplerini sıralıyor.  
 
4/C ve benzeri çalışma koşulları, kiralık işçi tasarısı ve kıdem tazminatı Türk-İş'in başlıca taleplerini oluşturuyor. 
Türk-İş heyeti toplantı sonrası Güven park'tan türk'iş önüne yürüyecek; yarın CHP'yi ziyaret edecek. 

 
Etiketler:  4/C , Ankara Güven Park , CHP , MHP , TEKEL işçileri , Türk-İş heyeti 
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12:49:01  
 

TEKEL İŞÇİLERİNE GAZİANTEP&acute;TEN DE DESTEK GELDİ / Haber Tarihi : 
27.12.2009 13:34:58  

 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun aldığı “sürekli eylem” kararı gereği, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TÜRK-
İŞ Yönetim Kurulu Üyeleri ile TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların yöneticileri ve şube başkanları, 28 Aralık 2009 
tarihinde Güvenpark’ta bir araya gelmişlerdir. 
 
Saat 10.00:  Güvenpark’ta toplanan gruba TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu hitap etmiştir. 

Saat 11.30: TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu Başkanlığındaki bir heyetle Milliyetçi Hareket Partisi TBMM 
Grubunu ziyaret edecektir 

Saat 12:30: TBMM’den Güvenpark’a dönüş ve toplu olarak TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ne yürüyüş 
gerçekleştirilecektir. 

Saat 13.00: TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu TÜRK-İŞ Genel Merkezi önündeki işçilere hitaben konuşma 
yapacktır. 

 
Etiketler:  Güvenpark , sürekli eylem , TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 

Türk-İş'in de aralarında bulunduğu sendikalar ve demokratik kitle örgütleri Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı
önünde toplanıp, hükümetin işçilere yönelik davranışlarını protesto etti. 

Türk-İş önünde toplanıp Ak Parti İl Başkanlığı önüne kadar slogan atan grup adına konuşan Türk-İş İl Temsilcisi 
Ali Tabur, Türkiye'nin her yerinde işçilerin en temel hakları için mücadele verdiklerini söyledi. Etkinliğe katılanlar, 
"Gün gelecek devran dönecek Ak Parti halka hesap verecek", "Vur vur inlesin AKP dinlesin", "Tekel işçisi
onurumuzdur" şeklinde slogan atarken Tabur da, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün, emekçilerin Türkiye’nin 
dört bir yanında verdiği mücadele ekmek mücadelesi. Yani eve giren paranın, sofraya konan yemeğin 
mücadelesi. Emekçiler, çocuklarını okula gönderebilmenin, hastalarına ilaç alabilmenin, ev kirası ödeyebilmenin,
gaz alabilmenin, elektrik, su faturalarını ödeyebilmenin mücadelesini veriyor" dedi. 

“HÜKÜMET DUYARSIZ” 
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Hükümetin çalışanların hak ve taleplerine karşı duyarsız davrandığını dile getiren Tabur, "Türkiye’de çalışma
yaşamına ilişkin yaşanan tüm sorunların sorumlusu hükümettir. Bugün Türk-İş Genel Merkezi’nin önünde devam
eden Tekel işçilerinin mücadelesi 11’inci gününde. 

Sadece Tekel işçileri değil, özelleştirmeye, kapatmalara ve işsizleştirmelere muhatap tüm işçiler,  huzursuz ve
endişeli. İstanbul’da Belediye-İş Sendikası'na üye itfaiye işçileri yeni yıl itibariyle işsizlikle karşı karşıya. Şeker 
işçileri, Türk Şeker’in özelleştirilmesi ile birlikte akıbetinin ne olacağını bilmiyor. Yine Selüloz-İş Sendikası'nın
örgütlü olduğu Taşucu Kağıt İşletmeleri’nin kapatılması üzerine mağduriyet yaşayan işçi arkadaşlarımız 4-C 
statüsüne mahkum edilmeye çalışılıyor" şeklinde açıklama yaptı.  
  

 
Etiketler:  4-C statüsü , Ak Parti İl Başkanlığı , Tekel işçileri , Tekel işçisi onurumuzdur 

Tekel işçilerinin 12 gündür süren direnişlerinin faturası ağır oldu. Birçoğu şehir dışından gelen ve betonun
üstünde sabahlayan işçilerde solunum yolu enfeksiyonu, ayaklarda apse ve belde zedelenme var. İşçiler buna 
rağmen 'Mücadeleye devam' diyor  

Özelleştirme sonrası işlerini kaybeden Tekel işçileri şimdi de sağlıklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelerek 12 gündür seslerini duyurmaya çalışan Tekel işçileri bir taraftan
da sağlık problemleriyle uğraşıyor. Beton üstünde geceleyerek mücadele veren Tekel işçileri, solunum yolu
enfeksiyonu, kas ve eklem ağrıları, ayaklarında apse ve tansiyon gibi rahatsızlıklarla boğuşuyor. Bu
rahatsızlıklarına rağmen yaklaşık 12 bin kişiyi bulan Tekel işçileri mücadelelerini sürdürmekte kararlı.  
 
Adana, Urfa gibi Türkiye’nin farklı illerinden Ankara’ya gelen ve ilk günler Türk-İş’te kalan işçiler, Türk-İş’in
faaliyetlerin aksaması gerekçesi ile başka sendikaların misafirhanelerine yerleştirildi. Ancak, misafirhanelerde 
sadece 400’e yakın işçiye yer bulunurken, kalan binlerce işçi ya sendikaların konferans salonu ve bodrum katı 
gibi yerlerinde ya da koridorlardaki beton zeminin üzerinde sabahlıyor. Son derece kötü koşullarda yaşam savaşı 
veren işçilerin, sağlık problemlerinde de sorunlar her geçen gün artış göstermeye başladı.  
 
Yorgunluk had safhada 
Radikal’e bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kerim Bora Yılmaz, özellikle işçilerde, alanlarda yüksek sesle 
bağırmak ve ayazda beklemekten dolayı solunum yolu enfeksiyonları ile karşılaşıldığını söyledi. Dr. Yılmaz, ayrıca 
12 gündür betonun üstünde yatan, bazen ayakta geceyi geçiren işçilerden bazılarının, vücut direncini yitirmesi 
nedeniyle yere düşerek kaşları patlayanların olduğunu söyledi.  
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İşçiler arasında uzun süre ayakta kalmalarından dolayı ayaklarında apse nedeni ile tedavi olanların sayısının
arttığına dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi: 
“Bu rahatsızlıklarına rağmen işçiler mücadelelerini sürdürmekte kararlı. İşçilerin hastalıklarından dolayı geri 
dönme niyeti yok. Bunlar sadece soğuktan kaynaklı sorunlar ve üzüntü yaşamıyorlar. Ancak işçilerin soğukta
kalmaları ve miting sırasında yüksek sesle bağırmalarından dolayı solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı ortaya
çıkıyor.  
 
Kronik hastalıklar arttı 
Ayrıca tansiyon gibi bazı kronik problemleri olanların rahatsızlıkları artış gösterdi. Ankara Hekim Odasından ve 
Türk Eczacılar Odasından ilaçlar temin ediyoruz. Soğuktan dolayı kas ve eklem ağrıları meydana gelebiliyor.
Gece sendikada kalanlar boyunlarında bellerinde ağrılar oluyor.”  
 
Banyo yapmak lüks 
Zor şartlarda mücadelelerini sürdüren işçilerin bir kısmı 12 gündür hiç banyo yapamamış. Yaklaşık 12 bin kişiyi
bulan işçilerin bir kısmı dönüşümlü olarak Ankara’da bulunuyor. Dün Adana’dan gelen bazı işçiler diğer
şehirlerden gelen arkadaşlarından nöbeti devraldılar. İşçilerin büyük bir çoğunluğu izin problemi yaşarken, şehir
dışından Ankara’ya gelen işçiler bu sorunu ücretsiz izine çıkarak ya da rapor alarak aşmaya çalışıyor.  Tekel 
işçilerine Ankara’ya geldikleri ilk günler sokaklarda kaldı.  
 
Türk-İş Sendikası işçileri sokakta bırakmamak için kapılarını açtı. Ancak, bu durumda sendikanın faaliyetlerinin 
aksamasına neden oldu. Bu durum karşısında önlem almaya çalışan Türk-İş, işçileri binadan çıkartarak, bir
kısmını diğer sendikaların misafirhanelerine yerleştirdi. Ancak misafirhanelerde sadece 500 kişinin 
yerleştirilebildiği ve bunların çoğunun da kadınlardan oluştuğu belirtiliyor. Erkek çalışanların büyük bir
çoğunluğunun ya dışarıda ya da sendika binasının zemin katlarında kaldıkları ifade ediliyor. İşçiler mücadelenin
süreceğini belirtiyor. 

  

 
Etiketler:  12 gündür süren direniş , Özelleştirme sonrası işlerini kaybeden , sağlıklarını kaybetme tehlikesi , 
Tekel işçileri 

Tekel işçilerine destek amacıyla Ankara’da miting düzenlendi.  
 
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla gerçekleştirilen mitinge, Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini 
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sürdüren Tekel işçileri, bazı sendikalar, gruplar ve Gençlerbirliği'nin taraftar topluluğu ''Kara kızıllar'' katıldı. 
 
Batmanlı bir TEKEL işçisi mitingde yaptığı konuşmada, kendilerine verilen destek için teşekkür etti. Ankara'ya
gelmeden önce, kızına, 4/c statüsüne geçirilmesi durumunda kendisini okula gönderemeyeceğini söylediğini 
anlatan işçi, ''Bunu söylediğimde kızım benimle 2 gün konuşmadı. Sadece ekmeğimizi değil, ailemizi de 
elimizden alıyorlar'' dedi. 
 
Tekel işçisi bir kadın da 20 yıldır kurumda hizmet verdiğini ifade ederek, ''Hiç yatarak para kazanmadım. 55 
kiloluk tütün balyalarını el arabasıyla taşıdım. En fazla emekli ikramiyesiyle ev alma hayali kurdum. Kimsenin
ekmeğine göz dikmedim'' diye konuştu.  
 
Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Mustafa Özgen de Tekel işçilerinin sorunlarının çözümü amacıyla alınan
eylem kararının kararlılıkla hayata geçirilmesi, sendikal bürokrasinin bunun önünde durmaması gerektiğini 
söyledi. Özgen, ''(Yarın ben de Tekel işçilerinin durumuna düşebilirim) diyen tüm işçiler, kendi işlerine sahip çıkar
gibi Tekel işçisine sahip çıkmalı'' dedi. 
 
Tekgıda-İş Sendikası temsilcisi ise konuşmasında verdikleri mücadelenin sadece Tekel işçilerinin değil, tüm
çalışanların mücadelesi olduğunu ifade etti. 
 
TKP Genel Başkanı Erkan Baş da 4/c'nin ''işçi düşmanlığı'' olduğunu savundu. Tekel çalışanlarının tüm işçilere 
örnek olduğunu anlatan Baş, işçilerin bugüne kadar yarattığı değerlere sahip çıkacağını dile getirdi. 
 
Mitinge katılanlar, konuşmaların ardından ''Tekel işçileri için bir mum da sen yak'' kampanyası kapsamında 
mumlar yakıp, sloganlar atarak Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret etti. 

 
Etiketler:  4/c statüsü , Tekel işçilerinin sorunlarının çözümü , Tekel işçisi , TKP Genel Başkanı 

TEKEL işçilerinin eylemi 12. gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde Türk-İş Genel Merkezi önünde 
toplanan işçilere çeşitli sivil toplum kuruluşları, memur ve işçi sendikaları ile siyasi partilerden destek 
ziyaretleri yapıldı.  
 
İşçilere destek amacıyla Türk-İş Genel Merkezi önüne gelen Alevi Kültür Dernekleri üyesi grup adına konuşan 
Genel Başkan Tekin Özdil, TEKEL işçilerinin Türkiye'deki işçi hareketinin direnişinin simgesi olduğunu söyledi.  
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Özdil, Alevi-Kültür Derneklerinin 98 şubesi ve 112 bin üyesiyle eylemlerinin her aşamasında TEKEL işçilerinin 
yanında olacağını kaydetti.  
 
Alevi Kültür Dernekleri Antalya Konyaaltı şubesine mensup bir grup da, TEKEL işçilerine hediye olarak getirdikleri
portakal ve limonları verdiler.  
 
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve odanın bazı yönetim kurulu üyeleri de 
Tekel işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek halay çeken işçilerin eylemi
akşam saatlerinde de sürdü. 

 
Etiketler:  Alevi-Kültür Dernekleri , memur ve işçi sendikaları , TEKEL işçilerinin eylemi , Türk-İş Genel Merkezi 

Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda tüm Türkiye genelindeki AKP Binaları önünde
dört hafta boyunca akşam 18.30’da gerçekleştirilecek olan basın açıklamalarını ilki, bugün AKP Ankara İl
Binası’nda gerçekleştirildi. 

TEKEL işçilerinin eylemi 11. gününde Ankara'da devam ediyor / Foto 
Galeri 

TEKEL işçilerine Türkiye'nin her köşesinden destek yağıyor / Foto Galeri  
 
AKP Binaları önünde dört hafta boyunca akşam 18.30’da gerçekleştirilecek olan basın açıklamalarını ilki bugün
AKP Ankara İl Binası’nda gerçekleştirildi. Türk’-İş temsilcisi ve Yol-İş 2 Nolu şube başkanı Yusuf Doğan, yalnızca 
TEKEL İşçilerinin değil özelleştirmelere, kapatmalara ve işsizleştirmelere muhatap tüm işçilerin huzursuz ve
endişeli olduğunu kaydetti .Doğan, bugünün Türkiye’sinde emekçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir
işe, bir gelire sahip olmak için mücadele etmek zorunda olduğunun altını çizerek, üstelik bu ekmek
mücadelesinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaşıldığını vurguladı. Doğan sözlerine şöyle devam
etti: 
 
“Bizler Başbakan’ın devletin işçilerine karşı duyması gereken sorumluluğu bir şirket mantığı çerçevesinde
tanımlamasını ve tüm bunların yansıması olarak 15 Aralık 2009 tarihinden bu yana Ankara’da ekmek parası için
mücadele veren Tekel İşçilerinin taleplerine duyarsız kalınmasını protesto ediyoruz. 4 hafta boyunca her Cuma 
bu eylemi tekrarlayacağız. Türk-İş Başkanlar Kurulu bu günü ‘TEKEL işçileriyle dayanışma günü’ ilan etmiştir.”  
 

Sayfa 57 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



TEKEL İŞÇİLERİ İÇİN BİR SAAT GECİKTİRDİLER... / Haber Tarihi : 26.12.2009 18:06:54 
 

BİN KİŞİ MUMLARLA AKP İL BİNASINDA 
 
Polisin AKP İl Binası önünde basın açıklamasının yapılmasın izin vermemesi üzerine yaklaşık bin kişi açıklamayı 
binanın yakınlarında gerçekleştirdi.  
 
TEKEL İşçilerinin mumlarla geldiği açıklama yerine, Türk-İş’e bağlı sendikalar, bazı siyasi parti temsilcileri, siyasi 
grup ve demokratik kitle örgütleriyle çok sayıda öğrenci de gelerek işçileri destekledi. Açıklamanın ardından 
işçiler sloganlarla Türk-İş genel merkezi önüne döndü. (ANKA) 

 
Etiketler:  , AKP Binaları önünde , TEKEL İşçilerinin , Türk-İş Başkanlar Kurulu 

Türk-İş'e bağlı sendikalar, günlerdir Ankara'da seslerini duyurmaya çalışan Tekel işçilerine dün 'bir saat 
geç işbaşı' eylemiyle destek verdi 
 
Türk-İŞ üyeleri, Tekel işçileri başta olmak üzere çalışma yaşamındaki sorunların çözülmesi amacıyla 'Çalışmama
Hakkını Kullanma' eylemiyle bir saat geç işbaşı yaptı. Konfederasyon üyeleri, Türk-İş'in örgütlü olduğu iş
yerlerinde Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda mesaiye bir saat geç başladı. Türk-İş Genel 
Başkanı Mustafa Kumlu da konfederasyon yöneticileri ve Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları ile Resmi
Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi  
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü önüne gelerek işçilerin eylemine katıldı. 
 
EYLEMLER SÜRECEK 
Eylem sırasında konuşan Kumlu, yaptığı açıklamada, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun 'sürekli eylem' kararı aldığını 
hatırlatarak bu kararın ilk adımı olduğunu söyledi. Kumlu, Türk- İş Başkanlar Kurulu'nun her hafta çarşamba
günü toplanarak gelişmeleri değerlendirip yeni eylem kararları alacağını ifade etti.  
 
FEVKALADE DİRENİŞ 
Önceki gün MHP ve CHP genel merkezlerini ziyaret eden Tekel işçileri dün de Saadet Partisi Genel Merkezi'ni
ziyaret etti. SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, her platformda Tekel işçilerinin yanında olacaklarını belirterek
'Yapmakta olduğunuz direniş, Türkiye'nin uluslararası küresel emperyalizme karşı gösterdiği direnişin bir
göstergesidir' diye konuştu. 

ARTIK TEDBİRLİLER 
Eylemlerinin üçüncü gününde Sıhhiye Abdi İpekçi parkında polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalan işçiler 
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artık eylemlerini müdahalelere karşı tedbirli sürdürüyorlar. İşçilerin tedbiri, biber gazının verdiği acıyı dindirmek 
için kullandıkları limon. Tekel işçileri, eylemlerinin sembolü haline gelen limonu artık kiloyla omuzlarında asılı
bulunduruyor. 

 
Etiketler:  EYLEMLER SÜRECEK , Tekel işçileri , Türk-İş Başkanlar Kurulu , Türk-İŞ üyeleri 

Tekel işçileri için Kırıkkale'de TÜPRAŞ ve MKE işçileri, Adana'da otobüs işletmesi çalışanları işe bir saat 
geç başladı. 
 
Edirne'de ise DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri, Türk-İş'in aldığı karar doğrultusunda TEKEL
işçilerine açıklama yaparak destek verdi. 
 
Kırıkkale'de, TEKEL işçilerine destek amacıyla Türk-İş'in almış olduğu karar gereği, Türk Metal Sendikası ve
Petrol-İş Sendikası'na bağlı TÜPRAŞ ve MKE'ye bağlı iş yerlerinde işçiler, iş başı yapmayı bir saat geciktirdi. 
 
Türk Metal Sendikasının yetkili olduğu MKE Silah Fabrikasında 350, Hurda Müdürlüğünde 14, Mühimmat
Fabrikasında 550, Pirinç Fabrikasında 153, Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında 214, Destek Tesisleri İşletme 
Müdürlüğünde 50 olmak üzere toplam 1331 işçi, sabah mesaisine 1 saat geç başladı. 
 
Bu arada, Petrol-İş Sendikasının yetkili olduğu MKE Barut Fabrikasında 141 işçi ile Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinde 
450 işçi, sendika iş yeri temsilcilerinin gözetiminde 1 saat süreyle iş yeri temsilcilik binaları önünde bekledikten
sonra kart basıp iş başı yaptılar. 
 
Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mürsel Öcal, Türk-İş'in almış olduğu karar gereği bugün MKE'ye 
bağlı fabrikalarda işçilerin TEKEL işçilerine destek amacıyla işe bir saat geç başlayarak, dayanışma örneği
sergilediklerini söyledi. 
 
Mürsel Öcal, işe geç başlamayla ilgili fabrikalarda her hangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. 
 
Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şubesi İdari Sekreteri Mertgün Altınok ise TÜPRAŞ ve Barut Fabrikası'ndaki işe geç
başlama eyleminin sorunsuz geçtiğini söyledi. 
 
-ADANA- 
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Adana'da, Türk-İş'in aldığı karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi çalışanları bir saat
süreyle iş bıraktı. 
 
Büyükşehir Belediyesine ait Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki otobüs garajı önünde toplanan çalışanlar,
çeşitli sloganlar atarak, bir saat süreyle sefere çıkmadı. 
 
KESK ve DİSK'e bağlı sendika temsilcilerinin de destek verdiği eylemde konuşan Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip
Gülnar, TEKEL işçilerine yönelik yapılan uygulamaları kınadıklarını söyledi. 
TEKEL işçilerinin ekmek mücadelesi verdiğine dikkati çeken Gülnar, ''Adana halkından otobüslerin bir saat
çalışmaması nedeniyle özür diliyoruz ancak onların bizi anlayacağını biliyoruz. Hükümet direttiği sürece 
mücadelemizi sürdürecek'' dedi. 
 
Eylem nedeniyle 10.00 ile 11.00 saatleri arasında yolcu taşımayan 163 belediye otobüsü şoförü, eylemden sonra 
normal seferlerine döndü. 
 
-EDİRNE- 
 
Edirne'de DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri, Türk-İş'in aldığı karar doğrultusunda TEKEL işçilerine 
açıklama yaparak destek verdi. 
 
DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri ve üyeleri, Türk-İş'in almış olduğu bir saatlik iş bırakma kararı
doğrultusunda TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Edirne Bölge Müdürlüğü
önünde toplandı. 
 
DİSK Edirne Temsilcisi Arif Kuday, yaptığı açıklamada, Türk-İş'in aldığı 1 saatlik iş bırakma kararı ve
konfederasyonlarının aldığı dayanışma kararıyla TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla toplandıklarını belirtti. 
 
Kuday, emekçilere yapılan saldırıların bütün işçi sınıfına topyekun olarak yapıldığını savundu. 
 
Açıklamanın ardından hükümeti eleştiren çeşitli sloganlar atan grup, daha sonra dağıldı. 
 
A.A. 

 
Etiketler:  ADANA , DİSK , EDİRNE , MKE işçileri , TEKEL işçileri , TÜPRAŞ 

TEKEL İşçilerinin bugün saat:11:00'de Saadet Partisi Genel Merkezini ziyaretlerinin ardından Saadet Partisi Genel 
Başkanı Numan Kurtulmuş da  bugün saat: 14:00'de TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde eylem yapan TEKEL işçilerini 
ziyaret edecek. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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SAMSUN TÜRK-İŞ&acute;TEN TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK / Haber Tarihi : 25.12.2009
11:21:26  

 

 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) üyeleri, Ankara'da eylem yapan Tekel işçilerine destek vermek
amacıyla DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. 
  
  
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) üyeleri, Ankara'da eylem yapan Tekel işçilerine destek vermek
amacıyla DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.  
 
DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasına, Türk-İş Samsun 6. Bölge Temsilcisi İsmail
Topçu, KESK Dönem Sözcüsü Suat Yıldız, Türk-İş, KESK ve DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri ve bazı siyasi parti
temsilcileri katıldı. Ankara'da 11 gündür eylem yapan Tekel işçilerine destek vermeye devam edeceklerini
açıklayan Türk-İş Samsun 6. Bölge Temsilcisi İsmail Topçu, "Onlar bu ülkenin kalkınmasında emek veren, alın teri 
akıtan bir kurumun mensupları, ellerinden alınan ekmeklerinin 
 
mücadelesini veriyorlar. 1980'li yıllardan sonra cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını peşkeş çekerek ekmek 
kavgasını başlattılar bu ülkede. Artık bıçak kemiğe dayandı. Tekel işçisi bu ülkede bir meşale yaktı, biz bu 
meşalenin peşinde alev olup bunları yapanları yakacağız. Bu ülkeyi yönetenler, benim Tekel'de çalışan işçi 
kardeşime 'Yan gelip yatıyor, hazır para yiyor' diyenler, dün Diyarbakır'da devlete ve kendilerine küfür edenlere 
ne diyecekler acaba" dedi.  
 
Ankara'da eyleme katılan Tekel işçileri hakkında Samsun'a döndüklerinde soruşturma açılacağını iddia eden ve 
iktidarın kamuyu yönetenleri etkilediğinin altını çizen KESK Dönem Sözcüsü Suat Yıldız, "Tekel işçilerinin 11 
gündür Ankara'da verdikleri emek mücadelesini KESK olarak destekliyoruz. Hükümet özel sektörde çalışan 
işçileri 'İşten çıkartmayın' diye sermayeye işsizlik fonunun parasını peşkeş çekerken, kamu işçilerini sefalet
ücretlerine mahkum eder duruma getirmiştir. 4/C'li kölelik yasasını direten 
 
bir noktaya getirmiştir" diye konuştu. 
 
Etiketler:  DİSK , KESK , Samsun 7. Bölge , Tekel işçilerine destek , Türk-İş 
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MADEN İŞÇİLERİ TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK İÇİN İŞE GEÇ BAŞLADILAR / Haber 
Tarihi : 25.12.2009 11:10:18  

 

Zonguldak'taki maden işçileri, Türk-İş'in aldığı karar doğrultusunda TEKEL işçilerinin eylemine destek
vermek amacıyla maden ocaklarına 1 saat geç girme eylemi yaptılar. 

Türk-İş'in “TEKEL işçilerinin sorunlarının giderilmesi için aldığı eylem kararı” doğrultusunda Türkiye Taşkömürü
Kurumuna (TTK) bağlı Üzülmez, Karadon, Kozlu, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarına işçiler 1 saat geç
girdiler. 

 
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ramis Muslu, Üzülmez Müessese Müdürlüğünde maden işçilerine 
yönelik yaptığı konuşmada, Türk-İş Başkanlar Kurulunu bugünü “TEKEL işçileriyle dayanışma günü” ilan ettiğini 
söyledi. 

 
Türk-İş'e bağlı tüm iş yerlerinde çalışanların mesailerine 1 saat geç başlayacağını belirten Muslu, şunları kaydetti:
“Bu eylem 4 hafta boyunca cuma günleri 1'er saat arttırılarak sürdürülecek. Tüm illerde iş çıkışında Ak Parti İl 
Başkanlıkları önünde kitlesel basın toplantıları düzenlenecek. 28 Aralık Pazartesi günü Türk-İş'e bağlı 
sendikaların tüm yöneticileri Ankara Güven Parkta bulaşarak, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin 
yetkililerini ziyaret edecekler. 
Hükümet, çalışanların hak ve taleplerine karşı duyarsız davranışını sürdürüyor. Mücadele eden emekçilere ve
onların temsilcilerine karşı sağduyu ve nezaketten uzak, kaba ve şiddet içeren davranışlarla çatışma ortamı
yaratılmak isteniyor. Bir yandan işçilerin örgütlenmesi engelleniyor, diğer yandan örgütlü işçileri ve sendikaları 
dağıtacak düzenlemeler yapılıyor.” 

 
Muslu, işçilerle, emekçilerle kavga etmenin ve tek taraflı kararlar almanın hiçbir hükümete yarar sağlamadığını 
ifade ederek, “Hükümet öncelikle 4-C uygulamasına son vermelidir. TEKEL işçilerinin özlük haklarının
kaldırılmasını istemiyoruz. İşçilere, Ankara'da misafirhanemizi açarak destek veriyoruz” dedi. 
Türk-İş'in önerdiği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası'nın bir an önce çıkmasını istekilerini kaydeden Muslu,
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında göçüğün ihmaller zinciri sonucu yaşandığını, benzer
olayların meydana gelmemesi için özel ocaklarda örgütlenmenin önünün açılmasını istediklerini bildirdi. 

 
Zonguldak Belediyesi işçileri de belediye binası önünde alkışlara TEKEL işçilerinin eylemine destek verip,
mesailerine 1 saat geç başladılar. 

  

 
Etiketler:  Ak Parti İl Başkanlıkları , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası , TEKEL işçilerinin sorunları 
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ÇÖKERTMEDEN ÇIKTIM HALİLİM ! / Haber Tarihi : 25.12.2009 10:37:43  
 

İşte bu; “Çökertmeden çıktım başım selamet.../ Bitez de yalısına varmadan Halilim aman koptu kıyamet.../
Arkadaşım İbram Çavuş Allahıma emanet...” diye giden ve Ege bölgesi tınlamasıyla söylenen Türkü, başkaldırıdır.
Padişahın borçlarının karşılığı olarak Fransız-Alman-ABD’li alacaklıların (Düyun-u Umumiye idaresi) eline 
geçmiş “Tütün Rejisi” sistemine diklenip, işlenmiş-kıyılmış-içime hazır tütünü karşıdaki İstanköy Adası’na 
kaçırmak isteyen Bodrum Bitezli Halil Efe ile yakın arkadaşı İbram (İbrahim) Çavuş’un isyanıdır. 
 
147 yıl öncesine gider. 
 
TEKEL 147 yaşındadır. 
 
Yabancılar el koymuştu. Özel kolluk kuvveti kurmuş, tütüne dokunanı, alanı ve satanı kurşunluyorlardı. Mustafa 
Kemal ve arkadaşları, Cumhuriyeti kurarak, bu kapitülasyonu (imtiyazı) bitirdi ve TEKEL yeniden milli şirket oldu. 
2004’te AKP iktidarının, IMF’ye verilen 2. Ek Niyet Mektubu’ndaki taahhütlere göre hareket eden Maliye Bakanı, 
“TEKEL’i babalar gibi satacağız” dedi ve 147 yıllık şirketi 17 dakikada İngiliz-ABD şirketine sattılar. TEKEL’i 
yeniden yabancıya (yeni küresel emperyalizme) yar ettiler. Bu açıdan bakınca; polise dövdürülen ve biber gazı 
sıkılarak aşağılanan TEKEL işçileri Bitez’li Efe Halil ile İbram Çavuş’un torunlarıdır. 

  

*** 

  

Torunlar gerçek halktır. İsyanları kutsaldır. 
 
TEKEL’in, sigara ve içki fabrikalarının dışında, ülkenin 57 şehrine dağılmış 110 Yaprak Tütün İşleme Tesisi vardı. 
Özelleştirmediler. Tesislerde 10 bin işçi çalışıyordu. İşte polise dövdürülen, biber gazı sıktırılan işçiler çoğunlukla
onlar. Tesisler, üreticiden alınan tütünü işleyip, yerli sigara fabrikalarına gönderiyordu. Tütünün yılda yaklaşık 20 
bin tonu da kilosu 6.5 euro ile 7 eurodan Fransız, Alman, Rus, ABD, Japon şirketlerine satılıyordu. 
 
Sigara, içeni öldürür. 
 
Bu biliniyor. 
 
Fakat şu da biliniyor. 
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Öleceksen, Türk tütünüyle öl. 
 
Çünkü, “Türk tütününün (şark tütünü) lezzeti hiçbir tütünde yoktur. Ve nikotin oranı açısından da sağlığa en az
zarar veren tütün olduğu için” dünya sigara tekelleri, sigaralarına lezzet versin, kaliteyi yükseltsin diye yemeğe 
konulan değerli bir sos gibi, Virginia tütününe katmak için hep Türk tütünü satın aldı. 
  

  

*** 

 
147 yıl satın aldılar. 
 
Yaprak Tütün İşleme tesislerinde işlenen tütünleri, son 15 yıla gelinceye kadar TEKEL, üreticiden taban fiyatı ile 
topluyor, işliyor; faiz gideri-stok maliyeti-işçilik dahil kilosunu ortalama (örneğin A Grad Ege tütünü) 3.5-4 
euroya mal ediyor ve kilosu 6-7 eurodan ihraç ediyordu. (Bkz: Yüksek Denetleme Kurulu raporları.) 
 
Evet, TEKEL ihraç ediyordu. 
 
Araya aracı sokmuyordu. 
 
Kâr ediyordu. 
 
İhracatta zarar yoktu. 
 
Sonra 15 yıl önce başlayıp “TEKEL’i babalar gibi satan” AKP iktidarı döneminde de hızlanarak, ihtiyaç olmadığı 
halde sırf oyunu kapmak için çiftçiden tütün almaya devam ettiler. Fakat işlemeyi durdurdular. 19-20 milyona 
mal ettikleri fabrikaları (Örneğin İzmir Balatçık) işlemez hale getirip, aracı sayısını 3’e çıkartarak kilosunu 3.80 
euroya mal ettikleri tütünü zararına 1.23 euroya, sayısı 50’ye çıkan aracıya verdiler. Aracılar hâlâ onu işleyip, 
dünya sigara tekellerine kilosu 7 eurodan satıyor. 
 
TEKEL zarar ediyordu. 
 
Aracılar kâr ediyordu. 
 
İktidara 2002’de AKP geldi. 
 
Aracıları kaldırmadı, sayısını artırdı. 
 
Fabrikaları yabancıya sattı fakat oy kaçar diye köylüden tütün almayı kesmedi. Tütünü işleyip ihraç etmek yerine 
aracıları ve yabancıları gözeten adımlar attı.  
 
TEKEL’in zararı büyüdü. 
 
Bedeli halka ödettiler. 
 
Şimdi, yurdun dört yanından Ankara’ya gelerek “biz sendikalı, toplu sözleşmeli, sosyal güvenceli, ikramiyeli, 
onurlu emeğimizle aynı ücretlere çalışmak istiyoruz” diye isyan eden Bitezli Halil Efe ile arkadaşı İbram Çavuş’un 
torunlarını polise dövdürüyorlar. 

Sayfa 64 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



DERİ İŞÇİSİ TEKEL İÇİM ÜRETİMİ DURDURDU / Haber Tarihi : 25.12.2009 10:27:43  
 

  

 
Etiketler:  AKP iktidarı , Düyun-u Umumiye idaresi , içki fabrikaları , sigara , TEKEL , TEKEL 147 yaşındadır , 
Yaprak Tütün 

Deri-İş Sendikası Tuzla Şubesi üyeleri, Ankara'da hakları için direnen TEKEL işçileriyle dayanışma amacıyla bir 
saat üretimi durdurdu. Aydınlı Organize Sanayi'ndeki eyleme yüzde yüz katılım sağlandı. 

Deri-İş Sendikası Tuzla Şubesi, Türk-İş'in kararı doğrultusunda Aydınlı Tuzla Deri Organize Sanayi'nda işe bir saat 
geç başlama eylemi gerçekleştirdi. Yüzlerce Deri-İş üyesi, üretimi durdurarak, organize sanayide yürüyüş yaptı. 

Uygurlar Deri önünde toplanan yüzlerce işçi, sloganlarla organize sanayi içinde yürüyüş yaptıktan sonra basın 
açıklaması gerçekleştirdi. TEKEL direnişinin selamlandığı yürüyüşe farklı iş kollarından işçiler de katıldı. 

Eylemde bir konuşma yapan Deri-İş Sendikası Genel Başkanı Musa Servi, AKP hükümetinin TEKEL işçilerine 
dönük saldırılarını protesto etti. TEKEL işçisinin sadece özelleştirmelere karşı değil işçi sınıfının geleceği için de 
mücadele ettiğini vurgulayan Servi, TEKEL işçileriyle dayanışmanın daha da büyüyeceğini vurguladı. Servi, AKP 
hükümetinin mücadele eden sendikalara yönelik saldırılarına dikkat çekti. 

Servi'nin konuşması deri işçileri tarafından, "AKP işçiye hesap verecek", "İşçiye uzanan eller kırılsın" sloganıyla 
kesildi. 

İşçi sınıfı mücadelesinin yükseldiğini ifade eden Servi, "AKP, işçi sınıfına bu yüzden saldırıyor" dedi. Servi, AKP'nin 
saldırılarına karşı yürünecek yolu TEKEL işçilerinin gösterdiğini dile getirdi. 

İşçiler, "TEKEL işçisi yalnız eğildir", "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganıyla eylemi sonlandırdı. 

 
Etiketler:  bir saat üretimi durdurdu , Deri-İş Sendikası , TEKEL direnişi 
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DİSK VE KESK&acute;TEN TEKEL EYLEMİNE DESTEK / Haber Tarihi : 25.12.2009 
10:13:21  

 

Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun Tekel işçileri için aldığı eylem kararına DİSK ve KESK'ten destek geldi. DİSK ve KESK
üyeleri de 25 Aralık'ta işe bir saat geç başlayacak. 

Türk-İş Başkanlar Kurulu tarafından Tekel işçilerine destek için alınan eylem kararlarına diğer konfederasyonlar 
destek vereceklerini açıkladı. 

Çelebi: hepimiz Tekel işçisiyiz 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, “DİSK, Tekel işçileriyle dayanışmak için 25 Aralık'ta bütün işyerlerinde işe 
bir saat geç gitme kararının uygulanması için üye sendikalarını görevlendirmiştir” dedi. 

Çelebi, Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına da katılmamasını, “Ortak sorunlar karşısında ortak
tavır göstermesi açısından bir zemin yarattığı için önemli buluyor ve destekliyoruz” şeklinde değerlendirdi. 

Çelebi, emekçilere yapılan saldırıların tek tek sendikalara değil, işçi sınıfına yapıldığı vurgusunda bulundu, “O
halde ortak sorunlara karşı mücadelenin de ortak olması esastır” dedi. DİSK Genel Başkanı şöyle dedi: “Emek
dostlarını, aydınları, gençleri, kadınları, işçileri ve işsizleri, 'Hepimiz Tekel işçisiyiz' demeye çağırıyoruz” dedi. 

KESK'ten de iş bırakma 

Olağanüstü toplanan KESK Merkez Yürütme Kurulu toplantısından Türk-İş'e destek kararı çıktı. 

KESK, Türk-İş ile birlikte bir saatlik iş bırakma eylemi y yapacak.ESK, ayrıca AKP binaları önünde yapılacak
eylemlere destek verecek. 

 
Etiketler:  DİSK ve KESK üyeleri , Hepimiz Tekel işçisiyiz , Tekel işçileriyle dayanışma , Türk-İş Başkanlar Kurulu 
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TEKEL İŞÇİLERİ İÇİN İŞE 1 SAAT GEÇ GİTTİLER / Haber Tarihi : 25.12.2009 10:05:42  
 

Konfederasyon üyeleri, Türk-İş'in örgütlü olduğu iş yerlerinde Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar 
doğrultusunda mesaiye bir saat geç başladı. 

KESK Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda konfederasyon üyeleri de Türk-İş'in örgütlü olduğu iş 
yerlerinde eyleme katıldı. DİSK üyeleri de çeşitli iş yerlerinde eylemi gerçekleştirdi. 

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, konfederasyon yöneticileri ve Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları 
ile Resmi Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü önüne geldi.  
 
Kumlu, burada yaptığı açıklamada, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun ''sürekli eylem'' kararı aldığını anımsatarak, bu
eylemin ''sürekli eylem'' kararının ilk adımı olduğunu, eylemlerin süreceğini söyledi. 

Başkanlar Kurulu'nun her hafta çarşamba günü toplanarak gelişmeleri değerlendirip yeni eylem kararları
alacağını ifade eden Kumlu, eylemin gerekçesini şöyle anlattı: 

''Özelleştirmeler ve iş yeri kapatmalarıyla yaşanan işsizleştirmelere itirazımız var. Bu memlekete ömrünü vermiş 
Tekel işçileri için 'yatarak para kazanıyorlar' denilmesine, Tekel işçilerinin 12 gündür sürdürdükleri ekmek 
mücadelesine duyarsız kalınmasına itirazımız var. 

Ekmek mücadelesi için sesini duyurmaya çalışan işçi kardeşlerimize, tazyikli su ve biber gazı sıkılmasına, işçi 
kardeşlerimizin coplanmasına, göz altına alınmasına itirazımız var. 

Asgari ücret adı altında sefalet ücreti belirlenmesine, kiralık işçilik düzenlemesiyle işçilerin köleleştirilmesine, 
sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesine, sendikalaşma hakkından ve kıdem tazminatından yoksun 4/C 
statüsüne, örgütlenme için atılan her adımın işten çıkartılmalarla sonuçlanmasına itirazımız var.'' 

Üretenin, alın terinin baş tacı edildiği, özgürce örgütlenebildiği, yasakların olmadığı bir Türkiye istediklerini 
vurgulayan Kumlu, şöyle konuştu: 

''Türkiye'yi emekçilerin alın teri var ediyor. Ama ilk fırsatta işsiz, aşsız, umutsuz kapıya bırakılan bizler oluyoruz. 
Her fırsatta sağlık hakkına, eğitim hakkına, kıdem tazminatı hakkına, sendikalaşma hakkına göz dikilen bizler 
oluyoruz. Seçim zamanı geldiğinde kapımızı aşındıranlara sesleniyorum: Demokrasi emeğin üzerinden yükselen
rejimin adıdır. Bunun farkına varın. 

Türk-İş Başkanlar Kurulu bugünü 'Tekel işçileriyle dayanışmak için eylem günü' ilan etmiştir. Ekmek parası için 
mücadele eden Tekel işçilerine selam olsun. Eylemimiz, hükümetin sesimizi duyması, haklı taleplerimizi yerine
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BAYKAL: HÜKÜMET TEKEL SORUNUNU ÇÖZMEZSE BU İŞİN ALTINDA KALIR / Haber 
Tarihi : 25.12.2009 10:01:53  

 

getirmesi içindir. Hükümetin duyarsızlığı devam ettiği sürece, bizim eylemlerimiz de devam edecektir.'' 

Açıklama sırasında işçiler, ''Tekel işçisi yalnız değildir'' ve ''AKP şaşırma, sabrımızı taşırma'' şeklinde sloganlar attı.

Kumlu ve beraberindeki yöneticiler, daha sonra iş yerindeki işçileri ziyaret etti. 

 
Etiketler:  Ekmek mücadelesi , KESK Yönetim Kurulu , Özelleştirmeler , sürekli eylem , Türk-İş Başkanlar Kurulu 

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Tekel işçilerinin eylemlerinin, bütün Türkiye’nin vicdanlarını sarstığını belirterek
"Tekel işçileri toplumun yüreğiyle öyle bir bağ kurdu ki bütün bunlar gözden kaçırılamaz hale geldi. Sizin bu
eyleminiz Türkiye’de sosyal bilincin yükselmesine, sosyal duyarlılığın artmasına, medyamızın ‘Böyle insanların
sorunları da var’ gerçeğini keşfetmesine yardımcı oldu. Olay bir büyük konu haline geldi" diye konuştu. Baykal,
Başbakan’a "Bu konudaki kızgınlığını, hırsını kontrol et, derhal bu Tekel işçilerinin sorununu hemen çöz. Eğer
bunu çözmezsen bu olay hızla büyüyor, büyüyecek. Bu olayın altında kalırsın Sayın Başbakan" diye seslendi. 

-TEKEL İŞÇİLERİNİN CHP’YE GİTMESİNE İZİN VERİLMEDİ- 

CHP Genel Başkanı Baykal’ın, bugün saat 13.00’te Tek Gıda İş Sendikası yetkilileri ve Tekel işçilerini CHP Genel 
Merkezi’nde kabul etmesi bekleniyordu. Ancak polis, Tekel işçilerini taşıyan Türk-İş otobüslerinin hareket
etmesine Valilik izni olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Bunun üzerine Baykal, 5 parti otobüsüyle işçileri almak 
üzere Türk-İş Genel Merkezi’ne geldi. Baykal, yaşanan izdiham nedeniyle otobüsün durduğu Mithatpaşa 
Caddesi’nden Türk-İş binasının önüne gelmekte zorluk yaşadı. Tekel işçileri Baykal’ı büyük coşkuyla karşıladı. 
İşçiler sık sık "Başbakan Baykal", "Tekel seninle gurur duyuyor", "Vur vur inlesin, AKP dinlesin" sloganları attı. 
Baykal’ı Türk-İş binasının girişinde Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu karşıladı. 

Baykal, burada yaptığı konuşmada Tekel işçilerinin 10 gündür verdiği mücadeleyi derin bir takdirle, hayranlıkla
ve saygıyla izlediğini, işçilerin mücadelelerinde yasalara saygılı, demokratik haklarını kullanırken kimseye zarar 
vermeme konusunda olağanüstü dikkatli olduklarını, kendi haklı davalarına milletin dikkatini çekebilmek için
dünyanın her demokratik ülkesinde başvurulan bir anlayışla eylemlerini sürdürdüklerini ifade etti. Baykal, Tekel 
işçilerinin eylemlerinin, bütün Türkiye’nin vicdanlarını sarstığını, herkesin Tekel işçilerinin sorunlarına duyarlılığını 
artırdığını, böylece bütün milletin desteklerini kazandıklarını belirterek kendisinin Tekel işçileriyle dayanışma
duygularını paylaşmak için Tekel işçileriyle görüşmek istediğini gelen talebi memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi.
Tekel işçilerinin derdini Anamuhalefet partisine anlatmasına izin verilmediğini, işçilerin CHP Genel Merkezi’ne
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gelişinin kentin güvenliği açısından uygun görülmediğini kaydeden Baykal, "Tekel işçilerinin bir yanlışı, bir
kanunsuzluğu, hukuksuzluğu var mı? Elinde bomba, mayın var mı? Terörle ilgisi var mı? Onun bunun posterlerini
elinde tutuyor mu? Devlete millete ihanet ediyor mu? Niye izin vermiyorsun?" diye sordu. Baykal, Ankara
Valisi’ni, Emniyet Müdürü’nü, İçişleri Bakanı’nı Cumhurbaşkanı’nı arattırdığını, sorunun çözülmesini istediğini 
ancak bir yanıt gelmeyince kendisinin Tekel işçilerinin yanına gelmeye karar verdiğini ifade etti. Baykal, Tekel 
işçilerini CHP otobüsleriyle partiye gelerek çay içmeye çağırdı ve "Bizi engellemek isteyenler engellesinler.
Herkesi çağırıyorum, orada çayınız hazır" dedi. 

Baykal, Tekel işçilerinin eylemenin birden bire büyük bir anlam kazandığını, büyük bir olay haline geldiğini
belirterek "Eğer bu yanlış tutumunu Başbakan sürdürmeye devam ederse çok daha büyük olay haline gelecektir,
benden uyarmak. Şu ana kadar yanlış yapıldı, bundan sonra yanlış yapılmasın, tavsiye ederim" dedi. 

-"HÜKÜMET’İN İKİYÜZLÜLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI"- 

Baykal, 4/C’nin bir sosyal hukuk devletinde tasavvur edilemeyecek bir kölelik düzeni olduğunu ifade ederek 4/C
sisteminin artık sürdürülemeyeceğini belirtti. Tekel işçilerinin eyleminin yanlış özelleştirme politikasını tekrar
gündeme getirdiğini kaydeden Baykal, kapatılan kurumlardaki işçilerin iş güvenliğini sağlamanın, Hükümet’in 
görevi olduğunu vurguladı. Baykal, Tekel işçilerin eylemiyle iktidarın insan hakları, demokrasi, hukukun
üstünlüğü, çalışanların hakları, emeğin örgütlenmesi, sendikaların hakları konusunda da nasıl bir ikiyüzlülük 
içinde olduğunun ortaya çıktığını, Hükümet’in tam bir sosyal sorumsuzluk içinde olduğunu ifade etti. 

Baykal, önceden özelleştirilen itfaiyecilerin sorunları, demiryollarındaki makinistlerin sorunları gibi sorunların
toplumun dikkatinden kaçırılabildiğini, ancak Tekel işçilerinin direnişiyle bu durumu değiştirdiğini belirterek
"Tekel işçileri toplumun yüreğiyle öyle bir bağ kurdu ki bütün bunlar gözden kaçırılamaz hale geldi. Sizin bu 
eyleminiz Türkiye’de sosyal bilincin yükselmesine, sosyal duyarlılığın artmasına, medyamızın ‘Böyle insanların
sorunları da var’ gerçeğini keşfetmesine yardımcı oldu. Olay bir büyük konu haline geldi" diye konuştu. Baykal,
bu eylemle birlikte tüm sendikaların bir araya gelmeye ve dayanışma sergilemeye başladığını kaydetti. 

-"SAYIN BAŞBAKAN, BU OLAYI ÇÖZ, ÇÖZMEZSEN İŞ BÜYÜYECEK"- 

Baykal, Başbakan’ın sözlerine kulak asacağını zannetmediğini ancak yine de Başbakan’a bir tavsiyede bulunmak
istediğini belirterek şöyle konuştu: 

"Bu konudaki kızgınlığını, hırsını kontrol et, derhal bu Tekel işçilerinin sorununu hemen çöz. Eğer bunu
çözmezsen bu olay hızla büyüyor, büyüyecek. Bu olayın altında kalırsın Sayın Başbakan, bu işin altında kalırsın. 
Bu konuyu tatlıya bağla. Bak seni anlayışla dinleyecek sendika yöneticileri var, onlarla bir araya gel, çalış, işbirliği 
yap, çözüm bul, bu işi tatlıya bağla. Eğer olmazsa bu iş büyür, büyürse altında bu iktidar kalır." 

Baykal, işçilerin eylemlerinde birlik ve bütünlük sağladığını, 47 ilden işçilerin bir araya geldiğini vurgulayarak
"Kardeşlik nasıl olurmuş, eylem içinde birlik, bütünlük nasıl gerçekleştirilirmiş en güzel örneğini verdiniz, hepinizi 
yürekten kutluyorum, alnınızdan öpüyorum" dedi. Baykal, eyleme katılan kadın işçileri de kutlayarak kadınların
varlığının işçilerin mücadelelerine büyük bir anlam kazandırdığına dikkat çekti. 

Baykal’ın konuşması sık sık işçilerin sloganlarıyla kesildi. İşçiler, "Ölmek var dönmek yok", "Gün gelecek, devran 
dönecek, AKP halka hesap verecek", "Yar saçların lüle lüle, Tayyip sana güle güle", "Genel grev, genel direniş" 
sloganları attı. 

-İŞÇİLER CHP GENEL MERKEZİ’NE GELDİ- 

Baykal’ın konuşmasının ardından 5 CHP parti otobüsüyle işçiler CHP Genel Merkezi’ne geldi. Baykal, Genel 
Merkez binasının önünde işçilerle sohbet etti ve fotoğraf çekildi. Burada işçilere çay ve kurabiye ikram edildi. 
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TÜRK-İŞ VE KESK, TEKEL İÇİN İŞ BIRAKTI / Haber Tarihi : 25.12.2009 09:54:27  
 

POLİS, TEKEL İŞÇİLERİNİN MHP VE CHP ZİYARETİNİ ENGELLEDİ. / Haber Tarihi : 
25.12.2009 09:45:51  

 

 
Etiketler:  4/C , CHP Genel Başkanı Deniz Baykal , Tekel işçilerinin eylemleri , Türk-İş Genel Başkanı Mustafa 
Kumlu 

TEKEL işçilerinin Türk-İş Genel Merkezi önündeki eylemi 11. günde de sürüyor. Türk-İş ve KESK, işçilere 
destek amacıyla bugün 1 saat iş bıraktı.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 23 Aralık Çarşamba günü TEKEL işçilerinin sorunlarını görüşmek üzere toplandı. 
 
Toplantıda TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçilerin bugün bir saat geç işbaşı yapma kararı alındı.  
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TEKEL işçilerinin mücadelesi başta olmak üzere sorunlarının giderilmesi 
amacıyla sürekli eylem kararı aldıklarını belirterek, bu eylemin, dört hafta her cuma günü 1'er saat artırılarak 
sürdürüleceğini söyledi.  
 
Bu arada KESK de, Türk-İş'in "TEKEL işçilerinin sorunlarının giderilmesi için aldığı eylem kararına" destek 
vereceğini açıkladı. 

 
Etiketler:  eylem kararı , KESK , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ , Türk-İş Genel Merkezi önündeki eylemi 

  
  

Tekel işçilerinin Deniz Baykal'a gitmesine ENGEL olmuşlardı... Baykal, 'Onlar gelemiyorsa ben giderim' 
dedi, işçileri ziyaret etti Deniz Baykal, her geçen gün destekçisi artan Tekel işçilerinin eyleminin yapıldığı 
alanda ‘Başbakan Baykal’ sesleriyle karşılandı.  
 
Polis, Tekel işçilerinin MHP ve CHP ziyaretini engelledi.  
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Uzun pazarlıklar sonrası Tekel işçileri otobüslerle MHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal dört otobüsle işçileri alıp CHP Genel Merkezi'nde çay ısmarladı. 
 
AYRINTILAR 
 
Tekel işçilerinin 4/C direnişi sürüyor. Özelleştirme mağduru Tekel işçilerinin MHP ve CHP ziyareti polis tarafından
engellenmek istendi. Uzun pazarlıklar sonrası Tekel işçileri otobüslerle MHP Genel Merkezi’ne giderken, CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal, ‘onlar gelemiyorsa ben giderim’ dedi ve işçilerin eylemlerini sürdürdüğü Türk-İş’e
gitti. 
Görüşme sonrasında da ‘size çay ısmarlıyayım’ diyerek işçileri CHP Genel Merkezi’nde de ağırladı. 
 
Türk-İş’in tüm üyeleriyle, Tekel işçilerine destek vereceği, bu çerçevede 1. cuma günü 1 saat, 2. cuma günü 2
saat, 3. cuma günü 3 saat ve 4. cuma günü de dört saat süreyle Türk-İş üyelerinin işe geç başlayacaklarını 
açıklamasının ardından bir destek de özelleştirme sürecindeki İzmir Çamaltı Tuzlası’nda çalışan Türkiye Maden-İş
Sendikası üyesi işçilerden geldi. Ankara’ya gelen 55 işçi Türk-İş Genel Merkezi önünde 10 gündür eylem yapan 
Tekel işçilerine katıldı. Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Sekreteri Vedat Ünal, “Sendikamızın yeraltı ve yerüstü
madenlerinde 22 bin üyesi bulunmakta. Önümüzdeki günlerde üyelerimiz kazmalarıyla, baretleriyle daha 
görkemli bir şekilde Tekel işçileriyle yan yana olacak” dedi.  
 
KESK de Tekel işçilerine destek vereceğini açıkladı. KESK Merkez Yönetim Kurulu’nun, Türk-İş üyelerinin 1 saatlik 
işe geç başlama eylemine, KESK’li kamu emekçilerinin de katılmasının kararlaştırıldığı, AKP il binaları önünde 
yapılacak kitlesel basın açıklamalarına da destek verileceği duyuruldu. Öğlen saatlerinde işçiler, MHP ve CHP 
genel merkezlerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulunmak istedi.  
 
Türk-İş Genel Merkezi’nin bulunduğu Bayındır-1 Sokak’tan Mithatpaşa Caddesi’ne çıkarak, burada kendilerini 
bekleyen otobüslere binen işçilerin hareketine polis, güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.  
 
Haberin MHP Genel Merkezi’ne ulaşması üzerine MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Yapılanlar yanlıştır, yasal 
değildir. Yaşananların hükümetin tahammülsüzlüğünü ve baskısını göstermektedir. Kendi halkına karşı gaddar
bir yönetim uygulayan AKP’den hesap sorulacaktır” dedi.  
Bu sırada aralarında, CHP İstanbul milletvekilleri Çetin Soysal ve Mehmet Sevigen ile MHP Gaziantep Milletvekili
Hasan Özdemir’in de bulunduğu bazı milletvekilleri otobüslerin yanına gitti. İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ankara
Valisi Kemal Önal ile telefon görüşmesi yapan milletvekilleri, polis engelinin kaldırılmasını istediler.  
 
MHP: Hesap sorulacak 
 
Yapılan uzun pazarlıklar sonrası bir otobüse MHP’li Özdemir, diğerine de CHP’li Soysal binerek MHP ve CHP 
Genel Merkezlerinin yolunu tuttular. CHP’li Sevigen de bir başka otobüs ile CHP Genel Merkezi’ne gitmek istedi, 
ancak polis buna izin vermedi.  
 
MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, özetle şunları söyledi: “AKP meşruiyetini dış güçlerde arıyor. Kendi halkına ise
zalim ve gaddar bir yönetim benimsiyor. Habur’da eli kanlı teröristleri devletin memurlarını göndererek davul 
zurnayla karşılayan hükümet, maalesef ekmeğini ve özlük hakkını arayan Tekel işçisine zehirli gazı ve basınçlı 
suyu reva görmüştür. Eli kanlı teröriste demokratik açılım, hakkını arayan Tekel işçisine ise zulüm açılımı
uygulanmaktadır.” Tekgıda-İş Genel Sekreteri Amaç da, yaşanan mağduriyete Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sebep olduğunu öne sürdü. Amaç, “Başbakan Erdoğan, 12 bin Tekel işçisinin iki sene boyunca
oturmasına kendisi neden oldu. İşçileri başka kurumlarda değerlendirme imkânı varken neden 4C kapsamına
sokuldu?” dedi. 
 
Başbakan Baykal sesleri 
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TEKEL DİRENİŞİ İŞÇİ MÜCADELESİ İÇİN MİLATTIR / Haber Tarihi : 25.12.2009 
09:28:09  

 

CHP Genel Merkezi de işçileri ağırlamaya hazırlanmıştı. CHP Lideri Deniz Baykal, saat 13.00 için randevu verdiği 
işçiler için genel merkez önüne konuşma kürsüsü kurdururken, çay ve pasta ikramını da unutmamıştı. Polisin
engellediği haberiyle hareketlenen CHP’de Baykal kurmaylarına ‘devlet yetkilerini arayın, bu sorunu çözsünler’
talimatı verdi. CHP’li Cevdet Selvi Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü’ne ulaşamayınca İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ı 
aradı. Kısa bir süre sonra bir otobüs dolusu işçinin CHP’ye doğru hareket ettiği haberi geldi. Bunun üzerine
Baykal, “Onlar buraya gelemiyorsa, ben onlara giderim” dedi ve dört parti otobüsünü alarak Türk İş Genel 
Merkezi önüne gitti. 
 
Baykal’a, büyük ilgi gösteren Tekel işçileri, alkışlar eşliğinde ‘Hükümet istifa’, ‘Başbakan Baykal’, ‘Ölmek var
dönmek yok’, ‘Yola çıktık geri dönüş yok’ ve ‘Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek’ sloganları 
attı. CHP’liler de işçilere karanfil dağıttı. “Gazanız mübarek olsun” diyerek konuşmasına başlayan Baykal, işçilerin 
mücadelesini takdir, saygı ve hayranlıkla izlediğini söyledi. İşçilerin partisine gelmesine izin verilmemesini sert bir 
dille eleştiren Baykal, “İşçinin elinde bomba, mayın mı var? Terörle ilgisi mi var, Onun bunun posterini mi 
taşıyor? Devlete, millete ihanet mi ediyor? Niye izin yok?” diye sordu.  
 
NEDEN DİRENİYORLAR? 
 
Geçen yıl üçüncü kez satışa çıkarılan Tekel Sigara için yapılan ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 710 milyon 
dolarla British American Tobacco (BAT) verdi. 146 yıllık Tekel 17 dakikalık bir ihaleyle BAT’ın oldu.  
 
12 bin Tekel işçisinin, ‘4C’ adı altında 10 ay süreyle düşük ücretle çalıştırılmasına karar verildi.  
 
Ancak özelleştirme mağdurları için yasayla oluşturulan 4C statüsü Tekel işçileri için neredeyse ölüm demek. 
Kamu çalışanı olarak kazanılmış özlük haklarının büyük bir bölümünü kaybettikleri gibi, maaşları da asgari ücret 
seviyesine yani eski maaşlarının neredeyse yarısına geriliyor. Yılın ancak 10 ayı çalışabiliyorlar. Her an için,
“Sözleşmeniz yenilenmiyor” denilerek işsiz kalma tehlikesiyle de karşı karşıya bulunuyorlar. Tekel işçileri 
kendilerine şimdiye kadar kazanılmış tüm haklarıyla birlikte başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş yapma 
hakkının tanınmasını, kamu çalışanı olarak kalmayı istiyor ve istekleri kabul edilene kadar eylemlerini
sürdüreceklerini söylüyorlar. İşçiler kandırıldıklarını düşünüyor.  

 
Etiketler:  12 bin Tekel işçisinin , 4/C direnişi , 4C , Deniz Baykal , MHP ve CHP ziyareti , Özelleştirme mağduru 

20 yıllık TEKEL işçisi Kavak, "Ekmeğimiz için mücadele ediyoruz ve bu sadece bizim değil, bütün işçilerin 
mücadelesidir" dedi. "4/C uygulaması kaldırılana ve özlük haklarımız korunarak başka fabrikalarda istihdam 
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edilene kadar direnmeye devam edeceklerini" söyledi. 
 
"Özelleştirmeleri de kriz bahanesiyle yaşanan bütün gelişmeleri de izledik. Ucu bize değince ayağa kalkalım ve
buna müdahale edelim dedik. Sokağa çıktık." 

Mücadelemiz ekmeğimiz ve tüm işçiler için diyen Süleyman Kavak (47) 20 yılı aşkın süredir TEKEL işçisi. Evli ve
iki çocuk babası. 1400 lira maaşla çalışıyor. "Bu parayla geçinmek çok zor" diyor. 

Direnişe katılanlardan biri olan ve Samsun'daki Yaprak Tütün'de işçi olarak çalışan Kavak, "Şehirlerimizden 
Ankara'ya doğru yola çıktığımızda korkuyorduk. Ankara'da polis bize saldırınca hepimize bir güven geldi. Şimdi 
kendimizden eminiz ve kazanana kadar direneceğiz" diyor. 

Direniş 10. gününde 
  
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen TEKEL işçileri 10 gündür Türk-İş binasının önünde direnişteler. 
Özlük haklarının korunması için başlattıkları eylemlerinde polisin biber gazlı ve tazyikli suyla müdahalesine 
rağmen devam ediyorlar. 

"Önce kendi şehirlerimizde yetkililerle görüşmek, derdimizi anlatmak istedik. 4/C uygulamasına karşı 
olduğumuzu söylemek istiyorduk. Ancak ciddiye alınmadık. Bunun üzerine Ankara'ya, siyasi iradenin merkezine 
giderek konuyu gündeme getirmek istedik" diye anlatıyor yola çıkış öykülerini. 

"Ankara'da iki ayrı grup olarak eyleme başlamak zorunda kaldık. Bir kısmımız Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
binası önünde beklerken, bir yarımızı da Abdi İpekçi Parkı'na gönderdiler. Ama sonra birleşelim dedik ve bir
arada devam ettik." 

Polis 17 Aralık'ta TEKEL işçilerine müdahale etti.Çok sayıda işçi ve sendikacı gözaltına alındı. Gazdan etkilenen 
işçiler Atatürk Bulvarı'ndaki sıcaklığı 4 derece olan havuza girdiler. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri 
de gazdan etkilendiler. 

"O saldırı geri adım atmamızı değil, birbirimize kenetlenmemizi sağladı" diyor Kavak. "Moralimiz şimdi daha iyi, 
kendimize de direnişimize de güveniyoruz." 

"Tüm işçilerden destek bekliyoruz" 
  
Kavak, Türk-İş'in ağır ama sağlam adımlar attığını, diğer sendikaları da direnişe katarak önemli bir hareket 
yaptığını söylüyor. 

"Ama" diyor, "özelleştirme uzun zamandır işçinin belini büküyor. Sendikalar daha önce atmaları gereken adımları 
geç atmaya başladılar. Ama olsun yine de hiç atılmamasından iyidir." 

"TEKEL direnişini bir milat olarak görüyoruz. Bizden önce özelleştirmenin mağduru olan, bizden sonra da olacak 
işçilerin hakları ve mücadeleleri için çok önemli bir gelişme diye düşünüyoruz" diyen Kavak, "Hükümetin işçiler 
lehine adım atmasını sağlarsak tüm işçiler için çok önemli bir şey yapmış olacağız" diye devam ediyor. Bu
nedenle de Türk-İş dışındaki konfederasyonlara bağlı sendikalardan ve ülkedeki tüm işçilerden destek
beklediklerini söylüyor. 

"Ankara dışındaki işçiler şehirlerindeki AKP binalarının önünde eylemler yaparak, talepleri yükselterek 
direnişimize destek olsunlar. Çünkü bu sadece TEKEL işçilerinin mücadelesi değil." 
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 BAK, İŞÇİ TULUMU GİYMİŞ UMUT  / Haber Tarihi : 25.12.2009 09:24:51  
 

"4/C değiştirilmesin, kaldırılsın!"
  
Kavak, "Bu krizin suçlusu ya da sorumlusu biz değiliz. Cezasını neden çekelim" diye soruyor. "Ekmeğimizi 
kurtarmak istiyoruz. Üretmek, ürettiğimiz kadar kazanmak, yani haklarımızı istiyoruz." 

Konuşmasını "4/C uygulamasının değiştirilmesini değil kaldırılması için mücadele ediyoruz" diye sürdüren TEKEL
işçisi Kavak, "Özlük haklarımızın korunarak başka kurumlarda istihdam edilmek istediklerini" de sözlerine ekliyor.
(BÇ) 
 
Bawer ÇAKIR   bawer@bianet.org 

 
Etiketler:  4/C değiştirilmesin , özelleştirmenin mağduru , TEKEL direnişi , TEKEL işçisi , Yaprak Tütün 

TEKEL işçileri direnişin 10. gününde kararlı ve dirençli haklarını savunmaya devam ediyor. Ankara‘nın
ayazında gece gündüz demeden, polis copuna, biber gazına aldırmadan direnen TEKEL işçileri, haklarını
alana kadar direnmeye devam edeceklerini, her sabah yeniden açıklıyor.  
 
‘Bilincim her sabah bir devrimcinin bilinci‘ sözlerindeki gibi TEKEL işçileri her sabah Ankara‘yı ve Türkiye‘yi
emekçilerin devrimci bilinci ve direnci ile karşılıyor.Türk-İş binasının önü her gün işçilerle ve işçilerle dayanışmak
için onları yalnız bırakmayanların dayanışmasıyla çoğalıyor. 
 
AKP iktidarı işçilerin direnişini bastırmak, sokağı boşaltmak için 'biz iyileştirme yapacağız siz evinize dönünkü,
kazanım gibi görünmesin, örnek teşkil etmesin' diyor. İktidarın asıl korkusu da bu. TEKEL işçilerinin bir örnek 
oluşturması, mücadeleyle, direnişle kazanılabileceğinin mümkün olduğunun gösterilmesi.  
 
Emekçiler nezdinde bir bilinç kırılmasının yaratılması, umutsuzluğun aşılması...TEKEL işçileri işte bunu yapıyor.
Her gün kendi güçlerinin farkına vararak, kendi sözleri ve eylemleri ile haklarına sahip çıkmanın güzelliğini 
tadarak tüm emekçilere ve işçilere özgüven kazandırıyor. 
 
TEKEL işçileri bir şey daha yapıyor, Bitlis‘ten, İzmir‘ten, Tokat‘tan, Siirt‘ten, Adana‘dan, Diyarbakır‘dan gelip,
kardeşçe kucaklaşarak direniyorlar. ‘Açılımı Biz Yaptık‘ diyerek iç savaş kışkırtanlara, halklar arasına düşmanlık 
tohumu ekenlere, yalancı demokratlara da ders veriyorlar. Bu ülkede kardeşliğin yolunun nasıl kurulacağı da
burada saklıdır. Bunu AKP'nin provokasyonuna rağmen yapıyorlar. 
  
Ankara Valisi Abdi İpekçi parkını 'fethetmek' için yaptıkları vahşi müdahalenin ardından 'provokasyon tehlikesi
vardı' diyerek, işçileri birbirine düşürmeye ve onlarla dayanışma gösteren emekçilerle karşı karşıya getirmeye
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BAYKAL İŞÇİLERİ ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTI / Haber Tarihi : 24.12.2009 14:42:40  
 

çalışmıştı. AKP bu yolla emek mücadelesini provoke etmek istemişti. Biliyoruz Osmanlı'da oyun çok, yeni-
Osmanlıcılarda daha çok, ama bu oyunu da bozdu işçiler. 
 
Gökyüzünü sarmaya çalışan karanlığa karşı bu direnişle ‘bak işçi tulumu giymiş umut‘ diye ıslık çalıyor
şimdi Ankara sokakları... Tek El Tek Yumruk... 
 
UMUT YILDIZ 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi parkı , AKP iktidarı , Ankara Valisi , işçilerin direnişini , TEKEL işçileri 

CHP ve MHP'yi ziyaret etmek isteyen Tekel işçilerinin bulunduğu otobüsler, polis tarafından durduruldu. 

Yapılan görüşmelerin ardından, otobüsler iki partinin genel merkezine gitti.  
İşçiler, MHP'yi ziyaretlerinden önce eylemlerini sürdürdükleri Türk-İş Genel Merkezi'nin bulunduğu Bayındır-1
Sokak'tan Mithatpaşa Caddesi'ne çıkarak, kendilerine bekleyen otobüslere bindiler.  
 
İşçileri, MHP Genel Merkezi'ne götürecek otobüslerin hareketine, ''güvenlik'' gerekçesiyle polis tarafından izin 
verilmedi. Bunun üzerine otobüslerden inen işçiler, Mithatpaşa Caddesi'nin sağında ve solunda toplanarak
slogan atmaya başladı.  
Öte yandan, konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, ziyaretin polis
tarafından engellendiğini söyledi. 
 
Paçacı, MHP'nin Tekel işçilerin mağduriyetini duyurabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu ve işçilerin de
''teşekkür ziyareti'' gerçekleştirmek istediklerini belirtti. 
Ziyarete gelmek isteyen işçilerin otobüslerinin, Mithatpaşa Caddesi üzerinde hareketine izin verilmediğini 
anlatan Paçacı, ''Gelip gelemeyeceklerini bilemiyoruz ama bu yapılanlar yanlıştır, yasal değildir'' dedi. 
 
Kalabalık grup halinde gelmeleri halinde işçileri parti içerisindeki 750 kişilik konferans salonunda
ağırlayabileceklerini ifade eden Paçacı, ''Yaşananların hükümetin tahammülsüzlüğünü ve baskısını gösterdiğini''
savundu. 

İŞÇİLER MHP VE CHP GENEL MERKEZLERİNE GİTTİ 
Aralarında, CHP İstanbul milletvekilleri Çetin Soysal ve Mehmet Sevigen ile MHP Gaziantep Milletvekili Hasan
Özdemir'in de bulunduğu milletvekilleri otobüslerin yanına geldi.  
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SİSTEMİN KORKUSU; TEKEL İŞÇİLERİ / NİHAL KEMALOĞLU- AKŞAM GAZETESİ / 
Haber Tarihi : 24.12.2009 14:28:21 

Milletvekilleri, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ankara Valisi Kemal Önal ile telefon görüşmeleri yaparak otobüslere
izin verilmesini istedi.  
Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, ziyaretleri 16 otobüsle gerçekleştirmek istediklerini, emniyetle yaptıkları
görüşmelerin ardından bu sayıyı 8'e indirdiklerini anlattı.  
 
TEKEL işçilerinin eylemi sürdürdükleri yerden ayrılmalarını sağlayabilmek için her şeyin yapıldığını öne süren
Amaç, ''Bizi provoke ediyorlar, ama hiçbir oyuna gelmeyeceğiz'' dedi.  
 
Milletvekili Hasan Özdemir, yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından işçilerin bir otobüs ile MHP Genel 
Merkezine gitmelerine izin verileceğini söyledi.  
Milletvekili Çetin Soysal da, işçilerin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın davetlisi olduklarını ve bunun 
engellenemeyeceğini ifade etti. 
 
Görüşmelerin ardından, MHP'li milletvekilleri ve CHP'li Çetin Soysal'ın bulunduğu birer otobüs iki partinin genel
merkezine doğru yola çıktı. 
 
Mehmet Sevigen de bir başka otobüs ile CHP Genel Merkezine gitmek istedi, ancak bu otobüsün caddeden
ayrılmasına izin verilmedi. Sevigen, otobüse izin verilmesi için yetkililerle görüşmesine devam ederken, işçilerin 
bekleyişi sürüyor. 

BAYKAL BEŞ OTOBÜSLE İŞÇİLERİ ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTI 
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın beş parti otobüsüyle Tekel 
işçilerini almak üzere hareket ettiğini söyledi.  
 
Sevigen, Tekel işçilerinin otobüslerle CHP Genel Merkezi'ne gitmeleri için yaptığı girişimlerin sonuçsuz 
kalmasının ardından, açıklamalarda bulundu.  
Mehmet Sevigen, Baykal'ın beş parti otobüsüyle Tekel işçilerini almak üzere işçilerin eylemi sürdürdükleri Türk-İş
Genel Merkezi'ne hareket ettiğini söyledi.  
 
Baykal'ın işçilerin direncinin kırılmaması ve sahipsiz olmadıklarını göstermek için işçilerin yanına geleceğini 
kaydeden Sevigen, işçilerin CHP Genel Merkezi'ne gitmelerinin ''siyaseten'' engellendiğini savundu.  
Ankara Valisi Kemal Önal ile yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi veren Sevigen, Önal'ın tutumunu eleştirdi.  

 
Etiketler:  MHP Genel Merkezi , polis tarafından durduruldu , Tekel işçileri , Tekel işçilerin mağduriyeti 
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Özelleştirmelerin ve taşeronlaştırmanın toplumsal faturası ete kemiğe büründü ve Tekel işçilerinin direnişiyle 
göründü! 
 
Çalışma hayatı ve haklarına karşı ihlallerle kabarmış kara iş dosyası açıldı.   
12 Eylül'le birlikte Türkiye'yi büyük pazara çeviren Neo-liberal dönüşüm sürecinin toplumsal sonuçları artık
ötelenemiyor. 
 
Kamu işletmeleri, kamu kaynaklarını 'bir rant merkezi' haline getirerek istihdamın 'tasfiyesini' sağlayan koşullar, 
Tekel işçilerinin eylemlerinde somutlaşıyor.   
Sosyal gerçeklikten kopuk 'ekonomik programların pratisyenlerinin' eli ayağına dolaştı.   
Tekel işçilerinin direnişleri ülke genelinde yıllardır yoğun yaşanan adaletsizlik ve eşitsizliğin temsili aynı zamanda.
 
Siyasetçiler, korkulu rüyaları 'örgütlü hak mücadelesinin' yaygınlaşmasından kaygılı.     
El üstünde tutulan yatırımcılar, hissedarlar, finans hokkabazlarının yanında 'çalışanların da' hatırlanma zamanı 
geldi geçti bile.    
 
İşsizlik ve yoksulluk üreten sistem,  
 
Tekel işçileri ve itfaiyecilerin üzerine Emniyet güçlerini yollayarak caydırıcılıklarını denedi. 
Ama işçilerin kaybetmekten korktukları 'hiçbir şeylerinin' kalmadığı bilinmiyordu. 
Küresel kapitalist devlere birkaç yıllık karları bedelinde satılan kamu işletmelerindeki çalışanların ne olduğunu
kimse merak etmemişti. 
 
1980'den beri sürdürülen sistematik özelleştirme operasyonları 'medya ve özel sektörün' cansiparane 
teşvikleriyle tavan yaptı. 
     
Sanayisizleşme, özelleştirme, taşeronlaştırma kıskacında 'daimi işsizliğe' ve 'vasıfsızlığa' sürgün milyonlarca 
insanı devlet artık sayamıyor. 
TÜİK'in mevcut gerçekliğin altında kalan verileriyle 'renkli işsizlik haritaları' çıkaran toptancı zeka etnik bölge
peşinde...      
 
Çalışanların gözetilmediği, haklarının gasp edildiği, yaşam standartlarını hızla düşüren 'esnek istihdam yasaları' 
kademe kademe sosyal kazanımları sildi süpürdü. 
Hayattan çekilen sosyal haklar ve sosyal devlet 'bir kalkınma modeli' gibi anlatıldı. 
Ücretlere yansımayan 'ekonomik büyümeleri' açıklayan iktisatçıların grafiklerinde 'toplumsuz eğriler' vardı.   
 
Ekonomizmin dilinden konuşturulan açlık ve yoksulluk sınırları Dow-Jones kadar ses getirmiyordu. 
 
Wall-Street endeksli hareketlenme,  
işçi ve öğrenci seslerini bastırmak için kullanıldı. 
Ülkeyi baştan başa saran taşeron sistem ağları ve ağalardan 'iş cinayetleriyle' haberdar olundu. 
 
İtfaiye müdürlüğünün bile 'geçici taşeron işçi' kullandığı, 'can ve mal kurtarmanın tecrübe ve eğitim
gerektirmediği, hizmetin en düşük fiyatı veren, ahbap firmaya verildiği de öğrenildi... 
 
Anayasal hak olan kamu hizmeti satın alınan 'bir şey' haline gelirken, bu hizmetler de 'sosyal hakları' 
bulunmayan kiralık işçilerle verdirildi. 
 
Çift taraflı 'hak' ticaretinin tüccarları için karlılık çok yüksekti. 
10 ay çalıştırılıp işten çıkartılan kiralık işçiler devlet kurumlarında bile çalıştırılıyor.  

Sayfa 77 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



TÜRK-İŞ: BAŞBAKAN DEVLET DEĞİL ŞİRKET YÖNETİCİSİ GİBİ / Haber Tarihi : 
24.12.2009 13:54:11  

 

Neoliberalizmin bir başka propagandası 'demokratikleşme' adı altında düzen 'antidemokratikleştirildi.' 
 
Liberal şımarıklıklar, 'sosyal haklar', 'kamu hizmetlerine' yönelik 'karalama kampanyası'nda çok işe yaradı.  
 
Ücretler aşağı çekildi, sosyal yardımlar kesildi, emek örgütlenmesi engellendi, 'çalışma yaşamı' antidemokratik ve 
otoriter alan haline getirildi... 
Şimdi bu baskıcı ve despotik 'ekonomik refleks', sosyal adaletsizliğin 'insani faturasını' ödemeye yanaşmıyor... 
 
Ama Tekel işçileri sistemin korkusu olup, 'alınteri haklarını' alıncaya kadar Ankara'dalar. 

 
Etiketler:  İşsizlik ve yoksulluk , Özelleştirmelerin ve taşeronlaştırmanın toplumsal , Tekel işçileri 

Türk-İş üyeleri bir ay süreyle her cuma işe geç başlayacak. Yarın işe bir saat geç başlanırken, daha sonraki cuma
günleri süre birer saat uzatılacak. Türk-İş Genel Başkanı Kumlu, 'Sayın Başbakanın, devletin görevlerini bir şirket
mantığıyla hiçe sayması son derece talihsiz yaklaşımdır' dedi  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekel işçilerine ‘Evinize dönün çalışma yapıyoruz” çağrısına karşı Türk-İş 
eylem kararı alarak yanıt verdi.  
Türk-İş, Tekel işçilerinin sorunlarının çözümü için yarın bir saat işe geç başlama kararı aldı. Türk-İş’e bağlı 
sendikaların işçileri bir aylık süreyle her cuma günü önce bir saat daha sonra birer saat artırılarak iş bırakacak.
Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun konfederasyon genel merkezindeki toplantısında çıkan karara göre bir ayın
sonunda işçiler dört saat gecikmeyle mesailerine başlamış olacak. Alınan kararlar şöyle: 
 
AKP önlerinde eylem 
 
* 25 Aralık 2009 Cuma gününü  (yarın) ‘Tekel işçileri ile dayanışmak için eylem günü’ ilan etmiştir. Türk-İş’e bağlı 
sendikalara üye işçiler 25 Aralık 2009 Cuma günü bir saat geç iş başı yaparak çalışmama hakkını kullanacak ve 
tüm illerde iş çıkışında AKP binaları önünde kitlesel basın toplantıları düzenlenecek.  
*  Bu eylem, dört hafta her cuma günü birer saat artırılarak sürecek.  
*  28 Aralık Pazartesi günü Türk-İş’e bağlı sendikaların tüm merkez ve şube profosyonel yöneticileri Ankara
Güven Park’ta buluşacak, topluca TBMM’ye gidilecek ve TBMM’de grubu olan siyasi partiler ziyaret edilecek.  
*  30 Aralık 2009 Çarşamba günü Türk-İş Başkanlar Kurulu toplanacak ve daha sonra izlenecek yol haritasını
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belirleyecek.  
 
Ekmek mücadelesi 
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, özlük haklarını ve ücretlerinin büyük bölümünü kaybettiklerini gerekçe
göstererek 9 gündür eylemde olan Tekel işçilerinin evlerine dönmesini isteyen Başbakana tepki gösterdi. 
Kumlu,Tekel işçilerinin mücadelesinin ekmek mücadelesi, eve giren paranın, sofraya konan ekmeğin mücadelesi 
olduğunu söyledi. Sadece Tekel işçilerinin değil özelleştirmeye, kapatmalara ve işsizleştirmelere muhatap tüm
işçilerin huzursuz ve endişeli olduğunu dile getiren Kumlu, “Öyle bir Türkiye’de yaşamaktayız ki, güvenlik
güçlerince Abdi İpekçi Parkı’na yönlendirilen ve bu alanda hiçbir taşkınlık yapmadan ekmek mücadelesi veren
Tekel işçilerine yine aynı güvenlik güçleri su ve biber gazı sıkabilmektedir.  
 
‘Türkiye adına utandım’ 
 
Türk-İş’in Genel Sekreteri, Tekgıda-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Türkel ile sendika yöneticileri, 
savunmasız işçiler gözaltına alınabilmektedir. Türk-İş tarihinde ilk defa kısa süreyle de olsa Türk-İş’in Genel 
Sekreterini gözaltına alma ayıbı bu hükümet dönemine mal olmuştur. Hiç kuşkusuz bu durum Türk demokrasi 
tarihine kara harflerle yazılacaktır. Doğrusu ben Türkiye adına çok utanıyorum” diye konuştu.  
 
Tekel fabrikalarının kapatıldığı için bu işçilere kapatılan diğer işletmelerde sağlanan olanakların sağlanmasını 
istediklerini vurgulayan Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, bazı Tekel fabrikalarının kapatılmasının altı ay
uzatılmasının gündemde olduğunu, bunun bütün fabrikalar için geçerli olması durumunda çözüm için zaman
kazanılabileceğini belirtti. 
 
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ankara iş Mahkemesi’nde 4/C kapsamında çalışan personelin
memur sendikalarına üye olabilmeleri için açtıkları davada, mahkemenin sendikayı haklı bulduğunu ve kararın
Yargıtay’ın da onamasıyla Büro Memur-Sen lehine olumlu sonuçlandığını anlattı. Yazgan, “Yargıtay’ın bu kararı
4/C’li kamu personelinin memur sendikalarına üye olabileceklerini gösteriyor” diye konuştu..  
 
CHP çözümü beğenmedi 
 
CHP’li Akif Hamzaçebi, hükümetin bu işçilere sunduğu çözümün çözüm olmadığını belirtip şunları söyledi: “Bu
işçiler, 10 ay süreyle kamuda geçici işçi olarak asgari ücretle çalışmaya mahkum ediliyor. Oysa hükümet, 2007
yılında çıkardığı yasayla, kamuda altı aydan fazla çalışan işçileri daimi işçi kadrosuna aldı. Bir yandan 218 bin 
işçiyi daimi işçi olarak devletin kadrolarına alacağız, öte yandan özelleştirme mağduru bu işçileri 10 ay süreyle
hayatları boyunca çalışmaya mahkum edeceğiz. Eşit işe eşit ücret, evrensel kuraldır. Bunlar, yan gelip yatan
işçiler değil. Bunlara iş verildi de çalışmadılar mı? ’Gelin sizi asgari ücretle işe alalım’ demek, ölümü gösterip
sıtmaya razı etmektir.  
AKP, 2003-2009 döneminde kamuya toplam 351 bin memur almıştır. Bu, dikkatten kaçmaktadır. Bütçe kanunu 
ile getirilen sınırlamalar yanıltıcıdır. Bugüne kadar 351 bin devlet memuru ve 158 bin sözleşmeli personel olmak 
üzere 509 bin kişiyi devlet işe almıştır.”  
 
İşçiler neden sokakta? 
 
Tekel Sigara özelleştirildikten sonra 12 bin Tekel işçisinin, ‘4/C’ adı altında 10 ay süreyle düşük ücretle
çalıştırılması gündeme geldi. Yani özelleştirme sürecinde işyerleri kapanan Tekel işçileri, başka devlet kurum ve
kuruluşlarında 4/C kadrosuyla geçici işçi statüsünde istihdam ediliyor.  
Ancak kamu çalışanı olarak kazanılmış özlük haklarının büyük bir bölümünü kaybettikleri gibi, maaşları da asgari
ücret seviyesine yani eski maaşlarının neredeyse yarısına geriliyor. Yılın ancak 10 ayı çalışabiliyorlar. 
 
Türk-İş: Başbakan devlet değil şirket yöneticisi gibi 

Sayfa 79 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



TEKEL İŞÇİLERİ İSYAN ETTİ / DEVRİM SEVİMAY - MİLLİYET GAZETESİ / Haber Tarihi :
24.12.2009 13:35:34  

 

 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu,  “Sayın Başbakanın, devletin görevlerini bir şirket mantığıyla hiçe sayması 
son derece talihsiz bir yaklaşımdır” dedi. Kumlu, şunları söyledi:  “Başbakan’dan Tekel işçilerinin sorunlarını 
çözecek olumlu bir açıklama beklerken Suriye’ye gitmeden önce hepinizin bildiği o açıklamayı yaptı. Sayın
Başbakan Tekel işçilerinin çalışmadan para aldıklarını tekrarlamış, 4/C kapsamındaki işçiler için yapılan iyileştirme 
çabalarını anlatmıştır. Sayın Başbakan şunu bilmelidir ki, ’yatarak para aldıklarını’ öne sürdüğü Tekel işçileri 
ömürlerini bu memlekete hizmetle geçirmiştir ve fabrikalara ilişkin verilen kapama kararında onlar değil 
özelleştirmeleri yapanlar sorumludur. Bugün istedikleri ise evlerini, ailelerini geçindirebilecekleri, insan onuruna 
yakışır biçimde çalışacakları iş imkanına kavuşmaktır. Hükümetlerin görevi vatandaşlarını kölelik koşularında 
çalışmaya mecbur bırakmak değil, onlara insanca yaşam koşullarını sağlamaktır. Sayın Başbakanın, devletin 
görevlerini bir şirket mantığı ile hiçe sayması son derece talihsiz bir yaklaşımdır. Yine sayın Başbakan bilmelidir 
ki, provokatif eylemlerin içinde olan Ankara’da eylem yapan Tekel işçileri değildir. Onlar büyük bir disiplin ve
dikkat içinde hiçbir taşkınlık yapmadan hak arama eylemlerini sürdürüyor. Asıl provokasyon ve uygunsuz 
davranış, Tekel işçilerine Abdi İpekçi Parkı’nda polisin yaptığı saldırıdır. Tekel işçilerinin büyük bir destek
gördüğü doğrudur. Bu desteğin giderek daha da büyüyeceği anlaşılıyor. Erdoğan’ın toplumun her kesiminden 
gelen desteği değerlendirirken başını ellerinin arasına alıp ’Biz nerede hata yapıyoruz?’ diye demesinde, biraz da
iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmasında yarar vardır.” 
 
(Radikal ANKARA  ) 

  

  

 
Etiketler:  12 bin Tekel işçisi , AKP önlerinde eylem , Ekmek mücadelesi , Tekel Sigara özelleşti 

Ailelerinin destek verdiği, hatta küçük çocuklarının “Ben de geleyim” diye yalvardığı işçiler kendi çözümlerini
şöyle sıralıyor: “Haklarımızı verdikten sonra ister bizi çöpçü yapsınlar, ister bizi başka illere göndersinler. Biz
emekliliğimizi garanti altına alalım. Fakat gittiğimiz kurumda eğer bizim statümüzdeki işçi bizden fazla maaş 
alıyorsa onu da istemiyoruz. Biz tam adalet istiyoruz” 
 
Bir zamanların Çağdaş Türkü’sünün “Uyanıyor Ankara” diye güzel bir şarkısı vardı. Tolga Çandar söylerdi. Hatta 
sözleri de Radikal’in Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’e aittir: 
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“Son kuşlar da geçiyor, 
Biten bir sevda gibi 
Uyanıyor Ankara 
Günün ilk saatleri 
Sokaklar dolar şimdi 
Bakmadan yağan kara 
Başlanıyor her günkü 
Yaşama kavgasına...” 
 
Gerçi dün kar yağmadı Ankara’ya, ama sabah ayazı yine felaketti. 7’yi biraz geçe -yani sokaklar henüz yavaş 
yavaş dolarken- Zafer çarşısının hemen arkasındaki Türk-İş’in kaldırımında, 7-8 yaşam kavgasındaki adam çay
içiyordu. Yaşam kavgasında olanların son mekânı burasıydı. 
 
Aslında ilk, 15 Aralık günü Ak Parti Genel Merkezi’nin önünde buluşmuşlardı. Çünkü eğer orada olurlarsa 
kendilerini iktidar partisine daha iyi gösterebileceklerini, dertlerini hükümetin gündemine daha fazla
sokabileceklerini düşünüyorlardı. Ancak ikinci gecelerinin 01’inde alınıp kapalı spor salonlarına götürüldüler.
Ertesi gün oradan kendilerini zor bela dışarı attıklarında ise hemen Abdi İpekçi Parkı’na geçiş yaptılar.
Naylonların içinde sabahlayan binlerce işçiye tam pansiyondu Abdi İpekçi; “her şey dahil”... Tekme, cop, biber 
gazı, tazyikli su, yağmur, çamur, hepsi...  
 
Şükür demokrasi var 
 
Ama işte şükür ki bu ülkede demokrasi var ve bir de kaldırımlar; o işçiler de şimdi Türk-İş önündeki bu kaldırıma 
sığınıyorlar. Yaklaşık dokuz bin işçi...  
 
Geceleri misafirhanelere pay edilip, sabah olunca birer ikişer buraya geliyorlar. Üstelik hâlâ da gelmeye devam 
ediyorlar. Toplam 28 ilden otobüse atlayan TEKEL’ci soluğu burada alıyor. Hatta bazıları memleketlerine gidiyor,
bir daha geliyor. 
 
Maaşın çoğunu yola verdiniz herhalde? 
 
Hep bir ağızdan: Aynen öyle... Yemeği, yolu, her şeyi cebimizden. Bu ay elimizde hiçbir şey kalmadı, ama 
geleceğimiz için mecburuz. 
 
Murat Yeşilyurt (Tokat): Ben eve 20 lira bıraktım da geldim. Okula giden iki çocuğum var, bir haftadır 20 lirayla
oturuyorlar. 
 
Arkadan bir ses: 10 lira da bende var... 
 
E öyleyse “Gitme, ne işin var” demiyor mu eşleriniz? 
 
Yine bir ağızdan: Yok yok, hepsi gidin, devam edin diyor. 
 
Turan Açık: Bilakis benim eşim benle kavga etti, niye beni de götürmüyorsun diye. 
 
Peki polisten dayak yediğinizi görünce “dönün” demediler mi? 
 
Mehmet Baran (Bismil): Kızım dedi, “Baba ne olur gitme, seni orada dövecekler, biber gazı sıkacaklar, boğazın
yanacak, gitme” dedi. Beş yaşındaki çocuk dedi bunları. 
 
Yeşilyurt: Pazartesi geri gitmiştim, dönerken de ben, ufak çocuk bacaklarıma sarıldı, “Babacım ben de Ankara’ya 
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gelmek istiyorum” diye. İnanın yeminle söylüyorum bunu, o kadar ağladı ki... 
 
Ahmet Gençbay (Samsun): Zaten sadece burada değil ki bu eylem. TEKEL işçilerinin, ailelerinin olduğu her ilde
irili ufaklı eylem var şu anda. 
 
Fedai Çetinkaya (Amasya): O yüzden bizim şimdi Sayın Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu’dan tek bir ricamız 
var. İki yıl önce hata yaptı. Başbakan’la oturup anlaştı. Ama bugün onları unutalım, yeter ki dik duruşunu devam
ettirsin. Sayın Kumlu artık genel grev kararı alsın. Almazsa bugün 12 bin TEKEL işçisi yarın binlerce işçi olur. 
 
Mehmet Bağcı (Diyarbakır): TEKEL işçisi işin başlangıcı. Dalga dalga geliyor. Haziran 15’ten sonra Karayolları, 
TEDAŞ, şeker fabrikaları, hepsi aynı bizim konumumuza düşecek. 
 
Genel grev şart 
 
Çetinkaya: Eğer şimdi bu sorunu biz aşabilirsek, onlara da çare olacağız. Genel grev şart. 
 
Bütün işçiler grev istiyor mudur acaba? 
 
Mithat Erkuş (Hatay): Zaten bu eylem kararını alan da biz işçileriz. Sendikalar bizim arkamızdan gelmek zorunda
kaldı. Şimdi de biz diyoruz ki; biz onurumuz için geldik, sendika siz de kendi onurunuzu kurtarın, gelin hep 
beraber gücümüzü birleştirelim, Türkiye genelinde eylem kararı alalım. Çünkü biz bugün bu kıvılcımı ateşledik.
Üzerimize nasıl geldiler, ama ona rağmen dayandık, duruyoruz. 
 
Dönenleriniz, vazgeçenleriniz olmuyor mu? 
 
Gençbay: Aksine her gün katılım artıyor. Bizim için ölüm kalım meselesi. 4-C olduğunda zaten her gün 
öleceğimize göre... 
 
Ya genel grev kararı çıkmazsa? 
 
Erkuş: O zaman biz yine işçi komitelerimizi kurup, gerekli eylem kararlarını biz alırız. 
 
Hiç aranızda farklı düşünen yok mu; farklı siyasi fikirleri olan? 
 
Topluca: Hiç öyle bir şey yok. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Burada siyaset olmaz. 
 
Baran: Zaten Abdi İpekçi’de bize yapılmak istenen olay da oydu. Diyarbakır’ı ön plana çıkarıp, meseleyi siyasete
çevirtmekti, ama Allah’a şükür hiçbir işçi arkadaşımız düşmedik o hataya. (“Çok doğru” diye sesler...) 
 
Aranızda Ak Partili yok mu? 
 
Çetinkaya: TEKEL işçisinin yüzde 60’ı Ak Parti’ye oy vermiştir. Bu açık ve net. 
 
Cevdet Şenerman (Muş): Hele ben Ak Parti’nin sandık görevlisiydim. Koyu Ak Partiliydim. Önce de Refahlıydım. 
Başbakanımı çok seviyordum. Ama şimdi sevdiğim kadar nefret ediyorum ve o koltuktan istifa etmesini
istiyorum. 
 
Şimdi sizi arayıp da bulduk sanacaklar ama... 
 
Şenerman: Yo, yo, benim adımı yazın, inanmıyorlarsa beni araştırsınlar, ben koyu Ak Partiliydim, ama haram
olsun bütün emeğim. Partiden gelen bütün bayram mesajlarını bile cebimden silmişim. Doğu buraya
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benzemiyor. Akşama kadar ben ne kavgalarla yaşıyorum. Bir de şimdi başımıza gelene bak. 
 
Ahmet İyimirli (Amasya): Ak Parti Malatya’yı, Muş’u, Hatay’ı, Adıyaman’ı, Urfa’yı, her yeri sildi süpürdü, kaç tane
milletvekili çıkardı. Ama o bizim oylarımızla çıkan milletvekillerinden şimdi biri bile Sayın Başbakan’ın karşısına 
geçip bizim haklarımızı savunmuyor. 
 
Başbakan diyor ki “4-C kapsamında çalışırsan sana iş verelim. Hem ihbar, hem kıdem tazminatını al, gel 
4-C’de çalış.” Bu öneride aklınıza yatmayan, itiraz ettiğiniz nedir? 
 
Çetinkaya: Bir kere kıdem tazminatı zaten bizim kazanılmış hakkımız, bir lütuf değil. İkincisi de, siz 4-C’de kaç lira
alındığını biliyor musunuz? Vergi iadesi dahil 680 lira. Emekli maaşı da taban 590 lira. 
 
Şu an aldığınız rakam ne? 
 
Tek 1 ay eksik maaş almayız 
 
Çetinkaya: 1300 lira maaşım, emekli olunca da 1200 alacağım. Benim bundan vazgeçmemi istiyorlar. 
 
Naci Aslan (İzmir): Üstelik bizi 12 ay değil, 10 ay çalıştıralım diyorlar. Yani aldığımız maaşı 12’ye böleceğiz. O
zaman 680’inin de altına inecek. 
10 ayı 11 aya çıkartabilirim diyorlar ama... 
 
Aynı anda hepsi: Kabul etmeyiz... Tek ay bile eksik maaş almayız. 
 
Gençbay: O 10 ay da kesin değil zaten, en fazla 10 ay diyor, ama dört ay sonra da atabilir. Daha da önemlisi 4-
C’de her yıl sözleşmenizi bir daha yeniliyor. Yani bu demektir ki 10 ay çalıştırdıktan sonra büyük bir kısmın
sözleşmesini yenilemeyecek, atacak. 
 
İyi de ama gerçekten bin kişinin yapacağı iş için beş bin adam da doldurulmadı mı buralara? 
 
Hep bir ağızdan: Doğru, dolduruldu, ama bizim suçumuz ne... 
 
Recep Uyar (Manisa): Oy avcılığı yapan onlar... Yapmasalardı... 
 
Çetinkaya: Kendileri iki yıldan sonra süper emekli oluyor ama... 
 
Aslan: İşin aslı ne biliyor musunuz? Erdoğan hükümeti önlerinde, kendilerinden bağımsız ayakta duran bir güç 
istemiyor. Şu anda bizim buradaki meselemiz de o. Yukarıda büyükler savaşıyor, olan bize oluyor. Mustafa 
Kumlu TES-İŞ’ten geldi. Herkes bilir ki, Ak Parti TES-İŞ’te kuruldu, yani Mustafa Kumlu bunların kankası. Bakın
ben açık konuşuyorum. 
 
Arkadan sesler: Güzel bir noktaya değindin... 
 
Aslan: Burada Kumlu’yla bizim bağlı olduğumuz Tek Gıda-İş Başkanı Mustafa Türkel arasında da bir kavga var.
Burada Kumlu’yla gitmeyeceğini herkes görüyor. Bize ayaktakımı diyorlar, ama biz de bu beyinlerimizi saksı 
olarak kullanmıyoruz, kusura bakmasınlar.  
 
Hak-İş kaybetti, biz cezalandırıldık 
 
Çetinkaya: Bu konuyu iyi açtın arkadaş, çünkü çok önemli bir yeri atlıyorduk az kaldı. Bizim bir ay önce
mahkememiz vardı. Hak-İş, Tek Gıda-İş Sendikası’ndan bizi almak istiyordu. Ama biz temyize gönderdik, Hak-İş 

Sayfa 83 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



bizi alamadı. Zaten alsaydı bu eylem bile olmazdı. Niye; çünkü Hak-İş hükümetin tam yanında. Hak-İş
kaybedince biz adeta cezalandırıldık. Çünkü derhal düğmeye basılıp, bu iş hızlandırıldı. 
 
Nereden belli düğmeye basıldığı? 
 
Çetinkaya: E o mahkeme sonuçlanana kadar 4-C diye bir şey yoktu. Ne zaman temyize gidildi, 4-C çıktı. O ana 
kadar bütün milletvekilleri bize geliyordu, Akif Bey geliyordu, Avni Bey geliyordu, “Burnunuz bile kanamayacak
arkadaşlar, bütün haklarınızla direkt geçiş olacak” diyorlardı. 
 
Bağcı: Bize de Mehdi Eker kendi dedi. 3 bin 500 işçiyi ben istihdam edebilirim dedi, ama şimdi o da konuşmuyor.
 
Erkuş: Bize de Sayın Adalet Bakanımız geldi, aynen şunu söyledi, “Ben sizin avukatınızım, siz 4-C’ye
gitmeyeceksiniz, 4-C’dekiler sizin ücretinize çekilecek. Kesinlikle mağdur olmayacaksınız.” Biz bu konuşmayı cep 
telefonuyla çekmiştik, CD’lerle de çoğalttık. 
 
Peki ne öneriyorsunuz vekillere siz, sizin çözümünüz ne? 
 
Hep bir ağızdan: Haklarımızı verdikten sonra ister bizi çöpçü yapsınlar, ister bizi başka illere göndersinler, biz
razıyız. Yeter ki özlük haklarımızı gasp etmeden bizi başka bir kuruma yerleştirsinler. Biz emekliliğimizi garanti 
altına alalım. 
 
Gençbay: Bizi sosyal haklarımızla diğer kurumlara versinler, fakat gittiğimiz kurumda eğer bizim statümüzdeki
işçi bizden fazla maaş alıyorsa onu da istemiyoruz. Biz tam adalet istiyoruz. 
 
İstedikleriniz olmazsa, bu işin sonu nereye gider? 
 
Aslan: Biz açlığa yatmak üzereyiz. Yazın bunu. Açlığa yatarız. (Hemen herkesten onaylayan cümleler geliyor.) 
 
TEKEL zarar ediyor demek için 
 
Zaten Başbakan’a göre “yatıyorsunuz”... 
 
Aslan: Yatmış olsaydık, yüzde 80’imiz bel fıtığı olmazdı, insaf. 25 yıldır o tozlarla yaşıyoruz 
en az yüzde 10’umuz akciğer kanseri. 
 
Gençbay: O yatma nedir biliyor musunuz? İki yıldır alkolü, kibriti, tuzu özelleştirip, kapatıp, 
orada çalışan arkadaşlarımızı tütüne yığdılar. Sürekli doldurdular. Peki böyle doldururken 
o gelenlerin yapacağı bir iş olmadığını da bilmiyor muydu Başbakan? Bilerek yaptılar
bunu. İki yıldır süren bir tezgâh bu. Niye ucuza tütün sattılar, niye iyi satan ürünlerin
üretimini durdurdular, sırf bu duruma düşürmek, TEKEL zarar ediyor demek için. 
 
Çetinkaya: Bakın açılım açılım diyorlar ya, alın işte size açılım. Burada hepimiz Kürdüz,
Türküz, Aleviyiz, Sünniyiz, Çerkeziz... Bir çıtımız var mı? Günlerdir burada birbirimizle
ekmeğimizi bölüşüyoruz, hiçbir rahatsızlığımız var mı? Niye? Çünkü biz ekmek
derdindeyiz. Burada iki kelime de Ankara halkına söylemek istiyorum: Hepsinden Allah
razı olsun. Hepsi yanımızda yer aldı. 
 
Aslan: Görseniz, hastanelik olduğumuzda ne taksiciler bizden para aldı, ne eczacılar... 
 
Çetinkaya: Özellikle Abdi İpekçi Parkı’nda bir olay yaşandı, hepimiz ağladık: Bir vatandaş 
geldi, emekli maaşını almış, borçlarına dağıtmış, cebinde 50 milyon kalmış, o 50 milyonu
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da getirdi bizim başkanımıza verdi, “İşçi arkadaşlara çay-simit al” dedi. Ama şimdi ben size 
bir soru soracağım: Biz sekiz gündür buradayız, siz neredesiniz? Medya nerede? (Aynı
fikirde olanlardan “Yanımızda yoktunuz” diye bir uğultu yükseliyor birden. Gerçi Ordu’daki
fındık işçilerinden Adana’da pamuk çiftçisine kadar azar işitmeye alışkınız, ama bu kez biz 
de dayanamıyoruz...) 
 
Peki biz atıldığımızda siz neredeydiniz? Bize baskı yapıldığında siz ne yapıyorsunuz?
 
Çetinkaya: Duymamışız demek ki... (Gülüşmeler, itirazlar karışık.) 
 
Sermaye globalleşiyor de... 
 
Aslan: Sorun bu zaten Devrim Hanım... Sermaye globalleşiyor de, emek globalleşmesini
bir türlü yapamıyor. 
 
Bu laftan sonra artık ne desek az gelir deyip teybimizi kapatıyoruz. Saat 08’i geçmiş.
Güneş hafif de olsa yüzünü göstermiş, etrafta poğaça kokuları, Türk-İş’in önündeki
kalabalığın arasından ayrılıyoruz. Tam giderken arkamızdan biri sesleniyor; “Bakın bir 
otobüs daha geldi, gördünüz mü? Bunlar da İzmir’den... Daha yolda kaç otobüs var... Biz 
buradayız yani, hakkımızı almadan da hiçbir yere gitmiyoruz.” 
 
Devrim Sevimay / Milliyet  

 
Etiketler:  Ak Parti Genel Merkezi , Genel grev , Karayolları , şeker fabrikaları , TEDAŞ , TEKEL işçisi yarın binlerce 
işçi olur 

Suriye’ye giderken Başbakan Erdoğan’ın direnen TEKEL işçilerine yönelik açıklamaları için, Türk-İş 
başkanının “talihsiz” tanımlaması, olup biteni anlatmaktan çok uzak kalıyor. Başbakan, rejimi demokrasi
olan bir ülkede bir Başbakan’ın ağzına alamayacağı sözlerle, işçilerin sendikal, kazanılmış yasal haklarının
gasp edilmesine yönelik bir dizi karara boyun eğmelerini, tehditle sadaka olarak vereceklerine razı
olmalarını istedi... 

Başbakan, TEKEL işçilerini, genelde kamu işçilerini, oturdukları yerde para kazanmakla suçladı. Giderek 
yoksullaşan halkın, kamuoyunun etkilenmesine, milyonlarca işsiz ve kayıt dışında kölelik düzeninde çalışan 
işçilere psikolojik kırdırmaya yönelik olarak da kamu işçilerine ödenen paralara ilişkin bol sıfırlı rakamlarla 
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örnekler verdi. 

Kamu işçisinin işinin elinden alınması suçunun işçinin kendi seçimi değil, Başbakan olarak kendisine ait iktidar
icraatlarının ürünleri olduğu gerçeğini saklayarak elbette. TEKEL işletmelerini özelleştirme, kapatma kararları 
Erdoğan hükümetinin marifetleri değil mi? Hukuk düzeninde bir işletmenin patronajının değişmesi, hele de
satan kamu, hükümet iradesi ise işçilerin sendikal haklarının gasp edilmesi, sokağa atılmaları hakkını verir mi? 
Özelleştirmelerde çalışanların kazanılmış haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler zorunludur. 

Siz işçiye çalışmadan ödenen paradan söz ediyorsanız, işlediğiniz bu suçun hesabını vermek zorunda değil 
misiniz? Kamunun yılların birikimi ile yaratılmış değerlerini, ederlerinin çok altında satmanın hesabını vermeyi 
aklınızın ucundan bile geçirmeyeceksiniz. TEKEL içki fabrikalarını sattığınız şirketin 3 yıl sonra aynı
işletmeleri üç katına başkalarına satmasının büyük bir yağma, yolsuzluk kanıtı olduğunu yok 
sayacaksınız... Özelleştirmeyi kolaylaştırmak üzere satışları işçisiz yapacak, sorumluluğu üstünüze alacaksınız... 
Sonra da on binlerle işçinin sendikal, yasal haklarının gaspedilmesi projesini uygulamaya geçirecek, işçiler ve 
sendikalarından boyun eğmelerini isteyeceksiniz.. 

*** 

Sayın Başbakan işçilerin sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde kıdem tazminatları ile ihbar tazminatlarının
ödenmesi hükümetinizin bir lütfu değil, yasal zorunluluktur. Özel sektör işvereni bile bu yükümlülüklerinin
gereğini yerine getirir. Aksi zaten işçinin hak edilmiş alacağının gecikme faizi ile birlikte ödenmesi 
yükümlülüğüdür, astarı yüzünden pahalıya gelir. Siz Başbakan olarak Çalışma Bakanı’na sahi neyin talimatını
verdiniz? 

Önce işletmeyi özelleştirir ya da kapatma kararı verirken bu büyük ekonomik kriz, işsizlikte, on binler, yüz 
binlerle, sendikalı işçiyi sokağa atma sosyal, siyasal büyük suçu işleyeceksiniz. Özelleştirme eyleminde birilerini 
işçi yükümlülüğünden kurtararak ucuza satmanın yanında artı ihya edeceksiniz. Sonra “iş mi istiyorsunuz, işte size 
özel statüde yeni iş...” diyerek kamuya ait kimi işyerlerinde sendikasız, kazanılmış hakları, ücretlerinin ortalama en
az üçte birine, üstelik güvencesiz çalıştırmayı, bir tür sadaka vermeyi lütuf gibi pazarlayacaksınız. 

*** 

Kışın ayazında bu işçiler aptallar mı ki, ailelerinden uzakta çile dolduruyorlar? Üzerlerine sıkılan soğuk basınçlı 
suya, coplara karşın, bellerine kadar havuzun içine soğuk suya sığınarak, onurları kırılmış, ağlayarak direnmeyi
seçiyorlar... Yüzlerindeki acıyı, çaresizliği görmediniz mi? Türkiye’de sigortalı iş bulabilmenin yaş ortalamasının
33 olduğunu siz bilmiyor musunuz? Yıllarla sendikalı, toplusözleşme düzeninde, kazanılmış haklarla bir yerlere 
gelebilmiş bu işçiler sizin sadaka olarak vermeye çalıştığınız işin dışında bir iş bulamayacaklarına göre, kabul
etmek zorunda olacaklarının hesabını yapıyorsunuz. Nasılsa koca Türkiye’de üç koca konfederasyonla birkaç yüz
bine düşmüş sendikalı işçi ile moral değerlerini yitirmiş işçi sendikalarının size boyun eğeceklerini 
düşünüyorsunuz... 

İşçi sınıfının kaybedecek bir şeyinin kalmadığı noktadaki patlamasını yok sayıyorsunuz... Sosyal kırılma ve 
patlama noktalarında sınıf bilinci sayılmasa da sınıf refleksinin, dayanışmasının gücünü atlıyorsunuz. Ya bu kez
sendikalı işçinin ücreti, aile dayanışması içinde ayakta durmaya çalışanlar, katlanan sayılarla asgari ücretliler,
sigortasız kölelik düzeninde çalıştırılanlar, işsizler.. ezilmişlerin sınıfsal refleksi içinde, işte bu kaybedecek bir şeyin
kalmadığı noktanın algılamasında, sendikal, yasal hakları gasp edilen işçilerin karşısında değil de yanında
dururlarsa?.. 

ŞÜKRAN SONER soner@cumhuriyet.com.tr 
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İKİ EYLEM, 16 GÖZALTI / Haber Tarihi : 24.12.2009 12:57:42  
 

Etiketler:  TEKEL içki fabrikaları , TEKEL işçilerine yönelik açıklamaları , TEKEL işletmelerini özelleştirme 

Boğaz Köprüsü’nü 10 dakika trafiğe kapatan işçiler gözaltına alınırken Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi
Büyükkucak, iktidara emekçinin gücünü genel grevle göstereceklerini söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Bimtaş’ta görevli itfaiye personeli, İBB’nin itfaiye hizmetlerini
özelleştirmesini dün Boğaziçi Köprüsü ve İstiklal Caddesi’nde düzenledikleri iki ayrı eylemle protesto etti.
Boğaziçi Köprüsü’nü yaklaşık 10 dakika trafiğe kapatan 16 iftaiyeci ise polis tarafından gözaltına alındı.  

Geçen hafta düzenledikleri eylem sırasında polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesine mağruz kalan
itfaiyeciler dün yine meydanlardaydı. Anadolu Yakası’ndan Boğaziçi Köprüsü’ne itfaiye araçlarıyla gelen
itfaiyeciler, ellerinde tuttukları ekmeklerle birlikte asfalta yattılar. Yaklaşık 10 dakika süren eylemin ardından 
gruba müdahale eden polis, eylemcileri gözaltına alarak Çengelköy Polis Merkezi’ne götürdü. Taksim Tramvay
Durağı’nda toplanan Türk-İş’e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) üyesi
iftaiyeciler ise “Yangında can kayıpları artacak. Sorumluluk Kadir Topbaş’ın olacak”,“Beraber yürümedik mi 
biz bu yollarda Sayın Başbakanım”,“Küçük hırsız el feneri kullanır, büyük hırsız deniz feneri” yazılı pankart 
ve dövizler açtı.  

Aralarında “TEKEL’de, Demiryolları’nda, İtfaiye’de İşçiler Kazanacak” yazılı pankart taşıyan Türkiye Kominist
Partisi üyelerinin de bulunduğu grup, daha sonra Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.  

Deniz Feneri tepkisi  

Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Kılıç, Saadet Partisi İstanbul İl 
Başkanı Erol Erdoğan ve SP’nin İBB başkan adayı Prof. Dr. Mehmet Bekâroğlu’nun da destek verdiği 
iftaiyeciler, basın açıklaması yapan Belediye-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Nihat Altaş, itfaiye ihalesini 
kazanan şirketin Deniz Feneri yolsuzluğunun kilit isimleri Zekeriya Karaman ve İsmail Karahan’ın bağlantılı 
olmasını eleştirerek, “İBB yanlışından dönmezse 2010’dan itibaren İstanbul’da çıkan yangınlar, adını
yolsuzluklarla, İBB’de aldığı şaibeli ihalelerle duyuran ve itfaiyecilik konusunda hiçbir deneyimi olmayan
bir şirket tarafından söndürülecektir” dedi. Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak da dün 
gerçekleşen Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısından “genel direniş” çağrısı çıkmasını beklediklerini belirterek 
“81 ilden Ankara’ya hareket başlatacağız. Emekçinin gücünü genel grev yaparak iktidara göstereceğiz”
dedi. 
 
 Kaynak: CUMHURİYET GAZETESİ  

 
Etiketler:  Boğaz Köprüsü’nü 10 dakika trafiğe kapatan işçiler , Emekçinin gücü , genel direniş , TEKEL 
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TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ / (23 Aralık 2009 - Ankara/TÜRK-İŞ Genel 
Merkezi) ...YENİ! / Haber Tarihi : 24.12.2009 10:06:00  

 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 23 Aralık 2009 tarihinde, çalışma yaşamındaki acil ve güncel konuları
görüşmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.  
 
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümetin, çalışanların hak ve taleplerine duyarsız davrandığı gerçeğinden hareketle,
bugün Türkiye’de çalışma yaşamına ilişkin yaşanan tüm sorunların sorumlusu olarak Hükümeti görmektedir.  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,  Hükümetin, çalışma yaşamının her alanında emekçilerin ve onların temsilcilerinin dile
getirdiği taleplere karşı uyguladığı sağduyu ve nezaketten uzak, kaba ve şiddet içeren yaklaşımından ve
yaratılmak istenen çatışma ortamından son derece rahatsızdır. TÜRK-İŞ topluluğu, hak arama mücadelesinde 
demokratik her türlü hakkını kullanacak, ancak yaratılmak istenen bu çatışma ortamının sebebi ve tarafı 
olmayacaktır. 
   
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu; 

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın TEKEL işçilerine ilişkin “yatarak para kazanıyorlar” söylemini tekrarlamasını; 
son derece disiplinli ve dikkatli bir biçimde hak arayan TEKEL işçilerini provokatif davranış içinde göstermesini;
TEKEL işçilerine verilen toplumsal desteği, “uygunsuz davranışlar” olarak değerlendirmesini; Devletin işçilerine 
karşı duyması gereken sorumluluğu bir şirket mantığı çerçevesinde tanımlamasını ve tüm bunların yansıması 
olarak 15 Aralık 2009 tarihinden bu yana Ankara’da ekmek parası için mücadele veren TEKEL işçilerinin 
taleplerine duyarsız kalınmasını;  
 
-TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel’in gözaltına alınmasını;  
 
-TEKEL  ve itfaiye işçilerine seslerini duyurmak için yaptıkları eylemlerde  güvenlik güçlerince, su, biber gazı
sıkılarak ve cop kullanılarak şiddet uygulanmasını;  
 
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın gerek sendikalara yönelik asılsız suçlamalarını, gerekse Asgari Ücret
Tespit Komisyonu toplantısındaki işçi temsilcilerini umursamaz ve küçümser yaklaşımını;   
 
-Kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen ve özel istihdam bürolarına işçileri kiralama yetkisi veren
düzenlemenin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne göndermesine rağmen 
gündemde tutulmasını, 

 
toplumsal barış arayışları ile bağdaştıramamaktadır. 
    
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümetlerin görevinin, vatandaşlarını kölelik koşullarında çalışmaya mecbur
bırakmak değil, onlara insanca yaşam koşullarını sağlamak olduğunu düşünmekte, Hükümetin bu yaklaşımdan
gün geçtikçe daha da uzaklaşmasını ülkemiz adına sakıncalı bulmaktadır.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TEKEL işçileri ile Taşucu Kağıt İşletmesi’nde çalışan işçilerin özlük hakları için; itfaiye
işçilerinin işsizleştirmeye karşı; şeker işçilerinin özelleştirmeye karşı verdiği mücadele  ile diğer tüm işçilerimizin 
çeşitli alanlarda verdikleri mücadeleyi TÜRK-İŞ’in mücadelesi olarak görmektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu işçilerin özlük haklarını yok eden 4-C uygulamasına şiddetle karşıdır ve bu
uygulamaya son verilmesini talep etmektedir. 
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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu gündemdeki Şeker, Enerji ve Liman İşletmelerinin özelleştirmelerinin durdurulmasını
istemektedir.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ekmek mücadelesi veren TEKEL işçilerine Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda; İtfaiye
işçilerine İstanbul Fatih Anıt Park’ta ve Demiryolu çalışanlarına güvenlik güçlerince uygulanan şiddeti
kınamaktadır.  

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, İstanbul’da seslerini duyurmak için eylem yaparken gözaltına alınan Belediye-İş 
Sendikası Genel Merkez Yöneticileri, Şube başkanları ile itfaiye işçilerinin serbest bırakılmasını istemektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu,  Hükümet talimatıyla asgari ücret yerine “sefalet ücretinin” belirleneceği bu günden 
belli olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına TÜRK-İŞ’in katılmayacağının ve bu ayıba ortak
olmayacağının altını bir kez daha çizmektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını iş sağlığı ve güvenliği konusunda etkin
önlemler almaya çağırmakta, son olarak Bursa’da yaşanan grizu felaketinin başka yerlerde tekrarlanmaması için 
gündemde olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Taslağının bir an önce yasalaşmasını istemektedir. 

TÜRK-İŞ, yaşadığımız konjonktürde,  ülkenin içinde bulunduğu gergin ve sorunlu ortamı gözeterek serin kanlı  
davranmış ve sorunların çözümünde diyalog yolunu seçmiştir.  

Emeğin temsilcisi olan TÜRK-İŞ, diyalog yollarının çözüm getirmediğinin anlaşıldığı noktada  kitlesel olarak 
sesini yükseltme noktasına gelmiştir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Tekel işçilerinin mücadelesi başta olmak üzere yukarıda sıralanan sorunlarımızın
giderilmesi amacıyla sürekli eylem kararı almış, bu çerçevede; 
  
1- 25 Aralık 2009 Cuma gününü “TEKEL işçileri ile dayanışmak için eylem günü” ilan etmiştir. TÜRK-İŞ’e bağlı 
sendikalara üye işçiler 25 Aralık 2009 Cuma günü bir saat geç iş başı yaparak  çalışmama hakkını kullanacak ve
tüm illerde iş çıkışında AKP binaları önünde kitlesel basın toplantıları düzenlenecektir. 

2- Bu eylem, dört hafta her Cuma günü birer saat artırılarak sürdürülecektir. 

3- 28 Aralık Pazartesi günü TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların tüm merkez ve şube profosyonel yöneticileri Ankara 
Güven Park’ta buluşacak, topluca TBMM’ye gidilecek  ve TBMM’de grubu olan siyasi partiler ziyaret edilecektir. 

4- 30 Aralık 2009 Çarşamba günü TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanacak ve daha sonra izlenecek yol haritasını
belirleyecektir.  

 
Bundan böyle TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu her Çarşamba günü toplanarak durum değerlendirmesi yapacak ve yeni
eylem türleri ile takvimini belirleyecektir.  

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU, YAPACAĞI EYLEMLERDE TÜM EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNE DESTEK 
ÇAĞRISINDA BULUNMAKTADIR.  
  

 
Etiketler:  biber gazı , Devletin işçileri , su , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu , TÜRK-İŞ Genel Sekreteri 
Mustafa Türkel 
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TÜRK-İŞ&acute;TEN SÜREKLİ EYLEM KARARI / CUMHURİYET GAZETESİ / Haber 
Tarihi : 24.12.2009 11:48:49  

 

10. gününe ulaşan TEKEL eyleminde işçiler, “Şalter inecek bu iş bitecek” dedi. Türk-İş uzun döneme yayılan bir 
takvimi seçti 

  

Türk-İş’ten sürekli eylem kararı 

© Tüm gözlerin çevrildiği Türk-İş Başkanlar Kurulu’ndan TEKEL işçisine haftada bir gün bir saat iş bırakma
desteği çıktı. Kurul, 25 Aralık’ta başlamak üzere her cuma bir saat uzatarak eylemi sürdürecek. 28-30 Aralık’ta da
Türk-İş yöneticileri eylem nöbeti tutacak. 

  

Özelleştirmeler sonucu işlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan, bir dizi hak kaybına uğrayan TEKEL
işçilerinin Ankara’daki eylemi 10’uncu gününe ulaştı. Biber gazı, tazyikli su, kötü hava koşullarına karşın işçiler 
hak arayışlarını sürdürüyor. Toplumun büyük bir kesiminden de destek gören bu eylemlerde dün tüm gözler,
TEKEL işçisinin bu direnişini ele alacak Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısına çevrildi. Dışarda işçilerin “Şalter 
inecek bu iş bitecek” sloganları eşliğinde ve genel grev beklentilerinin yoğunlaştığı bir ortamda, saatlerce
süren toplantının ardından Tek Gıda-İş’in de bağlı olduğu Türk-İş’ten taksit taksit destek çıktı.  

Başta TEKEL olmak üzere ülkede yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla sürekli eylem kararı alan Türk-İş
Başkanlar Kurulu’nun kararları şöyle: 

• 25 Aralık 2009 Cuma “TEKEL işçileri ile dayanışmak için eylem günü” ilan etmiştir. Türk-İş’e bağlı 
sendikalara üye işçiler 25 Aralık’ta bir saat geç işbaşı yaparak çalışmama hakkını kullanacak ve tüm illerde iş 
çıkışında AKP binaları önünde kitlesel basın toplantıları düzenlenecek.  

• Bu eylem, dört hafta her cuma günü birer saat arttırılarak sürdürülecek.  

• 28 Aralık’ta Türk-İş’e bağlı sendikaların tüm merkez ve şube profosyonel yöneticileri Ankara Güven Park’ta
buluşacak, topluca TBMM’ye gidilecek ve TBMM’de grubu olan siyasi partiler ziyaret edilecek.  

• 30 Aralık’ta Türk-İş Başkanlar Kurulu toplanacak ve daha sonra izlenecek yol haritasını belirleyecek.  
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Bundan böyle Türk-İş Başkanlar Kurulu her çarşamba günü toplanarak durum değerlendirmesi yapacak ve yeni 
eylem türleri ile takvimini belirleyecek. Kurul, yapacağı eylemlerde tüm emek ve meslek örgütlerine destek
çağrısında da bulundu. 

AKP’ye sert uyarı 

Başkanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, hükümetin, çalışanların hak ve taleplerine duyarsız davrandığı
dile getirilerek çalışma yaşamına ilişkin yaşanan tüm sorunların sorumlusu olarak hükümetin görüldüğü dile
getirildi. 

Türk-İş topluluğunun, hak arama mücadelesinde demokratik her türlü hakkını kullanacağı, ancak yaratılmak
istenen bu çatışma ortamının sebebi ve tarafı olmayacağına vurgu yapılan açıklamada, niçin seslerini 
yükseltecekleri de şöyle özetlendi: 

• Başbakan Tayyip Erdoğan, TEKEL işçilerine ilişkin “yatarak para kazanıyorlar” söylemini tekrarlamasını, 
TEKEL işçilerini provokatif davranış içinde göstermesini, 15 Aralık’tan bu yana Ankara’da ekmek parası için 
mücadele veren TEKEL işçilerinin taleplerine duyarsız kaldı. 

• Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel’in gözaltına alınması. 

• TEKEL ve itfaiye işçilerine seslerini duyurmak için yaptıkları eylemlerde güvenlik güçlerince orantısız güç
kullanıldı. 

• Kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen ve özel istihdam bürolarına işçileri kiralama yetkisi veren 
düzenleme gündemde tutuldu. 

• TEKEL işçileri ile Taşucu Kâğıt İşletmesi’nde çalışan işçilerin özlük hakları için, itfaiye işçilerinin işsizleştirmeye
karşı, şeker işçilerinin özelleştirmeye karşı verdiği mücadele ile diğer tüm işçilerin çeşitli alanlarda verdikleri
mücadele Türk-İş’in mücadelesi olarak görülüyor. 

• İşçilerin özlük haklarını yok eden 4-C uygulamasına son verilmeli. 

• Türk-İş, hükümet talimatıyla asgari ücret yerine “sefalet ücretinin” belirleneceği bu günden belli olan Asgari
Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmayacak. 

 
Etiketler:  sürekli eylem kararı , TEKEL işçilerinin Ankara’daki eylemi , Türk-İş Başkanlar Kurulu , Türk-İş 
yöneticileri eylem nöbeti tutacak 
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EMEK CEPHESİNİ ÖRME ZAMANI / ATİLLA ÖZSEVER - CUMHURİYET GAZETESİ / 
Haber Tarihi : 24.12.2009 12:15:05  

 

TEKEL İŞÇİLERİ SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDİYOR / Haber Tarihi : 24.12.2009 
09:21:07  

 

TEKEL işçisinin direnişi 10. gününe ulaştı. İşçileri ne biber gazı, ne basınçlı su ne de soğuk hava durdurabildi. 
Tütün emekçisinin kararlı mücadelesi sürüyor. Bu direniş, AKP’nin “demokrat” maskesini de düşürdü, gerçek
demokrasi mücadelesinin emek hareketi üzerinden yapılabileceğini gösterdi. “Sınıf mınıf kalmadı, çalışanlar 
nitelik değiştirdi” diyen liberallere de iyi bir cevap oldu. Türk emekçisi, Kürt emekçisi, türbanlısı esas mücadelenin
emek ekseni üzerinden, birlikte ve sınıf kimliği ile yapabileceğini ortaya koydu. 

İşçilere geniş bir destek verildi ama ne yazık ki Türk-İş yönetimi işi biraz ağırdan aldı. İstanbul’da genel merkezi
bulunan 9 sendika, geçen hafta yazılı bir başvuru yaparak Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun bir an önce toplanmasını 
istedi. Başkanlar Kurulu, TEKEL direnişinin ancak 9. günü toplanabildi. Türk-İş Başkanlar Kurulu, en son 
toplantısını da bundan 9 ay önce 8 Nisan 2009’da yapmıştı. Türk-İş Ana Tüzüğü’ne göre Başkanlar Kurulu’nun üç
ayda bir yapılması lazım, kaldı ki olağanüstü hallerde bu süreyi de beklemesine gerek yok. Türk-İş yönetimi 
böyle bir tavır içersindeyken demiryolları çalışanları, 25 Kasım eylemi nedeniyle görevden alınan 16 makinist için 
hemen 26 saat süreyle iş bıraktı. 

Ülkemizde emek hareketi açısından ortak bir mücadele için koşulların hazır olduğu gözüküyor. DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB gibi emek ve meslek örgütleri TEKEL işçisine büyük bir destek veriyor ve ortak mücadele için çağrı 
yapıyor. Emeğe topyekûn bir saldırı söz konusu. Sosyal güvenlik haklarının kısıtlanması, işten çıkarmalar, 
özelleştirmeler, TEKEL’de olduğu gibi fabrika kapatmalar ve ardından da sırada “kiralık işçi” uygulamasıyla
“modern köleliğe” yol açacak özel istihdam büroları, kıdem tazminatının tasfiyesi ve sendikal örgütlenmeye yeni
sınırlama getirecek yasalar var.  

İşte bu koşullarda TEKEL işçisi, hem emekçilere, hem de muhalefet partilerine yol gösterecek bir direnişe başladı.
Ağır işleyen sendikal bürokrasiyi harekete geçirdi, mücadelenin nasıl verilmesi gerektiğini gösterdi. Bu yazının
yazıldığı sırada Türk-İş Başkanlar Kurulu henüz toplanmamıştı. Türk-İş’in alacağı karar önemli, ancak bu karar
mücadelenin önünü kesen değil, birleşik bir mücadeleyi öngören ve tüm emek güçlerinin birlikte hareketini 
sağlayan bir karar olmalıdır. 

AKP hükümeti, TEKEL direnişinin toplumsal bir muhalefete yol açmasından endişe duymaktadır. Endişesinde 
haksız değildir. Artık bir emek cephesinin oluşturulması zamanıdır. Emek güçlerinin böyle bir mücadeleye
öncülük etmesi, toplumsal muhalefeti derleyip toparlayabilir ve siyasal sonuçlara yol açabilir, seçimler
sonucunda da AKP iktidardan düşebilir. Aksi halde sendikal bürokrasinin uzlaşmacı ve teslimiyetçi tavrı, emek
hareketinin mücadelesini bir süre engelleyebilir ama kendisinin de tasfiyesini getirir.  

  

atillaozsever@ttmail.com 

 
Etiketler:  Kürt emekçisi , TEKEL işçisinin direnişi , Türk emekçisi , Türk-İş Başkanlar Kurulu 

TEKEL İŞÇİLERİ SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDİYOR 
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SİVİL HALKTAN TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK / Haber Tarihi : 23.12.2009 14:38:36  
 

Tekgıda-İş Sendikası Yöneticileri ve Tekel İşçilerinden oluşan 600 kişilik heyet bugün saat: 11:00’de MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve 
saat:13:00 ‘de CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı parti genel merkezlerinde ziyaret edecektir. 

Basınımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur 

TEKGIDA-İŞ BASIN BÜROSU 

Bilgi: 0312 433 64 54 
  

 
Etiketler:  CHP Genel Başkanı Deniz Baykal , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , parti genel merkezleri , Tekel 
İşçileri 

TEKEL işçileri, direnişlerinde 9. günlerini doldururken, işçilere destek ziyaretleri de devam ediyor. Siyasi Partiler, 
sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan TEKEL işçilerinin Türk-İş Genel Merkezi önünde gerçekleştirdikleri
eyleme katkılarını sürdürüyor. 

Bugün, Yenimahalle’de aşure günü yapan MHP delegelerinin aşurelerini yemeyerek, eylemlerini sürdüren işçileri
getirdikleri gözlendi. Ziraat Odaları da kumanya göndererek, eyleme destek verdi. CHP ve MHP tarafından 
işçilere sürekli kumanya gönderileceği bildirildi. ODTÜ Öğretim Üyeleri Vakfı da yarın bin 500 kişilik kumanyayı 
işçilere gönderecek. DİSK ve İşçi Partileri de zaman zaman sıcak çorba ve kumanya ile işçilere destek oluyor. 

Ankaralı vatandaşlar da özellikle kadın işçileri evlerinde misafir etmek için taleplerde bulunuyorlar. Türk-İş Genel 
Merkezi civarındaki esnaf işçilerden çay ve yemek paraları alamayarak, destekte bulunuyor. Bugün, Sakarya 
esnafının da toplanarak, işçilere hem destek ziyaretinde bulunacakları, hem de yiyecek yardımı yapacakları 
belirtildi. 

Ankaralı taksi şoförleri de “işçiler nereye giderse gitsin taksi ücreti almayacağız” diyerek işçilere desteklerini 
açıkladılar. Öte yandan, eylemim ilk günlerinde revire başvuran işçilerde üst solumun yolları enfeksiyonlarının
baş gösterdiği belirtiliyor. Ayrıca, ilaç sıkıntısı nedeniyle şeker ve tansiyon hastalarının durumlarının kritik olduğu
ifade ediliyor. (ANKA) 
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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU NUN TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU 
AÇIŞ KONUŞMASI (23 Aralık 2009 - Ankara) / Haber Tarihi : 23.12.2009 12:37:59  

 

 
Etiketler:  CHP , MHP , TEKEL işçileri , Türk-İş Genel Merkezi 

Başkanlar Kurulumuzun Değerli Üyeleri 
Yazılı ve Görsel Medyamızın Değerli Temsilcileri 
Şahsım ve Yönetim Kurulum adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nin önünde devam eden TEKEL işçilerinin mücadelesi
ekmek mücadelesidir. Yani eve giren paranın, sofraya konan yemeğin mücadelesidir.  TEKEL işçileri, çocuklarını 
okula gönderebilmenin, hastalarına ilaç alabilmenin, ev kirası ödeyebilmenin, gaz alabilmenin, elektrik, su
faturalarını ödeyebilmenin mücadelesini vermektedir.  Elbette tüm bu saydıklarım insanın temel ihtiyaçlarıdır.
Ama ne yazık ki bugünün Türkiyesinde, temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir işe, bir gelire sahip olmak için
mücadele etmek gerekmektedir.  
 
Sadece TEKEL işçileri değil, özelleştirmeye, kapatmalara ve işsizleştirmelere muhatap tüm işçilerimiz huzursuz ve 
endişelidir. İstanbul’da Belediye-İş Sendikamıza üye itfaiye işçileri yeni yıl itibariyle işsizlikle karşı karşıyadır.
Şeker işçileri Türkşeker’in özelleştirilmesi ile birlikte akibetinin ne olacağını bilmemektedir.  Yine Selülöz-İş 
sendikamızın örgütlü olduğu Taşucu Kağıt İşletmeleri’nin kapatılması üzerine mağduriyet yaşayan işçilerimiz 4-C 
statüsüne mahkum edilmeye çalışılmaktadır.  
 
Öyle bir Türkiye’de yaşamaktayız ki, güvenlik güçlerince Ankara Abdi İpekçi Parkı’na yönlendirilen ve bu alanda
hiçbir taşkınlık yapmadan ekmek mücadelesi veren TEKEL işçilerine yine aynı güvenlik güçleri, su, biber gazı 
sıkılabilmektedir. TÜRK-İŞ’in Genel Sekreteri, Tek Gıda-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Türkel ile sendika 
yöneticileri; savunmasız işçiler gözaltına alınabilmektedir. İstanbul’da işsiz kalmamak için, yani yine ekmek parası 
için sesini duyurmaya çalışan Belediye-İş Sendikamıza üye itfaiye işçilerine yine su ve biber gazı ile müdahale 
edilebilmektedir.  
 
Maalesef 21’inci yüzyılda, sesini duyurmak isteyen insanlara, Devletimizin reva gördüğü muamele bu olmaktadır. 
 
TÜRK-İŞ tarihinde ilk defa kısa süreyle de olsa TÜRK-İŞ’in Genel Sekreterini gözaltına almak ayıbı bu Hükümet
dönemine malolmuştur. Hiç kuşkusuz bu durum Türk Demokrasi tarihine kara harflerle yazılacaktır.  Doğrusu 
ben Türkiye adına çok utanıyorum. 
 
Diğer yandan kamuoyunda kiralık işçilik olarak bilinen ve özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi veren 
düzenleme, yeniden gündeme getirilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün vetosuna rağmen
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu konudaki ısrarını anlamak mümkün değildir.  
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda da bu güne kadar karşılaşmadığımız uygulamalar yapılmaktadır. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı ilk toplantıya katılmamış ve taraflara kamuoyu önünde konuşma hakkı verilmemiştir. Bu 
nedenle  TÜRK-İŞ ilk günden toplantıları terk etmek durumunda kalmıştır. O günden bu güne yaşanan 
gelişmeler asgari ücretin yine gerçek veriler gözetilerek belirlenmeyeceğini ortaya koymuştur ve TÜRK-İŞ, asgari 
ücret belirlemelerinde yer almayacak, bu ayıba ortak olmayacaktır.   
Çalışma yaşamında sosyal diyalog mekanizmalarını işletmekle yükümlü olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 
her ne kadar “Biz Çalışma Bakanlığıyız, çatışma bakanlığı değil” dese de, uygulamaları ve yaklaşımları Sayın
Bakan’ın bu sözlerini doğrulamamaktadır.   
 
İş kazaları ise kanayan bir diğer yaramızı oluşturmaktadır. En son Bursa’da meydana gelen grizu faciası işçi
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sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yeterli olmadığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Yıllardır beklemekte olan İş 
sağlığı ve Güvenliği yasa tasarısının yasalaşması hayati öneme haizdir.   
 
Değerli Arkadaşlarım, TEKEL işçilerinin Ankara’ya gelmesinden bu güne kadar hemen her gün sorunun
çözülebilmesi için  bir yandan eylem sürerken, diğer yandan Başbakan başta olmak üzere Hükümetin bazı 
bakanları ve AK Parti yöneticileri ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerin çoğunu  TEKGIDA-İŞ sendikamızın
yöneticileri ve şube başkanları ile birlikte yaptık.  
 
En son dün Sayın Başbakan ile bir görüşmem oldu. Kendisine konuyu tüm ayrıntılarıyla anlattım. Ben
kendisinden TEKEL işçilerinin sorunlarını çözecek olumlu bir açıklama beklerken, Suriye’ye gitmeden önce
hepinizin bildiği o açıklamayı yaptı.  
Değerli Arkadaşlarım,   
 
Sayın Başbakan dün yaptığı açıklamada, TEKEL işçilerinin çalışmadan para aldıklarını tekrarlamış, 4-C 
kapsamındaki işçiler için yapılan iyileştirme çabalarını anlatmıştır. Sayın Başbakan şunu bilmelidir ki, “yatarak 
para aldıklarını” öne sürdüğü TEKEL işçileri ömürlerini bu memlekete hizmet ile geçirmiştir ve fabrikalara ilişkin 
verilen kapatma kararından onlar değil, özelleştirmeleri yapanlar sorumludur. Bugün istedikleri ise evlerini,
ailelerini geçindirebilecekleri, insan onuruna yakışır bir biçimde çalışacakları iş imkanına kavuşmaktır. 
Hükümetlerin görevi, vatandaşlarını kölelik koşullarında çalışmaya mecbur bırakmak değil, onlara insanca yaşam
koşullarını sağlamaktır. Sayın Başbakan’ın devletin görevlerini bir şirket mantığı ile hiçe sayması son derece 
talihsiz bir yaklaşımdır.  
 
Yine Sayın Başbakan bilmelidir ki, provakatif eylemlerin içinde olan Ankara’da eylem yapan TEKEL işçileri 
değildir. Onlar büyük bir disiplin ve dikkat içinde hiçbir taşkınlık yapmadan hak arama eylemlerini 
sürdürmektedir. Asıl provokasyon ve uygunsuz davranış, TEKEL işçilerine Abdi İpekçi Parkı’nda Güvenlik
Güçlerince yapılan saldırıdır.  
TEKEL işçilerinin büyük bir destek gördüğü doğrudur. Bu desteğin giderek daha da büyüyeceği anlaşılmaktadır.
Sayın Başbakan’ın toplumun her kesiminden gelen bu desteği değerlendirirken, başını ellerinin arasına alıp “biz
nerede hata yapıyoruz” diye düşünmesinde; biraz da iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırmasında yarar 
vardır. 
Bugün yapacağımız Başkanlar Kurulu toplantısında, gündemimizdeki tüm bu sorunları görüşüp, TÜRK-İŞ olarak
yapacağımız değerlendirmeleri toplantı sonrasında yayımlayacağımız Başkanlar Kurulu bildirisi ile kamuoyu ile 
paylaşacağız.  
Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

 
Etiketler:  4-C statüsü , su ve biber gazı ile müdahale , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 
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TEKEL İŞÇİLERİNİN EYLEMİ 9. GÜNÜNDE / STAR GAZETESİ / Haber Tarihi : 
23.12.2009 14:06:21  

 

BAŞBAKAN KONUŞTU, TEKEL İŞÇİLERİ KIZDI! / Haber Tarihi : 23.12.2009 14:01:33  
 

TEKEL İşçilerinin TÜRK-İŞ Genel Merkezi önündeki eylemi devam ederken, işçilere destek ziyaretleri de 
sürüyor. 

TEKEL işçilerinin kapatılan işyerlerinden başka kamu kurum ve kuruluşlarına özlük haklarıyla geçebilmek için 9
gündür Ankara’da verdikleri mücadelede bugün TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun toplanmasıyla yeni bir viraj
alınması bekleniyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu gündemdeki acıl sorunlar ve durum değerlendirmesiyle TÜRK-İŞ 
Başkanı Mustafa Kumlu liderliğinde toplanacak. 

İşçilere TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ne geldiklerinden beri hizmet veren revirde ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. 
Tabipler Odası, Eczacılar Birliği ve gönüllü eczacıların getirdiği ilaçlar bitti. Revirdeki doktorlar ilaç arayışı içine
girdi. Dün tedavisi devam edenlerle birlikte revire 200 kişi başvurdu. Dün akşam 18.00’de işçilere ilk kez sıcak 
yemek getirildi. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından getirilen bin kişilik yemek işçilere dağıtıldı. 
Akşam saatlerinde TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar ve DİSK'e bağlı SES sendikası gruplar halinde gelerek destek
oldular.(ANKA) 

 
Etiketler:  özlük hakları , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu , TÜRK-İŞ Genel Merkezi 

Başbakan Tekel işçilerine "evinize dönün" dedi. Ama işçiler haklarını almadan dönmemeye kararlı. 
 
Başbakan Tayyip Erdoğan 9 gündür Ankara'da eylem yapan TEKEL işçilerine umut vermeyerek "evinize dönün" 
çağrısında bulundu, ancak işçiler talepleri yerine gelene kadar kalmaya kararlı.  
 
TEKEL işçisi Cemal Doğrul Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili değrelendirmelerde bulundu. Başbakanın
açıklamaları duyulunca TEKEL işçilerinin 'cinnet geçirecek hale geldiğini' savunan Doğrul şunları söyledi:  
 
"Çalışmadan para alındığı doğru değil. Bu yıl bile fabrikalara tütün alındı. Depolanması, işlenmesi bu işçiler 
tarafından yapılıyor. Tamamı çalışıyor. Başbakanın çalışmadan para alıyorlar sözlerini hakaret olarak algılıyoruz. 
Tazminat vereceğiz diyor. Vereceği tazminat 15-20 bin lira. Bizim tazminata değil işe ihtiyacımız var. 4 C
vereceğini söylüyor. Bu yeni bir öneri değil. İşçiler ortalama 1200 lira alıyor. 4 C demek, maaşın yarı yarıya inmesi 
demek. O parayla nasıl kira ödeyip çocuk okutacağız."  
 
EVE DÖNÜŞ YOK  
 
Başbakanın açıklamaları ile haklı bir destek gören TEKEL işçilerine karşı kamuoyunun kafasının karıştırılmaya 
çalışıldığını savunan Doğrul, "Geri dönün" çağrısına ise şu yanıtı verdi:  
 
"Bizi kimse evimize gönderemez. Biz geleceklerimizi, çocuklarımızı, ekmeğimizi düşündüğümüz için buradayız.
Emzikli çocuğu olan anneler var burada. Sorunlarımız çözülmeden kesinlikle gitmeyeceğiz. 9 gündür buradayız.
4 C'yi kabullenmek için gelmedik biz. Sonuna kadar da burada olacağız."  
 
TÜRK-İŞ TOPLANIYOR  
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MALİYE BAKANI ŞİMŞEK VE TEKEL İŞÇİLERİ / TARAF GAZETESİ - M. LATİF YILDIZ 
Gazeteci-Yazar mlatifyildiz@hotmail.com / Haber Tarihi : 23.12.2009 12:47:13  

 

Türk İş Başkanlar Kurulu TEKEL işçilerinin durumunu görüşmek için bugün toplanıyor. Başbakan Erdoğan'ın
açıklamalarının da değerlendirileceği bu toplantıda alınan karara göre işçilerin durumu belli olacak.  
 
İNTERNETHABER 

 
Etiketler:  4 C , Başbakan , evinize dönün , Tekel işçilerine , Türk İş Başkanlar Kurulu 

Maliye Bakanı Şimşek ve Tekel işçileri Sayın Bakan, kim bilir TEKEL işçileri içinde bu ve benzeri daha kaç dram
var. Yakından tanıdığım Batmanlı hemşeriniz bir işçiyi size örnek olarak gösterdim. Dilerim bu işçinin durumunu 
gözönüne alır, TEKEL işçilerinin sorununa bir çare bulursunuz. 
  
Bildiğiniz gibi günlerdir Ankara'da bir dram sahneleniyor ve bu dramın aktörleri bu kara kışta buz gibi sulara 
atılıyorlar, ya da ölçüsüz bir şiddete, kadını erkeği, milletvekili gözetilmeksizin göz yaşartan gazlara maruz
kalıyorlar.  
 
TEKEL işçilerinden söz ediyorum. Doğrusu ulusal medya ve TV kanallarının günlerdir işlediği bu konuya bölgesel 
ya da il çapında bir gazete olarak değinmemin onların verdiği mücadeleye yeterli katkı sunabilmekten aciz
kalacağım diye günlerdir suskun kaldım. Ama bir ihtimal Taraf gazetesi TEKEL işçileri şahsında yazıma yer verir
düşüncesi ile bu makaleyi kaleme aldım. Batmanlı hemşerim Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 22 aralıkta 
Meclis'te yaptığı bana göre talihsiz açıklaması ve TEKEL'de çalışan bir başka Batmanlı hemşerimin konumu
gözlerimin önünde canlanınca bu yazıyı yazmak mecburiyetinde kaldım.  
 
Mehmet Şimşek de benim gibi Gercüşlü. Bilirsiniz, bizim oralarda ilçe ve bağlı köyler arasında yakın olmasa bile 
dolaylı akrabalıklar vardır. Dayımın eşi Şimşek'in köyünden. Direk bir akrabalığımız yoksa bile kurcalarsak öyle 
kıyısından köşesinden bir yakınlık bulunur. Bu yüzden Gercüşlü hemşerim "Bakan" koltuğuna oturduğu günden
beri gizli de olsa ona karşı içimden bir sempati duygusu besliyordum. Her ne kadar Batman'a Maliye Bakanı 
olmasına rağmen öyle gözle görülen yatırım için özel bir bütçesi ayırtmadığını bir gazeteci olarak yakından 
bilsem de hemşerilik sempatisi olur.  
 
Zaten bizimkilerin de öyle yatırım, matırım, istihdam gibi bir talepleri de pek olmuyor. Sağ olsun bizim bakanlar 
da bu durumdan son derece keyif alıyorlar. Geçmişteki gibi birkaç tayin, atama işine yarayıp yaramadığını da
doğrusu bilmiyorum. Doğrusu ben Şimşek Bakan olduktan sonra Batman ve ilçelerinde istihdam için bir katkısı 
olacağı umudunu taşıyordum.  
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Ne yapalım bugüne kadar olmamışsa bile, herhalde bundan sonra olur. Haydi bugüne kadar yatırım ya da 
istihdam konusunda bir şey yapamadı. Ancak ayağına kadar gelen TEKEL olayında az da olsa inisiyatif almasını 
doğrusu beklemedim değil. Ne yazık ki, şu son TEKEL olayında yaprak işleme atölyelerinde çalışan yüzlerce
işçinin kapı önüne konacağı duyduğumda özellikle Batman ve diğer Güneydoğu illerindeki işçiler adına çok 
üzülmüştüm.  
 
En azından Maliye Bakanı hemşerim Mehmet Şimşek'in Ankara'da günlerdir dram içinde dram yaşayan işçilere 
rahatlatıcı bir haber vermesini umut ediyordum. Biliyorum, hükümet içinde en zor ve en belalı bakanlık hiç 
şüphesiz maliye bakanlarına düşmektedir.  
 
Hemşerim Şimşek'in de böyle bir görevle taşıdığı yükün farkındayım. Ama TEKEL işçileri için Ankara'da gündem 
bu kadar sıcakken bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkıp "TEKEL işçilerinin kazanılmış haklarının korunarak, başka 
kamu kuruluşlarına aktarılması şu anda gündemimizde değil" diye o en zor açıklamayı kendisinin yapmak gibi 
bir mecburiyetinin en azından bu sıcak ortamda olmadığını düşünüyordum.  
 
Yukarıda dedim ya biri Bakan, diğeri TEKEL işçisi iki hemşerimin durumu söz konusu olduğu için bugün bu yazıyı 
kaleme aldım. Şimdi değerli hemşerim ve belki de uzaktan akrabam olan Sayın Mehmet Şimşek'e yakından 
tanıdığım bir TEKEL işçisinin durumunu yansıtacağım.  
 
Herhalde Sayın Bakan bir Batmanlı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, başta Batman çağdaş olmak üzere 
Diyarbakır Olay, Yüksekova Haber gibi gazete ve siteleri takip ediyordur. Herhalde birileri bu yazımı kendisine
iletir. Ya da bugüne kadar bu konuda tek satır yazıya yer vermeyen Tara/gazetesi bu makaleme yer vererek 
TEKEL işçileri adına yükselen bu sesi Bakan Şimşek'e duyurur.  
 
Evet, TEKEL'de çalışan ve aylık çıplak 1400 TL (yazıyla bindörtyüzlira) alan bu işçinin sadece bir konumunu 
yansıtacağım. Bu işçi kardeşimizin 9 çocuğu var. Her defasında da bana "Benim tek sermayem var, o da 
çocuklarım" derdi. Bu çocukların ikisi Diyarbakır'da üniversitede okuyorlar. Biri Tıp, diğeri FenEdebiyat
Fakültesi'nde. İki çocuğu lisede, üç çocuk ortaokulda, ikisi de ilkokulda okuyorlar. Çocukları evden okula, 
okuldan eve bütün varlıklarını okuyarak tıpkı Mehmet Şimşek gibi bir yerlere gelmenin gayreti içinde, pırıl pırıl 
çocuklar.  
 
Hani babanın "Tek sermayem çocuklarım" dediği gibi gerçekten gelecekte kendisi, milleti ve ülkesi için birer
hazine olan 9 canlı sermaye. Şimdi Sayın Maliye Bakanı hemşerim Mehmet Şimşek'e sormak istiyorum. Bu işçi 
kardeşim bu pırlanta gibi Tıp, Fen-Edebiyat ve diğer okullara giden öz sermayesini, 1400 lirayı azımsamadan 
çocuklarını okutmak için yemiyor, içmiyor, giymiyor ama bugüne kadar da kimseye bir şikâyette de 
bulunmuyordu.  
 
Ya bugünden sonra kapatılan ve lağvedilen işyerinden alındıktan sonra Bakan Bey'in deyimi ile kazanılmış hakları 
korunarak başka bir kuruluşa aktarılmayacaklarsa ve bu işçiye on ay 500 TL (yanlış okumadınız yazıyla
beşyüz lira) verilecekse ve on ay sonra da hiçbir sebep göstermeyerek kapı dışarı edilirse, o işçi o
sermayem dediği çocukları hem de Tıp ve FenEdebiyat fakültelerinde nasıl okutsun? Çocuklar ailelerinden
aldıkları terbiye ve tek zihniyetleri okuyarak adam olma üzerinde kurgulanmışlar ise bu çocukların geleceklerini
kim nasıl garantiye alacak? Dilim varmıyor yazmaya amma, bölgenin kangrenleşen sorunun bir aracı haline
gelerek onların da sorun yaratan çocuklar olmasına bizzat biz devlet olarak TEKEL işçisi babayı kapının önüne
koyarak sebep olmayacak mıyız? Sayın Bakan kim bilir TEKEL işçileri içinde bu ve benzeri daha kaç dram var
bilemem.  
 
Yakından tanıdığım Batmanlı hemşerin bir işçiyi örnek olarak gösterdim. Dilerim bu işçinin durumunu gözönüne 
alarak TEKEL işçilerinin sorununa bir çare bulursun. Ya da en azında işçilerin temsilcisi olarak hükümete bir çare
planı sunarak yardımcı olursun. İnsanlık ve bu pırlanta gibi çocukların gelecekleri adına, senin bu yaklaşımı 
göstereceğin umudunu taşımak istiyorum.   
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10 AY KURU EKMEK YEDİK İKİ AY TAŞ MI YİYECEĞİZ / Haber Tarihi : 23.12.2009 
12:04:38  

 

  

 
Etiketler:  Bakan Şimşek , Taraf gazetesi , Tek sermayem çocuklarım , TEKEL işçileri 

TEKEL işçilerinin eş ve çocukları, AKP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Tekel çalışanlarının çocukları ve
eşleri, üzerlerinde "10 ay kuru ekmek yiyoruz, 2 ay taş mı yiyeceğiz" yazılı pankartlar ile Türk bayrakları taşıdı.  
 
Daha sonra eş ve çocuklar adına yapılan açıklamada, "Anamız babamız, eşimiz ve biz sadece insan gibi yaşamak
istiyoruz. 4/C sefalete mahkum olmaktır. Reddediyoruz. Onlar orada direnmeye, biz de buradan güç vermeye 
devam edeceğiz" denildi.  
 
Tekel işçilerinin aileleri eyleme çıktı Tekel işçilerinin eş ve çocukları, AKP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. 
Tekel işçilerinin eş ve çocuklarıyla Tekgıda-İş Sendikası üyelerinin yeri aldığı grup, AKP İzmir İl Başkanlığı önüne 
geldi. Burada geniş güvenlik önlemleri alan Çevik kuvvet ekipleri, kurdukları barikatla, topluluğun parti binasına 
yaklaşmasını engelledi.  
 
Tekel çalışanlarının çocukları ve eşleri, ellerinde çeşitli pankartlar ve Türk bayrakları taşıdı. Daha sonra eş ve
çocuklar adına yapılan açıklamada, "Anamız babamız, eşimiz ve biz sadece insan gibi yaşamak istiyoruz. 4/C
sefalete mahkum olmaktır. Reddediyoruz. Onlar orada direnmeye, biz de buradan güç vermeye devam
edeceğiz" denildi. Kalabalık, daha sonra İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.   
  

 
Etiketler:  4/C sefalete mahkum olmaktır , AKP İzmir İl Başkanlığı , Çevik kuvvet ekipleri , Tekel işçilerinin aileleri 
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TEKEL İŞÇİSİ KAYBEDERSE HERKES KAYBEDER / Haber Tarihi : 23.12.2009 11:51:05  
 

Adıyaman TEKEL işçileri Adıyaman Demokrasi parkı önünde toplanarak Ankara'da TEKEL işçilerine karşı polisin
tutumunu ve AKP hükümetini protesto ettiler. 
 
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde işçiler sık sık AKP şaşırma sabrımızı taşırma', 'Hükümet istifa', 'İş ekmek
yoksa barış da yok' sloganları attılar. Eyleme işçilerin aileleri de katıldı. Basın açıklamasını TEKEL işçi eşlerinden
Çiğdem Bakır okudu.  
 
Bakır, haklarını arayan işçilere "yatarak para kazanma dönemini kapattık" diyen AKP'nin, TEKEL'i kapatarak ve
halkın öz malı olan TÜPRAŞ, PETKİM, Sümerbank gibi kamu kuruluşlarını satarak sermayeye oluk oluk para 
akıttıklarını söyledi. Bakır, "Onlar AKP'nin zulmüne uğrarken, dondurucu soğukta tazyikli suya maruz kalırken, 
onlar coplanırken, üzerlerine biber gazı ve bombası atılrrken, bizler nasıl yerimizde oturabiliriz?  
Çocuklarımız nasıl ders çalışabilir? Boğazımızdan nasıl bir lokma geçebilir?" dedi.  
 
HER YER EYLEM ALANI  
 
Hükümetin TEKEL işçilerinin sesini duymak zorunda olduğunu söyleyen Bakır, "4-c statüsü gibi sendikalaşmayı 
engelleyen, özlük haklarını ortadan kaldıran, açlığa ve sefalete mahkum eden bir statüyü kabul etmeyeceğiz. Bu
uğurda eşlerimizle annelerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla her yeri eylem alanına çevireceğiz.  
 
TEKEL işçisi kaybederse herkes kaybeder" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından işçiler AKP il binasına 
doğru yürüyüşe geçtiler. 
  
Kadınların ve çocukların önde olduğu yürüyüş sırasında işçiler halkı ve esnafı kendilerine destek vermeye çağıran 
sloganlar attılar. Yürüyüş boyunca işçilerin sık sık ana yolu trafiğe kapattıkları görüldü. Emniyet güçlerinin yoğun
güvenlik önlemi aldığı eylemde polisle işçiler arasında yer yer gergin anlar yaşandı.  
 
Yürüyüş yapan işçilerin ellerinde limonla yürümeleri dikkat çekti. Limonları Ankara'da kendilerine gaz sıkılmasına 
göz yuman AKP yetkililerine vereceklerini söyleyen işçiler, Ankara'da direnen arkadaşlarına selam gönderdiler.  
 
POLİS BARİKATI  işçiler AKP il binasına yaklaştıklarında kalabalık bir polis barikatı ile karşılaştılar. Polisin AKP il 
binası önüne işçileri bırakmak istememesi üzerine işçilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Barikatın
önündeki işçileri tartaklayan polis işçiler tarafından uzun süre yuhalandı. Bunun üzerine oturma eylemi yapan
işçiler ellerindeki limonları temsilcileri aracılığıyla AKP il örgütü yetkililerine ilettiler.  
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TEKEL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİ / Yrd. DOÇ. Dr. Engin UNSAL Tekgıda-İş Sendikası 
Genel Başkan Danışmanı / Haber Tarihi : 23.12.2009 11:30:46  

 

(Adıyaman/EVRENSEL) 
 
Etiketler:  4-c statüsü , AKP hükümetini protesto , PETKİM , Sümerbank , TEKEL işçilerine , TÜPRAŞ 

AKP'nin inatla sürdürdüğü özelleştirme sürecinde, 218 kuruluştaki kamu hissesi, değerinin çok altında yerli ve
yabancı sermayeye, ekonomik yarar ve çalışanların çıkarları korunmadan satılmıştır.  
 
Özelleştirme sadece ülkemize özgü bir ekonomik fenomen değildir. Başka ülkeler de bu uygulamayı yapmakta,
ama çok özel koşullar altında bu devir sağlanmaktadır.  
 
Örneğin Almanya, özelleştirilmek istenen kuruluşa talip şirkete bazı önkoşullar dayatmakta ve "Bu işyerinin
devrini sana yaptığını zaman şu kadar milyon Avro işletmenin yenilenmesi için harcayacaksın, şu kadar sene bu 
işletmeyi devredemeyeceksin ve emeklilik hakkı kazananlar dışında hiçbir işçiyi işten çıkarmayacaksın. Eğer bu
koşullara devirden sonra uymazsan devrettiğim işletmeyi geri alırım ve ödediğin bedeli de hazineye gelir 
kaydederim" demektedir.  
 
Özelleştirme bu koşullarla yapılırsa hem ekonomiye yarar hem de çalışanlara iş güvencesi sağlanmış olur. Bizde 
yapılan özelleştirmeler akıl almaz bir biçimde ne ülkenin ekonomik çıkan ne de çalışanların kazanılmış haklan
gözetilerek yapıldığından hem ekonomi hem de çalışanlar büyük zarar görmektedir.  
 
Tekel özelleştirmesinin topluma verdiği inanılmaz zarar, çahşanlan ve toplumu bir patlamanın eşiğine kadar
getirmiştir. AKP hükümetinin izlediği yanlış özelleştirme politikaları, üretimi teşvik edecek yerde gerilemesine, 
yeni üretim tesisleri açılacak yerde mevcut tesislerin kapanmasına neden olmaktadır. 2008 yılına kadar yapılan
özelleştirmeler sonunda 2000 öncesinde kamuda çalışan 650 bin işçinin sayısı 400 bine gerilemiştir. 2000 yılında 
600 bin işçi adına toplu iş sözleşmesi imzalayan Türkîş üyesi sendikalar, 2007 yılında ancak 320 bin işçiyi
kapsayan toplusözleşme imzalayabilmiştir.  
 
Özelleştirmeyi düzenleyen 4046 sayılı yasa, bu işletme-' lerde çalışanlar arasında çok ciddi bir eşitsizlik
yaratmıştır. Yasa özelleştirilen işletmelerde çalışan memur ve işçi statüsünde olmayan sözleşmeli personel için
diğer kamu kuruluşlarına nakil olanağı tanımış, işçiler için kıdem-ihbar tazminatı dışında ek iş kaybı tazminatı 
ödenmesi öngörülmüştür. Yasanın 21. maddesi, işçilerin meslek geliştimıek için eğitim hizmetlerinden 
yararlandırılması ve yeni iş bulmak için verilen hizmetlerden faydalanması önerisinde bulunmaktadır. Tekel
işçileri için bu madde hükmü hiç işletilmemiştir.  
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Tekel özelleştirmesi bir ekonomik ve sosyal faciadır. Tekel geçen yıl BAT'a (British-American Tobacco Company) 
satıldı. Bu şirket sigara üretmek için tütünü dışandan almaya başlayınca, 2000 yılında tütün üreticisi aileler 208 
bin ton tütün üretirken 2009'da bu üretim 90 bin tona düşmüş ve tütün üreten 2 milyon kişi işsiz kalmıştır. 
  
Tekel tütünleri 56 yaprak tütün işleme merkezlerinde 12 bin işçi tarafından işleniyordu. Hükümet bu işçileri, 
hiçbir yeni meslek eğitimi vermeden, kamuda başka bir işe kazanılmış haklan ile nakletmeyi düşünmeden Ocak 
2010'da işten çıkaracağını belirtmiştir. Hükümet bu işçiler için 657 sayılı yasanın 4-c maddesi gereği asgari ücret
ödemeli 10 aylık geçici iş önermektedir. İşten çıkarılacak olan bu 12 bin işçi bugünlerde Ankara'da yaşadıklan
eşitsizliği ve yaşayacaktan sefaleti protesto etmek için, yapılan haksızlığa karşı çok haklı bir direnişi 
sergilemektedir.  
 
Bu direniş aynı zamanda Türk-Iş tarafından bir kış uykusuna yatınlan işçi hareketinin eylemsizliğine karşı bir
çığlık olarak da algılanabilir. Tekel işçilerinin Ankara direnişi, son yıllarda yaşanan en önemli işçi eylemidir. Eğer
haklı sorunlanna bir çözüm bulunamazsa bu eylem tüm ülkeye yayılabilir, işsizlik, geçim sıkıntısı, egemen 
güçlerin sendika düşmanlığı üçgenine sıkışmış işçiler zincirlerini elbette kırmak isteyeceklerdir. İşçilerin yaşadığı
bunalımın başlıca sorumlusu ise hükümetin dümen suyunda eylemsiz ve yansız bir duıuş sergileyen Türk-Iş 
yönetiminin etkili kişileridir.  
 
Türk-Iş Başkanlar Kurulu toplanıp AKP'nin işçiyi hor gören, sendikalan işlevsizleştiren politikalanna,
toplusözleşme düzenini kilitleyecek olan Bakanlık tasarılanna karşı bir tavır sergileyemezse, TOLEYİS Sendikası
Başkanlar Kurulu 'nun çok haklı nedenlerle kamuoyuna açıkladığı bildiride dile getirildiği gibi, Türk-Iş yeni bir 
bölünmeye doğru gidebilir. Bazı konfederasyon ve sendika yöneticilerinin milletvekili olmak umudu ile
sergiledikleri AKP'ye uyum politikası nedeni ile Türk-lş ve işçi hareketimizde yeni bir bölünme yaşanırsa
sendikacılığımızın bir darboğaza gireceği açıktır.  
 
Anayasamızın 2. maddesi devletin sosyal bir devlet olduğunu söylüyor. Böyle bir devletin başbakanı bir tüccar
gibi düşünemez ve yanlış özelleştirme politikalarının bedelini işçiye ödetemez. Bugün devlette 150 bin dolayında
taşeron firma çalışmaktadır.  
 
Hükümet, devlet işini taşeronlaştıracağına, özelleştirme mağdurlanm bu işlerde rahatlıkla istihdam edebilir. 
Sadece Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde AKP'ye yakın Albayraklar, geçen yıl 10 bin taşeron işçisi 
çalıştırmakta idi. Bu kurumda geçmiş yıllarda 3800 sendikalı işçi çalışırken bugün bu sayı 60 sendikalı işçiye
inmiştir.  
 
AKP'nin sendika karşıtı politikalan devam ederse sendikalar yakında kapılanna kilit vurabilir ve çalışanlan 
koruyacak hiçbir kurum kalmayabilir. Tekel işçilerinin direnişi Türk sendikacılığı için bir turnusol kâğıdı olacaktır.
Bu direnişi başanya ulaştırmak TürkIş ve üyesi sendikalar için bir sınıfsal onur meselesidir.   
 
Yrd. DOÇ. Dr. Engin ÜNSAL Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı  

 
Etiketler:  AKP , AKP hükümeti , BAT , British-American Tobacco Company , özelleştirme sürecinde , Tekel 
işçileri , Tekel özelleştirmesi 
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TEKEL İŞÇİSİ DİRENİŞ NÖBETİNDE / Haber Tarihi : 23.12.2009 11:17:20  
 

TEKEL işçileri Türk-iş Genel Merkezi önünde bekleyişlerini, eylemlerinin 8. günü olan dün de sürdürdü. AKP 
işçilere umut vermedi Şimşek: Kazanılmış hakların korunarak başka kurumlara aktarılması söz konusu değil.
Erdoğan: Evlerine dönsünler  TEKEL işçileri Türk-Iş Genel Merkezi önünde bekleyişlerini, eylemlerinin 8. günü
olan dün de sürdürdü.  
 
TEKEL işçileri, eylemlerinin 8. günü olan dün de nöbet sistemine geçti. Eyleme katılan işçilerin büyük bölümü
memleketlerine dönüp, izinlerini, raporlannı yenileyip yeniden eyleme katılıyor. Kimi işçiler de işbaşı yapıyor.
Böylece eyleme katılmayan arkadaşlarının eyleme katılmalarını sağlıyor.  
 
Ayrıca dün sabah itibarıyla Tokat'tan eyleme destek için 3 otobüs geldi. Bu arada, Türk-İş Başkanlar Kurulu da
Mustafa Kumlu başkanlığında bugün saat 10.00'da toplanacak. 'Emekçiden korkulmaz' CHP Genel Başkan
Yardımcısı Cevdet Selvi, CHP istanbul Milletvekili Çetin Soysal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır ile 
bazı sivil toplum temsilcileri de dün işçilere destek ziyaretinde bulundu.  
 
Selvi Türkiş önünde yaptığı konuşmada, "Siz bütün işçilerin sesi oluyorsunuz. Biliyorsunuz Devlet Demiryolları
işçileri hak aramak için eylem yaptılar. Ancak onlar derhal cezalandırıldılar. 16 Demiryolu çalışanı derhal açığa 
alındı. Yetmedi, 46 kişiye ceza verdiler. Siz onların da sesisiniz" dedi. Abdi İpekçi Parkı'ndaki müdahale sırasında 
biber gazına maruz kalan CHP'li Soysal, "Bir bedel ödenecekse Çetin Soysal bin kere öder" dedi.  
 
Milletvekillerinin konuşmaları sırasında iki küçük çocuğun "Babamıza ve arkadaşlarına destek olmaya geldik"
yazılı pankart açtığı gözlendi.  
 
Eyleme katılan işçiler ise 8 gündür yaşadıklarını Cumhuriyet'e şöyle anlattılar: "  
 
BAYRAM AKGÜL: Haklı mücadelemizden asla dönmeyeceğiz  
 
 TBMM Genel Kurulu'nda 2010 Yılı Merkezi Bütçe Yasa Tasarısı'nın 14 maddesi kabul edildi. Görüşmelere, 1
haftayı aşkın süredir bütün olumsuz koşullara rağmen eylem yapan TEKEL işçileri damgasını vurdu. 
  
CHP, tasannın 5. maddesi üzerinde TEKEL işçileri dahil, 4C kapsamında çalıştırılanların kazanılmış haklarının
korunarak istihdamına ilişkin değişiklik önergesi verdi. Ancak önerge AKP oylarıyla reddedildi. Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek ise milletvekillerinin sorulannı yanıtlarken, TEKEL'in faaliyetlerinin "aşağı yukarı durduğunu"
belirtirken, özelleştirmelerden kaynaklanan durumlarda ihbar ve kıdem tazminatı verilen işçilerin 4C kapsamında
yeniden işe alındığını söyledi.  
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Şimşek, "TEKEL işçilerinin kazanılmış haklarının korunarak, başka kamu kuruluşlarına aktarılması şu anda 
gündemde değildir" dedi. 'Ücret çalışması yapılıyor' Başbakan Tayyip Erdoğan da Suriye'ye gidişi öncesinde
Esenboğa Havalimanı'nda TEKEL işçilerinin eylemi ile ilgili soruyu yanıtlarken konunun 8 günlük değil, 2 yıllık bir
mazisi olduğunu savundu.  
 
Yaklaşık iki yıl önce sendika yöneticileriyle konunun görüşüldüğünü ve kendisinden erteleme talep ettiklerini 
ifade eden Erdoğan, "10 bine yakın kişi bu depolarda çalışmadan ücret alıyorlar" dedi. Erdoğan, söz konusu 
ücretlerin maliyetinin 40 trilyon lira olduğuna işaret etti. Eylemleri ve yapılan açıklamaları "spekülatif olarak 
nitelendiren Erdoğan, muhalefet milletvekillerini de "şov" yapmakla suçladı.  
 
Erdoğan, 4C ile herkesin eğitim düzeyine göre farklı ücretlendirme yapacaklarını, konunun üzerinde çalıştıklarım 
ve çalışma süresinin 11 aya çıkarılacağını bildirdi. Erdoğan, "Arkadaşlarımız ücretlerle ilgili çalışmaları yapıyor,
öyle zannediyorum ki bir hafta içinde bu çalışmalar da biter. Tüm TEKEL işçilerinin geldikleri yere dönmelerini,
bu tür oyunlara da gelmemelerini rica edivorum" dedi.  
 
Devletin işçisine bu şekilde davranmasını kabul etmiyoruz. Günlerdir kaldırımlarda, sandalyelerin üzerinde
yatıyoruz. Birçok arkadaşımız hasta. Başbakan ne yapmak istiyor anlamadık. İşçisine zulmeden bir başbakanı ilk
kez görüyorum. Hükümet, kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için bizim işyerlerimizi kapatıyor.  
 
AHMET BİLGİÇ: Eyleme Adıyaman'dan katılıyorum. Bu insanlar, Başbakan'a çok güvendi, îşçi arkadaşlarımız maaş 
bordrolarını gönderdi.  
 
Eşlerimiz, analarımız küpelerini verdi, yeter ki IMF'ye olan borçlan kapat, bizi borçsuz yaşat diye. Biz, bizi aç yaşat 
demedik ki. Başbakan'a hakkımızı helal etmiyoruz. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Ahirette de olsa hakkımızı 
alacağız. EROL SALMAN: İşçi demek yan gelip yatan demek değildir. Ama "yandaş" dediğin zaman herkesin
aklına AKP gelir.  
 
15 yılımı verdim TEKEL'e. Gerektiğinde taş taşıdım, gerektiğinde yemek yaptım, şoförlük yaptım. Şimdi hükümet
beni sokağa atarken hiç mi düşünmüyor? Bu insanın 15 yılım aldım demiyor mu? Hükümet vicdana gelmeli. 
Cumhurbaşkanı'nm devreye girmesini bekliyoruz. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı ise devreye girsin. 'İşçi tarih yazdı' 
 
RECEP TANRIKULU: Bu ülkede çoktandır bu şekilde bir işçi ayaklanması olmamıştı. Biz buraya hak aramaya
geldik. Ortadoğu'nun en büyük fabrikası Diyarbakır'da. 1300 kişi çalışıyor. Şimdi hükümet Doğu'ya yatınm 
yatırım diyor, açılım yapacağız diyor ama fabrikayı kapatıyor. Elimizde olanları alıp götürüyorlar, sömürüyorlar. 
Yeni Şafak gazetesi yazarı Fehmi Koru da haksızca yazıyor.  
 
Hükümetin yandaşı olan Koru, biz burada hak mücadelesi verirken bizi başka yerlere çekmeye çalışıyor
yazılarında. Ekonomik olarak şu an çok zor durumdayız. TEKEL işçileri burada bir tarih yazdı. Ama hakkımızı alıp 
gitmezsek, tarih bizi affetmeyecek. 'Çocuğum harçlık istiyor'  
 
ŞABAN ASLAN: Biz hiçbir zaman yan gelip yatmadık. Hakkımı almadan buradan gitmeyeceğim. Allah'tan
korkanlar işçisine böyle zulmetmez. Bizleri sokakta bırakmaz. Benim üç tane çocuğum var. En büyüğü ilkokul 2. 
sımfa gidiyor. Bu sabah telefonda konuştuk, diyor ki: "Babacığım okula gideceğim kim bana harçlık verecek?" 
Bülent Arınç geliyor üniversitemize ağlıyor. Timsah gözyaşları bunlar. Güneydoğu'da tek fabrika var ve hükümet 
bunu kapatıyor, böyle mantık nerede görülmüştür?  
 
ENGİZ KILINÇ: Eğer devlet sosyal devlet ise sosyal devletin sorumluluklarını yerine getirsin. Biz buraya taşkınlık 
yapmaya ya da Ankara'nın sokaklarını dağıtmaya da gelmedik. Bizim istediğimiz tek şey hakkımız.   
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ÖRGÜTLÜ MÜSÜN? / Haber Tarihi : 23.12.2009 11:07:01  
 

 
Etiketler:  4C kapsamı , AKP , CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi , CHP istanbul Milletvekili Çetin Soysal , 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır , TEKEL işçileri 

GÜNLERDİR yaşanan TEKEL eylemi, İstanbul'daki itfaiyecilerin eylemi, demiryolu işçilerinin eylemi ve Bursa'daki 
maden ocağı faciası, bizlere bir gerçeği daha hem kendi örneği hem de tezat örneği ile göstermiş oldu: "Örgüdü
mücadele. 
 
" Bursa'daki maden ocağı faciası ile yine denetimsizlik, iş güvenliği yoksunluğu bir kez daha gündeme gelirken
diğer yanda ise örgütlü mücadele edenlerin de elbirliği ile dayanışmasının nasıl etki yarattığını ve nasıl sonuçlar
verdiğini(verebileceğini) gördük. Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanması, milletvekillerinin dahi şiddete
maruz kalması gibi polis devletine özgü davranışlar olsa da demiryolu işçileri, İstanbul'daki itfaiye çalışanları ve
TEKEL işçilerinin eylemi örgütün, birliğin işe yaradığının ne güzel kanıtıdır...  
 
Özellikle de IBM'deki sendikal mücadelenin ve sendikal mücadeleden dolayı işten atılmaların ilk turunun zaferle
sonuçlanması ise yine örgütlülüğün çok işe yaradığını göstermektedir. IBM'deki atılan adımlar ve alınan yolda
örgütlü mücadele içindeki çalışanların toplusözleşme, grev gibi hakların kendi elleri ile de alınabileceğini 
göstermektedir. Temyiz sonrası süreçte IBM TÜRK yetkililerinin yeni manevralar yapması elbette muhtemeldir.  
 
Üç işyeri temsilcisinin işten atılmasını göze alan IBM TÜRK'ün toplu iş sözleşmesi sürecindeki tavırları merak 
konusudur. Ancak toplu iş sözleşmesi sürecinde öngörülenin kanuni grev olduğu da ihtimalden uzak
tutulmamalıdır. "Bundan sonra peki ne olacak" sorusu akıllara gelince çalışanların bir yol ayrımında olduğu
görülecektir. Bir tarafta şiddete rağmen mücadele eden yaka rengi ne olursa olsun emekçiler (eczacılar,
itfaiyeciler, Tekel işçileri, makinistler, mühendisler vb)... Diğer tarafta ise ne yazık ki maden ocağında hayatlarını
kaybeden ihmal kurbanı maden işçileri, kot taşlama işçileri, tabut serviste ölüme giden işçi kadınlar...   
 
Kaynak: Birgün Gazetesi /  ULUG ILVE YUCESOY ulugilve_yucesoy@yahoo.com.tr 
  

 
Etiketler:  IBM TÜRK , Örgüdü mücadele , TEKEL eylemi , TEKEL işçilerinin eylemi 
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AKP, ELEKTRİK VE ŞEKERİ DE ÖZEL SEKTÖRE HEDİYE ETTİ! / Haber Tarihi : 
23.12.2009 10:59:26  

 

AKP’nin, kriz, durgunluk, işsizlik dinlemeden her koşulda sürdürdüğü özelleştirmeler, bu yıl özellikle elektrik
dağıtımı ve şeker fabrikaları için gerçekleştirildi. İhale ilanında bulunan 4 elektrik dağıtım bölgesinin
özelleştirmesinde son teklifler şubatta verilecek 
AKP, hükümete geldiği 2002 yılından bu yana her hal ve şartta sürdürdüğü özelleştirmelere kriz döneminde de 
devam etti. Özelleştirmelerden bu yıl en çok darbe yiyen alanlarsa elektrik dağıtım ve şeker üretimi oldu. 2010
sonuna kadar elektrik dağıtımının tamamının özelleştirilmesi bekleniyor.  
 
Son çeyrekte Çoruh, Osmangazi, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım bölgeleri ile şeker fabrikalarında da Portföy C’nin 
ihalesi gerçekleştirildi.  
 
İhale ilanında bulunan 4 elektrik dağıtım bölgesi ile 52 akarsu santralının özelleştirme ihalesinde son teklifler 
şubat’ta, B Grubu şeker fabrikalarında da ocak ayında alınacak.  
3 elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirme ihaleleri Kasım ayında gerçekleştirilirken, Çoruh Elektrik Dağıtım
A.Ş’nin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 227 milyon dolar, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş’nin nihai
pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 485 milyon dolar, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş’nin nihai pazarlık 
görüşmesinde ise en yüksek teklif 441,5 milyon dolar oldu.  
 
Türkşeker A.Ş’ye ait Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları’nın özelleştirme
ihalesi bu ay gerçekleştirilirken, söz konusu ihalede en yüksek teklif 606 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
 
GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVİR İŞLEMLERİ 
 
Bu arada, Temmuz 2008’de yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. için 
gelen en yüksek teklif 1 milyar 225 bin dolar, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. için gelen en yüksek teklif ise 600
milyon dolar olarak gerçekleşirken, söz konusu şirketlerin devri 2009 yılında gerçekleştirildi.  
 
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’nin devri 28 Ocak 2009 tarihinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin devri ise 11 Şubat 
2009 tarihinde imzalanan Hisse Satış Sözleşmeleri ile gerçekleştirildi. Eylül 2008’de yapılan nihai pazarlık 
görüşmeleri sonucunda Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. için en yüksek teklif 440 milyon dolar, Aras Elektrik Dağıtım 
A.Ş. için en yüksek teklif 128 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşirken, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş’nin devri 30
Ekim 2009’da gerçekleştirildi. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ihalesi için Danıştay 13. Dairesi’nin 20 Mart 2009 tarihli 
kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verildi ve şu anda nihai karar bekleniyor. 
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TEKEL İŞÇİSİ EŞLERDEN LİMONLU EYLEM / Haber Tarihi : 22.12.2009 16:43:49  
 

ONAY AŞAMASINDAKİ İŞLEMLER 
 
Öte yandan, onay ve sözleşme aşamasında bulunan özelleştirme işlemleri arasında C Grubu Şeker Fabrikaları, 
Aras, Çoruh, Osmangazi, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım şirketlerinin yanı sıra İzmir, Derince, Bandırma, Samsun
limanları ile Tekel’e, TEDAŞ’a ve Sümer Holding’e ait bazı taşınmazlar da bulunuyor. 
 
PİYANGO İHALESİ İPTAL EDİLDİ 
 
7 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen Milli Piyango Şans Oyunlarının Lisans verilmesi suretiyle özelleştirilmesi
ihalesi ise aynı gün iptal edildi. İhalenin iptal edilmesinin gerekçesi ise “İhale Komisyonu Başkanı’nın açıklamış 
olduğu başlangıç fiyatı üzerine katılımcıların daha önce kapalı zarfla vermiş oldukları tekliflerin geçerli 
olduklarını ifade ederek artırım yapmamaları” gösterildi. 
 
İHALE İLANINDA OLAN PROJELER 
 
Türkşeker A.Ş’ye ait Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi için 5 Ekim 2009
tarihinde ihale ilanına çıkılırken, son teklifler 21 Ocak 2010 tarihinde alınacak. 10 Kasım 2009 tarihinde ilana
çıkılan Çamlıbel, Fırat, Uludağ ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş’nin özelleştirme ihalesinde de son teklif verme 
tarihi 12 Şubat 2010 olarak belirlendi. İhalesi gerçekleştirilecek ve 1 Aralık 2009 tarihinde ilana çıkılan EÜAŞ’a ait
52 adet akarsu santralının nihai pazarlık görüşmesi için ise son teklifler 19 Şubat 2010’da alınacak. 
  

 
Etiketler:  AKP , durgunluk , elektrik dağıtım , işsizlik , kriz , PİYANGO İHALESİ , şeker üretimi , Türkşeker A.Ş 

Adıyaman'da TEKEL işçilerinin eşleri ve çocukları, Ankara'da süren eyleme destek için protesto gösterisi 
düzenledi.  

Kent merkezinden yürüyerek geldikleri AK Parti İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan kadın ve çocuklar, 
TEKEL işçilerine yönelik biber gazlı müdahaleyi protesto için yanlarında getirdikleri limonları AK Parti'li 
görevlilere verdi.  
 
Öğle saatlerinde, Demokrasi Parkı'nda toplanan çoğunluğu kadın ve çocuk 200 kişi, AK Parti İl Başkanlığı'na 
doğru yürüyüşe geçti.  
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CHP&acute;Lİ SOYSAL&acute;DAN ŞAHİN&acute;E BİBER GAZI ZİYARETİ / Haber 
Tarihi : 22.12.2009 16:40:46  

 

Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında kalabalık, 'TEKEL'e uzanan eller kırılsın', 'AKP şaşırma 
sabrımızı taşırma', 'İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı söke söke alırız', 'Başbakan istifa' ve 'İşçiye uzanan eller kırılsın' 
sloganları attı.  
 
Yaklaşık 15 dakika süren yürüyüşün ardından Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nın önüne 
gelen kalabalık, burada da slogan atmayı sürdürdü. Kalabalığa dağılmaları uyarısında bulunan polis ile 
eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.  
 
Ankara'da eylem yapan TEKEL işçilerine biber gazıyla müdahale edilmesini hazmedemedikleri için yanlarında 
getirdikleri limonu AK Parti'li yetkililere vermek istediklerini söyleyen işçiler ve yakınları, "Buradaki insanların 
birçoğu AK Parti'ye oy verdi. Ama hakkını isteyen işçilere taleplerinin karşılığı olarak biber gazı verildi. Bunun 
hazmedilir tarafı yok. Ama biz yasal haklarımızı aramayı sürdüreceğiz. 12 bin işçiyi, sendika ve kıdem tazminatı 
hakkından yoksun şekilde 4/C statüsünde çalıştırma girişimini asla kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.  
 
Bir süre oturma eylemi yapıp, slogan atan protestoculardan bazı kişiler daha sonra AK Parti İl binasına çıkarak 
yanlarında getirdikleri limonları buradaki görevlilere teslim etti.  
 
Eylem, polisin uyarısının ardından olaysız şekilde sona erdi. 

Kaynak:CNNTÜRK 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, TEKEL işçilerinin eyleminde gözüne biber gazı sıkılan CHP İstanbul Milletvekili 
Çetin Soysal’ı kabul etti. Soysal, Abdi İpekçi Parkı’nda TEKEL işçilerine ve milletvekillerine biber gazı sıkılmasının
‘Parlamento itibarını sarstığını’ belirtirken, "’Meclis Başkanı’nın sesinin çıkmaması sonucunda, kendisini ziyaret 
edip, oradaki insanların feryadını duyan milletvekillerine dönük, böyle bir provokasyon içerisinde şiddet 
kullanılmasının yanlışlığını, buna sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etmeye geldim" diye konuştu. 

Soysal, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye’nin dört bir
yanından seslerini duyurmak üzere gelen TEKEL işçilerine ve Abdi İpekçi Parkı’nda milletvekillerine orantısız güç
kullanıldığını ve biber gazı sıkıldığını belirten Soysal bu durumun parlamentonun itibarını sarstığını söyledi.
Soysal, Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ile 1990’lı yıllarda aynı ilçeden farklı partilerin ilçe başkanı olarak görev 
yaptıklarını hatırlatarak Başbakan Erdoğan’ın da o yıllarda il başkanı olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
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TEKEL İŞÇİLERİNİN SAĞLIĞI DA BOZULDU / Haber Tarihi : 22.12.2009 16:35:17  
 

önündeki gösterilere katkı verdiğini kaydetti. Soysal, Şahin’le yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Kendilerine o dönemleri de hatırlattım. O da muhalefet partilerinin, yasalar çerçevesinde böyle şeyler
yapabileceğini söyledi. ‘Ben de muhalefet olsam, aynı noktada olurum’ dedi. Orada yükselen bir feryat var.
Çocuklarının geleceği için feryatlarını, uygulamalara karşı tepkilerini yansıtmak istiyorlar. Bu konuda, kendilerinin 
de bir çalışma konusunda önerileri olduğunu, bunun bir şekilde sonuçlanması gerektiğini, kendisinin de 
üzüldüğünü söyledi. 17 milletvekilinin maruz kaldığı bibergazı uygulamasının çok yanlış olduğunu, kınadıklarını 
ifade ettiler. Bununla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını söylediler." 

-"LİMON VERMEK İŞİ SULANDIRMAK OLURDU"- 

Halkla milletvekilleri arasına polis gücü, bibergazı girmemesi gerektiğini de belirten Soysal, ‘Meclis Başkanı’na 
limon verdiniz mi?" şeklindeki bir soruya "Limon vermem işi sulandırmak olurdu, vermedim" karşılığını verdi. 
Soysal bir başka soru üzerine de kendisine bibergazı sıkan polisi tespit ettiğini ve konuyu Meclis İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu gündemine taşıyacaklarını bildirdi. 
  

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal , Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin , 
milletvekillerine orantısız güç , TEKEL işçilerine 

Eylemlerinin yedinci günündeler. Yedinci günde, TEKEL işçileri Anıtkabir'deydi. Taleplerini bir kez de Atatürk'ün 
huzurunda anlattılar. Hükümetten hala bir yanıt alamadılar, sokakta eylemi sürdürüyorlar ama artık tek sorunları 
hakları değil. Sağlıkları da bozuluyor. 

KAYNAK:CNNTÜRK 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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 ONLAR COPLANIYOR, BİZİM KEMİKLERİMİZ AĞRIYOR  / Haber Tarihi : 
22.12.2009 16:32:48  

 

TEKEL İŞÇİLERİ BU AKŞAM ULUSAL KANAL DA CANLI YAYINDA / Haber Tarihi : 
22.12.2009 15:44:05  

 

Ankara’da eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerinin aileleri, destek için Tokat’ta eylem yaptı. 
  
İşçilerin eşleri ve çocukları adına bir basın açıklaması yapan Hande Sağsoylu, “Bir haftadır endişe içinde onları 
izliyoruz. Evlerine sağ salim gelecekler mi, onları bir daha görebilecek miyiz diye sabahlara kadar uyumuyoruz.
Onlar ıslanıyor, biz üşüyoruz. Onlar coplanıyor, bizim kemiklerimiz ağrıyor. Onlar gaz yiyor, bizim ciğerimiz
yanıyor. Bizim anamız, babamız, eşimiz ne suç işledi” dedi. Ak Parti il binası önüne kadar yürüyen kalabalık,
burada polisin müdahalesiyle karşılaştı. Eylemciler daha sonra dağıldı.    
  

 
Etiketler:  TEKEL işçileri , Tokat’ta eylem 

 

Yiğit  TEKEL işçileri, Ulusal Kanal’da Mehmet Akkaya’nın konuğu olacaklar.  
 
Yüzlerce Tekel işçisi ve Tekgıda-İş Sendikası yöneticilerinin katılacağı program, bu akşam ( 22 Aralık 2009, Salı) 
saat 21.00-23.00 arasında canlı olarak yayınlanacaktır. 
  
  

 
Etiketler:  TEKEL işçileri , Tekgıda-İş Sendikası , Ulusal Kanal 
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İŞÇİLER DE VAR(MIŞ), DEMEK! / Haber Tarihi : 22.12.2009 15:36:19  
 

Biz onları yok sayıyorduk, uzun zamandır… Özellikle medyada. 1980 sonrası, medya sahiplik yapısı hızla değişip 
dönüşürken, önümüze haberleri servis edenler de asıl işi gazetecilikten başka her şey olan birkaç medya patronu 
haline geldi. Hemen tümü birkaç holding patronunun eline geçen medyadan çıkarılıp atıldı emekçiler.
Gazetelerimizin “işçi-sendika” sayfaları, “çalışma hayatı” sayfası olarak bile varlıklarını sürdüremediler. Yok olup
gittiler! 
 
O yok olan sayfalar yerine 3-5-7-9 sayfayı bulan alanlar açıldı “ekonomi”ye. Çalışanların, emekçilerin, işçilerin, 
memurların olmadığı, borsa ve finans tablolarıyla dolu, özelleştirmenin güzelleştirme olduğunu yazıp duran 
sayfalar… “Serbest pazar”a tanrı kelamı muamelesi yapan sayfalar… İşçilerin ancak “sorun” çıkardıklarında yer 
bulabildiği sayfalar…      
 
Gazete sayfalarındaki yerlerini çoktan iptal etmiş olsak da, onlar “biz varız” diye haykırdılar, en sağır kulakların ve
“işçi sınıfı öldü” analizleri yapan en liberal akıllılarının bile yok sayamayacakları bir gürlükte. Üstelik, memleketin
gündemi olağanüstü yoğunken; açılım tartışmaları yaşanır, parti kapatmalar sokakları yakıp yıkar, istifa edilirken 
Meclis’e dönüşlerde Öcalan’ın rolü konuşulurken… 
 
Bir TEKEL işçisi, televizyon ekranlarından evimizin içine kadar girip, gözlerimizin içine bakarak haykırdı işte: “Biz
açılımı burada yaptık. Kürt, Türk, Laz, Çerkez… hepimiz buradayız. Birlikteyiz, kararlıyız!” O yok oldu denilen
“sınıf” gerçeğini, etnik kimliklerin de üzerinde bir yere koyarak, gözlerimizin içine soktu. 
 
Varsın, mümtaz analizler “Kim daha kahraman: İlker Başbuğ mu, Mehmet Altan mı?” sorusuna yanıt aramayı 
sürdürsünler. Sorularına “Yoksa, TEKEL işçileri mi?” diye bir üçüncü şık eklemeyi hiç akıllarına getirmeden! 
 
Kahraman aranıyorsa eğer, TEKEL işçileri onlar! Ankara’da azalmayıp çoğalan, ayazda gazlanıp suya dökülseler 
de geri adım atmayan işçiler. Önce demiryollarında çıkmıştılar karşımıza, “ölmedik” diye. Sonra, TEKEL’den
yükseldi sesleri, çok daha gür!    
 
Geçen haftanın en beğendiğim yazı başlığını Aziz Konukman attı bu gazetede “ ‘Hepimiz Emekçiyiz’ deme 
zamanı” diyerek. “AKP hükümetinin nasıl bir emek düşmanlığı içinde olduğunu”nun örneklerini sıralayan 
Konukman, “Bugüne kadar gelişmeler, emekçilerin ve örgütlerinin bu saldırıyı tek başına püskürtmelerinin 
mümkün olmadığını gösteriyor. Başarılı olunmak isteniyorsa, geniş halk yığınlarının emekçiye empati duyması ve
onun mücadelesine destek vermesi gerekiyor. Halkımız yedi şehit askerimiz için nasıl tepki gösterip sokağa 
dökülüyorsa, benzer bir tutumu ölen 19 maden işçisi içinde göstermelidir” dedi. 
 
Acı ama anlamlı bir köşe başlığı da Mutlu Tönbekici’nin kaleminden çıkmıştı dün: “19 maden işçisi 1 Münevver 
etmedi”. 
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TEKEL EYLEMİ SİGARA PAKETLERİNE NASIL YANSIR? / Haber Tarihi : 22.12.2009 
15:19:23  

 

İşte, bu zamanlarda böyle medyamız var bizim. 6 ay önce kapatılması gereken bir madenin 200 metre derinine
ayda 600 lira alabilmek için inen işçilerin göz göre göre ölüme gidişlerinde Münevver cinayetinin binde biri
kadar bile haber değeri görmeyen. Oysa, o 19 madencinin yaşam öykülerinin izini sürebilsek biraz, kim bilir ne
dehşetli manzaralarla karşılaşacaktık, bizi insanlığımızdan utandıran! 
 
Evet, Aziz Hoca’nın dediği gibi, zaman “Hepimiz işçiyiz” deme zamanı şimdi. Şimdi, Ankara’nın ayazında 
omuriliğine aldığı cop darbesi yüzünden eşiğine geldiği felce de direnen Alican Akyel’in yanında duramazsak
eğer, bizim de omuriliğimiz darbe alacak. 
O TEKEL işçileri ki, aslında, özelleştirmenin güzelleştirme olmadığını da gösteriyorlar. O işçiler ki, Sümerbank’tan, 
Şeker fabrikalarından, maden ocaklarından, TEKEL’e kadar bu memlekette onlarca yılda yaratılan değerlerin
mirasyedi gibi satılmasına karşı çıkıyorlar. Ve aslında, iktidarı demokratlık testinden çaktırıp uyuyanlarımızı da
uyandırmak için çırpınıyorlar… O işçiler, aslında, işlerine ve aşlarına sahip çıkmaktan çok fazlasını yapıyor. 
 
Aslında, “Hepimiz TEKEL işçisiyiz” diyebilirsek şimdi, biz de kendimize sahip çıkmış olacağız! 
  

 
Etiketler:  AKP hükümeti , Hepimiz işçiyiz , işçi-sendika , TEKEL işçisi 

Haftalık mizah dergisi Gırgır bu haftaki sayısında yasal haklarını kullanarak özlük hakları için eylem 
yapan Tekel işçilerine "dayak" ve "biber gazı"yla yapılan coşkulu karşılamadan esinlendi ve işte böyle bir 
kapak hazırladı... 

 
Etiketler:  biber gazı , özlük hakları , Tekel işçileri 
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TBMM&acute;DE TEKEL GERİLİMİ / Haber Tarihi : 22.12.2009 14:41:27  
 

İŞÇİLER KARARLI / TEKEL İŞÇİSİ İÇİN YASA ÖNERİSİ / Haber Tarihi : 22.12.2009 
13:43:02  

CHP milletvekil Çetin Soysal’dan sonra MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak da limonu Genel Kurul kürsüsüne
getirdi. Bütçe görüşmesinde söz alan Uzunırmak, Meclis kürsüsüne elinde limonla çıktı ve “Limon TEKEL
işçilerinin direnişinin simgesi oldu” dedi. 

Uzunırmak, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “Sivas’ın doğusuna gidemeyen siyasetçilerden” bahsetmesini
anımsatarak özetle şunları söyledi: “Ankara’nın ortasında, Sıhhiye’de TEKEL işçilerinin yanına gidebilen var mı?
Şeyh Edibali’den, Mevlana’dan, Yunus Emre’den, Atatürk’ten sözleri promterden okuyup, onlar gibi 
davranmamak devlet adamlığına yakışmaz. O insanı, söylediğiyle eylemi birbirine uymayan, münafıklığa doğru 
götürür.” Uzunırmak, oturuma verilen arada, kendisine, “Herhalde aynaya bakarak konuşuyor” diye laf atan Ak 
Parti Artvin Milletvekili Ertekin Çolak’ın yanına gitti. Çolak, yanağına dokunmak isteyen Uzunırmak’ın elini
tutarak engelledi. İki milletvekilinin tartışmasını, Ak Parti Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu engellemeye
çalıştı.  
  

 
Etiketler:  Başbakan Tayyip Erdoğan , CHP milletvekil Çetin Soysal , MHP Aydın Milletvekili , TEKEL işçilerinin 
yanına gidebilen var mı 
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TEKEL işçileri Türk-İş Genel Merkezi önünde bekleyişlerini, eylemlerinin 7. günü olan dün de sürdürdü. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen işçilere her gün çeşitli illerden katılım sürüyor. Sağlık sorunları
nedeniyle Türk-İş binasındaki revire başvurular arttı. İşçilerde bel ağrısı, boğaz enfeksiyonu ve akciğer
rahatsızlıkları başgösterdi. İşçilerde soğuktan yüz felci de görülmeye başladı. Bütün bunlara karşın işçiler 
“Ölmek var, dönmek yok” diyor.  

CHP 4-C kapsamındakilerin kendi tercihleri ile memur ve işçi olarak çalıştırılmasını teklif etti  

TEKEL işçisi için yasa önerisi  

 ©TBMM Başkanlığı’na sunulan önerinin yasalaşması durumunda, bu düzenlemeden eylemde olan TEKEL işçileri 
ile özelleştirme kapsamındaki işyerlerinden ayrılacak olan personel yararlanacak. 

CHP’li Tekin Bingöl, 4-C kapsamında istihdam edilen personelin kendi tercihleri doğrultusunda memur ve işçi 
olarak çalıştırılmasına olanak sağlayan yasa önerisini TBMM Başkanlığı’na verdi. Önerinin yasalaşması 
durumunda, bu düzenlemeden eylemde olan TEKEL işçileri ile özelleştirme kapsamındaki işyerlerinden ayrılacak
olan personel yararlanacak. 

Parlamentoda basın toplantısı düzenleyen Bingöl, önerisiyle özelleştirme mağduru personelin kendi tercihlerine
bakılarak sürekli işçi kadrolarına ya da memur statüsüne geçirilmelerinin amaçlandığını, memur statüsüne
geçmeyi tercih eden personel için gerekli kadroların ihdasının da öngörüldüğünü anlattı. Bingöl 4-C kapsamında 
21 bin 193 kişinin çalıştırıldığını, bunların 10 ay çalıştıklarını, yıllık iznin 10 gün olduğunu, 5 günden fazla rapor
alamadıklarını, emeklilik hakkı kazandıklarında hemen işlerine son verildiğini ifade ederken, “4-C’ye ‘kölelik
yasası’ diyorlar. Dedikleri kadar var” dedi. 

‘İşçiden özür dile’ 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada, sayıları 12 bini bulan TEKEL işçilerine polis ve 
hükümet tarafından yapılan muameleyi “insanlık dışı” olarak nitelendirdi. Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı
“yatarak para kazanıyorlar” diye suçladığı TEKEL işçilerinden özür dilemeye ve özlük haklarıyla birlikte başka 
kuruluşlara nakli için harekete geçmeye çağırdı. 

Limon TBMM’de 

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak,
“TEKEL işçilerinin direniş sembolü” haline gelen bir limonu kürsünün önüne bıraktı. Başbakan Tayyip
Erdoğan’n “Sıvas’ın doğusuna gidemeyen siyasetçilerden” söz ettiğini anımsatan Uzunırmak, “Ankara’nın
ortasında, Sıhhıye’de TEKEL işçilerinin yanına gidebilen var mı” diye sordu.  
 
Kaynak: ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)  

 
Etiketler:  4-C , insanlık dışı , kölelik yasası , TBMM Genel Kurulu , TEKEL işçileri 
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ÖLMEK VAR,DÖNMEK YOK / Haber Tarihi : 22.12.2009 13:13:06  
 

TEKEL işçileri Türk-İş Genel Merkezi önünde bekleyişlerini, eylemlerinin 7. günü olan dün de sürdürdü. TEKEL 
işçilerine, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, esnaf ve yurttaşlar da destek veriyor. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen işçilere her gün çeşitli illerden katılım sürüyor. Birçok sendika misafirhanesini açmasına karşın 
işçilerin barınma sorunu devam ediyor. İşçiler koltuklarda, sandalyelerde uyumak zorunda kalıyor. Sağlık 
sorunları nedeniyle Türk-İş Genel Merkez binasındaki revire başvurular arttı. İşçilerde bel ağrısı, boğaz 
enfeksiyonu ve akciğer rahatsızlıkları başladı, soğuktan yüz felci de gelişmeye başladı. Herşeye karşın işçiler 
“Ölmek var, dönmek yok” diyorlar.  

Atatürk’e şikâyet ettiler 

TEKEL işçileri dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Tek Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Mecit Amaç başkanlığında 7 
otobüsle Anıtkabir’e giden işçiler, Atatürk’ün mozolesine karanfil bıraktılar, İstiklal Marşı’nı okudular. Amaç, 
Anıtkabir’i ziyaret nedenlerinin “Atatürk’ün ‘ekonomik bağımsızlığı olmayan ulusların siyasi bağımsızlığı olamaz’
şiarından hareket ederek kurduğu kuruluşların, bugün tasfiye edilerek, uluslararası kuruluşlara peşkeş 
çekilmesini şikâyet etmek olduğunu” belirtti. 

İşçiler, gruplar halinde siyasi partileri ziyaret etme kararı da aldı. İşçilerin eylemine polisin sert müdahalesine 
ilişkin Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. Tek Gıda İş 
Sendikası Genel Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada da İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın istifası istendi. 
Samsun Emniyet Müdürü Muzaffer Erkan Ankara’ya giderek eylem yapan 700 TEKEL işçisi hakkında işlem 
yapacaklarını belirtti. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  Anıtkabir’i ziyaret , Ankara Emniyet Müdürlüğü , Ankara Valiliği , TEKEL işçileri , Türk-İş Genel Merkezi 
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TÜTÜN İŞÇİSİNE 4C YERİNE İŞTE FORMÜL / Yalçın DOĞAN - HÜRRİYET GAZETESİ / 
Haber Tarihi : 22.12.2009 09:51:45  

 

HAFİF şaşırmış bir ifade kullanıyor Başbakan Erdoğan. O merakla soruyor: 
 
“Hala çözülmedi mi, ben çözüldüğünü sanıyordum”. 
 
Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu önceki gün Başbakan Erdoğan’a ulaşıyor. Kumlu günlerdir direnişte bulunan 
Tekel işçilerinin durumunu aktardığında, Başbakan sorunun çözülmüş olduğunu düşünüyor. 
Ona aktarılan çözüm 4c formülü ki, işçiler bunu kabul etmiyor. 
4c ne? Memurlarla ilgili yasanın dördüncü maddesine AKP’nin eklediği (c) fıkrası. Özelleştirme sonucu işsiz
kalanların en fazla on ay süreyle ve ayda 650 lirayla çalıştırılması. 
Her on ay bittiğinde, yeniden on ay süreyle bir kamu kurumunda çalıştırılması. 
 
ÖRNEK ÇÖZÜM 
 
AKP 43 tütün işletmesini kapatıyor. Buralarda çalışan 12 bin işçi sokakta kalıyor. Hükümet bu işçilere 4c’yi 
öneriyor. 
İşçiler bunu kabul etmiyor. Hükümete, hükümetin uyguladığı bir başka çözümü hatırlatıyor. O örnek çözüm şu. 
Petlas, Turban, Köy Hizmetleri, SEKA, Orman Ürünleri kapatılıyor. Tıpkı, tütün işletmeleri gibi. Buralarda çalışan 
işçiler özlük haklarıyla birlikte başka kamu kurumlarına devrediliyor. Emekli oluncaya kadar bu kurumlarda  
çalışmak üzere. 
Tekel işçileri hükümete bu çözümü öneriyor. 
Çünkü, 4c’de çok zarara uğruyor. Tütün işletmelerinde ortalama 1.600 ile 1.800 lira arasında aylık alırken, 4c
halinde aylıkları asgari ücretin bile altına düşüyor. Üçte bire yakın azalma. 
Bunu doğal olarak kabul etmiyorlar, haklı olarak direniyorlar. 
 
AİHM YOLU 
 
Biber gazı, polis copu, fırtına ve daha bilmem ne, tütün işçisi hakkını alıncaya kadar direnecek. 
Hükümet 4c’de ısrar ederse, direniş devam edecek. Ve tütün işçileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidecek. 
Belki mahkeme zaman alacak, ama uygulanan örnekleri gösterdiğinde, işçiler haklı çıkacak. 
AKP işçilerle neden bu kadar uğraşıyor, onları neden zora koşuyor, anlamak güç. 
AKP aslında toplumu kendine göre terbiye etmeye çalışıyor. Kendine karşı çıkan herkesle uğraşıyor. Çevrenize 
bakın, pek çok örneği var. 
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İŞÇİLER MİSAFİRHANELERE SIĞMADI / Haber Tarihi : 22.12.2009 12:42:24  
 

 
Etiketler:  12 bin işçi , 4c formülü , AİHM YOLU , Biber gazı , polis copu , tütün işçisi 

TEKGIDA-İŞ Başkanı Mustafa Türkel, hükümetin gereğini yapmasının vaktinin geldiğinin altını çizerek, eyleme 
toplumun her kesiminden yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. 
Özlük haklarıyla başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş yapmak isteyen TEKEL işçilerinin Misafirhanelere 
sığmaması sonucu Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'na yerleştirildiği öğrenildi. 
 
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı Mustafa Türkel, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nu bugün veya
öbür gün toplantıya çağırabileceklerini bildirdi. Türkel, şubelerden de bir an önce Başkanlar Kurulu'nun
toplanması yönünde yoğun istek olduğunu belirtti. 
 
'İNATLAŞMAYLA ÜLKE YÖNETİLMEZ' 
 
TEKGIDA-İŞ Başkanı Türkel, eylemin geleceğiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Burası muz devleti mi yani,
hükümet yanlış yapıyorsa geri adım atacak. Öyle inatlaşmayla ülke yönetilir mi? Yapılan işlem kanunsuz.  
 
Eylem son derece başarılı, kararlı ve inançlı. Sonuç alınana kadar bu kararımızı, ısrarımızı sürdüreceğiz.
Hükümetin bu konuda artık gereğini yapmasının vakti geldi. Yoksa yarın Başkanlar Kurulu toplandığında ve
diğer sivil toplum örgütleriyle çok daha başka boyutlara gitmeye başladığını görmesi gerekiyor. Üstelik buradaki 
talep çok haklı bir talep, hukuki bir talep olduğunu söylüyoruz. Biz var olan hakkımızı koruma derdindeyiz, bunu 
elimizden almaya kalkanların hukuksuzluğuna kimse dur demeyecek mi? Eylemimiz son derece başarılı. 
Kamuoyunun desteği, basının ilgisi son derce yüksek, buna minnettarım. Sivil toplum örgütlerimizin siyasi
partilerimizin ilgisi çok yoğun, AKP dışında Türkiye'nin kalbi burada atıyor. Bir tek onlar inatlaşıyor." 
 
'HERGÜN GELENLER VAR' 
 
Türkel, spor salonunda işçilerin bu gece üşüdüğünü ancak bu sorunu çözeceklerini ifade etti. Barınma 
konusunun önemli bir sorun olarak belirdiğini vurgulayan Türkel, işçilerin birbirinden ayrılmak istemediğini o
yüzden en az 100 kişilik barınacak yerlere ihtiyaçları olduğunu belirtti." Türkel, dün sabah itibariyle sadece
İzmir'den 2 bin civarında insanın geldiğini belirtti. 
 
‘YA CAMİYE GİTME, YA HAK YEME’ 
 

Sayfa 117 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



ALMAN GIDA İŞÇİLERİ SENDİKASI NGG&acute;DEN BAŞBAKAN VE İÇİŞLERİ 
BAKANINA MEKTUP / Haber Tarihi : 21.12.2009 15:22:30  

 

TEKEL işçilerinine dün de destek ziyaretleri sürdü. Tekel işçilerini ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili ve TÜRK-
İŞ eski Genel Başkanı Bayram Meral, burada yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendi.   
Meral, "TEKEL işçisi yeni bir hak istemiyor. Bir yanlış anlama, yanlış anlatma var. Emek ve emekçiyle uğraşma.
Yetimin hakkını yeme, kul hakkı yeme ya da camiye gitme" diye seslendi.  
 
Meral, eylemdeki tekel işçilerine de seslenerek, Meral, "Sizden bir isteğim var. Yıllarca meydanlarda birlikte 
olduk. O zaman da işçiyi dikkate almayanları tarihe gömdünüz, yine öyle yapın" dedi. 
  

 
Etiketler:  Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu , CHP İstanbul Milletvekili , Mustafa Türkel , TEKEL işçileri 

  

Sayın Tayyip Erdoğan, 
T.C Başbakanı 
bimer@basbakanlik.gov.tr 
Fax.: 0090-312-417 04 76 
  
  
Sayın Başbakan,  
biz Türkiye Halkının ve Emekçilerinin Dostu olarak ülkenizdeki gelişmeleri yakınen takip ediyor ve 
ilgi ile izliyoruz.  
  
İlişki ve işbirliği içinde olduğumuz Emek örgütleri ve Sivil Toplum kuruluşları ile uluslararası 
çalışmalar içerisinde sıkça bir araya geliyor ve ayrıca bilgilendiriliyoruz. Bundan bir ay önce Türk-İş 
genel Sekreteri ve Tek Gıda İş Genel Başkanı Sayın Mustafa Türkel ile TÜMTİS Sendikası Genel 
Başkanı Sayın Kenan Öztürk misafırımız oldular. Avrupa Parlamentosu ve DGB’ye bağlı 
sendikalarla ortak çalışmalar kararlaştırdık. Bu çalışmalarımıza DİSK ve KESK ile yapılacak 
görüşmelerle de devam edeceğiz.  
  
Sayın Başbakan,  
TEKEL İşçilerinin Ankarada yapmak istedikleri gösteriye izin verilmemesi, ardından polisin sert 
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müdahalesi ve saldırısını ibretle izledik. İçinde Parlemento üyelerinin bulunduğu işçi ve 
sendikacılara Gaz sıkılarak vahşice joplanmalarını ve ardından sayın Mustafa Türkel’in de içinde 
olduğu Sendikacıların Gözaltına alınmasını şiddetle protesto ediyoruz ve kınıyoruz. Kardeş 
Sendıkamız olan Tek Gıda İş yöneticilerine ve üyelerine yapılan bu saldırıyı kendimize yapımış 
sayıyor ve Dayanışma için her türlü çalışmayı yapacağımızı ilan ediyoruz. Nitekim Türkiyeden ve 
buradan yapılan girişimler sonucunda, üst Örgütümüz Dünya Gıda işçi Sendikaları 
Konfederasyonu IUF dünya çapında protesto kampanyası başlatmıştır.  
http://cms.iuf.org/?q=node/152,  
 http://www.iuf.org/dde6360 
  
Gösteri ve yürüyüş hakkının devlet ve İçişleri olan Bakanlığına bağlı Polis tarafından Şiddet 
kullanılarak engellenmesi ve ihlal edilmesi sadece İLO söyleşmeleri ve Sosyal Şartın ilgili maddeleri 
açısından değil, ilan ettiğiniz ve ilgi ve dikkatle izlediğimiz Demokratik açılım süreci açısından da 
son derece çelişkilidir. Zira Demokratik açılım sürecini doğrudan tartışmalı kılmakta ve 
inandırıcılığını kaybetmektedir. Demokrasi temel değerleri açısından bölünmez bütündür. 
Ülkelerin demokratikleştirilmesi Çalışma yaşamında da başlar. Bir yandan Demokratikleşme 
tartışmaları diğer yandan BTS veTekgıda-İş de ötgütlü emekçilerin polis terörünün hedefi olması 
başka türlü açıklanamaz.  
  
İçişleri Bakanlığı ve Hükümetiniz Emek örgütlerine açıklama ve İşçi Sınıfına özür borçludur.  
  
Bütün toplumların dokunulmaz örgütleri Sendikalarıdır. Demokratik vicdan, değişik uluslar ve 
renklerden işçilerin birleştiği emek örgütlerindedir. Ama bu örgütler Türkiyede malesef Devlet 
şiddetine maruz kalmakta, sendikacılar Adliye kapılarına, Karakol ve hapishanelere mahkum 
edilmektedir. İşçi Grevleri ve eylemlerinde Emniyet güçleri Devletin tarafsızlık ilkelerini açıkça 
çiğnemektedirler. Ülkenizin alın akı olan Tek Gıda İş ve BTS Sendikaları ile TEKEL İşçilerine 
uygulanan şiddet, Hükümetiniz ve İçişleri Bakanlığını bir açıklama yaparak, demokratik 
hassasiyetleri yeniden tarif etme ve emek örgütlerindem özür dileme yükümlülüğü altına 
sokmuştur..  
  
Saygılarımızla 
  
Dortmund Bölgesi 
Gıda İşçileri Sendikası  
  
Manfred Strater 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sayın Beşir Atalay, 
T.C İçişleri Bakanı 
besir.atalay@icisleri.gov.tr 
müstesarlik@icisleri.gov.tr 
Fax.: 0090-312-418 17 95 
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Sayın Bakan,  
biz Türkiye Halkının ve Emekçilerinin Dostu olarak ülkenizdeki gelişmeleri yakınen takip ediyor ve 
ilgi ile izliyoruz.  
  
İlişki ve işbirliği içinde olduğumuz Emek örgütleri ve Sivil Toplum kuruluşları ile uluslararası 
çalışmalar içerisinde sıkça bir araya geliyor ve ayrıca bilgilendiriliyoruz. Bundan bir ay önce Türk-İş 
genel Sekreteri ve Tek Gıda İş Genel Başkanı Sayın Mustafa Türkel ile TÜMTİS Sendikası Genel 
Başkanı Sayın Kenan Öztürk misafirimiz oldular. Avrupa Parlamentosu ve DGB’ye bağlı 
sendikalarla ortak çalışmalar kararlaştırdık. Bu çalışmalarımıza DİSK ve KESK ile yapılacak 
görüşmelerle de devam edeceğiz.  
  
Sayın Bakan Atalay,  
TEKEL İşçilerinin Ankarada yapmak istedikleri gösteriye izin verilmemesi, ardından polisin sert 
müdahalesi ve saldırısını ibretle izledik. İçinde Parlemento üyelerinin bulunduğu işçi ve 
sendikacılara Gaz sıkılarak vahşice joplanmalarını ve ardından sayın Mustafa Türkel’in de içinde 
olduğu Sendikacıların Gözaltına alınmasını şiddetle protesto ediyoruz ve kınıyoruz. Kardeş 
Sendıkamız olan Tek Gıda İş yöneticilerine ve üyelerine yapılan bu saldırıyı kendimize yapımış 
sayıyor ve Dayanışma için her türlü çalışmayı yapacağımızı ilan ediyoruz. Nitekim Türkiyeden ve 
buradan yapılan ortak girişimler sonucunda, üst Örgütümüz Dünya Sendikaları Konfederasyonu 
IUF dünya çapında protesto kampanyası başlatmıştır.  
http://cms.iuf.org/?q=node/152, 
 http://www.iuf.org/dde6360 
  
Gösteri ve yürüyüş hakkının devlet ve İçişleri olan Bakanlığına bağlı Polis tarafından Şiddet 
kullanılarak engellenmesi ve ihlal edilmesi sadece İLO söyleşmeleri ve Sosyal Şartın ilgili maddeleri 
açısından değil, ilan ettiğiniz ve ilgi ve dikkatle izlediğimiz Demokratik açılım süreci açısından da 
son derece çelişkilidir. Zira Demokratik açılım sürecini doğrudan tartışmalı kılmakta ve 
inandırıcılığını kaybetmektedir. Demokrasi temel değerleri açısından bölünmez bütündür. 
Ülkelerin demokratikleştirilmesi Çalışma yaşamında da başlar. Bir yandan Demokratikleşme 
tartışmaları diğer yandan BTS veTek Gıda İş de ötgütlü emekçilerin polis terörünün hedefi olması 
başka türlü açıklanamaz.  
  
İçişleri Bakanlığı ve Hükümetiniz Emek örgütlerine açıklama ve İşçi Sınıfına özür borçludur.  
  
Bütün toplumların dokunulmaz örgütleri Sendikalarıdır. Demokratik vicdan, değişik uluslar ve 
renklerden işçilerin birleştiği emek örgütlerindedir. Ama bu örgütler Türkiyede malesef Devlet 
şiddetine maruz kalmakta, sendikacılar Adliye kapılarına, Karakol ve hapishanelere mahkum 
edilmektedir. İşçi Grevleri ve eylemlerinde Emniyet güçleri Devletin tarafsızlık ilkelerini açıkça 
çiğnemektedirler. Ülkenizin alın akı olan Tek Gıda İş ve BTS Sendikaları ile TEKEL İşçilerine 
uygulanan şiddet, Hükümetiniz ve İçişleri Bakanlığını bir açıklama yaparak, demokratik 
hassasiyetleri yeniden tarif etme ve emek örgütlerindem özür dileme yükümlülüğü altına 
sokmuştur.  
  
Saygılarımızla 
  
Dortmund Bölgesi 
Gıda İşçileri Sendikası  
  
Manfred Strater  
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TEKEL DİRENİŞÇİLERİ VE İNSANLIK / Haber Tarihi : 21.12.2009 15:16:23  
 

Etiketler:  Alman Gıda İşçileri Sendikası , Emek örgütleri , İşçi Sınıfına , NGG , polis terörü , TEKEL İşçilerine 
uygulanan şiddet 

Tekgıda-İş Sendikası üyesi Tekel işçileri dondurucu soğuğa karşın eylemlerine devam ediyorlar. 

Geçtiğimiz haftaya Tekel İşçileri damgalarını vurdular. 

Bir damga da Ankara polisi vurdu! 

Barışçıl gösteriyle özlük haklarını savunan işçilere “düşman kuvvetler” muamelesi yaparak saldıran polis birlikleri,
işçilerin ağır yaralanmalarına neden oldu. Bu işçilerden Ali Can Akyel, aldığı darbeler sonucu “felçli kalma” riski 
altında hastanede tedavi ediliyor. 

İşçiler, polisin bu kadar sert müdahalesine sebep olacak ne yaptılar? 

Neden Ankara’nın dondurucu soğuğu altında sokaktan çekilmiyorlar? 

Gayet basit bir nedeni var: Yaşamak istiyorlar! 

Özelleştirme sırası gelen Tekel Yaprak Tütün ve Tuz İşletmeleri’nde çalışan 12.000 işçi Şubat 2010’da işsiz
kalacaklar. Çünkü devlet tarafından kendilerine C-4 kadrosu öneriliyor. Bunun Türkçesi “geçici işçi” demek.
Bunca yıldır Tekel’de çalışanlar “geçici işçi” haline gelmeyi kabul ederlerse, kıdem tazminatları başka olmak üzere 
diğer bütün haklarından vazgeçecekler. 

Tekel işçileri açlığa mahkûm olmayı kabul etmiyorlar. 

İşte bu yüzden de Ankara’da haklarını arıyorlar. 

Kendilerinin karşı önerileriyse daha önce Hükümet tarafından kabul edimleş sözü verilen bütün haklarıyla birlikte 
Orman Bakanlığı bünyesine nakledilmeleri… 

Türkiye’de 1980’den sonra “işçi hakkı” diye bir kavramın toplum belleğinde yer etmemesi için her türlü çaba
gösterildi. Sendikalar kapatıldı. Yöneticileri hapislerde idam istemleriyle yargılandı. Sonra beraat ettiler ama artık 
iş işten geçmişti. 
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İşverenler paralı dünyası bütün her şeyin üzerinde sahne alıyordu. 

Gazetelerin ekonomi sayfalarında sadece işverenlerin hayatlarına yer veriliyordu. Patronların yellenmesi, 
emekçilerin son nefesinden daha önemli bir “soluk” olarak kabul ediliyordu. 

İşçiler, emek gücü, çalışma koşulları, üretim içindeki yerleri hiç dikkate alınmadı. 

Sadece yatırım maliyeti, üretim sonuçları, ihracat bedelleri, yılsonu kâr oranları, ekonomik hayatın ekseni haline
geldi. 

Öyle oldu ki, ekonomi kalemlerinden insanı çıkartıp attılar. 

Şimdi Tekel işçilerinin direnişini görenler şaşırıyorlar: 

-Aaa bunlara ne oluyor böyle? 

Ne olacak ki, haklarını istiyorlar! 

İnsan olduklarını gösteriyorlar! 

Emek gücünü hatırlatıyorlar. 

Ama Türkiye’de kapitalizm, dünyaya paralel olarak seyrettiği için, yeniden “vahşi” dönemine geri döndü. İşçilerin 
kafalarına inen coplar, gözlerine sıkılan gazlar kapitalizmin insana bakışını da özetliyor: 

-Programımızı uygulayacağız, ister sessizce kabul edersiniz, isterseniz biz zorla kafanıza vura vura kabul ettiririz! 

 Tekel işçileri, sadece kendileri için değil, insanlık için de direniyorlar! 
 
 
Kaynak:Nazım ALPMAN / nazim@internethaber.com 

  

  

 
Etiketler:  12.000 işçi , Ankara polisi vurdu , C-4 kadrosu , Tekel işçileri , Tekel Yaprak Tütün ve Tuz İşletmeleri , 
Tekgıda-İş 
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GENÇ-SEN&acute;DEN TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK / Haber Tarihi : 21.12.2009 
16:50:30  

 

TAMEK KARACABEY FABRİKASINDA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 

20 Aralık 2009 tarihinde Ankara’da 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Genç-Sen yaklaşık
1000 kişi ile Tekel işçilerini ziyaret etti. 

Saat 13.30’da yemek için Kongreye ara veren Genç-Sen’liler TEKEL işçilerinin Türk-İş
Konfederasyonu binası önünde sürdürdükleri direnişe doğru yol aldılar. Oldukça fazla sayıda olan
Genç-Sen’liler polis barikatıyla karşı karşıya gelseler de Genç-Sen polis barikatını açtırdı. Polisle 
karşı karşıya geldiğinde “YÖK Kalkacak Polis Gidecek Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek”, 
“İşkenceci / Katil Polis Defol Bu Sokaklar Bizim” TEKEL işçisinin direniş alanına girdiğinde 
“Yaşasın Sınıf Dayanışması”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “TEKEL İşçisi Direnişin 
Simgesi”, “TEKEL İşçisi Yalnız Değildir”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak” genelde ise “Asla
Yalnız Yürümeyeceksin” sloganlarını atan Genç-Sen’liler büyük bir coşkuyla TEKEL işçisinin
direnişine destek verdiler. Alana girdiklerinde TEKEL işçileri ve destekçileri Genç-Sen’lilerin 
sloganlarına katıldı, “TEKEL İşçisi Sizinle Gurur Duyuyor” sloganları attılar. Alanda basın
açıklaması yapan TEKEL işçileri Genç-Sen’den bir temsilcinin konuşma yapmasını istediler. 
Merkezi Yürütme Kurulu’ndan Aziz Güler yaptığı konuşmada Genç-Sen’lilerin sınıf
dayanışmasına verdiği önemi anlattı. TMMOB'un da basın açıklamasında bulunduğu alanı Genç-
Sen hareketlendirmekle birlikte olumlu yönde etkiledi. 

Tekgıda-iş sendikası olarak verdikleri destekten ötürü Genç-sen e teşekkür ederiz... 

 
Etiketler:  TEKEL işçileri 
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TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 21.12.2009 15:42:34  
 

TEKEL İŞÇİLERİNDEN SİYASİ PARTİLERE ZİYARET / Haber Tarihi : 21.12.2009 
14:24:57  

 

  

 Sendikamızın “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde eğitim programlarının üyelere dönük 
bölümünde   “TAMEK KARACABEY FABRİKASI”  işyerimizde 18 Aralık 2009 Cuma günü eğitim çalışması 
gerçekleşmiştir. 

            “İşyerinde Endüstriyel İlişkiler” ve “İş yaşamında ve kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden 
dili” konularının işlendiği program çerçevesinde üyelerimize kapsamlı bir eğitim verilmiştir.  
                Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilmiş olup, 
program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı çalışanlar memnuniyetlerini ifade ederek, bu tür 
eğitimlerin sık sık tekrarlanması dileklerini ilettiler. 
  

 
Etiketler:  EĞİTİM PROGRAMI , İş yaşamında ve kişiler arasında etkili iletişim , Kurumsal Değişim ve Gelişim , 
TAMEK KARACABEY FABRİKASI 

Tekel işçileri, gruplar halinde siyasi partileri ziyaret ederek sorunlarının çözülmesini isteyecek. 
 
Türk-İş önünde eylemlerini sürdüren Tekel işçileri gruplar halinde siyasi partileri ziyaret etme kararı aldı. Öte 
yandan işçilerin eylemine polisin sert müdahalesine ilişkin Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü
hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Tekgıda İş yönetimi işçilerin memleketlerindeki eşleri ve çocuklarının da
AKP il başkanlıklarını ziyaret ederek taleplerini bildirmesini planlıyor. 
 
Bu arada, Türk-İş önündeki eylemlerini sürdüren işçilerin Anıtkabir’i ziyaret etmek istemesi üzerine Tekgıda-İş 
yönetimi 10 otobüs tuttu. İşçiler 14.00-15.00 saatleri arasında Anıtkabir’i ziyaret edecek.  

  

Türk-İş Yönetimi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çıkacak kararı bekliyor. Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak
kararın ardından Türk İş yönetiminin tekrar durum değerlendirmesi yapacak. (ANKA) 
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TAKSİM&acute;DE TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK EYLEMİ / Haber Tarihi : 21.12.2009 
13:06:12  

 

 
Etiketler:  Ankara Emniyet Müdürlüğü , Bakanlar Kurulu toplantısı , Tekel işçileri , Türk-İş Yönetimi 

Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu’nun direnen işçilere saldırıları kınamak üzere Taksim’de yaptığı 
eyleme yaklaşık bin kişi katıldı. 

Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu bugün Taksim’de düzenlediği eylemle işçilere yönelik saldırıları ve hükümetin
tutumunu protesto etti. DİSK, KESK, TKP, EHP, Tüm-İGD ve Halkevleri’nin aralarında bulunduğu sendika, siyasi
parti ve grupların destek verdiği eylemde “Tekel, itfaiye, demiryolu emekçilerine yapılan insanlık dışı saldırıyı 
kınıyoruz” yazılı siyah pankart açıldı. 

Yaklaşık bin kişilik topluluk meydandaki tramvay durağından Galatasaray Lisesi’ne kadar “İşçiler el ele genel
greve”, “TEKEL işçisi yalnız değildir”, “IMF’nin imamı kaça sattın bu halkı”, “Emekçiye kalkan eller kırılsın”, “İşçi 
düşmanı hükümet istifa” sloganlarıyla yürüyerek basın açıklaması yaptı. 

Galatasaray Lisesi önünde önce Türk-İş’e bağlı Hava-İş Sendikası başkanı Atilay Ayçin bir konuşma yaptı. Ayçin,
Türk-İş’in TEKEL işçilerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak tüm Türk-İş üyelerinin destek için Ankara’ya 
gitmesi gerektiğini ifade etti. Sık sık “Türk-İş uyuma işçine sahip çık” sloganlarıyla kesilen konuşmasında Ayçin,
sendikanın başında şu anki yöneticiler olduğu sürece Türk-İş’in adım atamayacağını ve AKP’nin etkisinden
kurtulamayacağını söyledi. 

Daha sonra DİSK ve KESK adına söz alan sendika temsilcileri ise, AKP’nin özelleştirmeye ve kölelik koşullarına
karşı çıkan işçilere faşizanca saldırdığını ama asla emekçi direnişini engelleyemeyeceğini vurgulayarak TEKEL
işçilerine sonuna kadar destek vereceklerini söylediler. 

Taşeronlaştırmaya, haklarının gasp edilmesine karşı çıkan ve polisin sert müdahalesine maruz kalan itfaiye
işçilerine ve 25 Kasım grevine katıldıkları için işten uzaklaştırılan arkadaşlarına destek amaçlı greve giden ve yine
polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan demiryolu işçilerine destek veren açıklamalardan sonra basın
açıklaması  son günlerde yaşanan yoğun emek saldırılarına karşı TÜRK-İŞ'in acil olarak başkanlar kurulunu
toplamasını ve verilebilecek en sert cevabın alınacak eylemlilik kararları ile verilmesi gerektiği sözleri ile sona
erdi. 
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TEKEL İŞÇİLERİ ANITKABİR İ ZİYARET EDECEK / Haber Tarihi : 21.12.2009 10:56:38  
 

 
Etiketler:  haklarının gasp edilmesi , polisin sert müdahalesi , TEKEL işçileri , Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu 

TEKEL İŞÇİLERİ ANITKABİR’İ ZİYARET EDECEK 

  
  
İşçiler TEKEL Eyleminin 7. Gününde (Bugün), saat: 14:00- 15:00 arasında Anıtkabir’i ziyaret edecektir. 

  
  
  
  

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur 
  
  
  
  

TEKGIDA-İŞ BASIN BÜROSU

  
Bilgi:0312-433 49 55 

  

 
Etiketler:  Anıtkabir , TEKEL Eylemi , TEKEL İŞÇİLERİ 
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MİLLETVEKİLİNE AYRI, İŞÇİYE AYRI MUAMELE YAPAN İÇİŞLERİ BAKANI DERHAL 
İSTİFA ETMELİDİR! / Haber Tarihi : 21.12.2009 10:49:09  

 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, İç İşleri Bakanı Beşir ATALAY'ın, TEKEL işçilerine yönelik 
şiddet uygulamasını araştırma konusunda ortaya koyduğu hayret ve dehşet verici çifte standart üzerine 
büyük bir tepki göstererek, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 

  
  
MİLLETVEKİLİNE AYRI, İŞÇİYE AYRI MUAMELE YAPAN 
İÇİŞLERİ BAKANI DERHAL İSTİFA ETMELİDİR! 
  
  
TEKEL işçilerini Abdi İpekçi Parkı'nda copla, biber gazıyla havuza, yerlere atıp sürükleyen polis şiddetine, 
mücadelemize destek vermek amacıyla yanımızda bulunan değerli milletvekillerimiz de muhatap olmuştur. Bu 
insanlık dışı saldırıdan kendi üyelerimiz adına olduğu kadar, değerli milletvekillerimiz için de büyük bir üzüntü
duyduk. 
  
Ancak, bu olayın her yönüyle soruşturulup, böylesine orantısız, böylesine haksız ve böylesine infial uyandırıcı bir
olayın sorumlularının cezalandırılması gerekirken, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın hayret, dehşet ve ibret verici
açıklamaları adeta kanımızı dondurmuştur. 
  
Sn. Atalay iki müfettişin "milletvekillerine uygulanan şiddeti araştırmak" amacıyla görevlendirildiğini açıklamıştır. 
  
Sözümona, akil, uzlaştırıcı ve demokrat kimliğiyle tanınan Sn. Atalay'ın, TBMM'nde gergin tartışmalara neden
olan polis şiddetine ilişkin soruları cevaplarken, milletvekillerine yapılan saldırının araştırılacağını belirtip, Tekel
işçisinin maruz kaldığı şiddetten hiç söz açmaması, anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değildir.. 
  
Değerli milletvekillerimizin yaşadığı üzüntü ve aldığı darbeler elbette bizim de yüreğimizi sızlatmıştır. Üstelik,
bizim mücadelemizi desteklemek amacıyla yanımızda bulunurken yaşanmış olması hassasiyetimizi bir kat daha
arttırmaktadır. 
  
Ancak, araştırmayı sadece milletvekili için yaptırıp, işçiden hiç sözetmemek, adeta "onlar zaten hakkıyla dayak
yediler" gibi bir mantığa sahip olunduğunu göstermektedir. 
  
Bu ülkede işçiyle milletvekili ayrı insan haklarına mı sahiptir? Ayrı Anayasa'ya mı tabidir? Ayrı dünyanın çocukları 
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POLİSİN DÖVDÜĞÜ TEKEL İŞÇİSİ FELÇ OLABİLİR / Haber Tarihi : 21.12.2009 
12:38:19  

 

mıdır? Biz bilmiyoruz da kölelik hukukuna geri mi dönülmüştür? 
  
İçişleri Bakanı Sn. ATALAY'ı esefle kınıyoruz. Adalet, hak ve eşitlik değerlerini hiçe sayan bu tutumu nedeniyle Sn.
Bakan, ya TEKEL işçilerinden özür dileyerek, onların maruz kaldığı haksızlık için de gereğini yapmalıdır, ya da  
istifa etmelidir. 
  
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

                                                          
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 

  

  

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , biber gazı , cop , havuz , kölelik hukuku , polis şiddeti , Sn. Atalay , TBMM , TEKEL 
işçileri 

GÖNÜLLÜ SAĞLIK DESTEĞİ  
 
Özelleştirme nedeniyle kadroları değişen ve mevcut maaşlarının üçte birine çalışmaları istenen TEKEL işçilerinin 
Ankara'da başlattığı direnişin dün altıncı günüydü.  
 
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen işçiler, TEKEL işçilerinin Türk-iş Genel Merkezi'nin önündeki 
eylemine destek verdi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen eylemini sürdüren işçilerin çoğunda sağlık sorunları 
ortaya çıkmaya başladı. 
  
Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile tıp öğrencileri dünden itibaren işçilere 
gönüllü sağlık hizmeti vermeye başladı.  
 
HAKKINI ARIYORDU  
 
Polis, perşembe günü Abdi İpekçi Parkı'nda eylem yapan TEKEL işçilerine, CHP ve MHP'li vekillerin çabasına 
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MUŞ&acute;TA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ / SABAH GAZETESİ / Haber Tarihi : 21.12.2009 
12:20:46  

 

rağmen sert biçimde müdahale etmişti. 
  
Polisin biber gazı sıkması ve sert müdahalesi nedeniyle birçok işçi yaralanmıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği 
Başkanı Selçuk Kozağaçlı, aldığı tekme darbeleri yüzünden omurgası kırılan ve hastanede tedavisi süren TEKEL 
işçisi Ali Can Akyel'in felç tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Selçuk Kozağaçlı, "işçi Akyel'i yaralayanlar, 
böyle bir vahşete göz yumanlar sorumluluktan kurtulamayacaktır" dedi. 
 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı´nda eylem , Ankara Tabip Odası , Polisin biber gazı sıkması , TEKEL işçileri 

Ankara'da TEKEL işçilerinin eylemi sırasında yapılan müdahalede aldığı darbelerle yaralanan Ali Can Akyel'in
Muş'taki ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor. 
 
Hasköy ilçesindeki Sayanlar mahallesinde 7 çocuğuyla birlikte yaşayan Nazife Akyol, eşinin 12 yıldır Muş Yaprak 
Tütün İşletmesinde çalıştığını belirterek, 14 Aralıkta arkadaşlarıyla birlikte Ankara'da yapılacak protestolara 
katılmak üzere Muş'tan ayrıldığını söyledi. 
 
TEKEL İŞÇİLERİNİN PROTESTOLARINDAN FOTOĞRAFLAR 
 
'TEKEL İŞÇİLERİNE MÜDAHELE' HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ... 
 
'TEKEL İŞÇİSİ POLAT,ELİNDE EKMEKLE SEMBOL OLDU.' HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ... 
 
Eşinin polisin müdahalesi sırasında aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldığını öğrenmelerinin
ardından, endişeli bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade eden Akyel, şunları kaydetti: 
 
''Eşim şu anda Ankara Numune Hastanesinde tedavi görüyor. Bizim başka hiçbir gelir kaynağımız yok. Eşim 
geçimimizi sağlamaya çalışıyordu. Arkadaşları ile birlikte hakkını aramak için Ankara'ya gitti. Doktorlar eşimin
yatalak kalabileceğini söylüyor. Tek başıma 7 çocuğumuza nasıl bakacağım. En büyük çocuğum 16 yaşında, en 
küçüğü ise 2 yaşında. Çaresiziz.'' 
 
Alican Akyel ile birlikte Ankara'daki eyleme katıldığını belirten Cüneyt Matpan isimli işçi ise eylemde taşkınlık 
yapmadıklarını savunarak ''Buna rağmen polisten dayak yedik. Yapılan müdahalede Alican Akyel yaralandı. 
Yaşanan olaylar bizi olumsuz etkiledi'' diye konuştu.  
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DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR / Nazlı ILICAK - SABAH GAZETESİ / Haber Tarihi : 
21.12.2009 12:13:14  

 

 
Etiketler:  TEKEL İŞÇİLERİNE MÜDAHELE , TEKEL İŞÇİLERİNİN PROTESTOLARI , TEKEL İŞÇİSİ POLAT 

Tekel işçilerinin Ankara'da karşılaştığı "orantısız muamele" bir başka ülkede bakan götürürdü. En azından 
valiye yol görünürdü. 
 
Kendinizi, fabrikaları satıldı diye işlerine son verilen Tekel işçilerinin yerine koyun. Maaş düşüyor, iş garantisi
ortadan kalkıyor. Sokaklarda eylem yapıp sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Devletten şefkatli bir el uzanmasını 
beklerken, biber gazı ve tazyikli suyla karşılaşıyor, canınızı kurtarmak için o soğukta havuza atlıyorsunuz. 
 
Ve hayat hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. 
 
Halbuki Tayyip Erdoğan çıkıp yetkililerden hesap sorsaydı, hatta hesap sorarken medyaya karşı kullandığı "haşin
üslûbun" aynısını kullansaydı, insanlar, kendilerini hükümetin şefkatli kollarında hissedip rahatlayacaktı;  
Daha seçimlere bir hayli zaman var ama birikimlere dikkat! Damlaya damlaya göl olup, taşmasın. 
 
Meselâ AK Parti iktidarının sağlıktaki başarılı adımları oylarını müspet etkilemişti. Ekonomik kriz dolayısıyla dün
verilenler, bugün, büyük ölçüde geri alınıyor: "Özel hastanelerde SGK'lı hastalara ödettirilen yüzde 30'luk 
fark ücreti yüzde 70'e çıkarıldı. 1 Ocak'tan itibaren SGK'lı hastaların özel hastanelerdeki tedavi masrafları
2.5 kat artıyor Özel hastanede bin liralık bir tedavi gören hasta daha önce 300 lira fark ücreti öderken 1
Ocak'tan itibaren 700 lira ödeyecek." 
 
Devlet hastanelerinde yeniden kuyruklar mı başlayacak? Başlarsa, sandığa yansıyan bir tepki ortaya çıkmayacak
mı? 
 
Etiketler:  orantısız muamele , Tayyip Erdoğan , Tekel işçileri 
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TEKEL EYLEMİ ALTINCI GUNUNU DE BİTİRDİ / Haber Tarihi : 21.12.2009 12:03:10  
 

İŞÇİLERİN YANINA GİTMEYİ BECEREMEYEN HÜKÜMET, NEREDE ASAYİŞİ TEMİN 
EDECEK? / Haber Tarihi : 21.12.2009 11:56:23  

 

Özlük haklarıyla birlikte kamu kurumlarına geçiş hakkını elde edebilmek için Ankara'da bulunan TEKEL işçilerinin 
Türk - îş Genel Merkezi önündeki eylemi altıncı gününü de bitirirken, Abdi İpekçi Parkı'ndaki polis müdahalesi
sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Tekgıda-îş Sendikası Muş Şubesi üyelerinden Ali Can Akyel'in felç
kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.  
 
TEKEL işçileri, 15 Aralık'ta başlattıkları eylemlerine Türk-Iş Genel Merkezi önünde devam etti.  
 
Çeşitli sendikalara ait misafirhanelerde konaklayan işçiler, halay çekip sloganlar attı. Tekgıda-lş Genel Sekreteri 
Mecit Amaç, işçilerden eylem yapılan yerde esnafa saygılı olmalarını ve kaldıkları mekânlara zarar vermemelerini
istedi.  
 
Kaynak:  ANKARA Milliyet 

 
Etiketler:  , Özlük hakları , TEKEL işçileri 

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, eylem yapan TEKEL işçilerine karşı polisin müdahalesiyle ilgili, "Abdi
İpekçi'de, işçilerin yanma gitmeyi beceremeyen Hükümet, nerede asayişi temin edecek?" diye sordu. 
  
Vural, düzenlediği basın toplantısında, dün, eylem yapan TEKEL işçilerine karşı polisin müdahalesini anımsatarak,
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, polisle işçileri karşı karşıya getirdiğini öne sürdü. Vural, kendisine
muhafazakar demokrat diyen siyasi zihniyetin, dün bu olayla bütün çıplaklığı ile ortaya çıktığını söyledi.  
 
AK Parti'li vekillerin ve bakanların daha önce TEKEL işçilerine yönelik, "özlük haklarınızla birlikte başka kurumlara
nakledeceğiz" sözlerinin halen kulaklarda olduğunu belirten Vural, ancak bu insanlarının aldatıldığını,
kandırıldığını savundu. Oktay Vural, TEKEL işçilerinin, doğrudan doğruya Başbakan Erdoğan ve içişleri Bakanı 
Beşir Atalay'ın siyasi talimatıyla, acımasızca bir muameleye tabi tutulduklarını iddia etti.  
 
işçilerle ilgili sorunun, olay çıkmadan nasıl çözülebileceği niyetiyle eylemin yapıldığı yere giden milletvekillerinin
de bu baskıyla karşı karşıya kaldığını belirten Vural, şunları söyledi: "Ne hazindir ki, 3 gündür bu işçiler orada 
sıkıntılarım, dertlerini anlatmak istiyor ancak bir tane Hükümet yetkilisi yanlarına gidecek cesareti 
görmemişlerdir kendilerinde. Abdi İpekçi'de, işçilerin yanma gitmeyi beceremeyen Hükümet, nerede asayişi 
temin edecek? Milletvekillerinin bulunduğu ortamda bile acımasızca güç kullanılması talimatı veren Başbakan
Erdoğan'dır. Bir provokatör el, polisle, işçileri, milletvekillerini karşı karşıya getirdi. Bu kirli tezgahı oynayan baş 
tezgahtar kim? Herkes haddini bilsin. Bu hesap elbet sorulacak." Vural, MHP olarak dün yaşanan söz konusu
olaylar hakkında Meclis Araştırmasını açılmasını istediklerini bildirdi.  
 
Oktay Vural, Genelkurmay Başkanı Orgeneral ilker Başbuğ'un, açıklamasında, "psikolojik savaşla karşı karşıya 
kalındığını" söylediğini anımsattı. Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, ancak mücadele eden kurumun, "Ben bir 
psikolojik savaşla karşı karşıyayım" dediğini belirten Vural, şöyle devam etti: "Bu savaş hepimize karşı. Hepimize
karşı olan bir savaşta, Genelkurmay Başkanı, 'Bunun içinde siyasiler var' diyor.  
 
Kimdir bu siyasiler?  
 
Ey Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Nihat Ergün, Sayın Başbakan, siz hangi saftasınız? Türk Silahlı Kuvvetleri,
Başbakanlığa bağlı değil mi? 'Psikolojik savaşla karşı karşıyayım' diyen bir Genelkurmay Başkanı'nı niye yalnız 
bıraktınız? Neden, Hükümete bağlı bir kurum, 'psikolojik savaşla karşı karşıyayım' diyor ve bunu ilgili mercilere
söylediğini anlatıyor ama bunu basın mensuplarıyla, Türk milletiyle paylaşma ihtiyacı içerisinde oluyor? Sayın
Başbakan, acaba bu psikolojik savaşın içinde misin? Terör üzerinden, kan üzerinden açılım çıkartmak isteyen bir
siyasi iktidar var.  
 
PKK değişti diyenler nerede? Kandil ile Imralı ile görüşenler var. Bunlar nerede? 'Güzel şeyler oluyor' diyenler 
nerede? Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen olayları kışkırtarak, açılım gerekçesi oluşturmak isteyen bir 
oyunun içinde miyiz? AKP-PKK-DTP, Bermuda şeytan üçgeni ile Türkiye maalesef çözülmeye doğru götürülmek 
istenmektedir. Terörist başı, 'gelen heyetle görüştüm' diyor.  
 
Hangi heyet bu acaba? 'Hükümet bütün yükü bana bırakıyor' diyor. Rol paylaşımı dediğimiz bu. Hükümet 
görülüyor ki Imralı ile görüşüyor" Vural, eski DTP'li milletvekillerinin istifa etmemeleri kararıyla ilgili bir soru
üzerine, "Biz istifalarının lehinde oy kullanacağımızı söylemiştik. Bunlarm istifa etmemesi konusunda AKP'nin
özel bir çabası olduğu da açıktı. Belkide istifa dilekçeleri Meclise geldiği zaman 'hayır' oyu kullanacaklardı" dedi. 
 
Oktay Vural, sözlerine şöyle devam etti: "Terörist başı, 16 Aralıkta, 'Bence henüz istifa edilecek aşamaya
gelinmedi' diyor. Sayın içişleri Bakanı, Ahmet Türk ile 13 Aralıkta, istifalar konusunu konuştu. Ayın 16'sında İmralf 
dan irtibatın cevabı geliyor. Bu da muhtemelen kendisine yüklenmiş rolün parçasıdır. Halkın doğru 
bilgilenmesini sağlamak için bu kirli tezgahın, rol paylaşanların senaryosunun kimlerin elinde olduğu afişe 
edilmeli." (TBMM, aa) 
 
Etiketler:  AKP , MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural , özlük hakları , polisin müdahalesi , TEKEL işçilerine yönelik 
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&acute;HÜKÜMET İŞÇİLERE MÜDAHALE EDECEĞİNE, DERTLERİNİ 
DİNLESİN&acute; / Haber Tarihi : 21.12.2009 11:49:46  

 

DSP Genel Başkanı Masum Türker, "Hükümet eylem yapan işçilerimize su ve biber gazı ile müdahale
ettireceğine, işçilerimizin dertleri neymiş oturup dinlesin. Onları muhatap alsın ve sorunu uzlaşma ile çözsün. 
Şiddetle sorun çözülmez" dedi.  
 
Türker, yaptığı yazılı açıklamada, TEKEL işçilerine Abdi ipekçi Parkı'nda yapılan müdahaleyi doğru bulmadığını 
bildirdi. DSP Genel Başkanı Türker, "Hükümet eylem yapan işçilerimize su ve biber gazı ile müdahale
ettireceğine, işçilerimizin dertleri neymiş oturup dinlesin. Onları muhatap alsın ve sorunu uzlaşma ile çözsün. 
Şiddetle sorun çözülmez" ifadesine yer verdiği açıklamada, şunları kaydetti: "Emekçi kardeşlerimizi dün ziyaret
ettiğimizde, AKP Hükümeti'nin sessiz ve örgütsüz bir toplum yaratmak istediğini söylemiştik' ve ne yazık ki haklı 
çıktık.  
 
Tekel fabrikalarını satarken işçilerimizi hak kaybına uğratmayacağını iddia eden hükümet, emekçilere sahip
çıkmamış, onları ortada bırakmıştır. Hükümet, yasal çerçevede eylem yaparak özlük haklarım almak isteyen 
emekçileri muhatap almak yerine, onları hak etmedikleri bir şekilde cezalandırmaya çalışmıştır, işçilerimizin 
haklarım gasp eden AKP iktidarı, polis müdahalesiyle emekçilerimizi sindireceğini sanıyorsa, yanılıyor. Çünkü
çalışanların haklan için verilmiş mücadeleden doğan DSP, dün olduğu gibi bugün de yann da işçilerimizin 
yanında olacak, onlarla birlikte mücadele edecektir. Türkiye'de çalışanların haklan için yapılmış ne kadar yasal
düzenleme varsa, altında Bülent Ecevit'in ve DSP'nin imzası bulunmaktadır." 

 
Etiketler:  Abdi ipekçi Parkı , AKP iktidarı , polis müdahalesi , su ve biber gazı ile müdahale , Tekel fabrikaları , 
TEKEL işçileri 
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SENDİKA BAŞKANINDAN FİSKOBİRLİK&acute;E UYARI / Haber Tarihi : 21.12.2009 
11:40:48  

 

Belediye-lş Sendikası Ordu Şube Başkanı Selim Yöndem, FİSKOBİRLİK'in satışa çıkardığı Ordu Yağ Sanayi 
A.Ş.'de tek kuruşu olmamasına rağmen işçilerin alın teri üzerinde pazarlık yaptığını belirterek, işçilerin yasal 
hakları üzerinde yapılan pazarlıklardan doğacak olumsuzluklardan kimsenin kendilerini sorumlu tutamayacağını 
söyledi.  
 
FİSKOBİRLİK'in iştiraklerinden Ordu Yağ Sanayi'nin satışıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili sendika
binasında başın toplantısı yapan Belediye-iş Sendikası Ordu Şube Başkanı Selim Yöndem, FİSKOBİRLİK 
yönetiminin satışla ilgili yaşanan problemlerden sonra kendilerini muhatap olarak görüp yardım talebinde 
bulunduklarını belirtti. Alıcı firma ile FİSKOBİRLİK yönetiminin varlık satışı ve işçilerin yasal haklarından doğan 
ihbar ve kıdem tazminatları konusunda anlaşmazlığa düştüğünü, bu nedenle kendilerinin muhatap alındığını 
ifade eden Yöndem, kesinlikle bu oyuna gelmeyeceklerini, işçilerin yasal haklarından doğan afin terlerini 
kesinlikle kimseye yedirmeyeceklerini kaydetti.  
 
2007 yılından bu yana borçların ödenmesi konusunda hiçbir girişimde bulunmadığını belirttiği FİSKOBİRLİK
yönetiminin küçük bir işletmenin satışını gerçekleştiremeyecek kadar hukuk bilgisinden uzak olduğunu savunan
Yöndem, "FİSKOBİRLİK'in kurtuluşunun Ordu Yağ Sanayi'nin satışından geçtiğini söyleyerek bizi bu haksızlığa 
karşı yanlarına çekmek istediler. Sebep olarak FİSKOBİRLİK'in Şekerbank'a olan borcunu gösterdiler. 2007'den bu 
yana duran borcu ödemek adına hiçbir gayrette bulunmayan yönetim, son 2 ay içerisinde kurtuluşun bu olduğu
yönünde beyanlarda bulunuyor. 'Ödemezsek yeni yılda borcun üzerine bir o kadar daha yük biniyor' diyorlar. 
Ancak ne acıdır ki, FİSKOBİRLİK'in yönetimini yaptığını söyleyen kişiler, Türkiye'de çok küçük bir işletmenin 
satışını bile gerçekleştiremeyecek, bunu bile bilemeyecek kadar hukuk bilgisinden, yasal yöntemlerden
habersizdirler. Bunu bile beceremediler" diye konuştu. 
  
"SATIŞ ZORLAŞTI"  
 
Gelinen noktada Ordu Yağ Sanayi'nin satışının zor göründüğünü ancak satış işleminin gerçekleşse dahi işçilerin 
yasal hakları konusunda yaşanan pazarlıkların ciddi sorunlar oluşturacağını ifade eden Yöndem, "Son noktada
FİSKOBİRLİK'le alıcı firma arasında anlaşmanın hemen hemen tamamlandığı açıklandı. Ancak çalışanların ihbar
ve kıdem tazminatlarıyla ilgili sorunu çözemediler. Bunun üzerine FİSKOBİRLİK'in yönetimi bizden utanmadan 
yardım talebinde bulundu.  
 
Ordu Yağ Sanayi'yi kim alırsa alsın çalışanların yasal haklarının tamamından alan ve satan sorumludur. Yasa bu 
konuda çok açık. Durum böyle olunca alıcı firma ciddi miktarlar tutan işçi alacaklarını kendi kasasında tutmak 
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ERDOĞAN&acute;A TEKEL İŞÇİSİ ÖNÜNDE &acute;YA KUL HAKKI YA CAMİ&acute; 
ÇAĞRISI / Haber Tarihi : 21.12.2009 11:29:10  

 

istiyor. Onun üzerindekini satış işlemine vermek istiyorlar. FİSKOBİRLİK yönetimi de 'bu parayı bana verin
çalışanlarla ilgi kısmı ben hallederim' diyor.  
 
Satışı yapan yönetimin işçilerin parasını kesinlikle ödeyeceğine inanmıyoruz. Yani bu kuruluşta tek kuruşu
olmayan yönetim, R;nuc hem kendisine ait olmayan fabrikayı satıyor hem de işçilerin' alın teri üzerinde pazarlık 
yapıyor" dedi.  
 
Konuya taraf ve çözüm bulabilecek tüm kesimleri göreve çağıran Yöndem, şöyle devam etti: "Burada hiç
kimsenin kestiremediği kötü şeyler olabilir. Bu insanların emekleri üzerinde bu kadar oyun oynadınız. Birde bu
emekçilerin yasal hakları üzerinde oyun oynamaya kalkarsanız yarın farklı tepkileri ortaya koyabilirler.  
 
Biz burada konuyla ilgili herkesin dikkatini çekmek istiyoruz. Sayın valimize, milletvekillerimize çağrıda
bulunuyoruz. Ne olur Ordu Yağ Sanayi ile ilgili çirkin pazarlığa son verin. Sürece müdahale edin. Etmezseniz
yarın oluşabilecek olumsuzluklardan kimse bizi sorumlu tutamaz.  
 
Biz bu zamana kadar her şeyi hukuk sınırları içerisinde getirdik. Ancak şahısların kendi haklarıyla ilgili çirkin bir
oyun olduğunda olay bizi de aşar. Başkalarını da aşar. Ordu'nun yetkililerini, sivil toplum örgütlerini, kanaat
önderlerini, hepsini göreve davet ediyoruz. Bu çirkin pazarlığa son verilmesini istiyoruz."   
  
Kaynak: Önde Vatan Gazetesi 

 
Etiketler:  Belediye-lş Sendikası , FİSKOBİRLİK , Ordu Yağ Sanayi A.Ş 

TEKEL işçilerinin eylemleri 6'ncı gününe girerken, Türkİş Genel Merkezi önünde destek ziyaretleri de sürüyor.
Tekel işçilerini ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili ve Türk-İş eski Başkanı Bayram Meral, burada yaptığı
konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.  
 
Meral şöyle konuştu: "Tekel işçisi yeni bir hak istemiyor. Emek .ve emekçiyle uğraşma. Yetimin hakkını yeme, kul 
hakkı yeme ya da camiye gitme." Bayram Meral, tekel işçilerine de seslenerek, Meral, "Sizden bir isteğim var. 
Yıllarca meydanlarda birlikte olduk. O zaman da işçiyi dikkate almayanları tarihe gömdünüz, yine öyle yapın" 
dedi.  
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TEKEL İŞÇİLERİ DİRENİŞİN SİMGESİ OLDU / Haber Tarihi : 21.12.2009 10:52:49  
 

İşçiler eylemde kararlı  
 
Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ile çeşitli sendikalara ait misafirhanelerde konaklayan işçiler, dün de Türk-İş 
Genel Merkezi'nin bulunduğu Bayındır Sokak'ta buluştu. İşçiler, zaman zaman çalınan müzik eşliğinde halay 
çekti ve sloganlar attı.  
 
Tekgıda-İş Başkanı Mutafa Türkel, hükümetin gereğini yapmasının vaktinin geldiğini söyledi. Türkel, "Burası muz
devleti mi yani, hükümet yanlış yapıyorsa geri adım atacak. Öyle inatlaşmayla ülke yönetilir mi? Sonuç alınana 
kadar bu kararımızı, ısrarımızı sürdüreceğiz" dedi.  
 
Ankara Tabip Odası, Çağdaş Hukukçular Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Tekel işçilerine destek 
verdi. 
 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  Ankara Tabip Odası , Emek ve emekçi , TEKEL işçilerinin eylemleri , Türkİş Genel Merkezi 

Direnişlerine 7 gündür devam eden TEKEL işçileri TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde bekleyişlerini sürdürüyor. 
 
Direnişlerine 7 gündür devam eden TEKEL işçileri TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Dün,
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu durum değerlendirmesi ve yol haritası için toplantı yapmıştı. Yönetim Kurulu’nun
bugün de toplanması bekleniyor. 

TEKEL işçilerine, siyasi partiler,demokratik kitle örgütleri, esnaf ve yurttaşlar destek olmaya devam ediyor.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen işçilere her gün çeşitli illerden katılım sürüyor. 

Öte yandan işçilerin barınma sorunu devam ediyor. Bir çok sendika misafirhanesini açmasına rağmen işçiler 
misafirhanelerde, koltuklarda, sandalyelerde uyumak zorunda kalıyor. Çoğu işçi de kendi inisiyatifiyle otelde
kalıyor. Sağlık sorunları nedeniyle TÜRK-İŞ Genel Merkez binasındaki revire başvurular arttı.  
 
İşçilerde çok fazla bel ağrısı, boğaz enfeksiyonu ve akciğer rahatsızlıkları baş gösterdi. Dışkapı Hastanesi’nde
anjio olan işçinin tedavisi sürerken, Ali Can Akyel adlı işçi ise Numune Hastanesi Ortopedi Bölümü’nde yatıyor.
İşçilerde soğuktan yüz felci gelişmeye başladı. Bütün bunlara karşın işçiler "ölmek var, dönmek yok” diyorlar. 
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İNADINA İŞKENCE İNADINA KÖTÜLÜK / Haber Tarihi : 21.12.2009 10:38:04  
 

Bugün tekrar toplanacak olan Yönetim Kurulu’nun toplantı saatine ilişkin net bilgi alınamadı. 
 
Kaynak: ANKARA(ANKA)  
  

 
Etiketler:  demokratik kitle örgütleri , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ Genel Merkezi 

CHP’liler, Abdi İpekçi Parkı’nda üç gündür eylem yapan Tekel işçilerine polisin biber gazı ve suyla müdahale 
etmesine sert tepki gösterdi 
 
ANKARA (ANKA) –CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek Tekel işçilerine polisin su ve biber gazıyla müdahale 
edilmesini kınayarak “Başbakan inadına demokrasi diyordu. Meydanlarda demokrasiden bahsetmek kolay. Abdi 
İpekçi’de gördüklerimiz inadına işkence inadına kötülük” diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet 
Selvi, Abdi İpekçi Parkı’nda işçilere ve CHP’li milletvekillerine yönelik biber gazlı saldırıyı ‘skandal’ olarak 
nitelendirdi. 

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi ile TEKEL işçilerinin eylemine destek 
vermek üzere Abdi İpekçi Parkı’na giden bir grup milletvekili Meclis’te düzenledikleri basın toplantısıyla, polisin 
Tekel işçilerine sert müdahalesini kınadılar. 

-SOYSAL BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ- 

Basın toplantısına, Abdi İpekçi Parkı’nda polisin biber gazıyla işçilere müdahalesinden etkilenen İstanbul
Milletvekili Çetin Soysal da katıldı. Biber gazı nedeniyle yüzünün ve gözlerinin kızardığı görülen Soysal kısa bir
süre sonra basın toplantısı salonundan ayrıldı. 

 -“İÇİŞLERİ BAKANINI ARADIK BULAMADIK”- 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, Tekel işçilerinin sorunlarını anlatmak üzere Abdi İpekçi Parkı’nda 
eylem yaptığını, CHP’li milletvekilleri olarak da onlara kumanya götürmek istediklerini söyledi. Emniyet 
güçlerinin CHP’li milletvekillerinin işçilere götürmek istedikleri kumanyayı almadığını söyleyen Selvi, amaçlarının
sorun yaratmak değil, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözümüne katkıda bulunmak olduğunu ifade 
etti. Emniyet güçlerinin TEKEL işçilerinin eylemi nedeniyle ciddi tedbirler aldığını vurgulayan Selvi, emniyet 
amirleriyle yaptıkları görüşmede, amaçlarının işçilere kumanya götürmek olduğunu söylemelerine rağmen içeri 
alınmadıklarını ve bunun üzerine de İçişleri Bakanı’nı aradıklarını kaydetti. Bakan Atalay’a ve emniyet müdürüne 
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tüm aramalarına rağmen ulaşamadıklarını ifade eden Selvi, “Ne yazık ki hiç kimseyi bulamadık. Pis su, çamurlu
su, Türkiye cumhuriyetinin milletvekilleri, dokunulmazlığı olan milletvekillerine de olmak üzere korkunç bir 
saldırı. Ardından tükenmek bilmez bibergazı. Halen yerde yatan işçiler var. Sendikacılar içeri alınıyor. Baskıyı 
artıran, şiddeti hiç acımadan kullanan bir iktidar” diye konuştu. 

-“SALDIRIYI KINIYORUM”- 

Abdi İpekçi Parkı’nda yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanı’nın aradığını ve ‘haberinin olmadığı’nı söylediğini 
belirten Selvi, “Kendisine bu bir skandaldır dedim. Milletvekillerine işçilere yapılan bu saldırıyı kınıyorum. 
Milletvekillerine böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Bu ülkenin yönetiminde olanlar, bu insanların
sorunlarını çözmek üzere girişimde bulunmalılar” dedi. 

-“BİBER GAZINI SOYSAL’IN GÖZÜNE SIKTILAR MALİK ECDER ÖZDEMİR DE SUYA DÜŞTÜ”- 

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek ise Abdi İpekçi Parkı’nda polisin Tekel işçilerine müdahalesinden en çok
etkilenen milletvekillerinin Çetin Soysal olduğunu belirtti. Tekel işçilerinin üç gündür eylemine devam ettiğini,
kendilerinin de büyük bir sorumluluk duygusu içinde işçilere yardım olmak için Abdi İpekçi Parkı’na gittiklerini 
kaydeden Özyürek 6-7 bin işçi için hazırladıkları kumanyayı götürdüklerini ancak polisin kumanyaların işçilere 
ulaştırılmasına engel olduğunu bildirdi. Polise “müsaade edin kumanyalarımızı dağıttıktan sonra 
gidelim”dediklerini ancak bu taleplerinin kabul edilmediğini belirten Özyürek, araçlardan inerek işçilerin yanına
yürüyerek gittiklerini ve bu sırada da ‘işçilere müdahale’ anonslarının yapıldığını söyledi. Polisin önce su sıkarak 
ardından da biber gazıyla işçilerin ve milletvekillerinin üzerine yürüdüğünü kaydeden Özyürek polisin Çetin
Soysal’ın gözüne biber gazı sıktığını, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in de suya düştüğünü ifade etti. 
Özyürek “Başbakan inadına demokrasi diyordu. Meydanlarda demokrasiden bahsetmek kolay. Bizim bu
meydanda gördüğümüz ise inadına demokrasi değil inadına işkence, inadına kötülük” diye konuştu. Özyürek,
Tekel işçilerine tüm Türkiye’nin sahip çıkması gerektiğini belirtirken, hükümetin Tekel işçilerine gösterdiği tavrı 
da ‘düşmanca’ olarak nitelendirdi. 

Tekel işçilerinin uğradığı işkence ve eziyetin yüz kızartıcı olduğunu ve bu tutumu kınadıklarını belirten Özyürek 
bir soru üzerine 15 kadar CHP milletvekilinin, polisin müdahalesi sırasında Abdi İpekçi Parkı’nda olduğunu
söyledi. Özyürek ‘suç duyurusunda bulunup bulunmayacakları’na ilişkin bir soruya ise “Herkesin gözü önünde 
suç işleniyor. Gerekirse suç duyurusunda bulunuruz, ancak kimi kime şikayet edeceksiniz. Görevini yapan 
devletin polisi yok. Müdahalenin ardından gülen polisler gördük. Niye gülüyorsunuz dedik. Sizin de haklarınızı 
biz ararız dedik. İtfaiyeciler hiç eylem yapmayan bir meslek grubuydu. Onlar da eylem yapıyor. Bir süre sonra 
polisler de eylem yapacak. Demokrasi herkese lazım. Olaydan sonra iktidar yandaşı bazı polisler bize sırıtarak, 
gülerek baktılar. O insanları dağıtmak için polisin hiçbir haklı nedeni yok” diye konuştu. 

-“ŞEB-İ ARUZ’DA BAŞBAKAN NASIL KONUŞACAK”- 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil de Başbakan Erdoğan’ın Şeb-i Aruz’da konuşacağını hatırlatarak
“Bugün yaşananlardan sonra Başbakan oraya hangi duygularla çıkıp konuşacak” dedi. Özyürek ise “Yüz olmadığı
için her platformda çıkıp konuşur” diye karşılık verdi. 

-“FAŞİZANCA SALDIRDILAR”- 

CHP Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız da, Çetin Soysal’dan sonra biber gazından en çok etkilenen milletvekilinin 
kendisi olduğunu ifade ederek “Faşizanca saldırdılar. İçişleri Bakanı’nı istifaya çağırıyoruz” diye konuştu. (ANKA) 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , CHP Genel Saymanı , İstanbul Milletvekili Çetin Soysal , Tekel işçileri 
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TEKEL İŞÇİLERİNİN EYLEMİ SİZİ UTANDIRDI MI? / Haber Tarihi : 21.12.2009 
10:31:17  

 

12 bin Tekel işçisinin sokağa dökülmesini nasıl değerlendirelim? 
Özelleştirme karşıtlığının bir yansıması mı yoksa özelleştirme uygulamalarındaki yanlışlığın sokağa 
yansıyan hali mi? 
 
İkisi arasında büyük fark var. Kafalarımızı karıştıran  da bu! 

Özelleştirmeye kimileri sadece devletin açıklarını kapatmak için elde edilen gelir olarak görüyor. Bir adım öteye 
geçip, “devlet sanayi ve ticari hayattan çekilsin de nasıl çekilirse çekilsin. En yüksek parayı verene işletmeler, 
lisanslar  satılsın” diyebiliyor. 

Kabul etmek gerekir ki devletin sanayi ve ticaret hayatından çekilmesi, serbest piyasa ekonomisinin denetimi ve
düzenlemesiyle ilgilenmesi hepimizin çıkarına. Ancak özelleştirmeyi gerçekleştirirken, istihdam boyutunu 
unutmak, ranta teslim olmak vahşilikle bile açıklanamayacak bir suç…  
 
Tekel’nin satışında yaşanan skandal budur. 

Tekel biliyorsunuz, varlık yöntemiyle özelleştirildi. 
 
146 yıllık Tekel tam 17 dakikalık  bir ihale ile 1 milyar 720 milyon ABD Doları karşılığında British American 
Tobacco (BAT) şirketinin oldu.  Bu şirket Türkiye’de Camel’i üretiyor ve pazar payı o gün yüzde 10’lardaydı.  
Onların ihtiyacı olan sadece ve sadece Tekel’in Samsun, Tekel 2000, Maltepe markalarıydı. İşçileri, fabrikaları, 
depoları istemiyorlardı. Çünkü üretim için sadece isim hakkı yeterliydi. Gerisi zaten vardı.   
 
Diğer teklif veren firmalar ise Tekel’in fabrikalarını da işçilerini de istiyorlardı. Ve BAT’tan daha düşük rakam teklif 
ettiler. İşçilerin büyük kısmını çalıştırma garantisi veriyordu. Hükümet parayı tercih etti. İşçileri makine ile aynı 
değerde tuttu. İşçiler Tekel’de kaldı, Tekel’i tekel yapan markalar satıldı. 

Bugün ne oluyor? 
 
Dün insansız özelleştirmeyi kutsayanlar, paranın önünde düğmelerini ilikleyenler şimdi bu işçilerden kurtulmanın
yollarını arıyor. “Susun, konuşmayın, sessiz kalın, zaten sizlere hiç iş yapmadan para ödüyoruz, yazık değil mi bu 
devlete” argümanını kullanarak bu yıl sonuyla iş akitlerini bitiriyorlar.  2 ay yat, 10 ay asgari ücretle çalışma 
imkanı getiriyorlar. Dalga geçer gibi… 
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TEKEL İŞÇİLERİNİN EYLEMİ 6. GÜNÜNDE / Haber Tarihi : 20.12.2009 18:28:25  
 

 
Pek çoğumuz bankamatiğe mahkum edilerek onurları zedelenen, çalışmadan ücret alınmaya mahkum edilen bu 
kişileri suçlama eğilimindeyiz. 
Halbuki çözüm özelleştirme sırasında vardı. İstihdam yaratacak bir alıcı tercih edilebilirdi. 

Doğu Avrupa ülkeleri özellikle Doğu Almanya’da yapılan özelleştirmelerdeki uygulamayı hatırlatarak konuyu
kapatayım. 
 
Özelleştirilecek kuruluş en çok parayı verene değil, puanı en yüksek olan adaya verildi. 
Yani bir puanlama sistemi uygulandı. 
 
Yeni yatırım yapacak mısın? Evet. Al sana 5 puan. İşçileri çalıştıracak mısınız? Kaçını çalıştıracaksın? Verilen yanıta 
göre al sana 5 puan, 10 puan denildi. 

Sonra tüm adayların puanları toplandı ve en yüksek puanı alan yarışın galibi oldu, kamu kuruluşunu devraldı. 
 
 Yani devlet işçilerini bankamatiğe mahkum etmektense, onurlarıyla çalışma hakkını kazanacakları yöntemi 
uyguladı. Türkiye ise yeşil alan yapmak yerine Hazine arazilerini iş merkezlerine çeviren, özelleştirmeyi bütçe 
açıklarını kapatmak için kullanan, istihdama önem vermeyen bir politikanın esiri olarak yaşamaya devam ediyor.
Tekel işçilerini suçlayabilirsiniz. Bana göre onların suçu; durduk yere günahımızı, suçlarımızı bize hatırlatarak
utandırmaları. Utanmasını biliyorsanız tabii… 

 
Etiketler:  12 bin Tekel işçisi , özelleştirme uygulamaları , Tekel’in fabrikaları , Tekel’nin satışı 

TEKEL işçilerinin direnişi altıncı gününü doldurdu. Tekel işçileri, bu sabah kaldıkları misafirhaneden ve ilk kez
kaldıkları Ahmet Taner Kişlalı Spor salonundan TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ne gelerek eylemlerine devam ettiler.  
 
TEKGIDA-İŞ Başkanı Mutafa Türkel, hükümetin gereğini yapmasının vaktinin geldiğinin altını çizerek, eyleme 
toplumun her kesiminden yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.  
 
Özlük haklarıyla başka kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş yapmak isteyen TEKEL işçilerinin Misafirhanelere
sığmaması sonucu Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'na yerleştirildiği öğrenildi.  
 
TÜRK İŞ Genel Sekreteri ve TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı Mustafa Türkel, ANKA'ya yaptığı günün ilk 
değerlendirmesinde, bugün sendika ve konfederasyon yönetim kurullarının toplantı yapmasının beklendiğini 
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&acute;NEYLE GEÇİNECEĞİZ&acute; İŞTE COPLANAN İŞÇİNİN HAYATI / Haber 
Tarihi : 20.12.2009 13:53:18  

 

belirterek, toplantıdan çıkan sonuca göre Türk iş Başkanlar Kurulu'nu yarın veya öbür gün toplantıya
çağırabileceklerini bildirdi. Türkel, şubelerden de bir an önce Başkanlar Kurulu'nun toplanması yönünde yoğun
istek olduğunu belirtti.  
 
EYLEMİMİZ SON DERECE BAŞARILI 
 
TEKGIDA-İŞ Başkanı Türkel, eylemin geleceğiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu.: 
 
"Burası muz devleti mi yani, hükümet yanlış yapıyorsa geri adım atacak. Öyle inatlaşmayla ülke yönetilir mi?
Yapılan işlem kanunsuz. Eylem son derece başarılı, kararlı ve inançlı. Sonuç alınana kadar bu kararımızı, ısrarımızı
sürdüreceğiz. Hükümetin bu konuda artık gereğini yapmasının vakti geldi. Yoksa yarın Başkanlar Kurulu 
toplandığında ve diğer sivil toplum örgütleriyle çok daha başka boyutlara gitmeye başladığını görmesi
gerekiyor. Üstelik buradaki talep çok haklı bir talep, hukuki bir talep olduğunu söylüyoruz. Biz var olan hakkımızı 
koruma derdindeyiz, bunu elimizden almaya kalkanların hukuksuzluğuna kimse dur demeyecek mi? Eylemimiz
son derece başarılı. Kamuoyunun desteği, basının ilgisi son derce yüksek, buna minnettarım. Sivil toplum 
örgütlerimizin siyasi partilerimizin ilgisi çok yoğun, AKP dışında Türkiye'nin kalbi burada atıyor. Bir tek onlar
inatlaşıyor." 
 
İŞÇİLERİN BARINMA PROBLEMİ BÜYÜYOR 
 
Türkel, spor salonunda işçilerin bu gece üşüdüğünü ancak bu sorunu çözeceklerini ifade etti. Barınma 
konusunun önemli bir sorun olarak belirdiğini vurgulayan Türkel, işçilerin birbirinden ayrılmak istemediğini o
yüzden en az 100 kişilik barınacak yerlere ihtiyaçları olduğunu belirtti.  
 
Türkel, "Binlerce insan otobüslerle her gün geliyor. Bugün yine yüzlerce insan geldi. Bu sabah itibariyle sadece
İzmir'den 2 bin civarında insanın geldiği bilgisini aldım" dedi.  

 
Etiketler:  Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu , AKP , Mutafa Türkel , TEKEL işçileri 

 

Gaz bombası atılan Tekel işçilerinden biri Suna Karacan. Muş'tan Ankara'ya gelmiş özelleştirmeyle kaybolan 
haklan için mücadele ediyor ve anlatıyor: "Üç çocuk var. Eşim işsiz. Muş'ta iş yok. Bir tütün vardı. Onu da 
kaldırdılar. Neyle geçineceğiz?" 
  
'Ankara'nın soğuğunda sesimizi duyan var mı?'  
 
Yıllardır Tekel'in fabrikalarında tütün sarıp ekonomiye güç katan Tekel işçileri, özelleştirmenin ardından çıkarılan 
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4c maddesi ile ellerinden uçup giden haklarını geri almak için altı gündür evlerinden ve ailelerinden uzakta 
Başkent Ankara'da mücadele veriyorlar.  
 
Ankara'nın soğununda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmak için Tokat, Mersin, Bursa, Muş gibi 
Türkiye'nin dört bir yanında bulunan illerden gelen Tekel işçileri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri eylemde 
polisin yoğun müdehalesme karşılaştı. Buna rağmen, 'hakkımızı alana kadar buradayız. Hiç bir yere gitmeyiz' 
diyen işçiler eyleme devam ediyor.  
 
4c nedir?  
 
Günlerdir Tekel işçilerinin alanlarda eylem yapmalarının temel sebebi 4 c olarak bilinen kamu kurum ve 
kuruluşlarını özelleştirmesinin ardından işsiz kalan işçilerin başka kurum ve kuruluşlarda 'geçici' istihdam 
edilmelerini sağlayan 657 sayılı devlet memurları Kanunu'nun 4. maddesinin ilgili fıkrası. Tekel işçilerinin 
günlerdir alanlarda mücadele etmesine neden olan söz konusu hüküm ile başka kamu kurumlarında istihdam 
edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınarak belirlenecek brüt aylık asgari ücret ödenecek.  
 
Bu ücret dışında herhangi bir ad altında ücret verilmeyecek ve sözleşmelerine bu yönde hüküm konulamayacak. 
Ayrıca bu ücretler kanunda üst Türkiye'nin dört bir yanındaki Tekel fabrikalarında yıllardır dirsek çürüten işçiler, 
özelleştirmenin ardından kamuda asgari ücretle önce geçici sonra da sözleşmeli çalışmaya karşı çıkıyorlar.  
 
İşçiler Ankara soğuğunda altı gündür direniyor sınır olarak belirlenirken, asıl ücret gidecekleri kurumlarca ayrıca 
belirlenecek. Günlerdir Ankara'nın Aralık soğuğunda ekmek parası için mücadele eden işçilerle günlerinin nasıl 
geçtiğini ve bundan sonra neler beklediklerini konuştuk.  
 
Çocuklarından ve ailelerinden uzakta Türk-İş Genel Merkezi'nin merdivenlerinden, toplantı salonuna kadar 
yerlere serdikleri kağıtların üzerinde sabahlayan işçilerin bam teli ise çocukları. Altı gündür çocuklarını görmeyen 
işçiler çocuklarından bahsederken, sesleri titriyor ve gözyaşlarını tutamıyorlar. Üç çocuk önerisinde bulunan 
Başbakan Tayyip Erdoğan'a, "Bizi anlaması için bir saat bizim yanımızda olsun" önerisinde bulundular.  
 
İşte altı gündür mücadele eden Tekel işçilerinin bazılarının hayat hikayeleri: Biber gazı sıkılan, soğuk sulara atılan 
Tekel işçilerinin bir bölümü geceyi Türk-Iş Genel Merkezi'nde geçiriyor. Bir kısmı ise parklarda sabahlıyor. 
geçinecek. Çocukların nafakasını elinden alınıyor. 600 milyonla ben nasıl kira öderim. Çocukların savaş mı çıktı 
anne ne oluyor orada diye soruyorlar" dedi.  
 
Nevze Gürler: Yatmıyorum, 20 yıldır her bölümde çalıştım. kilerde çalışıyorum, iki çocuk annesiyim. Kızım 
üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde okuyor. O bana destek olmak için dersi bittikten sonra buraya 
geliyor, Ama senelerce Tekel'de işçi olarak çalıştım. Biz günlerdir burada mücadele veriyoruz. Çocuklarımızın 
eğitimi, geleceği için mücadele ediyoruz. 800 milyon maaş alırsam, benim aylık çocuğumun eğitim masrafı 600 
milyon ne ile onu geçindiririm. Ben 90'lı yıllardan buyana Tekel'in her bölümünde çalıştım. 'Yatma yeri değil' 
diyorlar. Bunu nasıl söylerler. Ben senelerdir emek veriyorum.  
Muammer Şahin, umudunu hâlâ yitirmeyenlerden. 'Kirayı nasıl veririm' Bursa İnegöl'den Ankara'ya gelen 
Muammer Şahin, "Biz 10 ay çalışıyoruz. 300 lira kira veriyorum, bin 300 lira alıyorum. Eğer 4c olursam sadece 
kiramı verebilirim. 10 ay çalışmak yeterli değil. Haklarımız tamamen ellerimizden alınıyor.  
 
Günlerdir hükümetten gelip sorunlarımızla ilgilenenler olmadı" diye konuştu. Melmet Gül, "Bana gaz bombası 
atıp suya ittiler" dedi. Çocuğuyla konuşamamış Tekel işçilerinin 17 Aralık'da gerçekleştirdikleri eylemde polisin 
yoğun müdehalesi ile karşı karşıya kalan ve Tokat'tan Ankara'ya gelen Ağlayan işçi' olarak ekranlara yansıyan 
Mehmet Gül, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Nazım Hikmet diyor ya 'özgürlüğün resmini çizebilir misin?' Tayyip 
Erdoğan'ın da bizi anlaması için bir gece değil bir saat yanımızda kalması gerekir.  
 
Bana o gün gaz bombasını attılar ve suyun içine ittiler. Çocuğum telefon açtı. Onunla konuşamadım sesim 

Sayfa 142 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



TEKEL İŞÇİLERİ KARARLI / Haber Tarihi : 20.12.2009 13:40:21

çıkmadığı için. Sonra ağladım. Televizyonlar beni 'ağlayan işçi' diye gösterdiler. Neden ağladım? Çocuğumla 
konuşamadığım için. Yaşamak lazım. 650 milyonla Tayyip Erdoğan geçinebiliyorsa ben 100 milyon ile geçinirim.
 
" Alandaki anneye destek Ankara'da yaşayan ve yaklaşık 20 yıl Tekel'de emek veren Nevze Gürler, 
özelleştirmenin ardından kurumsal ilişkiler bölümünde çalışmaya başlamış. Gürler, mevcut maaşı ile geçinmekte 
güçlük çekerken, 4c ile geçim sıkıntısının daha da artacağını ve çocuklarının eğitimlerine ayırdığı paranın 
azalmasından korkuyor.  
 
Altı gündür alanlarda mücadele eden Gürler, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben Ankara'da kurumsal ilişSuna 
Karacan'm eşi işsiz, üç çocuğuna o bakıyor. Dağa mı çıkalım? Muş'tan Ankara'ya haklarını geri almak için gelen 
Suna Karacan, üç çocuk annesi. Eşi işsiz olan Karacan, ailenin geçimini kendisi sağlıyor. 'Bende para 
kazanamazsam eşim dağa çıksı o zaman' diyen Karacan, şu sözlerle adeta isyan ediyor: "Üç çocuğum var. Eşim 
çalışmıyor. Muş öyle bir yer ki ne özel sektör ne başka bir çalışma alanı var. Bir tütün bir pancar vardı. Onu da 
kaldırdılar. Neyle geçineceğiz? Yeri geldiği zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'terör' diyor. İşte terörü 
kendisi yapıyor. Ne yapıyor? O zaman eşlerimizi dağa gönderelim. Geçimimizi öyle sağlayalım. Terör ülkesi 
olmak istemiyorum. Resmen bize zulüm yapıyorlar. 
 
" Aklı hasta eşinde Muş'tan gelen Birgül Zenginol ise, "Dört çocuğum var. Eşim hasta. Hiç kimse yok onlara 
bakacak. Ben burada onlar orada aç. Peki geleceğimizi, bu çocukları nasıl geçindireceğiz. Çocuk yapın deniliyor. 
Hiç biliyorlar mı bunlar nasıl SEKA işçisi Ertan Sezer, Tekel işçilerine destek veriyor. Mersin'den geldi Polis 
tarafından tekel işçilerine yönelik 'orantısız güç' kullanımını ekrandan gören Mersin Silifke'deki SEKA Taşucu 
Kağıt Fabri işçileri Ertan Sezer, Tevfik Ata, Mutlu Alemdar, Ersin Deniz ve Oğuz Güni Tekel işçilerine destek olmak 
için Ankara'ya geldiler. Bavulları ile Türk-İş'in Genel Merkezi'ne sığınan Sezer, Ata, Alemdar, Deniz ve Güni 
kendilerinin de 4c'ye geçeceklerini ve haklanm geri alana kadar mücadele edeceklerine dikkat çekiyor.  
 
İşçilerden Ertan Sezer, kızını üniversitede okuttuğunu ve 4c olması durumunda mevcut sıkıntılarının daha da 
artacağına dikkat çekiyor. Mutlu Alemdar ise," SEKA'nın meslek okulu var. Biz 14 yaşında oraya gittik. 
Ortaokuldan sonra. Lise olarak sayılmıyor. Devletle sözleşme imzaladık 14 yaşında. 43 yaşında emekli olacaktık. 
Gelinen nokta çalışamıyoruz Ortaokul mezunu gözüküyoruz. Emekliliğimize 10-15 yıl daha var ama hiç bir şeye 
yaramıyor" dedi. 

Kaynak: Sabah Gazetesi 

 
Etiketler:  4c maddesi , 4c nedir? , Recep Tayyip Erdoğan , Tekel işçileri , Tekel´in fabrikaları 
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TEKEL işçileri SOĞUK havada havuza girdiler, biber gazına maruz kaldılar. 4 günde 3 yer değiştirdiler. Ama 
vazgeçmediler.  
 
TEKEL işçilerinin eyleminin beşinci gününde de hükümetten taleplere ilişkin olumlu bir yanıt gelmedi. Türkiye'nin 
dön yanından gelen ve özlük haklarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş yapmak isteyen işçiler TÜRK-İŞ 
Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor.  
 
Dün de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 2 bin 500 kişi daha eylemdeki işçilere katıldı. TEKEL işçileri kararlı 
SOĞUĞA, coplanmalarına, biber gazına rağmen Ankara'ya gelen TEKEL işçileri haklarını sonuna kadar aramada 
kararlı. TEKEL işçilerinin eyleminin beşinci gününde de hükümetten taleplere ilişkin olumlu bir yanıt gelmedi. 
Türkiye'nin dört yanından gelen ve özlük haklarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş yapmak isteyen 
işçiler TÜRK-İŞ Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor.  
 
TEKGIDA-İŞ'ten yapılan açıklamada, dün sabah itibariyle Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 2 bin 500 kişinin de 
eylemdeki işçilere katıldığı belirtildi.  
 
TEKGIDA-İŞ Başkanı Mustafa Türkel görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını, işçilerin burada beklemeye ve 
tepkilerini göstermeye devam edeceklerini açıkladı. İŞÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ Tekgıda-İş Sendikası şube 
başkanları, TEKEL işçilerinin sorunlarının çözümü amacıyla yetkililerle yaptıklan görüşmelerin ardından işçileri 
bilgilendirdi. Şube başkanlan, şubelerine üye işçilerle ayn ayn toplantı yaptı. 
  
Toplantılarda şube başkanlan, yetkililerin kendilerine "işçileri bir an önce geldikleri illere dönmesi ve 4/C 
statüsünde çalışanlara yönelik olarak süre ve ücret konusunda iyileştirme yapılacağı ancak bunun için çalışma 
yapılması gerektiğini" ifade ettiklerini bildirdi. Şube başkanlan aynca işçilere mazeretsiz 2 günden fazla işe 
gidilmemesi halinde iş akitlerinin feshedilmesi durumuyla karşı karşıya kalabilecekleri bilgisini verdi. 
  
ÇELEBİ VE TÜRKER'DEN DESTEK ZİYARETİ  
 
Şube başkanlarının işçilerle yaptıklan toplantının ardından, bazı işçiler eyleme devam edilmesi gerektiğini ifade 
ederek, aksi bir karan kabul etmeyeceklerini dile getirdi. TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren 
TEKEL işçilerini DSP Genel Başkanı Masum Türker ile DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ziyaret etti. Süleyman 
Çelebi, yaptığı konuşmada, TEKEL işçileri ile onur duyduğunu ve TEKEL işçilerinin mücadelesinin, tüm işçi 
sınıfının mücadelesi olduğunu söyledi.  
 
TEKEL işçilerinin, verdiği mücadelede yalnız olmadığını belirten Çelebi, "Şunu bilin size yapılan saldırılar DİSK'e 
de yapılmıştır, işçi sınıfına da yapılmıştır. Başbakan 'ayaklar baş olursa kıyamet kopar'dedi. Esas kıyamet sizin 
başbakanlığınızdan dolayı kopuyor.  
 
Başbakan bu ülkenin değerlerini üreten işçisini daha tanıyamamış" diye konuştu. DİSK olarak TÜRK-İŞ ile elde 
vererek dayanışmaya söz veren Çelebi, "Omuz omuza bedeli ne olursa olsun yürümeye, eylem yapmaya, 
üretimden gelen gücü kullanmaya ve genel greve hazınz. Bütün sendikalara çağn yapıyorum.  
 
Gelin bu TEKEL oyununu bozalım. Buna son verelim" dedi. DSP Genel Başkanı Masum Türker de TEKEL işçilerini 
ziyaret ederek yalnız olmadıklarını söyledi. Memurların 25 Kasımda yaptığı bir günlük uyan grevine katılanlardan 
bazı demiryolu çalışanlarının açığa aldığını ifade eden Türker, hükümetin emekçilere yönelik operasyonlarının 
devam ettiğini savundu.  
 
Hükümet adına hiç kimsenin emekçilerle muhatap olma cesaretini gösteremediğini öne süren Türker, "Emek 
olmadan Türkiye'nin varolamayacağını bilenlerdeniz. Bazı arkadaşlarınız 'AKP'ye oy verdim'diye bileklerini 
kesiyor. Bileklerinizi kesmeyin, AKP'nin biletini kesin" diye konuştu. 
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TEKEL İŞÇİLERİ - YILMAZ ÖZDİL / Haber Tarihi : 20.12.2009 11:13:53  
 

 
Kaynak : ortadoğu gazetesi 

 
Etiketler:  4/C statüsü , özlük hakları , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ Genel Merkezi 

Bu ne biçim dumansız hava sahası kardeşim... Her yer gaz! 

İşçiyi sopala. 

İtfaiyeciye su sık. 

 
Demiryolcuyu işten at. 

Eczacıyı cezalandır. 

20 lira yevmiyeyle 220 metrede ölen madencinin patronunu kolla bu arada... 

Yakalama! 

* 
Bakın, Sinan Siirt'ten. 

3 çocuğu var, maaş 1.350 lira. 

Engin Bursa'dan. 

2 evlat, maaş 900 lira. 

Suat Diyarbakır'dan. 

4 çocuğu var, maaş 1.200 lira. 
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* 

Onları dövdüler Ankara'da. 

Arkadaşlarıyla birlikte... 

Gözlerine gaz sıktılar. 

* 

Çünkü... Onlara diyorlar ki: 

Senin fabrikayı satıyoruz. 

Sen başka bir devlet kurumuna geç. 

550 lira maaş al. 

Ama, 12 ay çalışmayacaksın. 

10 ay çalışacaksın. 

2 ay ücretsiz izin yapacaksın. 

Bu 10 ay da garanti değil. 

İstediğimde kapının önüne koyarım. 

Birikmiş ikramiyelerin yanacak. 

Kullanmadığın izinler silinecek. 

Sendikalı olmayacaksın. 

Olursan, zaten kovarım. 

* 
- Hangi kuruma geçeceğim? 

- Belli değil, bakacağız. 

- Ne iş yapacağım? 

- Milli eğitim, hademe filan. 

- Oturduğum şehirde mi çalışacağım? 

- Yok, senin şehir dolu. 

- Başka şehre mi gönderileceğim? 

- Ne var, beğenmedin mi? 
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TEKEL İŞÇİLERİ KEFEN GİYDİ / Haber Tarihi : 20.12.2009 11:07:13  
 

* 

Buraya kırmızı nokta koydum, lütfen bundan sonraki satırları çocuklara okutmayın... Ben bu teklifin yapıldığı 
işçilerin yerinde olsam, “İstersen, bi de domalayım” derdim! 

*Kunta ABD'ye başkan oldu. 

Biz kendi ülkemizde köle.  

 
Etiketler:  Demiryolcuyu işten at , dumansız hava sahası , Eczacıyı ceza , İşçiyi sopa , İtfaiyeciye su 

Tekel işçileri, direnişi vatandaşların da desteğiyle sürdürüyor 

Tekgıda-İş’e bağlı TEKEL kadın işçileri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, “Derdimiz yattığımız yerden para
kazanmak değil. Devlete bunca yıl hizmet verdik, yine çalışmak istiyoruz” dediler. Tekel işçileri, Gül ve
Erdoğan’dan “taleplerinin kabul edilmesi için devreye girmelerini” rica ettiler. 

TEKEL kadın işçileri Ankara Sakarya’daki heykel önünde Hayrunnisa Gül, Emine Erdoğan ve kadın
milletvekillerine gönderdikleri açık mektubu basına okudu: “Derdimiz yattığımız yerden para kazanmak değil 
bunca yıl devlete hizmet verdik. Ürettik ülkeye kazanç sağladık. Yine çalışmak istiyoruz. Ama insan gibi
onurumuzla”. TEKEL kadın işçileri haklarını kaybetmeden başka bir kamu kuruluşunda çalışmak istediklerini 
belirterek, “Yarın korkusu olmadan borç harç içine düşmeden yaşamak istediklerini” ifade ettiler. “Bizi duyun
derdimize çare arayın. Kadın ve ana yüreğiyle bu sese kulak verin. Bizi 4/C sefaletine mahkum etmeyin.
Taleplerimizin kabul edilmesi için devreye girmenizi kadın olarak bize destek olmanızı bekliyoruz” diyen kadın
işçilerden bazıları çocuklarının kendilerine yazdıkları mektupları okurken de ağladılar. Basın açıklamasında bir
grup kadın işçinin üzerlerinde “Gemileri yaktık, geri dönüş yok” yazılı “kefeni” simgeleyen beyaz elbiseler 
giydikleri görüldü. Eylemde “Emine’ye Pırlanta İşçiye Biber Gazı”, “İşçiyiz Kadınız AKP’yi Yıkacağız”, “Kadın
Başımıza Ayaktayız”, “Eve Dönmüyoruz, Çocuğumuza Ne Söyleyeceğiz” yazılı pankartları açıldı. 

Vatandaştan alkışlı destek 

Eylemin başlangıcında Türk-iş Genel Merkezi önünden Sakarya’daki heykelin önüne yürüyen kadınlara
vatandaşların alkışlarla destek verdiği görüldü. 
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TEKEL İŞÇİLERİ HALA TÜRK-İŞ ÖNÜNDE! / Haber Tarihi : 19.12.2009 16:56:59  
 

Bu arada Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi, CHP Ankara İl Gençlik Kolları, EMEP İl Kadın Kolları, TKP 
ve Engelliler Konfederasyonu’na bağlı Altınokta Körler Derneği, Zihinsel Engelliler Federasyonu, Körler
Federasyonu işçilere destek ziyaretinde bulundu. Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri işçilerin eylemine 
kumanyalarla destek verdi.   
 
Kaynak: Vatan Gazetesi 

 
Etiketler:  Emine Erdoğan , kadın işçiler , Recep Tayyip Erdoğan , Tekel işçileri 

 

TEKEL işçileri eylemlerine Türk-İş Genel Merkezi önünde devam ediyor. Çözüm bulunması için görüşmeler de 
yapıldı. Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Devlet Bakanı Ali Babacan, Hayati Yazıcı ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Salih Kapusuz ile görüştü. İşçiler bugün de temaslarını sürdürüyor. 

Geceyi Türk-İş Genel Merkezi'nde, yere serdikleri kartonlar üzerinde ve konferans salonunda geçiren işçiler, 
sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkez önünde toplanarak "Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız", 
"Direniş var yılgınlık yok", "Direne direne kazanacağız' sloganları attı.  
 
Bu arada bazı işçiler temsili kefen giydi ve TEKEL işçileri için "cenaze namazı" kılındı. Kefenlerin üzerinde "Kefeni 
hazırladık da geldik", "Kefeni giydik geri dönüş yok", "Emekli olamadan öldü" yazılarının olduğu görüldü.  
 
Çelebi ve Türker'den destek ziyareti 
 
Türk-İş Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerini DSP Genel Başkanı Masum Türker ile DİSK
Genel Başkanı Süleyman Çelebi ziyaret etti.  
 
Süleyman Çelebi, yaptığı konuşmada, TEKEL işçileri ile onur duyduğunu ve TEKEL işçilerinin mücadelesinin, tüm
işçi sınıfının mücadelesi olduğunu söyledi. TEKEL işçilerinin, verdiği mücadelede yalnız olmadığını belirten
Çelebi, "Şunu bilin size yapılan saldırılar DİSK'e de yapılmıştır, işçi sınıfına da yapılmıştır. Başbakan 'ayaklar baş 
olursa kıyamet kopar' dedi. Esas kıyamet sizin başbakanlığınızdan dolayı kopuyor. Başbakan bu ülkenin
değerlerini üreten işçisini daha tanıyamamış" diye konuştu.  
 
DİSK olarak TÜRK-İŞ ile elele vererek dayanışmaya söz veren Çelebi, "Omuz omuza bedeli ne olursa olsun
yürümeye, eylem yapmaya, üretimden gelen gücü kullanmaya ve genel greve hazırız. Bütün sendikalara çağrı 
yapıyorum. Gelin bu TEKEL oyununu bozalım. Buna son verelim" dedi.  
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DSP Genel Başkanı Masum Türker de TEKEL işçilerini ziyaret ederek yalnız olmadıklarını söyledi. Memurların 25 
Kasımda yaptığı bir günlük uyarı grevine katılanlardan bazı demiryolu çalışanlarının açığa aldığını ifade eden 
Türker, hükümetin emekçilere yönelik operasyonlarının devam ettiğini savundu.  
 
Hükümet adına hiç kimsenin emekçilerle muhatap olma cesaretini gösteremediğini öne süren Türker, "Emek
olmadan Türkiye'nin varolamayacağını bilenlerdeniz. Bazı arkadaşlarınız 'AKP'ye oy verdim' diye bileklerini
kesiyor. Bileklerinizi kesmeyin, AKP'nin biletini kesin" diye konuştu.  
 
Hayrünnisa Gül ve Emine Erdoğan'a mektup 
 
Öte yandan TEKEL kadın işçileri saat 13.00'te Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hitaben
yazdıkları mektupları okudu. 
 
Mektubun içeriği şöyle: 
 
"Kadın olarak, anne olarak bizi en iyi sizler anlarsınız" diye başlayan mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Günlerdir
Ankara sokaklarında eylemlerimizi devam ettiriyoruz. Çocuklarımız bizi aç ve susuz bekliyor. Derdimiz, yattığımız 
yerde para kazanmak değil. Bunca yıl devlete hizmet verdik, ürettik, ülkeye kazanç sağladık. Yine çalışmak
istiyoruz ama insan gibi onurumuzla çalışmak istiyoruz. Haklarımızı kaybetmeden başka bir kamu kuruluşunda 
çalışmak istiyoruz. Yarın korkusu olmadan, borç harç içine düşmeden, namerde muhtaç olmadan yaşamak
istiyoruz. Derdimize çare arayın. Kadın ve ana yüreği ile bize kulak verin. Bizi 4/C sefaletine mahkum ettirmeyin." 
 
Mektuplar postalandıktan sonra, kadın işçiler tekrar eylem yeri olan Türk-İş Genel Merkezi'ne döndü. 

Kaynak: CNNTURK 

 
Etiketler:  4/C sefaleti , Emine Erdoğan , Hayrünnisa Gül , kadın işçiler , Tayyip Erdoğan , TEKEL kadın işçileri , 
Türk-İş Genel Merkezi 
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TEKEL KADINLARINDAN MEKTUP / Haber Tarihi : 19.12.2009 16:48:51  
 

 
Sn. Hayrünnisa GÜL, 

Sn. Emine ERDOĞAN, 

Sn. Kadın Milletvekilleri, 
  
  
Bizler size TEKEL kadın emekçileri olarak sesleniyoruz. Size sesleniyoruz, çünkü, kadın olarak, anne olarak bizi en
iyi sizler anlarsınız. 
  
Ankara’nın ayazında günler geceler boyu sokaklardayız. Aralık soğuğu, yağmuru üstümüzden geçiyor. Hastalığa 
da katlanıyoruz, beton üstünde yatmaya da katlanıyoruz. Ne için dersiniz? Bir tek derdimiz var, çocuklarımız aç, 
susuz kalmasın. Gözlerindeki ışık sönmesin. 
  
Kimimizin eşi işsiz. Kimimiz çocuklarına hem anne hem baba. Kimimiz de bu pahalılıkta anca geçiniyoruz. Ama 
çocuklarımızı sokağa teslim etmek istemiyoruz. Sıcak yuvaları bozulmasın, rızkı ellerinden alınmasın istiyoruz. 
Onların acılarını görmek istemiyoruz. 
  
Derdimiz yattığımız yerden para kazanmak değil. Bunca yıl devlete hizmet verdik. Ürettik. Ülkeye kazanç
sağladık. Yine çalışmak istiyoruz. 
  
Ama insan gibi, onurumuzla çalışmak istiyoruz. Haklarımızı kaybetmeden, başka bir kamu kuruluşunda çalışmak
istiyoruz. Yarın korkusu olmadan, borç harç içine düşmeden, namerde muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz. 
  
Geceleri sıcak yatağınıza yattığınızda, başınızı yastığa koyduğunuzda, kar ve yağmur altındaki biz TEKEL
emekçilerini düşünün. Dondurucu soğukta, çocuklarının rızkı için haykıran kadın emekçilerin seslerini duyun. 
Evlerinde endişe ve gözyaşı içinde annelerinin yolunu gözleyen çocuklarımızı düşünün. Onlar sizin vicdanınızdır. 
  
Bizi duyun. Derdimize çare arayın. Kadın ve ana yüreği ile bu sese kulak verin. Bizi 4/c sefaletine mahkum 
ettirmeyin. 
  
Taleplerimizin kabul edilmesi için devreye girmenizi, kadın olarak bize destek olmanızı bekliyoruz. Saygılarımızla.
KADIN TEKEL İŞÇİLERİ 
 
Etiketler:  GÜLEmine ERDOĞAN , Hayrünnisa , kadın emekçiler , Kadın Milletvekilleri , TEKEL emekçileri 
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TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK İÇİN IUF İLE ULUSLARARASI KAMPANYA BAŞLATTIK / 
Haber Tarihi : 18.12.2009 12:08:39  

 

  

Üst örgütümüz Uluslararası Gıda Federasyonu IUF ile Tekel işçilerinin eylemine destek için 
uluslararası kampanya başlattık. 

Ankara’da 15 Aralık’tan itibaren gerçekleştirdiğimiz haklı eylem bilgilerini üyesi 
bulunduğumuz Uluslararası Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri Sendikası IUF ile paylaştık ve 
uluslararası destek kampanyası başlattık. Hükümeti Tekel işçilerine karşı adil muameleye 
davet eden e-postada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hitap edilerek 12.000 Tekel 
işçisinin özlük hakları korunarak diğer kamu işletmelerine transferi talep edilmektedir. 

Uluslararası kampanyaya destek olmak için aşağıdaki link vasıtasıyla göndereceğiniz e-
postalar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Başbakanlık Basın-Yayın Dairesi ve Devlet 
Personel Dairesi Başkanlığına gidecektir. 

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=463 
 
Your name:  İsminiz 
Your email:  E-Posta adresiniz 
Your union/organization: Çalıştığınız Kurumun adı     
Country:  Ülkeniz 

Desteklerinizi bekliyoruz. 

 
Etiketler:  12.000 Tekel işçisi , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , IUF , özlük hakları , Tekel işçilerinin eylemine 
destek , Uluslararası Gıda Federasyonu 
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TEKEL İŞÇİLERİNE UYGULANAN VAHŞETTİR! ŞİDDETLE KINIYORUZ! / Haber Tarihi : 
18.12.2009 11:32:42  

 

 

            Özlük haklarını aramak için üç gündür Ankara’da eylem yapan TEKEL işçilerine polis müdahale etti. Hem 
de en sert en acımasız şekilde. Aralık ayının soğuğunda, biber gazıyla havuza sürdü, yerlerde sürükledi. 

             Sırtında battaniyesi elinde pankartından başka hiçbir şeyi olmayan, “demokratik hak arayışı” içindeki 
işçiye yine en acımasız yöntemler layık görüldü. 
  
            Bu yapılan vahşettir, şiddettir. İnsanlık dışıdır. Şiddetle ve nefretle kınıyoruz! 
  
            Ankara Valisinin “provokasyon” açıklaması, suçluluk telaşıyla yapılan bir savunma gayretidir. Asla gerçeği 
yansıtmamaktadır. 
  
            TEKEL işçilerinin tek yaptığı demokratik hak arayışıdır. 
  
            Güvenlik güçlerinin, işçilere yönelik bu acımasız, ölçüsüz ve hiçbir insani değere sığmayan tavrı, 
demokrasiye ve insan haklarına yapılan bir saldırıdır. 
  
            Abdi İpekçi Parkı’nda bizlere destek verdikleri için, polisin vahşi saldırısına maruz kalan değerli 
milletvekillerimize hem geçmiş olsun diyor, hem de dayanışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
            

TEKGIDA-İŞ, yöneticileri ve tüm üyeleri ile TEK YÜREK! Mücadelemiz sürecektir. 
  
 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , Bu yapılan vahşettir , demokratik hak arayışı , Özlük hakları , TEKEL işçileri 
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TEKEL İŞÇİLERİNİN HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ / Haber Tarihi : 
18.12.2009 11:47:34  

 

         TEKEL İŞÇİLERİNİN HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ 
        AKP HÜKÜMETİNİ UYARIYOR VE EMEĞİN SESİNE KULAK VERMEYE  ÇAĞIRIYORUZ 
  
AKP hükümetinin emek karşıtı uygulamaları son günlerde tırmanışa geçti. Hak arayan işçilere, çalışanlara karşı 
uygulanan şiddet ve bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın sendikalara yönelik kabul edilemez beyanları 
bu emek karşıtı tutumun yeni örnekleridir. 
  
Tekgıda-İş Sendikası üyesi 12 bin Tekel işçisi hak mücadelesi için günlerdir Ankara sokaklarında direniyor. 
Hükümet Tekel işçilerini 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 4-C maddesi kapsamına almak istiyor. 4-C statüsü 
yılda 10 ay çalıştırmayı öngören, düzensiz, örgütsüz, güvencesiz ve düşük ücretli bir çalışma statüsüdür. Tekel 
işçileri bu eğreti istihdam biçimini kabul etmiyor, güvenceli, kadrolu ve örgütlü çalışmak istiyor. 
  
Tekel işçilerinin sesine kulak verilmeli ve 4-C ısrarından vazgeçilmelidir. Dahası halen özelleştirme mağduru 
olarak 4-C statüsünde çalışan onbinlerce işçi çalıştıkları kurumlarda kadroya alınmalı ve mağduriyetlerine son 
verilmelidir.  
  
Hükümetin Tekel işçilerine yönelik aşağılayıcı tutumunu, “yan gelip yatma” söylemini ve emekçilere yönelik 
şiddeti ve polis devletini çağrıştıran uygulamalarını kabul edilemez buluyoruz. Aynı anlayışın ürünü olarak 
polisin, Ankara’da Tekel işçilerine sert bir şekilde müdahale etmesini ve içerisinde Tekgıda-İş Sendikası 
yöneticilerinin de olduğu bir grup işçinin göz altına alınmasını şiddetle kınıyoruz. 
  
Özelleştirmenin ve kamunun tasfiyesinin acı ve yıkıcı sonuçları ortadayken, demokratik açılım projelerinin 
tartışıldığı şu günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da işsizliği daha da artıracak yeni özelleştirme girişimlerini, 
binlerce işçinin mağdur edilme hazırlıklarını ciddi bir toplumsal yıkım hazırlığı olarak görüyoruz. Hükümeti, 
gündemdeki şeker ve enerji sektöründeki özelleştirme girişimlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz. 
  
Hak arayan itfaiye işçilerine, sendikal hakları için mücadele eden demiryolu emekçilerine reva görülen 
uygulamaları demokratik sosyal hukuk devleti ile bağdaştıramıyoruz. Emekçilere ve sendikalara yönelik bu 
saldırgan ve hiçe sayan tutumun toplumsal barışı zedelediğine ve gerilimi tırmandırdığına inanıyoruz. Hükümet 
bu yoldan vazgeçmeli işçinin sesine kulak vermeli ve gereğini yapmalıdır. 
  
Hükümetin emek karşıtı ve bütün dünyada iflas etmiş piyasacı ve neoliberal politikalarına karşı sendikaların 
ortak duruşu ve kararlılığı büyük önem taşıyor. Bu konuda en büyük görev konfederasyonumuz Türk-İş’e 
düşmektedir.   
  
Türk-İş Yönetim Kurulumuzu bütün üye sendikaların ortak davranışını sağlayacak, bir kolektif mücadele hattı, 
politikası ve stratejisi oluşturmaya ve acilen yaşama geçirmeye çağırıyoruz. Konfederasyonumuz Türk-İş sadece 
üye sendikaların değil diğer emek örgütlerinin de ortak mücadele hattı etrafında birleşmesi için çaba harcamalı, 
Konfederasyon olmanın, ülkenin en büyük emek örgütü olmanın gereğini yerine getirmelidir. 
  
Genel Merkezi İstanbul’da bulunan Türk-İş’e bağlı sendikalar olarak hak mücadelesi veren Tekel işçilerinin ve 
diğer emekçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor ve hükümeti emek karşıtı uygulama ve 
politikalarına son vermeye çağırıyoruz.  
  
Ülkemizde giderek bozulmaya başlayan toplumsal barışın yeniden sağlanmasına, demokrasi,  barış, eşitlik ve 
kardeşlik duygularının pekişmesine en önemli katkıyı emeğin birleştirici gücünün sunacağına inanıyor, herkesi 
sağduyulu ve demokratik olgunlukta davranışlarda bulunmaya çağırıyoruz. 
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TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK İÇİN IUF İLE ULUSLARARASI KAMPANYA BAŞLATTIK / 
Haber Tarihi : 17.12.2009 17:56:52  

 

  
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  
Petrol-İş Sendikası               Toleyis Sendikası       Kristal-İş Sendikası 
Hava-İş Sendikası                Tümtis Sendikası       Türkiye Deri-İş Sendikası 
Tekgıda-İş Sendikası           Basisen Sendikası     Türkiye Gazeteciler Sendikası 

 
Etiketler:  12 bin Tekel işçisi , 4-C statüsü , AKP HÜKÜMETİ , hak mücadelesi , sendikal hak , Tekel işçileri 

Üst örgütümüz Uluslararası Gıda Federasyonu IUF ile Tekel işçilerinin eylemine destek için 
uluslararası kampanya başlattık. 

Ankara’da 15 Aralık’tan itibaren gerçekleştirdiğimiz haklı eylem bilgilerini üyesi 
bulunduğumuz Uluslararası Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri Sendikası IUF ile paylaştık ve 
uluslararası destek kampanyası başlattık. Hükümeti Tekel işçilerine karşı adil muameleye 
davet eden e-postada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hitap edilerek 12.000 Tekel 
işçisinin özlük hakları korunarak diğer kamu işletmelerine transferi talep edilmektedir. 

Uluslararası kampanyaya destek olmak için aşağıdaki link vasıtasıyla göndereceğiniz e-
postalar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Başbakanlık Basın-Yayın Dairesi ve Devlet 
Personel Dairesi Başkanlığına gidecektir. 

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=463 
 
Your name:  İsminiz 
Your email:  E Posta adresiniz 
Your union/organization: Çalıştığınız Kurun adı     
Country:  Ülkeniz 

  

Desteklerinizi bekliyoruz. 
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EMNİYETİN AÇIKLAMASIYLA FOTOĞRAFLAR ÇELİŞİYOR / Haber Tarihi : 18.12.2009 
11:42:35  

 

Etiketler:  12.000 Tekel işçisi , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , IUF , özlük hakları , Tekel işçilerinin eylemine 
destek , Uluslararası Gıda Federasyonu 

Tekel işçilerinin Abdi İpekçi Parkı'nda üç gündür devam eden eylemine polis müdahale etti. Biber gazından 
milletvekilleri de etkilendi. Emniyetin tutanağıyla çekilen fotoğraf birbirini yalanlar nitelikte... 

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün çıkan olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak 
üzere hazırladığı tutanak: 
 
Polisin hazırladığı tutanakta, 15 milletvekilinin saat 15.00 civarında bir yayın aracı içerisinde Sağlık Bakanlığı 
önüne geldiği belirtildi. 
 
''Gösteri nedeniyle tedbir alan trafik görevlilerinin aracın içeri giremeyeceği uyarısında bulunduğu'' ifade
edilen tutanakta, ''bu sırada bazı milletvekillerinin görevlilerle tartıştığı'' ileri sürüldü. 

 
Milletvekillerinin, göstericilerin bulunduğu Abdi İpekçi 
Parkı'na girmesinin ardından yetkililerce megafonla 
''eylemin kanunsuz olduğu'', ''böyle devam 
ettirilmesi durumunda müdahalede bulunulacağı'' 
uyarısının defalarca yapıldığı kaydedilen tutanakta, 
''Müdahaleden kısa bir süre önce 'Bu saat itibariyle 
müdahale yapılacaktır, lütfen milletvekillerimiz, 
basın mensupları alandan ayrılsınlar' diye tekrar 
anonsta bulunulduğu'' anlatıldı. 
 
Tutanakta, ''Polisin müdahaleye hazırlandığı sırada 
bazı milletvekillerinin panzerlerin önüne geçerek 
polisi engellemeye çalıştığı'' ve ''müdahale esnasında 
CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın bir polis 
memurunun elinde bulunan 'model 5' adı verilen gaz 
sıkan aparatı engellemeye çalıştığı, bu nedenle söz 
konusu milletvekilinin gaza maruz kaldığı'' savunuldu. 
 EMNİYETİN AÇIKLAMASIYLA FOTOĞRAFLAR 

Sayfa 155 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



BAYKAL &acute;AKP PKK İLE TEKEL EYLEMİNİ KARIŞTIRDI&acute; / Haber Tarihi : 
18.12.2009 11:16:15  

 

Tutanakta ayrıca, yetkililer aracılığıyla üç gün boyunca 
işçilerin, yöneticilerin ve sendika temsilcilerinin, bazı 
grupların kendilerini provoke ettikleri doğrultusunda 
uyarılarda da bulunulduğu'' belirtilen tutanakta, bazı 
milletvekillerinin ''müdahaleyi engellemeye yönelik 
barikatın önünde durarak, polislerin görevini yapmasını 
engellediği'' ileri sürüldü. 
 
Bu arada Emniyet Amiri C.A, Çankaya Merkez 
Karakolu'na giderek, ''CHP Balıkesir Milletvekili Ergün 
Aydoğan'ın kendisini darp ettiği'' yönünde ifade verdi. 
 
C.A'nın ''Milletvekillerinin, göstericilerin bulunduğu 
alana girmek isterken Aydoğan'ın, kendisini elinden 
yaraladığını'' söyledi. 
 
Emniyet amirinin ifadesinin Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderileceği bildirildi. 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , Ankara Emniyet 
Müdürlüğü , Biber gazı , Tekel işçileri 

ÇELİŞİYOR 

Tekel işçilerinin Abdi İpekçi Parkı'nda üç gündür 
devam eden eylemine polis müdahale etti. Biber 
gazından milletvekilleri de etkilendi. 

Anadolu Ajansı dün akşam Ankara Emniyeti'nin olayla 
ilgili tutanağını servis etti. Bu tutanağa göre vekiller 
uyarıldıkları halde alana girmiş ve biber gazını arbede 
esnasında yemişlerdi.   
 
Tutanakta ''müdahale esnasında CHP İstanbul 
Milletvekili Çetin Soysal'ın bir polis memurunun 
elinde bulunan 'model 5' adı verilen gaz sıkan aparatı 
engellemeye çalıştığı, bu nedenle söz konusu 
milletvekilinin gaza maruz kaldığı'' savunuldu. 

Oysa sabah saatlerinde gelen fotoğraf Emniyet'in 
tutanağını yalanlıyor. O esnada çekilen fotoğrafa 
göre polis elindeki gazı vekilin tam gözünü 
sıkarken görülüyor... 

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "PKK gösterisine hoşgörü, ama demokratik haklarını talep edenlere
biber gazı, saldırı ve dayak çok üzüntü verici bir olay" dedi.  

Deniz Baykal, Mevlana'nın 736. Vuslat Yıl Dönümü etkinliklerine katılmak için hava yoluyla Konya'ya geldi.
Baykal, Konya Atatürk Havaalanı'nda gazetecilerin TEKEL işçilerinin eylemleriyle ilgili soruları üzerine, "Ankara'da 
çok acı olayların yaşandığı" söyledi.  
 
TEKEL işçilerinin taleplerini duyurabilmek için demokratik bir anlayış, hukuka saygılı bir yaklaşım içinde
Ankara'da toplandıklarını ve gösteri yaptıklarını ifade eden Baykal, "Sorunlarına dikkati çekmeye çalışıyorlar.
Fakat maalesef onlara karşı iktidarın takındığı tavır çok üzüntü verici olmuştur. Yani bir süre önce harçların
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TEKEL İŞÇİLERİNİN EYLEMİ SİZİ UTANDIRDI MI ? / yavuz.semerci@gazeteport.com / 
Haber Tarihi : 18.12.2009 11:06:22  

 

yüksek olduğunu ifade eden öğrencilere, daha sonra kamu çalışanlarına yönelik olarak sergiledikleri gibi bugün 
de TEKEL çalışanlarına acımasızca coplarla saldırmışlardır. Dövmüşlerdir. Suya atmışlardır. Gaz sıkmışlardır" diye
konuştu.  
 
Baykal, TEKEL işçilerine, onlarla dayanışma içinde olan ve orada bulunan milletvekillerine ilk kez uzun süreden
beri böyle "acımasızca" bir uygulama gerçekleştirildiğini kaydederek, "Tabii elinde PKK bayraklarıyla sokakta 
yürüyüş yapan, silah, taş, yakıcı madde taşıyan, vitrinleri tahrip eden insanlara sergilenen anlayış ve hoşgörü ile 
demokratik haklarını kullanmak isteyen, kimseye saldırmayan, vitrin kırmayan, kimseyi yaralamayan sadece kendi 
sorununa dikkati çekmeye çalışan insanlara yapılan muamele arasındaki farklılık elbette kamuoyunun
dikkatinden kaçmamıştır. Çok acı bir olay" dedi.  
 
"Devlete güven, hukuka ve yasaya saygının ciddi ölçüde tahrip edildiğini" dile getiren Baykal, "PKK gösterisine
hoşgörü, ama demokratik haklarını talep edenlere biber gazı, saldırı ve dayak çok üzüntü verici bir olay. O
insanlar kimseye saldırmıyor. Sorunlarına dikkati çekmek için kendilerini sıkıntıya sokmaya göze alıyorlar, suya 
atlıyorlar. Kamuoyu fark etsin 'burada bir acı var, ıstırap var, bunu anlasın' diye demokratik bir hak kullanıyorlar"
ifadelerini kullandı. 
 
Baykal, "Onlara ve milletvekillerine yönelik bu tavır, bu iktidarın artık hukuk ve demokrasi anlayışının ötesinde
şiddeti, zorbalığı kendi takdirine göre herkese tatbik etme noktasına geldiğini bize gösteriyor. Çürüyen
iktidarların geldiği bir noktadır bu. Türkiye'de Hükümet'i bu duruma düşmüş görmekten büyük üzüntü 
duyuyorum" dedi. 

 
Etiketler:  demokratik haklarını kullanmak , hukuka ve yasaya saygı , PKK gösterisine hoşgörü , TEKEL işçileri 

12 bin Tekel işçisinin sokağa dökülmesini nasıl değerlendirelim? 
Özelleştirme karşıtlığının bir yansıması mı yoksa özelleştirme uygulamalarındaki yanlışlığın sokağa
yansıyan hali mi? 
 
İkisi arasında büyük fark var. Kafalarımızı karıştıran  da bu! 

Özelleştirmeye kimileri sadece devletin açıklarını kapatmak için elde edilen gelir olarak görüyor. Bir adım öteye
geçip, “devlet sanayi ve ticari hayattan çekilsin de nasıl çekilirse çekilsin. En yüksek parayı verene işletmeler, 
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lisanslar  satılsın” diyebiliyor. 

Kabul etmek gerekir ki devletin sanayi ve ticaret hayatından çekilmesi, serbest piyasa ekonomisinin denetimi ve
düzenlemesiyle ilgilenmesi hepimizin çıkarına. Ancak özelleştirmeyi gerçekleştirirken, istihdam boyutunu 
unutmak, ranta teslim olmak vahşilikle bile açıklanamayacak bir suç…  
 
Tekel’nin satışında yaşanan skandal budur. 

Tekel biliyorsunuz, varlık yöntemiyle özelleştirildi. 
 
146 yıllık Tekel tam 17 dakikalık  bir ihale ile 1 milyar 720 milyon ABD Doları karşılığında British American 
Tobacco (BAT) şirketinin oldu.  Bu şirket Türkiye’de Camel’i üretiyor ve pazar payı o gün yüzde 10’lardaydı.  
Onların ihtiyacı olan sadece ve sadece Tekel’in Samsun, Tekel 2000, Maltepe markalarıydı. İşçileri, fabrikaları, 
depoları istemiyorlardı. Çünkü üretim için sadece isim hakkı yeterliydi. Gerisi zaten vardı.   
 
Diğer teklif veren firmalar ise Tekel’in fabrikalarını da işçilerini de istiyorlardı. Ve BAT’tan daha düşük rakam teklif 
ettiler. İşçilerin büyük kısmını çalıştırma garantisi veriyordu. Hükümet parayı tercih etti. İşçileri makine ile aynı 
değerde tuttu. İşçiler Tekel’de kaldı, Tekel’i tekel yapan markalar satıldı. 

Bugün ne oluyor? 
 
Dün insansız özelleştirmeyi kutsayanlar, paranın önünde düğmelerini ilikleyenler şimdi bu işçilerden kurtulmanın
yollarını arıyor. “Susun, konuşmayın, sessiz kalın, zaten sizlere hiç iş yapmadan para ödüyoruz, yazık değil mi bu 
devlete” argümanını kullanarak bu yıl sonuyla iş akitlerini bitiriyorlar.  2 ay yat, 10 ay asgari ücretle çalışma 
imkanı getiriyorlar. Dalga geçer gibi… 
 
Pek çoğumuz bankamatiğe mahkum edilerek onurları zedelenen, çalışmadan ücret alınmaya mahkum edilen bu 
kişileri suçlama eğilimindeyiz. 
Halbuki çözüm özelleştirme sırasında vardı. İstihdam yaratacak bir alıcı tercih edilebilirdi. 

Doğu Avrupa ülkeleri özellikle Doğu Almanya’da yapılan özelleştirmelerdeki uygulamayı hatırlatarak konuyu
kapatayım. 
 
Özelleştirilecek kuruluş en çok parayı verene değil, puanı en yüksek olan adaya verildi. 
Yani bir puanlama sistemi uygulandı. 
 
Yeni yatırım yapacak mısın? Evet. Al sana 5 puan. İşçileri çalıştıracak mısınız? Kaçını çalıştıracaksın? Verilen yanıta 
göre al sana 5 puan, 10 puan denildi. 

Sonra tüm adayların puanları toplandı ve en yüksek puanı alan yarışın galibi oldu, kamu kuruluşunu devraldı. 
 
 Yani devlet işçilerini bankamatiğe mahkum etmektense, onurlarıyla çalışma hakkını kazanacakları yöntemi 
uyguladı. Türkiye ise yeşil alan yapmak yerine Hazine arazilerini iş merkezlerine çeviren, özelleştirmeyi bütçe 
açıklarını kapatmak için kullanan, istihdama önem vermeyen bir politikanın esiri olarak yaşamaya devam ediyor.
Tekel işçilerini suçlayabilirsiniz. Bana göre onların suçu; durduk yere günahımızı, suçlarımızı bize hatırlatarak
utandırmaları. Utanmasını biliyorsanız tabii… 

 
Etiketler:  12 bin Tekel işçisi , özelleştirme uygulamaları , Tekel’in fabrikaları , Tekel’nin satışı 
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GENEL BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİLERİMİZ SERBEST / Haber Tarihi : 17.12.2009 
20:52:48  

 

TEKEL İŞÇİLERİ GENEL BAŞKANLARINI YALNIZ BIRAKMIYOR. HEPSİ BİRLİKTE 
GÖZALTINA ALINMAK İSTİYOR! / Haber Tarihi : 17.12.2009 16:45:10  

 

TEKEL işçilerinin eylemlerine aşırı şiddet kullanarak müdahale eden güvenlik güçlerince gözaltına alınan Genel 
Başkanımız Mustafa TÜRKEL, Genel Sekreterimiz Mecit AMAÇ, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Recep Ali ÇELİK 
ve Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa AKYÜREK serbest bırakıldılar. 

 Gözaltına alınan 50’ye yakın üyemizin sorguları devam ediyor. 
  
Genel Başkanımız Mustafa TÜRKEL, serbest bırakılmasının ardından TÜRK-İŞ binasında bekleyen TEKEL işçilerine 
hitap etti. 
 
Etiketler belirtilmedi. 

TEKEL İŞÇİLERİ  GENEL BAŞKANLARINI YALNIZ BIRAKMIYOR.  
HEPSİ BİRLİKTE GÖZALTINA ALINMAK İSTİYOR! 
  
  
Emniyet güçlerinin Genel Başkanımız Mustafa TÜRKEL ve bazı yöneticilerimizi gözaltına 
alınması üzerine, eylemci TEKEL işçileri hep birlikte emniyete giderek gözaltına alınma talebinde 
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GENEL BAŞKANIMIZ VE YÖNETİCİLERİMİZ GÖZALTINDA / Haber Tarihi : 17.12.2009
16:38:21  

 

bulundu. 
  
TEKEL İŞÇİLERİ için ya hep beraber, ya hiçbirimiz!  
  
Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. 

  

 
Etiketler:  GÖZALTINA ALINMAK İSTİYOR , TEKEL İŞÇİLERİ 

Polis, üç gündür Ankara’da eylem yapmakta olan TEKEL işçilerin yine aşırı şiddet kullanarak 
müdahale etti.  
  
Genel Başkanımız Mustafa TÜRKEL, Genel Sekreterimiz Mecit AMAÇ, Genel Teşkilatlanma 
Sekreterimiz Recep Ali ÇELİK, Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa AKYÜREK ve örgütlenme
uzmanımız Metin BAŞDEMİR emniyet güçleri tarafından göz altına alındı. 
  
Çok sayıda üyemiz de yapılan müdahaleden olumsuz etkilendi. 
  
Emniyet güçlerini şiddetle kınıyoruz! 
  
Gelişmeler an be an takip ediliyor. 
 
Etiketler:  Emniyet güçleri , Genel Başkanımız Mustafa TÜRKEL , TEKEL işçileri 
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TÜRK-İŞ:  SALDIRI İNSANLIK DIŞI  / Haber Tarihi : 17.12.2009 19:39:59  
 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, hak arama eylemlerini Abdi İpekçi Parkı’nda sürdüren TEKEL işçilerine karşı yapılan 
saldırıyı kınadı. Yönetim Kurulu açıklamasında,şöyle denildi:  

“Ekmek parası için Türkiye’nin dört bir tarafından yollara düşüp, Ankara’ya hak aramaya gelen ve 15 Aralık 2009 
tarihinden beri soğuk yağmur demeden Hükümete sesini duyurmaya çalışan TEKEL işçilerine yönelik güvenlik 
güçlerinin yaptığı müdahale içerdiği şiddet boyutuyla insanlık dışıdır. 

Bu müdahalede TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Tek Gıda-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Türkel ile birlikte 
çok sayıda TEKEL işçisi, milletvekillerinin gözleri önünde gözaltına alınmıştır. Hak arayan savunmasız insanlara 
tazyikli su sıkılarak, biber gazı kullanılarak, medya mensuplarının görevlerini yapmaları engellenerek,  Türkiye’yi 
utandıran tavırlar bir kez daha sergilenmiş, işçilere karşı orantısız güç kullanılmış, Abdi İpekçi parkı bir 
cehenneme çevrilmiştir.  
  
Ankara’yı bir  ‘korku şehri’ haline getiren müdahalenin ve uygulanan şiddetin dozunu haklı gösterebilecek hiçbir 
gerekçe yoktur. 

TÜRK-İŞ, uygulanan şiddeti kınamakta, gözaltına alınan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel ile TEKEL 
işçilerinin hemen serbest bırakılmasını talep etmektedir.”    
  
                                                                      TÜRK-İŞ Basın Bürosu 
  

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , Ekmek parası , hak arama eylem , TEKEL işçisi , TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu 
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TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ SENDİKASINDAN DESTEK / Haber Tarihi : 17.12.2009 19:47:22  
 

TEKEL İŞÇİLERİNİN HAKLI DİRENİŞİNDE TEKGIDA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI VE TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ 
MUSTAFA TÜRKEL'İN GÖZ ALTINA ALINMASINI ŞİDDETLE KINIYORUZ!... 

Yurdun dört köşesinden gelerek, ekmek mücadelesi sürdüren TEKEL işçilerinin haklı eylemleri, Demokratik bir 
ülkenin polisine yakışmayan sert müdahalesiyle durdurulmak, hak arama mücadelesinin önü kesilmek istenmiş, 
Direnişçi işçiler , sendikacılar ve milletvekilleri biber gazı, göz yaşartıcı gazlar , panzerlerin tazyikli sularıyla 
dağıtılmıştır. 

20 milletvekilin tüm uyarılarına rağmen polisin biber gazı ve panzerlerin tazyikli sularla müdahaşesi, birçok Tekel 
işçisiyle birlikte, TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa TÜRKEL'in göz altına alınması 
toplumsal barış adına son derece düşündürücüdür... 

Sayın Mustafa TÜRKEL'in ve işçilerin gözaltına alınmasını ve polisin sert tutumunu şiddetle kınıyor, Mustafa 
TÜRKEL'in ve Tekel işçilerinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. 

Saygılarımızla, 

T. ÇİMSE-İŞ SENDİKASI - GENEL YÖNETİM KURULU 

 
Etiketler:  biber gazı , göz yaşartıcı gazlar , Mustafa TÜRKEL , panzerlerin tazyikli suları , TEKEL işçileri 
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DİSK&acute;TEN TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK / Haber Tarihi : 17.12.2009 19:32:44  
 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin, Tek Gıda-İş üyesi TEKEL işçilerine yapılan saldırıya ilişkin açıklaması: 

 AKP gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi! İŞÇİ SINIFI BU HAKARETİ KABUL ETMEYECEKTİR! 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin, Tek Gıda-İş üyesi TEKEL işçilerine yapılan saldırıya ilişkin açıklaması: 
  
  
AKP gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi! 
İŞÇİ SINIFI BU HAKARETİ KABUL ETMEYECEKTİR! 
  
  
15 Aralık 2009 Salı günü, haklarını aramak için AKP Genel Merkezi önünde toplanan binlerce TEKEL işçisi, panzer, biber gazı ve coplarla 

zor kullanılarak dağıtıldı. 
  
Bugün Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’nda toplanan işçilere ikinci kez vahşice saldıran polis, Türkiye’de iktidarın emekçilere dönük yüzünü

yeniden yansıttı. Binlerce işçi polis copuyla dağıtıldı; Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel’in yanısıra sendika yöneticileri ve işçiler

gözaltına alındı. 
  
Hükümetin işçilere yönelik tahammülsüz ve vahşi tutumunu şiddetle kınıyoruz! 
  
Başta Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel olmak üzere gözaltına alınan işçiler derhal serbest bırakılmalı; hükümet işçilerden özür

dilemelidir. 
  
İşçilerin haklı taleplerini sürekli olarak duymazdan gelen, acımasızca saldıran hükümetin bu tutumunu protesto etmek ve uyarmak için

DİSK’in bir saatlik iş bırakma eylemine hazır olduğunu Türk-İş yönetimine ve sınıf kardeşlerimize duyuruyoruz. 
  
Haklarını alıncaya kadar yanlarındayız! 
 
Etiketler:  AKP gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi , İŞÇİ SINIFI BU HAKARETİ KABUL ETMEYECEKTİR 
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TBMM GENEL KURULU GERİLDİ KONU TEKEL / Haber Tarihi : 17.12.2009 18:42:21  
 

ANKARA (ANKA) - TBMM Genel Kurulu gerildi. AKP ile CHP’liler arasında karşılıklı küfürler ve suçlamalar havada 
uçuştu. AKP ile CHP’li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdüler, yumruklar son anda engellendi. CHP Grup 
Başkanvekili Kemal Anadol’un AKP’lilere, “Bu Meclis’te şerefsizler var” demesi üzerine Genel Kurul’daki 
hareketlilik daha da arttı. 

Tekel işçilerinin eylemine destek vermek üzere Abdi İpekçi Parkı’na giden yaklaşık 15 CHP’li milletvekilinin polis 
engeline takılması ve üzerlerine biber gazı sıkılmasını Genel Kurul’a taşıyan CHP iler ile AKP’liler arasında 
gerginlik yaşandı. 

TBMM Genel Kurulu’nda, Adalet ve Milli Savunma Bakanlığı’nın 2010 Mali Yılı Bütçelerinin görüşülmeleri 
sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Anadol, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Tekel işçileri Ankara’da 
AKP Genel Merkezi’nin önünde daha sonra Abdi İpekçi parkında sorunlarını dile getirmek için uğraştıklarını 
anlatarak şöyle dedi: 

“Herhangi bir bakan ve iktidar mensubu gitmedi. Bugün milletvekili arkadaşlarımız işçilerin dertlerini dinlemek 
üzere oraya gittiler. Arkadaşlarımız milletvekili olduklarını söylemelerine rağmen polisler tarafından üzerlerine 
gaz su sıkıldı. Arkadaşlarımız yaralandı. Hallerine bakın. İmralı’dakinin barış elçisi diye gelenleri içeri sokanlar, bu 
ülkenin işçisine destek veren milletvekilleri parkın içine almadılar. Habur’da gösterilen müsamanın binde biri 
milletvekili işçilerimize gösterilmiyor. Bütün işçilere terör uygulandı. ” sözleri üzerine, AKP sıralarından sert 
sözlerle tepkiler geldi. 

Bunun üzerine AKP ve CHP’li milletvekilleri arasında karşılıklı küfürleşmeler yaşandı. 

Genel Kurul’da gerginliğe yol açan diyalog şöyle gelişti: 

AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi'nin, "doğru konuş sus … yoksa.." sözleri üzerine; 

CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun, Sivas Milletvekili Melik Ejder Özdemir, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk 
ayağa kalkarak setr sözlerle tepki gösterdiler. AKP’li Çerçi CHP’lilerin üzerine yürümeğe çalıştı. AKP ve CHP 
milletvekilleri arasında gruplar halinde küfürleşmeye varan atışmalar yaşanırken, Oturumu yöneten Meclis 
Başkanvekili Güldal Mumcu’nun, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a dönerek, “Sizde bu olayı kınıyor 
musunuz?” diye sordu. Bunun üzerine AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, “Kendine gel burası CHP 
kürsüsü değil” sözleri üzerine oturduğu yerden ayağa kalkan Kemal Anadol, “Bu Meclis’te şerefsizler var, burada 
durulmaz” diye bağırınca Genel Kurul’da gerginlik daha da arttı. AKP ve CHP’li milletvekilleri gruplar halinde 
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İNADINA İŞKENCE İNADINA KÖTÜLÜK / Haber Tarihi : 17.12.2009 18:53:09  
 

birbirlerinin üzerine yürümeğe başladılar. Yumruklar son anda önlenirken, oturuma ara verildi. 

Ancak, tartışma da devam etti. AKP’li Göktaş’ın, “Şerefsiz sizsiniz ulan” sözlerine CHP’liler, “Ulan senin babandır, 
şerefsiz de sensin” diyerek karşılık verdi. 

CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü AKP’li Göktaş’ın üzerine yürümeye kalkınca Genel kurul salonu iyice karıştı.

Milletvekilleri ayrı gruplar halinde birbirleriyle bir süre karşılıklı sataşmaya devam ettiler. MHP’lilerin araya 
girmesiyle sakinleştiler. (ANKA) 

 
Etiketler:  AKP ve CHP’li milletvekilleri , CHP Manisa Milletvekili , Genel Kurul’da gerginlik 

CHP’liler, Abdi İpekçi Parkı’nda üç gündür eylem yapan Tekel işçilerine polisin biber gazı ve suyla müdahale
etmesine sert tepki gösterdi 
 
ANKARA (ANKA) –CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek Tekel işçilerine polisin su ve biber gazıyla müdahale
edilmesini kınayarak “Başbakan inadına demokrasi diyordu. Meydanlarda demokrasiden bahsetmek kolay. Abdi
İpekçi’de gördüklerimiz inadına işkence inadına kötülük” diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet
Selvi, Abdi İpekçi Parkı’nda işçilere ve CHP’li milletvekillerine yönelik biber gazlı saldırıyı ‘skandal’ olarak
nitelendirdi. 

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi ile TEKEL işçilerinin eylemine destek
vermek üzere Abdi İpekçi Parkı’na giden bir grup milletvekili Meclis’te düzenledikleri basın toplantısıyla, polisin 
Tekel işçilerine sert müdahalesini kınadılar. 

-SOYSAL BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ- 

Basın toplantısına, Abdi İpekçi Parkı’nda polisin biber gazıyla işçilere müdahalesinden etkilenen İstanbul
Milletvekili Çetin Soysal da katıldı. Biber gazı nedeniyle yüzünün ve gözlerinin kızardığı görülen Soysal kısa bir
süre sonra basın toplantısı salonundan ayrıldı. 

 -“İÇİŞLERİ BAKANINI ARADIK BULAMADIK”- 
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, Tekel işçilerinin sorunlarını anlatmak üzere Abdi İpekçi Parkı’nda 
eylem yaptığını, CHP’li milletvekilleri olarak da onlara kumanya götürmek istediklerini söyledi. Emniyet 
güçlerinin CHP’li milletvekillerinin işçilere götürmek istedikleri kumanyayı almadığını söyleyen Selvi, amaçlarının
sorun yaratmak değil, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözümüne katkıda bulunmak olduğunu ifade 
etti. Emniyet güçlerinin TEKEL işçilerinin eylemi nedeniyle ciddi tedbirler aldığını vurgulayan Selvi, emniyet 
amirleriyle yaptıkları görüşmede, amaçlarının işçilere kumanya götürmek olduğunu söylemelerine rağmen içeri 
alınmadıklarını ve bunun üzerine de İçişleri Bakanı’nı aradıklarını kaydetti. Bakan Atalay’a ve emniyet müdürüne 
tüm aramalarına rağmen ulaşamadıklarını ifade eden Selvi, “Ne yazık ki hiç kimseyi bulamadık. Pis su, çamurlu
su, Türkiye cumhuriyetinin milletvekilleri, dokunulmazlığı olan milletvekillerine de olmak üzere korkunç bir 
saldırı. Ardından tükenmek bilmez bibergazı. Halen yerde yatan işçiler var. Sendikacılar içeri alınıyor. Baskıyı 
artıran, şiddeti hiç acımadan kullanan bir iktidar” diye konuştu. 

-“SALDIRIYI KINIYORUM”- 

Abdi İpekçi Parkı’nda yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanı’nın aradığını ve ‘haberinin olmadığı’nı söylediğini 
belirten Selvi, “Kendisine bu bir skandaldır dedim. Milletvekillerine işçilere yapılan bu saldırıyı kınıyorum. 
Milletvekillerine böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Bu ülkenin yönetiminde olanlar, bu insanların
sorunlarını çözmek üzere girişimde bulunmalılar” dedi. 

-“BİBER GAZINI SOYSAL’IN GÖZÜNE SIKTILAR MALİK ECDER ÖZDEMİR DE SUYA DÜŞTÜ”- 

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek ise Abdi İpekçi Parkı’nda polisin Tekel işçilerine müdahalesinden en çok
etkilenen milletvekillerinin Çetin Soysal olduğunu belirtti. Tekel işçilerinin üç gündür eylemine devam ettiğini,
kendilerinin de büyük bir sorumluluk duygusu içinde işçilere yardım olmak için Abdi İpekçi Parkı’na gittiklerini 
kaydeden Özyürek 6-7 bin işçi için hazırladıkları kumanyayı götürdüklerini ancak polisin kumanyaların işçilere 
ulaştırılmasına engel olduğunu bildirdi. Polise “müsaade edin kumanyalarımızı dağıttıktan sonra 
gidelim”dediklerini ancak bu taleplerinin kabul edilmediğini belirten Özyürek, araçlardan inerek işçilerin yanına
yürüyerek gittiklerini ve bu sırada da ‘işçilere müdahale’ anonslarının yapıldığını söyledi. Polisin önce su sıkarak 
ardından da biber gazıyla işçilerin ve milletvekillerinin üzerine yürüdüğünü kaydeden Özyürek polisin Çetin
Soysal’ın gözüne biber gazı sıktığını, Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in de suya düştüğünü ifade etti. 
Özyürek “Başbakan inadına demokrasi diyordu. Meydanlarda demokrasiden bahsetmek kolay. Bizim bu
meydanda gördüğümüz ise inadına demokrasi değil inadına işkence, inadına kötülük” diye konuştu. Özyürek,
Tekel işçilerine tüm Türkiye’nin sahip çıkması gerektiğini belirtirken, hükümetin Tekel işçilerine gösterdiği tavrı 
da ‘düşmanca’ olarak nitelendirdi. 

Tekel işçilerinin uğradığı işkence ve eziyetin yüz kızartıcı olduğunu ve bu tutumu kınadıklarını belirten Özyürek 
bir soru üzerine 15 kadar CHP milletvekilinin, polisin müdahalesi sırasında Abdi İpekçi Parkı’nda olduğunu
söyledi. Özyürek ‘suç duyurusunda bulunup bulunmayacakları’na ilişkin bir soruya ise “Herkesin gözü önünde 
suç işleniyor. Gerekirse suç duyurusunda bulunuruz, ancak kimi kime şikayet edeceksiniz. Görevini yapan 
devletin polisi yok. Müdahalenin ardından gülen polisler gördük. Niye gülüyorsunuz dedik. Sizin de haklarınızı 
biz ararız dedik. İtfaiyeciler hiç eylem yapmayan bir meslek grubuydu. Onlar da eylem yapıyor. Bir süre sonra 
polisler de eylem yapacak. Demokrasi herkese lazım. Olaydan sonra iktidar yandaşı bazı polisler bize sırıtarak, 
gülerek baktılar. O insanları dağıtmak için polisin hiçbir haklı nedeni yok” diye konuştu. 

-“ŞEB-İ ARUZ’DA BAŞBAKAN NASIL KONUŞACAK”- 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil de Başbakan Erdoğan’ın Şeb-i Aruz’da konuşacağını hatırlatarak
“Bugün yaşananlardan sonra Başbakan oraya hangi duygularla çıkıp konuşacak” dedi. Özyürek ise “Yüz olmadığı
için her platformda çıkıp konuşur” diye karşılık verdi. 

-“FAŞİZANCA SALDIRDILAR”- 
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TV LERDE YAYINLANAN SON TEKEL VİDEOLARI İÇİN / Haber Tarihi : 17.12.2009 
13:41:29  

 

CHP Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız da, Çetin Soysal’dan sonra biber gazından en çok etkilenen milletvekilinin 
kendisi olduğunu ifade ederek “Faşizanca saldırdılar. İçişleri Bakanı’nı istifaya çağırıyoruz” diye konuştu. (ANKA) 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , CHP Genel Saymanı , İstanbul Milletvekili Çetin Soysal , Tekel işçileri 

 
 
AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ  
 
 
 
İZLEMEK İSTEDİĞİNİZ VİDEONUN TARİHİNE VEYA KANAL ADINA TIKLAYINIZ 
 
 
  

 
Etiketler:  TEKEL VİDEOLARI , VİDEO 
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TEKEL İŞÇİLERİNE MÜDAHALE / VİDEO-FOTO / Haber Tarihi : 17.12.2009 18:19:57  
 

Tekel'in özelleştirilmasini protesto etmek için Ankara'da Abdi İpekçi Parkı'nda eylem yapan Tekel 
işçilerine polis müdahale etti. Polisin basınçlı su ve gözyaşartıcı gaz kullanmasına rağmen işçiler 
dağılmamakta direniyor.  
  
Tekel işçilerinin Abdi İpekçi Parkı'nda 3 gündür devam eden eylemine polis müdahale etti. 
Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunduğu eylemcilerden bir kısmı ara sokaklara kaçarken bir 
kısmı eylemin yapıldığı Adbi İpekçi Parkı içinde bulunan havuza atlayarak müdahaleden kaçmaya çalıştı. Polis 
panzerlerinin havuza düşen eylemcilere su sıkmaya devam etmesi dikkat çekti. Eylemcilere destek vermeye ve 
arabulucuk yapmaya gelen CHP'li ve MHP'li milletvekilleri de biber gazından etkilenerek zor anlar yaşadı.  
 

 
 
VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ 
 
Yurdun çeşitli yerlerinde 4/C kapsamına alınmayı protesto için Ankara'ya gelen eylemci Tekel işçileri, üç gündür 
iki farklı noktada eylemlerini sürdürüyor. Önceki gün geldikleri Ankara'da Söğütözü'ndeki AK Parti önünde 
protesto gösterilerinin ardından, geceyi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda geçiren işçiler, dün sabah ikiye 
bölünerek eylemlerini iki farklı noktada gerçekleştirmeye başladı.  
 
Bir grup AK Parti Genel Merkezi önünde, diğer grup ise Sıhhiye'deki Abdi İpekçi Parkı'nda protestolarına devam 
ediyor.  
 
 
 
"TEKEL İŞÇİLERİNDEN PROTESTO" HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ 
 
"TEKEL İŞÇİLERİ HOLA VERDİ" HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ 
 
"İŞÇİNİN SESİNİ BİBER GAZI BOĞDU" HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ 
 
"ARTIK YATARAK PARA KAZANMA DEVRİ BİTTİ" HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ 
 
ÖMER LÜTFİ METE'NİN "TEKELSİZLİĞİN TEKELİ" YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 
 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , AK Parti Genel Merkezi , devam eden eylemi , MHP´li milletvekilleri , Tekel işçileri 
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TEKEL İŞÇİLERİNE DESTEK VEREN CHP&acute;Lİ VEKİLLERE MÜDAHALE / Haber 
Tarihi : 17.12.2009 17:29:11  

 

TEKEL işçilerinin Abdi İpekçi Parkı’ndaki eylemine polis, su ve göz yaşartıcı gazlarla sert bir şekilde müdahale etti. 
Türk-İş Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel gözaltına alındı. CHP 'li milletvekilleri de 
eyleme üzerlerine gaz sıkıldığını, copla dövüldüklerini ileri sürdü. 

 

Müdahale sırasında, çok sayıda işçi fenalık geçirdi. Polisin, işçilere yönelik kullandığı gaz bombasının etkisiyle bir 
çok işçi park içinde baygınlık geçirdi. Eylemcilerin bir kısmı polisten kaçarak, Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuza 
girerken, çok sayıda işçi de müdahaleyle birlikte parkın çevresine dağıldı.Müdahale sırasında, Türk-İş Genel 
Sekreteri ve Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel’in de göz altına alındığı bildirildi. 

İşçilerin yanında bulunan milletvekilleri müdahale sırasında alandan uzaklaştırılırken, bazı milletvekilleri de 
polisin attığı gaz bombasından etkilendi. 

 SOYSAL AÇLIK  GREVİNE BAŞLADI 

Ankara'da bir bölümü AKP Genel Merkezi önünde bir bölümü de Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’nda eylem yapan 
TEKEL işçilerine destek devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, TEKEL işçileriyle birlikte açlık grevine 
başladığını açıkladı. 
 
Soysal, TEKEL işçilerini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKEL işçilerinin haklarını almadan açlık 
grevini bırakmayacağını da açıkladı. Abdi İpekçi parkında eylem yapan TEKEL işçilerine Tunceli Bağımsız 
Milletvekilli Kamer Genç, Muş Bağımsız Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Akin Birdal ve 
muhalefet partilerine mensup bazı milletvekilleri ziyaret ederek destek verdiler. 
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İŞÇİLERİ SUYA DÖKTÜLER / VİDEO-FOTO / Haber Tarihi : 17.12.2009 17:19:22  
 

 
ŞENER OMUZLARDA 

TEKEL İşçilerine destek verenler arasında Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener de bulundu. Eylem yapan 
işçiler TP Genel Başkanı Şener’i bir süre omuzlarda taşıyarak, desteğinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. 

 
 
 http://video.milliyet.com.tr/Polis-Tekel-iscilerini-suya-doktu_1_34444.htm  

  

 
Etiketler:  açlık grevi , CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal , Mustafa Türkel , TEKEL işçilerinin Abdi İpekçi 
Parkı’ndaki eylemi 

Ankara'daki eylemlerinin üçüncü gününde polisle Tekel işçileri arasında olaylar çıktı. Üzerlerine gaz 
sıkılan işçiler soğuk havaya bakmadan göle kaçtı. Gölde iken bile üzerilerine su sıkılması şaşkınlık yarattı. 
Polisin kullandığı biber gazı işçiler kadar onlara destek vermek için Abdi İpekçi Parkı’na gelen 
milletvekillerini de etkiledi. 
 
VEKİLLLER GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI - FOTO GALERİ 
 
GÖLE KAÇAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE SU SIKILDI - GALERİ 
 
İŞÇİLERE SERT MÜDAHALE - WEB TV 

İŞÇİLERİ SUYA DÖKTÜLER / WEB TV                  
 
ANKARA Abdi İpekçi Parkı’nda eylem yapan Tekel işçilerine polis 
sert müdahalede bulundu. Dağılmayan işçilere polis önce biber 
gazı sıktı. Daha sonra da park içindeki yapay göle kaçan işçilere su 
sıktı. Gölün içine girerek gazdan etkilenen gözlerini yıkamak 
isteyen işçilere burada da su sıkılması dikkati çekti. Müdahale yapılmaması amacıyla parktaki ses araçlarından sık 
sık İstiklal Marşı çalındı.   
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TÜRK- İŞ GENEL SEKRETERİ GÖZALTINDA 
 
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel de gösteriler sırasında gözaltına alındı. 
İşçilerin yanında bulunan milletvekilleri müdahale sırasında alandan uzaklaştırılırken, bazı milletvekilleri de 
polisin attığı gaz bombasından etkilendi. 
Fenalık geçiren işçiler için çok sayıda ambulans istenirken, müdahalede bulunan polislere tepki gösteren işçilerin 
bazılarının ağladığı görüldü.  
 
5 BİN İŞÇİ TESLİM OLUYORUZ 
 
Güvenlik güçleri, parktaki işçilere müdahale ettikten sonra çevreyi kordon altına aldı. Daha sonra aralarında 
Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç'ın da bulunduğu 15-20 civarındaki işçi, ellerini havaya kaldırarak, “teslim 
oluyoruz” diyerek polislere doğru yürüdü. Polis, durdurduğu işçilere gazla müdahale etti. 

Mecit Amaç, “Ne istiyorsunuz?” diyen bir 
emniyet müdürüne, “Beş bin TEKEL işçisiyiz, 
teslim oluyoruz” diye karşılık verdi. Daha sonra 
grup, polis tarafından gözaltına alındı. 

Görevini yapan basın mensupları ile polis 
arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. 
Görüntü almaları engellenen basın mensupları, 
kendilerine müdahalede bulunan Çevik Kuvvet 
memurları ile tartıştı. 

Biber gazından etkilenen bir milletvekilini, iki 
kişi koluna girerek alandan uzaklaştırdı. 

Müdahale sırasında çevrede ambulans 
bulunmaması nedeniyle gazdan etkilenen ve 
fenalaşan çok sayıda işçi, uzun süre ambulans bekledi. Polis telsizinden yapılan anonsta, bölgeye çok sayıda 
ambulans gönderilmesi istendi. 

Gözaltına alınanlar için bölgeye 8 belediye otobüsü gönderildi. 

Tekgıda-İş Sendikasının anons aracı da polis tarafından alandan çekildi. 

Yaklaşık 7 bin Tekel işçisinin eylemine, çeşitli 
illerden gelen Tekel işçileri destek veriyor. 
Eylemlerine devam eden işçilerden bir grup, 
polis barikatını aşarak Atatürk Bulvarı’na 
çıkakarak yolu trafiğe kapatmak istedi. 
Eylemcilere polis zor kulanarak müdahale etti. 
Buna tepki gösteren park alanında bulunan 
bazı eylemciler, burada bulunan havuzdan 
geçerek bulvara çıktı. Bu sırada yaşanan arbede 
sonucu 18 kişi gözaltına alındı. 
 
Arkadaşlarının zor kullanılarak gözaltına alınmasını engellemeye çalışan ve kimliği öğrenilemeyen bir göstereci 
de gözaltına alınmak istendi. Direnen göstericiye, bir çevik kuvvet polisi yanında amirleri olduğu halde 

VEKİLLERE GAZ VE COP 

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın bulunduğu
milletvekilleri, eylem sırasında işçilerle kol kola girdi. 
 
Soysal, işçilere herhangi bir zarar gelmesi halinde sonuna 
kadar alandan ayrılmayacaklarını söyledi. 
 
Ancak polis gaz ve su ile müdahale etti. Vekillerin de bu 
müdahaleden etkilendiği görüldü. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi milletvekilleri 
olarak polislere durumu anlatmaya çalışmalarına rağmen 
üzerlerine çamurlu su ve gaz sıkıldığını açıkladı.  
Diğer vekiller Çetin Soysal'ın polislerden cop yediğini de dile 
getirdi. 

NEDEN EYLEM YAPIYORLAR 

Özel şirketlere satılması kararlaştırılan Tekel fabrikalarındaki 
işçiler, kamu kuruluşlarına yerleştirilmeleri sırasında özlük 
haklarının kaybolmaması için aylardır mücadele ediyor.  
Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmelerde bu sorun bir 
türlü işçilerin istedikleri doğrultuda çözülmedi. 
Tekel işçileri, 4/C adı verilen düzenleme ile iş yerlerinin 
kapatılmak istendiğini savunuyor.  
Talepleri yerine getirilmeyen işçiler 3 gündür Ankara'da eylem 
yapıyor
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POLİS TEKEL İŞÇİLERE MÜDAHALE ETTİ / VİDEO / Haber Tarihi : 17.12.2009 16:15:28 
 

yumruklarla saldırdı. Polis amirlerinin de zor kullandığı gözaltı sırasında göstericiyi polislerin elinden yine bir 
çevik kuvvet polisi kurtardı. Gösterici, diğer arkadaşları gibi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 
Bazı eylemciler ise suya girerek hükümetin Temel işçilerine karşı tutumunu protesto ettiler.  
 
Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, “İşçilerin eş ve çocuklarının da yarından itibaren Türkiye genelinde Ak 
Parti  il ve ilçe merkezlerine giderek çay içecekler. İşçilerin bu taleplerini dile getirecekler, çocuklarını okula 
göndermeyecekler. Türkiye’nin her yerinde hukukumuzu korumak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
 
Eylemin üçüncü gününde çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de soğuk ve yağmur altında Abdi İpekçi 
Parkı’na gelerek eylemcilere destek verdi. 
 
Etiketler:  5 BİN İŞÇİ TESLİM OLUYORUZ , Tekel işçileri , TÜRK- İŞ GENEL SEKRETERİ GÖZALTINDA 

Polis, Abdi İpekçi Parkı'nda uyarılara rağmen dağılmayan TEKEL işçilerine müdahale etti. 

Polis, Abdi İpekçi Parkı'nda eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerine, yapılan eylemin kanunsuz olduğu, eyleme son 
verilmemesi halinde zor kullanılacağını duyurdu. 
 
Eyleme destek veren milletvekillerinden de alandan ayrılmaları istendi. 
 
Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın bulunduğu milletvekilleri, bunun üzerine grubun en önünde 
işçilerle kol kola girdi. 
 
Soysal, işçilere herhangi bir zarar gelmesi halinde sonuna kadar alandan ayrılmayacaklarını söyledi. 
 
Polis, sık sık grubun dağılması yönünde anonslar yaptı. Müdahale yapılmaması amacıyla parktaki ses 
araçlarından sık sık İstiklal Marşı çalındı. 
 
Güvenlik güçleri, uyarılara rağmen dağılmayan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
  

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal , TEKEL işçileri 
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TEKEL EYLEMİNDE İPLER GERİLİYOR... / Haber Tarihi : 17.12.2009 15:56:39  
 

Tekel işçilerinin Abdi İpekçi Parkı'nda yaptığı eylemin 3. gününde polis alanın saat 15.00'e kadar terk edilmemesi 
durumunda müdahale yapılacağı uyarısında bulundu. 
 
Tekgıda-İş Sendikası'nın parktaki aracından yapılan anonsla, "eylemcilerin alanı terk etmeyeceği" duyuruldu. 

Abdi İpekçi Parkı'ndaki eyleme destek ziyaretlerinin sürdüğü sırada, polis tarafından anons yapılarak eylemcilerin
üç gündür alanda bulunduğu, eylemci grubun arasına provokatör grupların karıştığı bilgisinin alındığı ifade 
edildi. 

Tek Gıda-İş Sendikasının parkta bulunan aracından yapılan anonsta ise "kanunsuz bir iş yapılmadığı ve alanı terk 
etmeyecekleri" duyuruldu. 

Abdi İpekçi Parkı çevresindeki polis ekiplerinin gaz maskeleri takarak müdahale hazırlığı yaptıkları görüldü. 

Burada KESK ve DİSK üyeleri de eylemci işçilere destek ziyaretinde bulundu. 

KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, burada yaptığı açıklamada 3 günden bu yana yürütülen mücadeleden 
dolayı işçileri kutladı. 

"AK Parti'nin iktidara gelirken adalet, eşitlik ve demokrasi kavramlarını sıkça kullandığını" ifade eden Şimşek,
iktidara geldikten sonra ise yürüttükleri politikalarla bu kavramların içini boşalttığını öne sürdü. 

DİSK adına konuşan Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Erol Ekici de iktidar için söylenecek her şeyin söylendiğini,
artık mücadele zamanı olduğunu ifade etti. 

Bağımsız milletvekilleri Sırrı Sakık, Akın Birdal, Nezir Karakaş, Nuri Yaman, İbrahim Binici, Şerafettin Halis ve 
kapatılan DTP'nin MYK üyesi Hatice Çoban da alana gelerek eylemci işçilere destek verdi. 

Sakık, yaptığı konuşmada "Biz hepimiz Türkiyeliyiz. Ama bunu bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Halkı birbirlerine
vurdurmaya çalışıyorlar" dedi. 

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener de eylemcilere destek ziyaretinde bulundu. Şener, işçilerin 
omuzlarında Tekgıda-İş Sendikasının parktaki aracına kadar geldi.  
 
Aracın üzerinden eylemcilere seslenen Şener, bakanlık yaptığı dönemde özelleştirme politikasının çalışanların
mağdur edilmesi durumunda başarıya ulaşamayacağını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini anlattı. 
Şener, bakanlık yaptığı sürede hiçbir özelleştirme projesine imza atmadığını söyledi. 
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POLİSTEN TEKEL İŞÇİSİNE ORANTISIZ GÜÇ / Haber Tarihi : 17.12.2009 15:26:14  
 

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ise Türkiye'nin büyük kaynakları olduğunu, bunun doğru kullanılması 
durumunda ne Tekel işçilerinin burada ne de Türkiye'nin bu durumda olacağını ifade etti. 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , AK Parti , DİSK , KESK , Tekel işçileri , Tekgıda-İş Sendikası 

 

Abdi İpekçi Parkı'nda eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerinden 18'i, Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatmak 
isteyince gözaltına alındı. 
 
Tekel işçileri özlük haklarının mücadelesini veriyordu 
 
Parkta eylemlerine devam eden işçilerden bir grup, polis barikatını aşarak Atatürk Bulvarı'na çıktı. Yolu trafiğe 
kapatmak isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Polisin müdahalesine tepki gösteren parktaki diğer eylemciler
polis barikatını zorlarken, bazı eylemciler de parktaki havuzdan geçerek bulvara çıktı. 
 
Polisin müdahalesiyle yaşanan arbede sonucu 18 kişi gözaltına alındı. 
 
Öte yandan, aralarında engelli bir işçinin de bulunduğu bazı eylemciler ise soyunarak parktaki havuza girdi. 
 
Kendilerine verilen megafonla havuz içinde konuşan eylemciler, iş olmazsa barış ve kardeşliğin olamayacağını 
belirterek, hükümetin TEKEL işçilerine karşı tutumunu protesto ettiklerini söyledi. 
 
“HERKES LİSTESİNİ YAPSIN” 
 
Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç da eylemci TEKEL işçilerine sendika aracından yaptığı anonsta, “Eğer
taleplerimiz karşılanmazsa yapabileceğimiz bir şey var. Herkes listesini yapsın, ikiden fazla çocuklarımızı 
Başbakana götüreceğiz. Başbakan baksın onlara” dedi. 
 
Bu arada İzmir'den iki otobüsle gelen TEKEL işçileri, Abdi İpekçi Parkı'ndaki eylemci gruba katıldı. 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , Başbakan , özlük hakları , Polisin müdahalesi , TEKEL işçileri 
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TEKEL İŞÇİLERİ &acute;ÇOCUKLARININ LİSTESİNİ&acute; YAPACAK / Haber Tarihi : 
17.12.2009 14:51:34  

 

TEKEL işçilerinin, işyerlerinin özelleştirilmesi nedeniyle özlük hakları ve kamu kurumlarına geçiş hakkı
için başlattıkları eylem yağmura ve soğuk havaya rağmen 3. gününde devam ediyor. Bugün 18 eylemci
gözaltına alındı. Başbakan Erdoğan'ın "en az 3 çocuk" mesajına atıfta bulunan işçiler, "Herkes listesini
yapsın, ikiden fazla çocuklarımızı Başbakana götüreceğiz. Başbakan baksın onlara" dedi. 

Geceyi, Abdi İpekçi Parkı'nda kurdukları çadırlarda geçiren işçiler, yağmura ve soğuk havaya rağmen eylemlerini 
sürdüreceklerini ifade ediyor. 
 
İşçilerden bir grup, polis barikatını aşarak Atatürk Bulvarı'na çıktı. Yolu trafiğe kapatmak isteyen eylemcilere polis 
müdahale etti. 
 
Polisin müdahalesine tepki gösteren parktaki diğer eylemciler polis barikatını zorlarken, bazı eylemciler de 
parktaki havuzdan geçerek bulvara çıktı. 
 
Polisin müdahalesiyle yaşanan arbede sonucu 18 kişi gözaltına alındı. 
 
İşçiler yine havuza girdi 
 
Öte yandan, aralarında  engelli bir işçinin de bulunduğu bazı eylemciler ise soyunarak parktaki havuza girdi. 
 
Kendilerine verilen megafonla havuz içinde konuşan eylemciler, iş olmazsa barış ve kardeşliğin olamayacağını 
belirterek, hükümetin TEKEL işçilerine karşı tutumunu protesto ettiklerini söyledi. 
 
"Herkes listesini yapsın" 
 
Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç da, eylemci TEKEL işçilerine sendika aracından yaptığı anonsta, "Eğer 
taleplerimiz karşılanmazsa yapabileceğimiz bir şey var. Herkes listesini yapsın, ikiden fazla çocuklarımızı 
Başbakana götüreceğiz. Başbakan baksın onlara" dedi. 
 
"Bekleyişimiz devam edecek" 
 
Amaç, eylemin üçüncü gününde çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin destek ziyaretlerinin devam 
ettiğini, bu sabah da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ile bazı 
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CHP TEKEL İŞÇİLERİNİ ZİYARET EDEREK YEMEK DAĞITACAK / Haber Tarihi : 
17.12.2009 13:36:42  

 

milletvekillerinin Abdi İpekçi Parkı'na geldiklerini söyledi. 
 
Ankara'ya gelen TEKEL işçilerinin bir bölümünün geceyi Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan çadırlarda geçirdiğini 
söyleyen Amaç, "Bekleyişimiz sonuç alıncaya kadar devam edecek" dedi. 
 
Bu arada İzmir'den iki otobüsle gelen TEKEL işçileri, Abdi İpekçi Parkı'ndaki eylemci gruba katıldı. 

 
Etiketler:  18 eylemci gözaltına alındı , 3 çocuk , Abdi İpekçi Parkı , Atatürk Bulvarı , TEKEL işçileri 

CHP’den aralarında Mustafa Özyürek ve Cevdet Selvi’nin de bulunacağı yaklaşık 30-40 kişilik milletvekili heyeti 
saat:15:00’de Abdi İpekçi Parkı’nda TEKEL işçilerini ziyaret ederek kumanya dağıtacaktır. 

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB saat:13:00 gibi eylem alanını ziyaret edecektir. 

Tekel Kadın İşçileri de yine Abdi İpekçi Parkı’nda saat:15:00’de Cumhurbaşkanı eşi Sn. Hayrünisa Gül ve 
Başbakanın eşi Sn. Emine Erdoğan’ın dikkatine gönderecekleri mektupla ilgili basın açıklaması 
düzenleyeceklerdir. 

Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu ve Tabip Odasına bağlı doktorlar da saat:18:00’de parka gelerek 
Açlık grevindeki ve hasta işçileri muayene edeceklerdir. 

TEKEL işçisinin mücadelesi sonuç alıncaya kadar sürecektir. 

Basınımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 

Bilgi: 0312 433 64 54 

TEKGIDA-İŞ BASIN BÜROSU 
  

 
Etiketler:  Ankara Tabip Odası , DİSK , İnsan Hakları Komisyonu , KESK , TEKEL işçileri , TMMOB , TTB 
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TEKEL İŞÇİSİ TEKRAR AKP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİ / Haber 
Tarihi : 17.12.2009 14:07:03  

 

TEKEL İŞÇİLERİNE BİBER GAZI - VİDEO / HABER7.COM / Haber Tarihi : 17.12.2009 
12:29:32  

 TEKEL İŞÇİSİ TEKRAR AKP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİ 

Ankara’daki ikinci gecelerini Sıhhiye Abdi İpekçi Parkında geçiren işçilerin bir bölümü bu sabah tekrar AKP Genel 
Merkezi önüne gidiyor.  

TEKEL işçisinin mücadelesi sonuç alıncaya kadar sürecektir.  

  

Basınımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 
   
  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Tekel işçilerinin Başkent'teki eylemine polis biber gazıyla müdahale etti. İşçilerin ısınmak için yaktıkları ateş ise
bir panzer tarafından söndürülürken, polis Tekel işçilerine biber gazı sıktı. İşte o anlar: 
 
 
 

Videoyu izlemek için tıklayın  

 
  

Tekel işçilerinin eylemi ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi yakınında ve Abdi İpekçi Parkı'nda sürüyor. 

 

Geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçiren eylemcilerin bir bölümü sabah saatlerinde Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü.

Burada pankart ve dövizler açan eylemciler çeşitli sloganlar attı. Parktaki heykele Türk Bayrağı asan eylemciler

Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti.  

 

Bu arada, Genel Maden-İş Sendikası'nın, Tek Gıda-İş'in eylemine destek vermek için Türkiye genelinde iş

yavaşlatacağı anons edildi.   

 

Parktaki gruptakilerden bir bölümünün AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine eylemciler

arasında kısa süreli tartışma yaşandı.  

 

Polis de grubun AK Parti Genel Merkezi'ne yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri parkın çıkışlarını

kapattı. Polis otobüslerinden yapılan anonslarda da eylemcilerin çevik kuvvetin oluşturduğu barikatı

zorlamamaları istendi. 

 

Eylemcilerin uyarıyı dikkate almamaları üzerine polis, eylemin yasa dışı olduğunu, müdahalede bulunulacağı 

uyarısı yaptı. Ancak eylemcilerin geri çekilmemesi üzerine, biber gazı ile müdahale edildi. Polis amirleri AK 

Parti'deki grubun Abdi İpekçi Parkı'na doğru yürüyüşe geçtiğini anons ederek, ''eylemcilerin provokasyona 

gelmemesini'' istedi. Biber gazından çok sayıda eylemci etkilendi.  

 

AŞTİ ve Türk Metal-Sen binalarının etrafında geceyi geçiren diğer eylemcilerin arasından bir grup da sabah

saatlerinde AK Parti Genel Merkezi yakınındaki bir alışveriş merkezinin arkasında bekleyen diğer gruba katıldı.  

 

Buradaki grup hükümet ve özelleştirme aleyhine sloganlar atarak protestolarına devam ediyor.   

 

Bu arada çevik kuvvet ekipleri AK Parti Genel Merkezi çevresinde ve eylemci grubun bulunduğu alanda takviye

güçlerle önlem aldı.     

 SPOR SALONUNA GÖTÜRÜLECEKLER 

İş yerleri kapatıldığı için çeşitli illerden Ankara'ya gelerek, eylem yapan TEKEL işçileri, geceyi spor salonunda

geçirecek. 

AK Parti Genel Merkezi yakınındaki Yaşam Sokak'ta, sabah saatlerinden beri eylem yapan işçiler, olumsuz 

hava şartları nedeniyle Ulus'taki Atatürk Spor Salonu'na götürüldü.   
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MHP&acute;Lİ VEKİL TEKEL İŞÇİLERİNİN SORUNLARINI MECLİS&acute;E TAŞIDI / 
Haber Tarihi : 17.12.2009 12:00:05  

 

İşçiler, Tek İş Gıda Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel'in yönlendirmesiyle, Ankara Büyükşehir 

Belediyesine ait otobüslere binerek, geceyi geçirecekleri spor salonuna gitti. 

 

CİHAN - AA 

 
Etiketler:  AK Parti Genel Merkezi , Atatürk Spor Salonu , Mustafa Türkel , Tekel işçileri 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, AK Parti hükümetine karşı uyarı 
eylemi yapan TEKEL işçilerinin sorunlar ve taleplerini Meclis gündemine taşıdı 
 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, AK Parti hükümetine karşı uyarı eylemi yapan 
TEKEL işçilerinin sorunlarını ve taleplerini Meclis gündemine taşıdı. 

Tankut, MHP'li İzmir milletvekilleri Şenol Bal, Kamil Erdal Sipahi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı ile eylem 
yapan işçileri ziyaret etti ve onların sorunlarıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru 
önergesi verdi. 

Tankut, önergesinde, "Ülkemizin en büyük kurumlarından, en çok katma değer üreten işletmelerinden, en fazla 
istihdam sağlayan tesislerinden, doğrudan yüz binlerce, dolaylı olarak milyonlarca insanın ekmek kapısı 
konumundaki TEKEL İşletme ve Tesisleri hiçbir ekonomik getirisi olmadan ve yine hiçbir sosyal fayda 
sağlamadan özelleştirme kapsamında satılmıştır." ifadesine yer verdi. 

Toplantıda söz alan Tankut, "Bu satışla birlikte on binlerce işçimiz kaderine terk edilmiştir. Kimileri bir dilim 
ekmeğe muhtaç olmuş, kimilerinin aileleri parçalanmış, kimileri yarına dair umudu kalmadığı için hayata 
küsmüştür. British American Tobacco'ya (BAT) yapılan bu satışın ardından bir çok yerdeki tütün işleme fabrikaları 
da kapatılmıştır. Özel sektörün daha verimli çalışacağı, daha karlı üretim yapacağı, dolayısıyla daha çok vergi 
ödeyecekleri, bunun yanında hiçbir işçinin sokağa atılmayacağı gibi gerekçe ve vaatleriniz ile bugün yaşanan 
tablo yüzde yüz zıt duruma gelmiştir." diye konuştu. 

MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut, "İşçileri ziyaretimde bana şu mesaj aktarıldı.İşçiler, 'Bize dayatılan 'ölme 
sürün' formülünü kabul etmiyoruz. Bizler çalmadık, çırpmadık. Alnımızın akı ve alnımızın teri ile ülkemiz için 
emek verdik, ömür tükettik. Bizler Mehmetçiğe, polise silah sıkmak için dağa çıkmadık. Kahramanlar gibi 
karşılanan dağa çıkanlar ve onların hamilerine gösterilen ilgi ve şefkat, namusu ile çalışan bizlerden neden 
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İŞÇİ SINIFI EYLEMDE! / VATAN GAZETESİ / Haber Tarihi : 17.12.2009 11:43:02  
 

esirgenmektedir?' diye soruyor." şeklinde konuştu. 

"Adana'da 400, ülke genelinde ise 12 bin civarındaki TEKEL çalışanı diken üstündedir. Yaklaşık 1.5 yıldır yaprak 
tütün işletme tesisleri yada benzer tesislerde hiçbir üretim yapmadan maaş almanın ezikliğini yaşayan bu 
insanlar, bu ayın sonunda iş akitlerinin tamamen feshedilerek kapı önüne konulacak olmanın ciddi sıkıntısı ve 
stresi içindedirler." diyen Tankut, işçilerin 'geçici işçi' statüsünde çalıştırılmasına yönelik plandan vazgeçilmesi, 
vazgeçilmeyecek ise özlük haklarının korunarak bu geçişin yapılması çağrısı yaptı. (CİHAN) 

 
Etiketler:  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut , AK Parti , British American Tobacco , Milliyetçi Hareket Partisi , 
TEKEL çalışanı 

Türkiye'nin 3 önemli iş kolunda çalışan işçiler dün sokaktaydı. İstanbul'da itfaiyeciler belediye önünde özlük 
hakları için eylem yaptı, Ankara'da TEKEL işçileri hükümet ve özelleştirme aleyhine pankart açtı.  
 
Türk Ulaşım-Sen ise 16 TCDD çalışanının görevlerine iadesi amacıyla iş yavaşlattı  
 
İtfaiyecilere tazyikli su!  
 
BU kez itfaiyeciler ıslandı. Yeni yılda sözleşmeleri sona ererek olan İstanbul Büyükşehir Beledîyesi'ne bağlı Bimtaş 
A.Ş.'deki sözleşmeli itfaiyeciler, Saraçhane'deki belediye binasına yürümek isteyince ortalık karıştı. Polis,
itfaiyecileri tazyikli su ve biber gazı sıkarak durdurdu. İtfaiyeciler, "Yaşasın örgütlü mücadelemiz",
'Taşeronlaşmaya ve özelleştirmeye hayır" yazılı pankartlar ve "İstanbul uyuma itfaiyene sahip çık", "İşçinin hakkı 
engellenemez", "İtfaiye yanıyor başkan nerede" sloganlar attı.  
 
Sözleşmesi bitecek olan 930 itfaiyeciye Ne istiyorlar? / İstanbul Büyüksehir Belediyesi'ne bağlı Bimtaş A.Ş.'de
sözleşmeli olarak çalışan itfaiyecilerin Sözleşmeleri yeni yılda sona eı yor. İşsiz kalacak olan itfaiyeçiler, 
taşeronlaşmaya ve özelleştirmeye karşı çıkıyor.Meslektaşlarının eylemine parkın yanında bulunan Fatih İtfaiye 
Grup Başkanlığındaki itfaiyeciler alkışlarla destek verdi.  
 
Göstericiler de kendilerini alkışlayan meslektaşlarının yanına giderek slogan attı.  
 
Makinistler TÜRK Ulaşım-Sen ile BTS üyeleri, geçici olarak görevden alınan 16 TCDD çalışanı için eylem yaptı. 
Yurdun birçok yerinde seferler ya hiç yapılmadı ya da yavaşlatıldı. Eylemden haberi olmayan vatandaşlar, işlerine
gidebilmek için geldikleri tren istasyonlarında mağdur oldu.  
 
Önceki gece 22.00'de başlayan istanbul Haydarpaşa'daki eyleme yaklaşık 200 kişilik çevik kuvvet ekibi müdahale
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TEKEL İSÇİLERİ, BAŞBAKAN&acute;DAN SÖZ BEKLİYOR / ZAMAN GAZETESİ / Haber 
Tarihi : 17.12.2009 11:31:16  

 

etti. Polis, demiryolu çalışanlarından oluşan yaklaşık 50 kişililik gruptan, kendilerine direnen ve aralarında Türkiye
Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Hanefi Bostan, Türk Ulaşım Sendikası İstanbul Şube Başkanı İsmail Çiftçi, Türk 
Tarım Orman Sendikası İstanbul Şube Başkanı Okyay Yıldırım ve BTS İstanbul Şube Başkanı Hasan Bektaş'ın da
bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.  
 
Donsak da dönmeyiz!  
 
TÜRKİYE'NİN 21 ilinden önceki gün Ankara'ya gelen Tekel işçilerinin eylemi ikinci gününde AK Parti Genel
Merkezi yakınında ve Abdi İpekçi Parkı'nda sürdü.  
 
Parktaki grup yürümek isteyince polis biber gazı kullanarak müdahale etti. Müdahale sırasında bazı işçiler 
baygınlık geçirirken, bazı işçiler ise tepkileri soyunup parktaki su havuzuna girerek gösterdi.  
 
Soğuk havaya rağmen havuza giren işçiler, "Biz buraya ölmeye geldik. Hakkımızı alıncaya kadar gitmeyeceğiz.
Burada olmak bizim kanuni hakkımız. Biz hakkımızı almaya geldik buraya, ama bize müdahale edildi. Birçok
arkadaşımız hastanede. Ölmek var dönmek yok" dedi. Ne istiyorlar? Önceki yıl tütün  kısmı özelleştirilen Tekel
işçileri, 4-C (sözleşmeli personel) statüsüne karşı çıkıyor, özlük haklarıyla kamu kuruluş larına yerleştirilmelerini
istiyor Başbakan'ın "işçiler yan gelip yatıyor" sözlerine de  tepki gösteriyorlar. . 

  

 
Etiketler:  4-C , Biz buraya ölmeye geldik , İtfaiyecilere tazyikli su , özelleştirme aleyhine pankart , Tekel işçileri 

Tekel'de çalışan 12 bin işçinin sözleşmeli (4C) statüye geçirilmelerini protesto için başlattığı eylem, dün AK Parti
Genel Merkezi yakınında ve Ankara Abdi İpekçi Parkında devam etti.  
 
Bazı eylemciler, protesto için havuza girdi.  
 
Geceyi Atatürk Spor Salonunda geçiren eylemciler AK Partiye yürümek istedi. Gruba, emniyet güçleri izin
vermedi.  
 
Çıkan arbedede polis, biber gazı kullandı.  

Sayfa 181 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



15 TEKEL İŞÇİSİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI / Haber Tarihi : 17.12.2009 11:23:59  
 

 
Bu arada Tekgıda-İş Başkanı Mustafa Türkel, önceki gün Devlet Bakanı Hayati Yazıcıyla gerçekleştirilen 
görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Türkel, Bakan Yazıcı'nın taleplerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 
ileteceğini ve Başbakan'dan gelecek cevabı AK Parti Genel Merkezi önünde bekleyeceklerini bildirdi. 
 
Etiketler:  12 bin işçi , 4C , Atatürk Spor Salonu , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 

TÜRKİY'nin 21 ilinden Ankara'ya giden Tekel işçilerinin eylemi ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi yakınında 
ve Abdi İpekçi Parkında sürdü.  
 
Polis yürümek isteyen gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalede bazı işçiler baygınlık geçirirken, 
bazı işçüer ise tepkileri soyunup parktaki su havuzuna güerek gösterdi.  
 
Eylemcilerden 15'i ise açlık grevine başladı.  
 
Yaklaşık bin kişilik grup, Ulus'tan Abdi İpekçi Parkı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Kürtçe ve Türkçe şarkılarla 
halaylar çekti. 

Kaynak: Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA, (DHA) 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , açlık grevi , AK Parti Genel Merkezi , Tekel işçileri , Türkçe şarkılar 
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TEKEL İŞÇİLERİ DİRENİYOR... / RADİKAL GAZETESİ / Haber Tarihi : 17.12.2009 
11:17:23  

 

TEKEL İŞÇİLERİ ÇOK DERTLİ / RADİKAL GAZETESİ / Haber Tarihi : 17.12.2009 
11:06:04  

 

Tekel işçilerinin, işyerlerinin özelleştirilmesi nedeniyle özlük hakları ve kamu kurumlarına geçiş hakkı için
başlattıkları eylem, yağmura ve soğuk havaya rağmen üçüncü gününde devam ediyor. 

Geceyi, Abdi İpekçi Parkı’nda kurdukları çadırlarda geçiren işçilerin bir bölümü, yaktıkları ateşin çevresinde
ısınmaya çalışıyorlar. Hükümeti ve özelleştirme çalışmalarını protesto eden işçiler, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde
halay çekiyorlar. Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemin üçüncü 
gününde çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin destek ziyaretlerinin devam ettiğini, bu sabah da CHP
Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ile bazı milletvekillerinin Abdi
İpekçi Parkı’na geldiklerini söyledi.  
 
Ankara’ya gelen Tekel işçilerinin bir bölümünün geceyi Abdi İpekçi Parkı’nda kurulan çadırlarda geçirdiğini 
söyleyen Amaç, "Bekleyişimiz sonuç alıncaya kadar devam edecek. Şu anda İzmir’den gelen yeni bir grup AKP’ye
yürüyor. Diğer illerden de çok sayıda arkadaşımız geliyor" dedi. Ankaralıların da işçilere yemek ve battaniye
verdiklerini anlatan Amaç, bundan duydukları mutluluğu dile getirdi.  
 
Amaç, işçilerin sabah kahvaltılarının ise Yenimahalle ve Çankaya belediyeleri tarafından karşılandığını bildirdi.
İşçiler, yağmura ve soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüreceklerini ifade ediyorlar. 

 
Etiketler:  AKP , CHP , özelleştirme çalışmaları , özlük hakları , Tekel işçileri 

Hak peşinde.... Gazetecilerin "Zatürree olabilirsiniz" uyarısına ise işçi yanıtı: "Biz zaten ölmüşüz..."  
 
Tekel işçileri çok dertli işyerleri kapandığı için özlük haklarını kaybeden Tekel işçilerinin önceki gün iktidar
partisinin genel merkezinin önünde başlattığı eyleme polis dün cop ve biber gazıyla müdahale etti. 
  
Bir kısım Tekel işçisi Abdi İpekçi Parkı'nda eylem yaparken bazı işçiler seslerini duyurmak için 4 derecede parkın
havuzuna girdi; 15 kişi de açlık grevi yapıyor.  
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Tekel işçisi eylemin ikinci gününde soğuk suya girerek, sesini duyurdu İşyerleri kapandığı için özlük haklarını 
kaybeden Tekel işçilerinin eylemine, polis dün cop ve biber gazıyla müdahale etti.  
 
Bir kısım Tekel işçisi Abdi İpekçi Parla'nda eylem yaparken bazı işçiler seslerini duyurmak için 4 derecede parkın
havuzuna girdi. Çok sayıda muhalif siyasetçi de işçilerin yanına gelerek eyleme destek verirken, eylemcilerden 
15'i açlık grevine başladı.  
 
AKP Genel Merkezi önünde önceki gün eyleme başlayan işçiler, dün de hükümetten muhatap bulamadı. Geceyi 
Atatürk Spor Salonu'nda geçiren Tekel işçileri, sabah yeniden AKP'nin önüne gelmek isteyince önleri polis 
tarafından kesildi.  
 
Polis, eylemcilere Abdi İpekçi Parkı'na gitmeleri uyarısında bulunurken, işçiler de özelleştirme ve hükümet 
aleyhine slogan attılar. İşçiler, eylem sırasında rahatsızlanan arkadaşlarından birinin öldüğü haberi üzerine alkış 
ve ıslıklarla durumu protesto ettiler. Bu sırada göstericilerden birinin daha fenalık geçirmesi üzerine tepki
gösteren işçiler, oluşturulan güvenlik koridorunu aşmak istedi. İzdihamın büyümesi üzerine polis, cop ve biber 
gazıyla müdahale etti.  
 
Abdi İpekçi'de de eylem Tekel işçilerinin bir bölümü de spor salonundan Abdi İpekçi Parkı'na geçti.  
 
Burada pankart ve dövizler açan eylemciler çeşidi sloganlar atarak, parktaki heykele Türk bayrağı asarak, Kürtçe 
şarkılar eşliğinde halaylar çekti. İşçiler, renkli görüntüler de ortaya çıTekel işçilerinin önceki gün Ankara'da
başlattıkları eylem dün de sürdü. Soğuk havaya aldırmadan, Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuza giren işçiler 'Zatürree
olursunuz' uyarılarına karşı 'Biz zaten ölmüşüz' yanıtını verdiler Ankara Sıhhıye'deki Abdi İpekçi Parkı'nın soğuk
havuzuna giren eylemci Tekel işçileri, akşam saatlerine kadar meydanı terk etmedi.  
 
15 işçi de seslerini duyurmak için açlık grevine başladı. kardı. Sıcaklığın 4 dereceyi bulduğu havada, parktaki
havuza giren işçiler, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla Başbakan Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmak
istedi. Havuzdaki eylemciler, gazetecilerin sorulan üzerine şunları söyledi: "Biz buraya ölmeye geldik Hakkımızı 
alıncaya kadar gitmeyeceğiz.  
 
Oy verdim, kolum kırılsaydı da oy vermeseydim. 600 lirayla ben nasıl geçineyim. Burada olmak bizim kanuni 
hakkımız. Biz hakkımızı almaya geldik buraya, ama bize müdahale edildi. Bir çok arkadaşımız hastanede."
Gazetecilerin "Zatürree olabilirsiniz" uyarısına ise işçiler, "Biz zaten ölmüşüz" yanıtını verdiler. Açlık grevine 
başladılar AKP'nin önünde eylemcilere biber gazıyla müdahele edilirken, Sıhhıye'den AKP'nin önüne yürümek
isteyen bir grup işçi ile polis arasında da tartışma çıktı.  
 
Parkın çıkışlarını kapatan polis, eylemci Tekel işçilerine anons yaparak, polis barikatlarını zorlamamasını istedi.
Eylemcilerin burada da uyarıyı dikkate almamaları üzerine polis, işçilere biber gazıyla müdahale etti. Bu arada
yapılan anonsta, AKP önündeki TEKEL işçilerinin de Abdi İpekçi Parkı'na geldiği duyuruldu. Eylem sırasında Tek
Gıda İş Sendikası Bitlis Şubesi üyesi Kemal Ankız'ın rahatsızlanınca Mesa Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
Hastane yetkilileri, daha önce anjiyo olan Ankız'ın rahatsızlığı nüksettiği için tedavi altına alındığını bildirdi.
Eylemcilerden 15'i ise, açlık grevine başladı. Siyasilerden destek Bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri de
işçilerin eylemine destek verdi. CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, eylemcilerle görüştü.  
 
Eylemciler, polisin müdahalesini Mengü'ye şikayet ederek, 11 kişinin yaralandığını söyledi. Eylemcilerin konuyu
Meclise götürmesini istemesi üzerine Mengü, konuyu TBMM'ye götürerek orada anlatacağını ifade etti. 
Mengü'nün ardından parka BBP Genel Sekreteri Mustafa Destici ve Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır geldi.
Eylemciler, polisin tavnyla ilgili şikayederini BBP yöneticilerine de iletti.  
 
Tan gelip yatmıyorlar'  
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DOKTORLAR TEKEL İŞÇİLERİNİ MUAYENE EDECEK / Haber Tarihi : 17.12.2009 
11:02:23  

 

 
İşçilerin eylemine destek vermek için gelen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise, burada yaptığı konuşmada, 
hükümetin, ekonomik krizin bedelini işçilere ve çalışanlara yüklediği bir politikanın sonucunda TEKEL işçilerinin 
burada haklanm aramaya geldiğini söyledi. Vural, "Arkadaşlanmız Sayın Başbakan'a yan gelip yatmadıklanm
göstermek için buraya geldiler. Eğer yan gelip yatsalardı bugün TEKEL diye bir kurum olmazdı" dedi. Vural, MHP 
olarak işçilerin haklı talebinin yanında olduklarım belirtti. (Radikal)   
  

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , AKP Genel Merkezi , Biz zaten ölmüşüz , Tekel işçileri , Türk bayrağı 

DOKTORLAR TEKEL İŞÇİLERİNİ MUAYENE EDECEK 

   
Bugün saat: 18:00’de Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu Abdi İpekçi Parkındaki  Açlık 
Grevinde olan  TEKEL İşçilerinin durumunu izlemeye geliyorlar. Ankara Tabip odası üyesi diğer bir grup 
doktor da işçileri muayene edecek. 
  
 Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur 
 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , Ankara Tabip odası , İnsan Hakları Komisyonu , TEKEL İŞÇİLERİ 
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15 TEKEL İŞÇİSİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI / HÜRRİYET GAZETESİ / Haber Tarihi : 
17.12.2009 10:56:40  

 

TEKEL İŞÇİLERİNİN EYLEMİNE DESTEK / HABER EKSPRES / Haber Tarihi : 17.12.2009
10:41:32  

 

TÜRKİY'nin 21 ilinden Ankara'ya giden Tekel işçilerinin eylemi ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi yakınında 
ve Abdi İpekçi Parkında sürdü.  
 
Polis yürümek isteyen gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalede bazı işçiler baygınlık geçirirken,
bazı işçüer ise tepkileri soyunup parktaki su havuzuna güerek gösterdi.  
 
Eylemcilerden 15'i ise açlık grevine başladı.  
 
Yaklaşık bin kişilik grup, Ulus'tan Abdi İpekçi Parkı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Kürtçe ve Türkçe şarkılarla 
halaylar çekti. 

Kaynak: Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA, (DHA) 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , açlık grevi , AK Parti Genel Merkezi , Tekel işçileri , Türkçe şarkılar 

Bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri Abdi İpekçi Parkı'ndaki TEKEL işçilerinin eylemine destek verdi. Parka 
gelerek destek veren CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, eylemcilerle görüştü.  
 
Eylemciler, polisin müdahalesini Mengü'ye şikayet ederek, 11 kişinin yaralandığını söylediler.  
 
Eylemcilerin konuyu Meclise götürmesini istemesi üzerine Mengü, konuyu TBMM'ye götürerek orada
anlatacağını ifade etti. Bugün bir televizyon programına da katılacağını kaydeden CHP'li Mengü, konuyu orada
da dile getireceğini belirtti.  
 
BBP destek verdi  

Daha sonra parka BBP Genel Sekreteri Mustafa Destici ve Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır geldi. BBP
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EMEKÇİYE POLİS BARİKATI / BİRGÜN GAZETESİ / Haber Tarihi : 17.12.2009 10:25:21 
 

heyetinin ziyareti sırasında eylemciler, "Muhsin ölmedi, kalbimizde yaşıyor" şeklinde slogan attı.  
 
Eylemciler, polisin tavrıyla ilgili şikayetlerini BBP yöneticilerine de iletti. BBP yöneticileri de TEKEL çalışanlarına 
her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Eylemcilere TGS, Çimse-İş ve Haber-İş yöneticileri de destek 
ziyaretinde bulundu Öte yandan, polisin sabahki müdahalesinin ardından gazdan etkilenen bazı eylemciler ile 
polisle tartışarak fenalaşan 2 kadın eylemci ambulanslarla hastanelere götürüldü.  
 
Parktaki havuza girdiler Bu arada bazı eylemciler, giysilerini çıkararak, çamaşırlanyla parktaki havuza girdi. 
Eylemciler, Türk bayrağı ve dövizlerle bir süre havuzda dolaştı. Havuz etrafında toplanan diğer eylemciler ise
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhinde sloganlar attı. 
  
Havuzdaki eylemciler, gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: "Biz buraya ölmeye geldik. Hakkımızı alıncaya
kadar gitmeyeceğiz. Oy verdim, kolum kırılsaydı da oy vermeseydim. 600 lirayla ben nasıl geçineyim. Burada 
olmak bizim kanuni hakkımız. Biz hakkımızı almaya geldik buraya, ama bize müdahale edildi. Bir çok arkadaşımız 
hastanede." Gazetecilerin "Üşümüyor musunuz? Zatürre olabilirsiniz" demesi üzerine eylemciler "Biz  zaten 
ölmüşüz" şeklinde konuştu.   
  

 
Etiketler:  , Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , polisin müdahalesi , TEKEL çalışanları , TEKEL işçileri 

AKP,HAKARAYIŞINA TAHAMMÜL EDEMEDİ,EYLEMLERE POLİS SALDIRDI  
 
Ankara'da AKP önünde bekleyen TEKEL işçileri polis müdahalesiyle karşılaştı.  
 
Ocak'ta fabrikalarının kapatılması sonucu özlük haklarını kaybedecek olan TEKEL işçileri, durumu protesto etmek
için önceki gün AKP Genel Merkezi önünde eyleme başladı, tüm yurttan gelen ve parkta bekleyen işçilerden bir 
grubun, AKP Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine polis biber gazı sıkarak gruba müdahale etti.  
 
Aralarında astım hastası olan bazı işçiler hastaneye kaldırıldı. Çevik kuvvet ekipleri ise parkın çıkışlarını kapattı. 
  
TEKEL işçileri polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. İşçilerden bazıları müdahale sonrası fenalaştı.TEKEL işçisine
biber gazı İşçi kardeşliğine polis ahammül edemiyor Polisin müdahalesi sınır tanımıyor. Ankara'da AKP'yi 
protesto eden TEKEL işçilerine biber gazı ve copla saldıran polis, İstanbul'da da "iş başındaydı." Eylemdeki 
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demiryolu işçileri gözaltına alınırken, itfaiyecilere de biber gazı ve tazyikli su sıkıldı  
 
Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek, 31 Ocak'ta fabrikalarının kapatılması sonucu özlük haklarını kaybedecek
olan işçiler, durumu protesto etmek için önceki gün AKP Genel Merkezi önünde eyleme başladı.  
 
Geceyi Ankara'da geçiren işçiler, dün sabah erken saatlerde AKP Genel Merkezi ve Abdi İpekçi Spor Salonu 
önünde eylemlerine devam etti. Parktaki işçilerden bir grubun, AKP Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine
polis biber gazı sıkarak gruba müdahale etti. Aralarında astım hastası olan işçiler hastaneye kaldırıldı. Çevik 
kuvvet ekipleri ise parkın çıkışlarını kapattı.  
 
Polis otobüslerinden yapılan anonslarda da eylemcilerin çevik kuvvetin oluşturduğu barikatı zorlamamaları 
istendi. 
  
'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'  
 
Polisin müdahalesine tepki gösteren Tekgıda-İş Sendikası üyeleri, müdahalelere rağmen mücadelelerinin devam 
edeceği mesajını verdi. Tekgıda- İş Sendikası Üyesi İbrahim Yedin, müdahalenin arkasında AKP ve Başbakan
Recep Tayip Erdoğan'ın söylemleri ve emirlerinin yattığına işaret ederek, "Erdoğan, işçileri Ankara'ya 
sokmayacağım' dedi. 
  
Biz Ankara'dayız, başbakan işçi ve emekçilere tahammül edemediğini her fırsatta gözler önüne seriliyor. 
"Devlet'in malı deniz yemeyen domuz" dediği tekel işçileri değil Başbakanın kendisi "domuz"dur. Devletin malını 
işçiler değil, devletin malına sahip çıkmakla yeücilendirilen başbakan yemiştir. Başbakan'ın yaptığı sokak
kabadayılığıdır" diye konuştu. 
  
Sendika üyesi Sevim Ulaş, çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bu kadar büyük bir
müdahale beklemiyorduk" dedi. Özlük haklarının satılmasını istemediklerini kaydeden Ulaş, özelleştirme 
politikalarına 'dur' demek için binlerce kişinin Ankara'ya geldiğini söyledi.  
 
Aynı sendikadan Kenan Arslantaş ise, başından beri başbakanın tehdiderine maruz kaldıklarına dikkat çekti.  
 
İtfaiyecilere de saldırdı 
  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan itfaiyecilere polis müdahale etti polis itfaiyecilere biber gazı 
ve tazyikli suyla müdahale etti. Yeni yılda sözleşmeleri sona erecek olan itfaiyeciler, Saraçhane'deki İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne yürümek istedi. Polis, itfaiyecileri tazyikli su ve biber gazı sıkarak durdurdu. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Bimtaş A.Ş.'deki sözleşmesi bitecek olan itfaiyecilerden bazıları önceki gün saat 
11.00 sıralarında Fatih İtfaiye Grup Başkanlığı'nın önündeki Fatih Anıt Park'ta toplanmaya başladı.  
 
Toplananların sayısı saat 11.30'da 500'ü buldu. Sözleşmesi bitecek olan 930 itfaiyeciye destek veren Türk-İş'e 
bağlı sendikaların temsilcileri de göstericiler arasında yer aldı. İtfaiyeciler tepkilerini dile getirdi. Onarımı süren
Fatih İtfaiye Grup Başkanlığındaki itfaiyeciler gösteri yapan meslektaşlarına alkışlarla destek verdi. Büyükşehir
Belediyesi'ne yürümek isteyenler polis engeli ile karşılaştı. Polis, yürüyüşe izin verilmeyeceği konusunda grubu
ısrarla uyardı. 
  
Yürümek isteyen itfaiyecilerin önü Çevik Kuvvet barikatıyla kesildi. İtfaiyeciler isteklerinde direndi. Bunun üzerine 
polis tazyikli su ve biber gazı sıktı. Bu yüzden kısa bir süre arbede yaşandı. Bazı sendika temsilcileri hafif şekilde
yaralandı. Yaralananlar arasında Türk-İş Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak'ın da bulunduğu açıklandı.   
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TEKEL İŞÇİLERİ EYLEME DEVAM ETTİ / ANAYURT GAZETESİ / Haber Tarihi : 
17.12.2009 10:18:11  

 

Etiketler:  AKP , Başbakan , özlük hakları , polisin sert müdahalesi , Recep Tayip Erdoğan , TEKEL işçileri 

Tekel işçilerinin eylemi ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi yakınında ve Abdi İpekçi Parkı'nda sürdü.  
 
Geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçiren eylemcilerin bir bölümü sabah saatlerinde Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü. 
Burada pankart ve dövizler açan eylemciler çeşitli sloganlar attı.  
 
Parktaki heykele Türk Bayrağı asan eylemciler Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Bu arada, Genel Maden-İş 
Sendikası'nın, Tekgıda-İş'in eylemine destek vermek için Türkiye genelinde iş yavaşlatacağı anons edildi.  
 
Parktaki gruptakilerden bir bölümünün AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine eylemciler arasında 
kısa süreli tartışma yaşandı.  
 
Polis de grubun AK Parti Genel Merkezi'ne yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri parkın çıkışlarını 
kapattı. Polis otobüslerinden yapılan anonslarda da eylemcilerin çevik kuvvetin oluşturduğu barikatı 
zorlamamaları istendi. Eylemcilerin uyarıyı dikkate almamaları üzerine poîis. eylemin yasa dışı olduğunu,
müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı. Ancak eylemcilerin geri çekilmemesi üzerine, biber gazı ile müdahale
edildi.  
 
Polis amirleri AK Parti'deki grubun Abdi İpekçi Parkı'na doğru yürüyüşe geçtiğini anons ederek, "eylemcilerin
provokasyona gelmemesini" istedi. Biber gazından çok sayıda eylemci etkilendi. AŞTİ ve Türk Metal-Sen
binalarının etrafında geceyi geçiren diğer eylemcilerin arasından bir grup da sabah saatlerinde AK Parti Genel 
Merkezi yakınındaki bir alışveriş merkezinin arkasında bekleyen diğer gruba katıldı. Bu arada çevik kuvvet
ekipleri AK Parti Genel Merkezi çevresinde ve eylemci grubun bulunduğu alanda takviye güçlerle önlem aldı. 
 
  
 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , AK Parti Genel Merkezi , Tekel işçileri , Türk Bayrağı 
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TEKEL İŞÇİSİNE SERT MÜDAHALE / CUMHURİYET GAZETESİ / Haber Tarihi : 
17.12.2009 09:50:01  

 

TEKEL’in özelleştirilmesi sürecinde mağdur olan Tekgıda-İş üyesi işçilerin protestosuna sert tepki gösterildi 

4-C’nin işgüvencesini kaldıracağı ve ücretlerde düşüş anlamına geleceği için buna itiraz eden işçiler, hem AKP
Genel Merkezi önünde hem de Abdi İpekçi Parkı’ndaki eylemlerini, yağmura ve polisin baskılarına karşın
sürdürüyor.  

TEKEL işçilerinin özlük haklarıyla birlikte kamu işletmelerine nakil isteğiyle başlattıkları eylemin 2. gününde polis
biber gazıyla müdahale etti. AKP Genel Merkezi yakınında ve Abdi İpekçi Parkı’nda eylem yapan işçilerden
bazıları, gaz nedeniyle baygınlık geçirdi. 15 eylemci açlık grevine başladı. 

Ankara’ya gelerek önceki gün AKP Genel Merkezi’nin yakınındaki Yaşam Sokak’ta eyleme başlayan işçilerin 
bekleyişi dün de sürdü. Abdi İpekçi Parkı’ndaki “Eller Heykeli”ne Türk bayrağı asan işçiler şarkılar eşliğinde
halaylar çekti. İşçilerin bir süre sonra AKP Genel Merkezi’ne yüremek istemesi üzerine polis harekete geçti. Abdi
İpekçi Parkı’nın çıkışlarını kapatan polis, barikat oluşturdu. Polis otobüsünden eylemin yasadışı olduğu ve
müdahale edileceği anonsu yapıldı. Sonrasında da çevik kuvvet işçilere biber gazıyla müdahale etti.  

AKP yakınında eylemini sürdüren işçiler, eylemin birinci gününde rahatsızlanan bir işçinin öldüğüne dair bir 
duyum alınca alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti.  
 
EYLEMLERE DESTEK YAĞDI  

Bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri Abdi İpekçi Parkı’ndaki TEKEL işçilerinin eylemine destek verdi. 
Eylemcilere Türiye Gazeteciler Sendikası, Çimse-İş ve Haber-İş yöneticileri de destek ziyaretinde bulundu. 
Eylemlerin yapıldığı alanda, Genel Maden-İş Sendikası’nın destek için tüm yurtta iş yavaşlatacağı anons edildi.  
 
CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, eylemcilerle görüştü. Eylemciler, polisin müdahalesini Mengü’ye şikâyet
ederek 11 kişinin yaralandığını söylediler.  
 
Eylemcilerin konuyu Meclis’e götürmesini istemesi üzerine Mengü, konuyu TBMM’ye götüreceğini ifade etti. 
Daha sonra BBP Genel Sekreteri Mustafa Destici ve Başkan Yardımcısı Remzi Çayır geldi. DSP Genel Başkanı 
Masum Türker, CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, İşçi Partisi yöneticileri ve bazı sendika temsilcileri de 
TEKEL işçilerinin eylemine destek ziyaretinde bulundu. 
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TEKEL İŞÇİLERİNİN NÖBETİ / 3.GÜN / Haber Tarihi : 17.12.2009 09:36:29  
 

Bu arada bazı eylemciler, giysilerini çıkararak, ellerinde Türk bayraklarıyla parktaki havuza girdi. Eylemde bazı 
kadın işçiler de ağladı. 

 
Etiketler:  4-C , Abdi İpekçi Parkı , AKP Genel Merkezi , çevik kuvvet , TEKEL işçileri 

TEKEL işçisinin eylemi sürüyor. Ankara'daki eylemde ikinci gün olaylı geçti. Polis, yeniden AK Parti 
önünde toplanmak isteyen işçilere biber gazıyla müdahale etti. Tüm yaşananlara rağmen işçiler kararlı.
Sözleşmeli statüye geçmek istemiyorlar ve istediklerini alana kadar Ankara'da kalacaklar. İşçilerin bir 
bölümü açlık grevine başladı.  
 
AK Parti Genel Merkezi yakınında, dün başlatılan eylem kapsamında bulunan bir grup TEKEL işçisi de Abdi İpekçi
Parkı'na geldi. 
 
Yol boyunca Hükümet karşıtı slogan atan eylemcilerden biri, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 
Bu arada, eylemcilerden bazıları Çevre ve Orman Bakanlığı'nın karşısındaki yeşillik alanda Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı panoya taş attı. 
 
Daha sonra yürüyüşe devam eden grup, Abdi İpekçi Parkı'nda kendilerini bekleyen diğer işçilerle buluştu. 
 
Grubun yürüyüşü sırasında zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. 
 
Abdi İpekçi Parkı'na ulaşan eylemciler burada bir süre daha slogan atmaya devam etti. 
 
Bu arada, Abdi İpekçi Parkın'daki heykelin üzerine çıkan bir eylemci içinde  benzin olduğunu iddia ettiği pet 
şişedeki sıvıyı üzerine dökerek kendisini yakacağını söyledi. 
 
Eylemci, arkadaşları tarafından ikna edilerek anıttan indirildi. 
 
CHP ve MHP'li bazı milletvekilleri de akşam saatlerinde Abdi İpekçi Parkı'na gelerek işçilerin eylemine destek 
verdi. Eylemdeki işçilerin kurdukları çadırlar altında ve ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları görüldü. 
 
İşçiler ne istiyor? 
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İşçiler kapatılacak işyerlerinde çalışan işçilerin sözleşmeli kadroya geçirilmesini istemiyor. 
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve beraberindeki TEKEL işçilerinin temsilcileriyle görüşen Devlet Bakanı 
Hayati Yazıcı, "Sorunun çözüm yeri Bakanlar Kurulu'dur. Arkadaşlarımızın serinkanlı olmalarını istiyoruz. Onları 
sokağa terk edecek değiliz" dedi. 
 
İşçilere 'gazlı' müdahale 
 
Parktaki gruptakilerden bir bölümünün AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine eylemciler arasında 
kısa süreli tartışma yaşandı. Polis de grubun AK Parti Genel Merkezi'ne yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet
ekipleri parkın çıkışlarını kapattı. Polis otobüslerinden yapılan anonslarda da eylemcilerin çevik kuvvetin 
oluşturduğu barikatı zorlamamaları istendi. 
 
Eylemcilerin uyarıyı dikkate almamaları üzerine polis, eylemin yasa dışı olduğunu, müdahalede bulunulacağı
uyarısı yaptı. Ancak eylemcilerin geri çekilmemesi üzerine, biber gazı ile müdahale edildi. 
 
Polis amirleri AK Parti'deki grubun Abdi İpekçi Parkı'na doğru yürüyüşe geçtiğini anons ederek, "eylemcilerin
provokasyona gelmemesini" istedi. 
 
Gazdan etkilenen bazı eylemciler ile polisle tartışarak fenalaşan 2 kadın eylemci ambulanslarla hastanelere
götürüldü. 
 
Parktaki havuza girdiler 
 
Bu arada bazı eylemciler, giysilerini çıkararak, çamaşırlarıyla parktaki havuza girdi. Eylemciler, Türk bayrağı ve
dövizlerle bir süre havuzda dolaştı.  
 
Havuz etrafında toplanan diğer eylemciler ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhinde sloganlar
attı.  
 
Havuzdaki eylemciler, gazetecilerin soruları üzerine, "Biz buraya ölmeye geldik. Hakkımızı alıncaya kadar 
gitmeyeceğiz. Oy verdim, kolum kırılsaydı da oy vermeseydim. 600 lirayla ben nasıl geçineyim. Burada olmak
bizim kanuni hakkımız. Biz hakkımızı almaya geldik buraya, ama bize müdahale edildi. Bir çok arkadaşımız 
hastanede" dedi. 
 
Gazetecilerin "Üşümüyor musunuz? Zatürre olabilirsiniz" demesi üzerine eylemciler "Biz zaten ölmüşüz" diye
konuştu. 
 
İzdihama biber gazlı müdahale 
 
Armada Alışveriş Merkezi arkasında sabah saatlerinde toplanan işçiler deve hükümet özelleştirme aleyhine 
slogan attı. 
 
Gösteriler sırasında bazı eylemcilerin fenalık geçirdiği gözlendi. 
 
Polis zaman zaman anonsla işçilere uyarılarda bulunurken bir emniyet yetkilisinin eylemin Abdi İpekçi Parkı'nda 
sürdürülmesi önerisine işçiler olumsuz yanıt verdi. 
 
Dünkü eylem sırasında rahatsızlanan göstericinin öldüğüne dair bir duyum alan işçiler, alkış ve ıslıklarla durumu
protesto etti. 
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Bu sırada göstericilerden birinin daha fenalık geçirmesi üzerine tepki gösteren işçiler, polis tarafından 
oluşturulan güvenlik koridorunu aşmak istedi. 
 
İzdihamın büyümesi üzerine polis biber gazı sıkarak işçilere müdahale etti. Biber gazından işçilerin yanı sıra bazı
gazetecilerin de etkilendiği görüldü. İşçilerin AK Parti Genel Merkezi yakınlarındaki bekleyişi sürüyor. 
 
TEKEL işçilerine destek 
 
Bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri Abdi İpekçi Parkı'ndaki TEKEL işçilerinin eylemine destek verdi.  
 
CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, konuyu TBMM'ye götürerek orada anlatacağını ifade etti. 
 
CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, uzun yıllar meydanlarda işçilerle birlikte olduğunu belirterek, işçileri 
ciddiye almayan siyasilerin bugün ortada olmadıklarını söyledi. 
 
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Askerine, polisine kurşun sıkanlara gösterilen müsamahanın iş ve ekmek 
peşinde koşan işçi kardeşlerimizden esirgenmemesi gerekiyor" dedi. 
 
 DSP Genel Başkanı Masum Türker, işçilerin davasının takipçisi olduklarını söyledi. 

 
Etiketler:  CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral , CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü , DSP Genel Başkanı 
Masum Türker , MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural , TEKEL işçileri 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Muş-Bulanık’ta yaşanan olayları değerlendirerek,  sağduyu ve itidal 
çağrısı yaptı. Toplumsal bütünlüğü sağlamak için emek hareketi ekseninin temel alınması gerektiği vurgusu
yapılan açıklamada şöyle denildi: 

KAN VE GÖZYAŞI İSTEMİYORUZ! 
BAŞTA SİYASETÇİLER OLMAK ÜZERE, TÜM TOPLUMSAL AKTÖRLERİ SAĞDUYU VE İTİDAL İÇİNDE HAREKET 
ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ! 

15 Aralık günü, Muş-Bulanık’ta yaşanan olaylar camiamızda büyük bir üzüntü ve endişe yaratmıştır. Hayatını 
kaybeden yurttaşlarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. 

Ancak bu gün varılan noktada, başta siyasetçiler olmak üzere, medyaya, kanaat önderleri ile tüm toplumsal
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aktörlere büyük bir sorumluluk ve vazife düşmektedir. 

Gün sağduyu ve itidal içinde hareket etme günüdür. Toplumun değişik kesimlerinde yaşanan duyarlılıkları 
ısıtarak, gerginlikleri arttırma günü değildir. 

Aslında iki gündür TEKEL işçilerinin Ankara’da sergilediği dayanışma ve birliktelik, toplumsal bütünlüğü
sağlamada emek hareketinin ne kadar etkili bir “tutkal” işlevi gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 

Türkiye’nin istisnasız her bölgesinden gelen TEKEL işçileri, barış, kardeşlik ve dostluğun hangi eksende aranması 
gerektiğinin adeta dersini vermektedir. 

Kan ve gözyaşı istemiyoruz. Türkiye kazansın. Kardeşlik, barış ve dostluk kazansın. 

Saygılarımızla.  
  

 
Etiketler:  barış , itidal çağrısı , kardeşlik , Muş-Bulanık , sağduyu , TEKEL işçileri 

TEKEL işçilerinin eylemi ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi yakınında ve Abdi İpekçi Parkı'nda
sürüyor. Parktaki gruptakilerden bir bölümünün AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine 
polis biber gazıyla müdahale etti.  
 
Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler, sırt çantaları ve battaniyelerle Ankara'da buluştu. 

İşçiler kapatılacak işyerlerinde çalışan işçilerin sözleşmeli kadroya geçirilmesini istemiyor. 

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve beraberindeki tekel işçilerinin temsilcileriyle görüşen Devlet Bakanı 
Hayati Yazıcı, "Sorunun çözüm yeri Bakanlar Kurulu'dur. Arkadaşlarımızın serinkanlı olmalarını istiyoruz. Onları 
sokağa terk edecek değiliz" dedi. 

Geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçiren eylemcilerin bir bölümü sabah saatlerinde Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü. 
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Burada pankart ve dövizler açan eylemciler çeşitli sloganlar attı. 

Parktaki heykele Türk bayrağı asan eylemciler Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. 

Bu arada, Genel Maden-İş Sendikası'nın, Tekgıda-İş'in eylemine destek vermek için Türkiye genelinde iş 
yavaşlatacağı anons edildi. 

Parktaki gruptakilerden bir bölümünün AK Parti Genel Merkezi'ne yürümek istemesi üzerine eylemciler arasında
kısa süreli tartışma yaşandı. Polis de grubun AK Parti Genel Merkezi'ne yürümesine izin vermedi. Çevik kuvvet
ekipleri parkın çıkışlarını kapattı. Polis otobüslerinden yapılan anonslarda da eylemcilerin çevik kuvvetin 
oluşturduğu barikatı zorlamamaları istendi. 

Eylemcilerin uyarıyı dikkate almamaları üzerine polis, eylemin yasa dışı olduğunu, müdahalede bulunulacağı
uyarısı yaptı. Ancak eylemcilerin geri çekilmemesi üzerine, biber gazı ile müdahale edildi. 

Polis amirleri AK Parti'deki grubun Abdi İpekçi Parkı'na doğru yürüyüşe geçtiğini anons ederek, "eylemcilerin
provokasyona gelmemesini" istedi. 

Biber gazından çok sayıda eylemci etkilendi. 

AŞTİ ve Türk Metal-Sen binalarının etrafında geceyi geçiren diğer eylemcilerin arasından bir grup da sabah 
saatlerinde AK Parti Genel Merkezi yakınındaki bir alışveriş merkezinin arkasında bekleyen diğer gruba katıldı. 

Buradaki grup hükümet ve özelleştirme aleyhine sloganlar atarak protestolarına devam ediyor. 

Bu arada çevik kuvvet ekipleri AK Parti Genel Merkezi çevresinde ve eylemci grubun bulunduğu alanda takviye 
güçlerle önlem aldı. 

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , AK Parti Genel Merkezi , Atatürk Spor Salonu , TEKEL işçilerinin eylemi 

TEKGIDA-İŞ’in, AKP Genel Merkezi’nin önünde TEKEL işcisiyle birlikte gerçekleştirdiği eylem ilginç protestolara
sahne oldu. İki tekel işçisinin soyunduğu eylemde, işçiler AKP Genel Merkezi’nin çatısında Türk Bayrağı
olmamasını slogan atarak protesto etti. 
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Eylemciler, ellerindeki Türk bayrağıyla Meclis’e sokulmayan şehit ailelerinin durumuna atıfta bulunarak, "Meclis’e
sokulmayan bayrağı buraya getirdik" diyerek, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Türk bayrağını, AKP Genel
Merkezi’ne doğru dalgalandırdı. 

4/C kadrosuyla başka kamu kurumlarına nakledilmek istemeyen TEKEL işçilerinin AKP Genel Merkezi önünde 
gerçekleştirdiği eylemde, AKP Genel Merkezi binasının çatısında Türk bayrağı bulunmaması protesto edildi. 

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Türk bayrağını AKP Genel Merkezi’ne doğru dalgalandıran eylemciler, 
ellerindeki Türk bayrağıyla Meclis’e sokulmayan şehit ailelerinin durumuna da atıfta bulunarak: "Meclis’e 
sokulmayan bayrağı buraya getirdik" diye tepki gösterdi. 

-EYLEME CHP VE MHP MİLLETVEKİLLERİ DE DESTEK VERDİ- 

2 TEKEL işçisinin soyanarak protesto gerçekleştirdiği eylemde, işçilerin yer yer alanda davul zurna eşliğinde
oynadığı gözlenirken, "Direne direne kazanacağız", "TEKEL işçisi domuz değildir", "Hükümet istifa" "Başkan 
buraya", "İşçiler burada hükümet nerede", "İş ekmek, özgürlük", "Ölmek var dönmek yok", "Hükümet 4-C’yi al
başına çal", "İşçiler burada vekiller nerede", "Yan gelip yatmadık, vatanı satmadık", "Sırada Meclis var" sloganları 
atıldı. 

Eyleme destek vermek için CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 
MHP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu geldi. 

TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı Mustafa Türkel’in konuşması sık sık yuhalamalarla ve sloganlarla kesildi. AKP Genel 
Merkezi önünde yapılan eylemde Selda Bağcan’dan "Yuh yuh" parçası ile Moğollar’ın "Bir şey yapmalı" adlı 
parçası işçileri coşturdu. 

"Bu ateş sizi de yakar", "İşçine sahip çık geçmişine unutma", "Biz yan gelip yatmadık ki gemiciklerimiz olsun", 
"Üretirken iyiydik şimdi mi kötü olduk", "Emeğe uzanan eller kırılsın","Îş ekmek yoksa barış da yok" dövizleri 
dikkat çekti. Eyleme destek vermek için gelen 65 yaşındaki kamu emeklisi Feyiz Önen, "İşsizlik önemli ama vatan 
daha önemli, diyerek özelleştirmeleri eleştirdi. 

Batman’dan gelen 4 çocuklu Celal Akın, iki çocuğunun 8’inci sınıfta okuduğunu ve SBS’den 415 puan aldıklarını, 
7’inci sınıfta okuyan diğer çocuğunun 377 puan aldığını belirterek, "İşsiz kalıp köye mi gidelim, çocuklarımızı 
okutmayalım mı?" diye sordu. 

Muş’tan gelen 8 çocuklu İdris Mengi, 12 yıldır çalıştığı yerde şimdi 4-C statüsünde çalışmak istemediğini 
vurguladı. Kırşehir ve Ankara’ya girişte 6 saat bekletildiklerini söyleyen TEKEL işçisi Mengi, perişan olduklarını ve
mahkum gibi kaldıklarını ifade etti. 

İşçi Mengi, "AKP bizden ne istiyor? Şeker ve Tekel Fabrikası vardı. Şeker fabrikasını kapattılar şimdi de TEKEL’i 
kapatıyorlar" dedi. 

Trabzon’dan gelen TEKEL işçisi Ayşe Değirmenci, işçilerin mağdur edildiğini bu hükümetten umutlu olmadıklarını
belirtti. Ancak umutlu bir karar çıkması için burada olduklarını söyledi. 

İşçi Ayşe Değirmenci, 2001 yılında kadro vermek için yaşadıkları şehir dışında başka illere gönderildiklerini şimdi 
ise bu haklarının ellerlinden alındığının altını çizdi. Trabzon’dan Rahile Demircioğlu ise kadro zamanında kadro
vermek için başka şehirlere gönderilenlerin ailelerinin parçalandığını ifade ederek, "Verilen hak alınmaz" dedi. 

Adıyaman’dan katılan Yusuf Özer, "Bir balığı sudan çıkarırsın, işte bizim durumumuz budur" dedi. Bu durumda
işsizliğe, sefalete, yoksulluğa sürüklendiklerini söyleyerek, "Hükümetten ricamız, temennimiz, mevcut
haklarımızla çalışmak istiyoruz, iş istiyoruz. 4-C’ nin kölelik olduğu malum" diye konuştu. 
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Kaynak: ANKA 

 
Etiketler:  4/C , AKP Genel Merkezi , CHP , MHP , Mustafa Türkel , TEKEL işcisi 

TEKGIDA-İŞ’in 12 bin TEKEL işçisinin özlük haklarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yapılması talebiyle
dün AKP Genel Merkezi önünde başlattıkları eylemde son söz  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
söylenecek. 

TEKGIDA-İŞ Başkanı Türkel, dün Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’yla gerçekleştirilen görüşmenin uzlaşı içinde olumlu 
bittiğini aktardı. Türkel, Bakan Yazıcı’nın taleplerini Başbakan Erdoğan’a ileteceğini söyleyerek, Başbakandan 
gelecek yanıtı AKP Genel Merkezi önünde bekleyeceklerini bildirdi. 
 
Kaynak: ANKA 

 
Etiketler:  12 bin TEKEL işçisi , AKP Genel Merkezi , Hayati Yazıcı , özlük hakları 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Yatarak para kazanma dönemini kapattık" dedi; TEKEL işçileri de bu sözleri 
protesto etmek için AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yapmaya başladı.  
 
Türkiye'nin dört bir yanından sırt çantalarıyla, battaniyeleriyle Ankara'da toplanan işçiler, hükümeti, başbakanı ve 
kendilerine tanınan 4-C yani sözleşmeli personel statüsünü protesto ediyor. Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa 
Türkel, bekleyişin gece boyunca sürdüğünü söyledi. 

 
Etiketler:  4-C , AK Parti Genel Merkezi , Recep Tayyip Erdoğan , TEKEL işçileri 

Gece 01:00 civarında soğuk hava ve yağış nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu’na geçen işçiler sendika
yöneticileriyle birlikte geceyi burada geçirdiler. 
 
İşçilerin bir bölümü sabah itibarıyle AKP Genel Merkezi önüne doğru tekrar yürüyüşe geçtiler ve sonuç alınacaya 
kadar burada seslerini duyurmaya çalışmaya devam edecekler. 
 
TEKEL işçilerinin bir kısmı da Abdi İpekçi Parkına geçerek eylemlerine burada devam edecek 
 
TEKEL işçisinin mücadelesi sonuç alıncaya kadar sürecektir. 

 
               Basınımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 

  

 
Etiketler:  Abdi İpekçi Parkı , AKP Genel Merkezi , Atatürk Kapalı Spor Salonu , Basınımıza ve kamuoyuna , TEKEL 
işçisinin mücadelesi 
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Özlük haklarıyla kamu işletmelerine nakil hakkı verilmesini isteyen TEKEL işçileri, Ankara’da AKP Genel
Merkezi’nin yakınında hükümeti protesto etti. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, görüştüğü Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’in, “Sorunun tek başına TEKEL işçileriyle çözülemeyeceğini, 4/C’lilerin bütününe yönelik 
bir iyileştirme yapılması gerektiğini” söylediğini aktardı.  

TEKEL’in özelleştirilmesinin ardından işyerleri kapatıldığı için başka kamu kuruluşlarına özlük haklarıyla birlikte 
nakledilmek isteyen TEKEL işçileri yurdun dört bir yanından yüzlerce otobüsle dün Ankara’ya geldi. Çeşitli
noktalarda yapılan araç ve kimlik kontrolünün ardından otobüslerin toplu halde kente girişine izin verildi.
İşçilerin yanlarına battaniye ve yorgan aldıkları görüldü. TEKEL işçileri, Armada Alışveriş Merkezi önünde 
otobüslerden inerek AKP Genel Merkezi’ne doğru yürüyüşe geçti. İşçiler AKP yakınlarındaki Yaşam Sokak’ta 
oluşturulan polis barikatına kadar yürüdü. Ancak işçilerin AKP binasına yaklaşmasına izin verilmedi. Bu sırada 
AKP Genel Merkezi ile bağlantılı olan yollar polis tarafında kapatıldı. Yolların kapatılması nedeniyle MESA
Hastanesi’ne gitmek isteyen hastalar yollarda kaldı. İş merkezlerinde çalışanlar da yolların kapatılması nedeniyle
mağdur oldu.  

CHP ve MHP’li milletvekilleri de TEKEL işçilerine destek verdi. Soğuk hava nedeniyle bazı işçiler rahatsızlanırken
bazı işçilerin de hükümeti protesto etmek için soğuk havaya karşın soyunduğu görüldü. Tek Gıda-İş Genel 
Başkanı Mustafa Türkel, Yaşam Sokak’ta TEKEL işçilerine seslenerek TEKEL’in alkollü içkiler ve sigara
fabrikalarının “istihdam arttırılacak denilerek özelleştirildiğini” ancak birçok ilde bu işletmelerin kapatıldığını 
ifade etti. Türkel, “Biz, bu işletmelerde üretim yaptık, yan gelip yatmadık. Biz çalışmak, üretmek, rızkımızı
kazanmak istiyoruz” diye konuştu. İşçilere “Sendikayla anlaştık” denildiğini ama bunun gerçeği 
yansıtmadığını dile getiren Türkel, sorunlarına çözüm bulunduğu kamuoyuna deklare edilmeden Ankara’yı terk
etmeyeceklerini belirtti.  

Şimşek’ten olumsuz yanıt  

Türk-İş Başkanı Kumlu ve beraberindeki heyet, TEKEL işçilerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Kumlu, Şimşek’in, sorunun çözümü için “hükümet düzeyinde bir karara 
ihtiyaç olduğunu” ifade ettiğini söyledi. Kumlu, Şimşek’in “Sorunun tek başına TEKEL işçileriyle 
çözülemeyeceğini, 4/C’lilerin bütününe yönelik bir iyileştirme yapılması gerektiğini” söylediğini kaydetti.  

‘Fazla tırmandırmayın’  

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nde, Kumlu ve
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beraberindeki Tekel işçilerinin temsilcileriyle görüştü. Görüşmede işçilerin taleplerini ve önerilerini aldıklarını 
anlatan Yazıcı, “Sorunun çözüm yeri Bakanlar Kurulu’dur. Arkadaşlarımızın serinkanlı olmalarını istiyoruz. 
Onları sokağa terk edecek değiliz” diye konuştu.  

İşçilerin hak aramalarının doğal olduğunu dile getiren Yazıcı, bu işin fazla tırmandırılmaması gerektiğini savundu.
Konuyu Bakanlar Kurulu’nda tartışıp imkânlara bakacaklarını belirten Yazıcı, “Uygun pozisyonlara bakacağız.
Palyatif olarak değil, bir paket halinde çözüm üreteceğiz” dedi.  

Kumlu: Destekleyeceğiz  

Türk-İş Başkanı Kumlu da yaptığı açıklamada, işçilerin özlük haklarıyla kamu kuruşlarına geçirilmesini talep 
ettiklerini dile getirerek, bu talebi işçilerle Bakan Yazıcı’ya ilettiklerini bildirdi. Yazıcı’nın “Bu iş hükümet
meselesi” dediğini aktaran Kumlu, “Arkadaşlarımız netice alana kadar eyleme devam etme kararındalar.
Türk-İş olarak arkadaşlarımızın kararını destekleyeceğiz” dedi.  
 
Kaynak:ANKARA (Cumhuriyet Gazetesi Bürosu)  

 
Etiketler:  AKP Genel Merkezi , alkollü içkiler , Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Özlük hakları , sigara fabrikaları , 
TEKEL işçileri 

 

İşyerleri kapatıldığı için başka kamu kuruluşlarına özlük haklarıyla nakledilmek isteyen Tekgıda-İş Sendikası üyesi
binlerce TEKEL işçisi eylem için Ankara’da buluştu 

Jandarma, 106 otobüsle gelen işçileri İstanbul, Eskişehir ve Samsun yolunda durdurdu. Kontrol sonrası 
otobüslere izin verildi. Eylemin yapıldığı Ak Parti Genel Merkezi civarı araç trafiğine kapatıldı. Eylemde bazı işçiler 
soyundu.  
İşçilere destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki minibüsün üzerine kendisine 
elini uzatan bir işçinin yardımıyla çıktı. “4-C çağdaş kölelik yasasıdır” diyerek, Ak Parti’yi sert bir dille eleştiren
Kılıçdaroğlu’nu işçiler omuzlarına aldı. 

Şimşek’le görüştüler 
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TEKEL İŞÇİSİ 106 OTOBÜSLE ANKARA&acute;DA / Haber Tarihi : 16.12.2009 
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İstanbul’da gemi indirme töreni sırasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ı “yuhalayarak” protesto eden TEKEL işçileri, 
dün de kamuoyunda 4-C olarak bilinen yasayı protesto etmek için Ankara’da buluştu. 5 bin işçinin katıldığı
eylem sırasında, “Ücretli köle olmayacağız, ekmeğe uzanan eller kırılsın, iş ekmek yoksa barış da yok” sloganları 
atılırken, “4-C’ye hayır”, “Geleceğimizle oynamayın”, “Bu ateş sizi de yakar” yazılı dövizler taşındı.  
 
CHP ve MHP’li birçok milletvekili  alana gelerek işçilere destek verirken, Türk-İş’e bağlı sendikalarla KESK üyeleri 
de eyleme katıldı. Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, işçilere özlük haklarıyla, kamuya nakil hakkı 
verilmediği sürece eylemi sürdüreceklerini  söylerken, “Bizi bu karda kışta ölümüz çıkana kadar bekletmeyin.
Üstten dolu yağsa, alttan lav çıksa sorunumuz çözülene kadar buradayız” dedi.  
 
Bu arada Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve beraberindeki bir heyet, TEKEL işçilerinin sorununa çözüm
bulmak amacıyla Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le bir süre görüştü. Kumlu, görüşmenin ardından Şimşek’in,
sorunun tek başına TEKEL işçileriyle çözülemeyeceğini, 4/C’lilerin bütününe yönelik bir iyileştirme yapılması 
gerektiğini, hükümet düzeyinde bir karara ihtiyaç bulunduğunu söylediğini aktardı. Eyleme katılan işçiler, 
olumsuz hava şartları nedeniyle geceyi Ulus’taki Atatürk Spor Salonu’nda geçirdi. 

 KILIÇDAROĞLU OMUZLARDA 
 
TEKEL işçilerinin eyleminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Çetin
Soysal’ın alana girmesiyle renkli görüntüler yaşandı. “Kemal Baba, yukarıda Allah, yerde sen” sözleriyle karşılanan 
Kılıçdaroğlu, işçilerin “İşçiler domuz değildir” sloganı atması üzerine, “Domuzun kim olduğunu aşı ortaya koydu”
dedi. Kılıçdaroğlu, işçiler tarafından omuzlara alındı. 

Kaynak: Milliyet Gazetesi 
  

 
Etiketler:  106 otobüs , Atatürk Spor Salonu , Başbakan Tayyip Erdoğan , CHP Genel Başkan , TEKEL işçisi 

 

TEKEL İŞÇİSİ 106 OTOBÜSLE ANKARA’DA ‘4/C’ EYLEMİNE ÇIKTI 

Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 106 otobüsle Ankara’ya gelerek Ak Parti Genel Merkezi’ne yürümek isteyen 
işçiler, eylemini Yaşam Sokak’ta yapabildi. Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Tekel işçilerine özlük 
haklarıyla kamu işletmelerine nakil hakkı verilmeden eylemi bitirmeyeceklerini söyledi. 

Yalan söylediler 

Tekel işçisinin, ‘4/C’ adı altında 10 ay süreyle düşük ücretle çalıştırılmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayan
Türkel, şunları kaydetti: “Biz özelleştirme mağduru değiliz. İş yerlerimiz kapatılmak isteniyor. Özlük haklarımızla
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kamuya geçmek istiyoruz. Bize, ‘bu talebiniz değerlendirilecek’ dediler. Bize yalan söylediler. Biz Sayın
Başbakanımıza güvenmek istiyoruz. “ 

Yan gelip yatmadık 

İşçilerin “İş, ekmek yok, açılım da yok”, “Ölmek var, dönmek yok” şeklinde sloganlarla desteklediği 
konuşmasında Türkel, Tekel’in alkollü içkiler ve sigara fabrikalarının “istihdam artılacak denilerek
özelleştirildiğini”, ancak birçok ilde bu işletmelerin kapatıldığını ifade etti. Türkel, “Biz, üretim yaptık, yan gelip 
yatmadık” diye konuştu. 
 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi  
  

 
Etiketler:  4 -C , Ak Parti Genel Merkezi , alkollü içkiler , ANKARA , sigara fabrikaları , TEKEL , Tekel işçisi 

 

İş yerleri kapatıldığı için özlük haklarıyla kamu kuruluşlarına yerleştirilmelerini isteyen TEKEL işçilerinin eylemi
başladı.  
 
Çeşitli illerden otobüslerle Ankara'ya gelen işçiler, Armada Alışveriş Merkezi önünde otobüslerden inerek AK 
Parti Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti.  
 
İşçiler AK Parti yakınlarındaki Yaşam Sokak'ta oluşturulan polis barikatına kadar yürüdü. Burada hükümeti
protesto eden sloganlar atan işçilerin ''4-C'ye hayır'', ''Geleceğimizle oynamayın'', ''İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız'', 
''Bu ateş sizi de yakar'' yazılı dövizler taşıdığı gözlendi.  
 
Bu arada gösteri sırasında fenalaşan bir işçi arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.  
 
İşçilere Türk-İş'e bağlı sendikalar ile KESK üyeleri de destek veriyor. İşçilerin polis barikatı önündeki bekleyişi 
sürüyor.  
  

Linke tıklayarak video yu izleyebilirsiniz 

 
Etiketler:  4-C , AK Parti Genel Merkezi , haklıyız , kazanacağız , KESK , TEKEL işçileri 
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Tekgıda-İş'e üye TEKEL işçileri AKP genel merkezi önünde toplandı. 

Tekel işçilerinin 4/C kapsamına alınmasını protesto etmek amacıyla Tekgıda-İş'in AKP Genel Merkezi önünde 
gerçekleştirdiği eylemde, 2 Tekel işçisi hükümeti protesto etmek amacıyla soyundu.  
 
Tekgıda-İş'in 12 bin tekel işçisinin 4/C kapsamına alınmasını protesto eden işçiler, AKP genel merkezi önünde 
toplandı. 2 Tekel işçisi hükümeti protesto etmek için soyunduğu ve arkadaşlarının omuzları üzerinde slogan
atmaya devam ettiği eylemde, "İşçiler burada, vekiller nerede?", "Başbakan buraya!" ve "Hükümet istifa" gibi 
sloganlar atıldı.  
 
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, işçilere destek vermek ve emniyet güçlerinin eylemcilere sert 
müdahalede bulunmasını önlemek için eyleme katıldığını açıkladı. İşçilerinin geçim sıkıntılarıyla ilgili dertlerini
dinleyen Sevigen, eylemcilerle tek tek ilgilendi.  
 
İşçilerin genel olarak çok kızgın olduğunun gözlendiği eylemde, bir yanda hükümete ve başbakana yönelik sert
sloganlar atılırken, diğer yanda bir grup davul zurna eşliğinde oynayıp, sloganlarına devam etti.  
 
OTOBÜSLERİN ALIKONULMASINA TEPKİ  
 
TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı Mustafa Türkel, amaçlarının eylem değil, sorunlarına çözüm aramak olduğunu
söyleyerek, müdahalede bulunulması durumunda otobüslerin durdurulduğu noktada eylem yapacaklarını ifade 
etti.  
 
Tekel işçilerini taşıyan otobüslerin Ankara girişlerinde alıkonulması üzerine ANKA'nın sorularını yanıtlayan
TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı Türkel, amaçlarının eylem değil, iktidar partisiyle görüşüp çözüm aramak olduğunu
ifade ederek, müdahale olduğu takdirde otobüslerin bulunduğu yerde eylem yapacaklarını dile getirdi.  
 
Türkel, “İşçi sendikaları siyasi iktidara derdini anlatamaz mı? Hiç hoş şeyler değil. Ne zaman çıktı bu gelenekler 
bilmiyorum. AKP Genel Merkezi değil, TOBB'un önünde alıkonsalar eylemlerimizi orada yapacağız” dedi.  
 
Türkel, bu şekilde sertleşmenin devam etmesi halinde ise her şeyin daha kötü olacağını söyledi. İşçilere 
müdahale olmadığı müddetçe tepkilerini hukuk çevresinde demokratik temamüllere göre yapacaklarını ifade 
eden Türkel, "Müdahale olduğu takdirde işin nerde biteceğini kimse bilemez" dedi.  
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Hükümetten anlayış isteyen Türkel, işçilerin ve Türk-İş heyetinin içinde olduğu bir kafileyi dinlemelerini ve 
çözüm üretilmesini talep edeceklerini bildirdi. İnsanların protesto mantığıyla yola çıkmadığını belirten Türkel,
sorunlarına çözüm aradıklarını kaydetti.  
  
 
Etiketler:  12 bin tekel işçisi , 4/C kapsamı , CHP İstanbul Milletvekili , Tekel işçisi , TEKGIDA-İŞ 

 

İş yerleri kapatıldığı için başka kamu kuruluşlarına özlük haklarıyla nakledilmek isteyen TEKEL işçileri, eylem için 
106 otobüsle Ankara'ya geldi. İşçiler AK Parti Genel Merkezi önünde eylem yapacak 
  

Videoyu izlemek için tıklayın 

Eylemin yapılmasının planlandığı AK Parti Genel Merkezi önüne ve çevresine işçiler yaklaştırılmıyor. Eylem için

10 bin civarında Tekel çalışanının Başkent'te olması bekleniyor. Öte yandan, AK Parti Genel Merkezi'nin

etrafında çok sayıda Çevik Kuvvet polisi ve panzerler görev aldı. Ankara Valiliği'nin eyleme yasal olmadığı

gerekçesiyle izin vermediği öğrenildi. 

Tekel işçilerinin bağlı olduğu Tekgıda-İş sendikası, yaptığı açıklamada, bugün saat 10.00'da haklarını aramak 

için AK Parti Genel Merkezi önünde miting düzenleyeceklerini açıklamıştı. 

Türkiye'nin dört bir yanından otobüslere binen işçiler sabah erken saatlerde Ankara'ya gelmeye başladı. İşçileri

taşıyan otobüslerin genel merkez binası civarına yaklaşmasına izin verilmiyor. Genel merkez önüne gelen 

gruplar ise güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılıyor. Bir Tekel çalışanı "Kırıp dökmek için değil, demokratik

yollardan hakkımızı aramak için buradayız. Sesimizi duyurmak için geldik." diye konuştu. 

Türk-İş, 12 bin civarındaki Tekel işçisinin başka kurumlara özlük haklarıyla birlikte nakledilmesini istiyor. 

  

Kaynak: Haber7 

  

 
Etiketler:  AK Parti Genel Merkezi , TEKEL işçileri 
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YAPRAK Tütün İşletmeleri'nde çalışan 12 bin TEKEL işçisi, AKP Genel  Merkezi önünü mi' ting alanına çevire, cek. 
Fabrikalarının  kapatılması nedeniyle mağdur olan işçiler, özlük hakları ! korunarak başka kurumlara geçişlerinin 
yapılmasını istiyor. 
  
İşçiler, talepleri kabul edilene kadar Ankara'dan geri i dönmeyecek YAPRAK Tütün İşletmeleri'nde çalışan 12 bin 
TEKEL işçisi, fabrikalarının kapatılmaması ve 4-c uygulamasına karşı bugün Ankara'da AKP Genel Merkezi 
önünde büyük eylem yapacak, işçiler, talepleri kabul edilene kadar Ankara'da kalmakta kararlı.  
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve Türk-İş Genel Sekreteri ve aynı zamanda Tek Gıda-İş Sendikası Genel 
Başkanı Mustafa Türkel, eyleme ilişkin bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenledi. İşyerlerinin kapatılma
kararıyla ilgili 2 yıldır ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ve alternatif önerdiklerini söyleyen Mustafa 
Türkel, ilgililerin "çözüm üretme yönünde" verdikleri sözleri tutmadıklarını bildirdi. 
  
İşyerleri kapatılan işçilerin özlük haklarıyla birlikte başka kurumlara nakledilmesi gerektiğini ifade eden Türkel,
"Bir kez daha söylüyoruz; TEKEL işçisi özelleştirme mağduru değildir. TEKEL işçisi kapatılma mağdurudur.
Özelleştirme mağduru gibi gösterilerek, sefalet ücretine, 4-c statüsüne mahkum edilmesi kabul edilmeyecektir" 
diye konuştu.  
 
Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu da Türkiye'nin halen özelleştirmelere devam etmesinin hiçbir mantıklı 
açıklamasının olmadığını dile getirdi. 4-c uygulamasına karşı çıkan Kumlu, "Çünkü, 4-c kapsamında çalıştırılanlar, 
sendika üyesi olamadığı gibi kıdem tazminatı hakkından da yoksundur. Yılın 10 ayı ile sınırlı bir süre ve düşük 
ücretle, iş güvencesinden mahrum bir şekilde çalıştırılmaktadırlar" dedi.  
 
Başbakan Erdoğan'ın TEKEL işçilerine yönelik, "Yatarak para kazanma dönemi bitti, yatan gider, üretmeye para
yok" sözlerinin Türk-İş tarafından öfke ve üzüntü ile karşılandığını söyleyen Kumlu, "Başbakan bilmelidir ki, bu 
ülkede yatarak para kazananlar işçiler değildir" diye konuştu. 
  

 
Etiketler:  12 bin , AKP Genel Merkezi , TEKEL işçisi , Türk-İş , YAPRAK Tütün İşletmeleri 
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TEKEL İŞÇİSİ AK PARTÎ&acute;DE BULUŞACAK / MİLLİYET GAZETESİ / Haber Tarihi : 
15.12.2009 10:25:38  

 

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, "Siyasi irade iş yerleri için 
kapatılma kararı vermiştir. Yarın (bugün) 12 bine yakın TEKEL işçisi, Ankara'da AKP Genel Merkezi önünde 
buluşacaktır. Eylemden sonuç alınıncaya kadar eylem alanını terk etmeyecektir.  
 
TEKEL işçisi, bu eylemiyle yasal hakkını aramaktadır"dedi.  
 
Türk-İş Başkanı Mustafa KUMLU da Türkiye'nin halen özelleştirmelere devam etmesinin hiçbir mantıklı 
açıklamasının olmadığını savundu. Bu arada Ankara Valiliği'nin bu eyleme izin vermediği kaydedildi. Valilik, yasal 
miting alanlarıyla ilgili talep gelmesi halinde değerlendirileceğini bildirdi. 
 
Etiketler:  AKP Genel Merkezi , TEKEL işçisi , Türk-İş 

Türk-İş Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, "Siyasi irade iş yerleri için 
kapatılma kararı vermiştir. Yarın (bugün) 12 bine yakın TEKEL işçisi, AKP Genel Merkezi önünde buluşacaktır"
şeklinde konuştu. 
  
Mustafa Türkel, iş yerlerinin kapatılma kararlarıyla ilgili 2 yıla yakın bir süredir Başbakanlık özelleştirme İdaresi
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'na defalarca yazılı 
başvuruda bulunduklarını, çözüm alternatifleri önerdiklerini anlattı. Ankara Valiliği, Tekel işçilerinin Ak Parti 
Genel Merkezi önünde yapmayı planladığı eyleme yasal olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. Valilik, yasal miting
alanlarıyla ilgili talep gelmesi halinde değerlendirileceğini bildirdi.  
 
ANKARA Milliyet 

  

 
Etiketler:  12 bin , AKP Genel Merkezi , TEKEL işçisi , Tekgıda-İş Sendikası , Türk-İş Genel Sekreteri 
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12 BİN TEKEL İŞÇİSİ BUGÜN AKP ÖNÜNDE / ULUSAL GÜNLÜK GAZETE / Haber 
Tarihi : 15.12.2009 10:06:53  

 

Türk-lş Genel Sekreteri ve Tekgıda-lş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, "Siyasi irade iş yerleri için
kapatılma kararı vermiştir.  
 
Yarın (Bugün) 12 bine yakın TEKEL işçisi, Ankara'da  AKP Genel Merkezi önünde buluşacaktır" dedi. Türkel, "12
bine yakın TEKEL işçisi, Ankara'da AKP Genel Merkezi önünde buluşacaktır, eylemden sonuç alınıncaya kadar 
eylem alanını terk etmeyecektir. TEKEL işçisi, bu eylemiyle yasal hakkını aramaktadır" şeklinde konuştu. 

 
Etiketler:  12 bin , AKP Genel Merkezi , TEKEL işçisi , Türkel 

Türkiye'nin çeşitli illerinden dün yola çıkan TEKEL çalışanları, haklarını aramak için bugün Ankara'da AKP Genel
Merkezi önünde eylem yapacaklar 12 bin TEKEL işçisi bugün AKP önünde HÜKÜMETİN uygulamaları TEKEL 
işçilerini de meydanlara döktü.  
 
Türk-İş Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, "Siyasi irade iş yerleri için 
kapatılma kararı vermiştir. Bugün 12 bine yakın TEKEL işçisi, Ankara'da AKP Genel Merkezi önünde buluşacaktır"
dedi.  
 
TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu da "Başbakan'ın, TEKEL işçilerine yönelik, 'Yatarak para kazanma dönemi bitti, 
yatan gider, üretmeye para yok'sözleri ise Türkİş topluluğu tarafından öfke ve üzüntü ile karşılanmıştır.  
 
Sayın Başbakan bilmelidir ki bu ülkede yatarak para kazananlar işçiler değildir" açıklaması yaptı.   
 
Tekel işçileri mağdur ediliyor  
 
MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, işçilerin ekmeklerinin derdinde olduklarını belirterek, "Bu işçilerin, 
ekmeklerine sahip çıktıklarını, AKP iktidan mutlaka görmelidir" dedi.  
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Bugün meydanlara inecekler MHP Tokat Milletvekili Dr. Reşat Doğru, Tekel sigara fabrikaları, özelleştirme 
idaresince BAT isimli yabancı menşeli, bir şirkete değerinin çok altında satıldığını hatırlatarak, "Satış esnasında,
AKP Hükümeti, tütün üretimi devam edecek fabrikalar kapanmayacak diyordu. Ancak durum böyle söylendiği 
gibi olmadı.  
 
Sigara fabrikaları yerel seçimlerin geçmesi ile beraber, birer birer kapatılmaya başladı" dedi.  
 
TEKEL işçilerinin madur edildiğini savunan Doğru konuyla ilgili mecliste düzenlediği basın toplantısında şunları 
söyledi: "Tekel işçilerinin, farikaların satılması esnasında, bir kısmı emekliliğe tabi tutulurken bir kısmı da
bölgelerdeki, yaprak tütün işletme müdürlükleri bünyesine aktarıldı. Ancak özelleştirmeden, bölge çiftçisi,
esnaflar, çalışan işçiler, mağdur olabilir, fabrikalar kapanabilir, sonun dada, yaprak tütün işletmeleri de, 
kapanabilir demiştik.Geldiğimiz durum maalesef bu olmuştur.  
 
Geçtiğimiz günlerde Başbakanlığın aldığı karar doğrultusunda 56 adat yaprak tütün işletme müdürlüğü
kapatılıyor. Buralarda çalışan bütün işçiler, 4 -C statülü işçi kapsamına alınıyor.  
 
GÜVENCE YOK  
 
Bu 4-C kapsamı işçilerin istemediği, kabul etmediği bir durumdur.4-C kapsamında, yeterli bir iş güvencesi
yoktur. Haklı olarak, bu statüye geçmeyi kabul etmeyip, topluca tepki gösteriyorlar. Bu insanların sesini duyup 
mağdur etmeyelim.  
 
25 yıllık geçmişleri olan, yaprak tütün işletmeleri yaşasın, çiftçi tütün ekimine, devam etsin. Buralarda çalışan 
insanlar, kar, kış demeden, her türlü zorluklara göğüs gererek, çalıştılar, emek verdiler. Yaprak tütün işçileri, haklı 
olarak, bu duruma tepki gösterip topluca eylem karan almışlar. Ankara ya geliyorlar. Salı günü, eylem 
yapacaklarını söylüyorlar. 
  
Bu mağdur olan işçilerimizin, eylem kararını iyi takip edip, onlara sahip çıkıp, desteklememiz lazımdır. İşçilerimiz 
ekmeklerinin derdindedirler. Bu işçilerin, ekmeklerine sahip çıktıklannı, AKP iktidarı görmelidir.  
 
ÖZELLEŞTİRME KORKUSU  
 
Bu insanlar 2005 yılından itibaren önce özelleştirme korkusunda oldular. Sonra, işyerleri satılınca, 4-C kapsamına 
girme sıkıntısı yaşadılar. Kendileri ile beraber, aileleri, çocukları, bakmakla yükümlü oldukları insanların, 
psikolojileri bozuldu. Bu insanlara da, diğer özelleştirilen kurumlarda yapıldığı gibi, devlet memurluğu statüsüne
alıp, başka kurumlara aktaralım.  
 
Bunu yapmazsak, 12 bin aile mağdur olacaktır. İşsizliğin çığ gibi artığı, çiftçilerin ürünlerinin para yapmadığı, 
icralarla karşı karşıya kaldığı, iş adamlarının işlerini kaybederek intihar ettikleri ortamları yaşıyoruz. Bu ağır 
ekonomik ortamda hükümet çeşitli açılımlarla, asıl ekonomik krizi görmemezlikten gelerek, gündem değiştiriyor.
Gerçek reel gündeme gelip, insanlarımızın birlik ve beraberliğini bozmadan, aş ve iş temin edelim. İnsanlarımıza 
sahip çıkalım. Yoksa vakit çok geç olacak.  
 
HÜKÜMETİN uygulamalan TEKEL işçilerini de meydanlara indirdi. Türk-İş Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Sendikası 
Genel Başkam Mustafa Türkel, Türk-İş Genel Başkam Mustafa Kumlu ile konfederasyon genel merkezinde
düzenlediği basın toplantısında, iş yerlerinin kapatılma kararlanyla ilgili 2 yıla yakın bir süredir Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığına defalarca yazılı başvuruda bulunduklarım, çözüm alternatifleri önerdiklerini anlattı.  
 
İlgililerin, "Çözüm üretme yönünde çalışmalar yapacaklarım" ifade etmelerine rağmen sözlerini tutmadıklarım 
öne süren Türkel, şöyle devam etti: "Yarın (bugün) 12 bine yakın TEKEL işçisi, Ankara'da AKP Genel Merkezi
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TEKEL İŞÇİLERİ AK PARTİ ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK / H.O.TERCUMAN / Haber 

önünde buluşacaktır, eylemden sonuç alınıncaya kadar eylem alanını terk etmeyecektir.  
 
TEKEL işçisi, bu eylemiyle yasal hakkım aramaktadır.  
 
Zira siyasi, irade iş yerleri için kapatılma karan vermiş bulunmaktadır. Bu durumda doğru ve yasal olanı 12 bine
yakın işçinin başka kurumlara özlük haklanyla nakledilmesidir. Kamuoyu ve karar vericilere bir kez daha 
söylüyoruz;  
 
TEKEL işçisi özelleştirme mağduru değildir. TEKEL işçisi kapatılma mağdurudur.  
 
Özelleştirme mağduru gibi gösterilerek, sefalet ücretine, 4/C statüsüne mahkum edilmesi kabul edilmeyecektir.
Talebimiz son derece açıktır. Özlük haklarımızla başka kamu kuruluşlarına nakledilmek." Türk-İş Başkanı Mustafa 
Kumlu da Türkiye'nin halen özelleştirmelere devam etmesinin hiçbir mantıklı açıklamasının olmadığım savundu. 
 
Tekgıda-İş Sendikasının örgütlü olduğu sigara fabrikalarının özelleştirildiğini anımsatan Kumlu, şunlan söyledi: 
"Şimdi de hükümet, işlevsiz hale getirdiği yaprak tütün işletmelerini kapatma sürecindedir. Kapatma kararının
ardından işletmelerde çalışan 12 b işçimiz, özlük haklanyla birlikte başka kamu kuruluşlarında çalışmak
istemekte, kendileri için ön görülen 4/C statüsünü kabul etmemektedir.  
 
Çünkü, 4/C kapsamında çalıştınlanlar, sendika üyesi olamadığı gibi kıdem tazminatı hakkından da yoksundur. 
Yılın 10 ayı ile sınırlı bir süre ve düşük ücretle, iş güvencesinden mahrum bir şekilde çalıştırılmaktadırlar.  
 
Sayın Başbakan'ın, bu süreçte TEKEL işçilerine yönelik, Yatarak para kazanma dönemi bitti, yatan gider, üretmeye 
para yok'sözleri ise Türk-İş topluluğu tarafından öfke ve üzüntü ile karşılanmıştır. Sayın Başbakan bilmelidir ki bu 
ülkede yatarak para kazananlar işçiler değildir."  
 
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasına da değinen Kumlu, hayatını 
kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileğinde bulundu. Kumlu, bir gazetecinin, maden 
ocağına yönelik ilgili bakanlık tarafından patlama öncesinde hazırlanan denetim raporunun ellerinde bulunup 
bulunmadığının sorması üzerine, sendikal örgütlenmenin olmadığı yerlerde denetimin sağlıklı yapılamadığım 
söyledi.   
  

 
Etiketler:  12 bin aile , 4-C kapsamı , AKP Genel Merkezi , TEKEL çalışanları , TEKEL işçisi 
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Tarihi : 15.12.2009 09:55:07  
 

12 BİN TEKEL İŞÇİSİ EYLEMDE / BİRGÜN GAZETESİ / Haber Tarihi : 15.12.2009 
09:46:03  

 

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Tekgıda-iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, "Siyasi irade iş yerleri için 
kapatılma kararı vermiştir. Bugün 12 bine yakın TEKEL işçisi, Ankara'da AKP Genel Merkezi önünde buluşacaktır"
dedi.  
 
12 bin işçi katılacak Türkel, Türk-Iş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile konfederasyon genel merkezinde
düzenlediği basm toplantısında, iş yerlerinin kapatılma kararlarıyla ilgili 2 yıla yakın bir süredir Başbakanlık 
Özelleştirme idaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi
Başkanlığına defalarca yazılı başvuruda bulunduklarını, çözüm alternatifleri önerdiklerini anlattı.  
 
İlgililerin, "Çözüm üretme yönünde çalışmalar yapacaklarını" ifade etmelerine rağmen sözlerini tutmadıklarını 
öne süren Türkel, şöyle devam etti: "Bugün 12 bine yakın TEKEL işçisi, Ankara'da AKP Genel Merkezi önünde 
buluşacaktır, eylemden sonuç alınıncaya kadar eylem alanını terk etmeyecektir. TEKEL işçisi, bu eylemiyle yasal
hakkını aramaktadır. Zira siyasi, irade iş yerleri için kapatılma kararı vermiştir. Bu durumda doğru ve yasal olanı 
12 bine yakın işçinin başka kurumlara özlük haklarıyla nakledilmesidir. Kamuoyu ve karar vericilere bir kez daha 
söylüyoruz;  
 
TEKEL işçisi özelleştirme mağduru değildir. TEKEL işçisi kapatılma mağdurudur.  
 
Özelleştirme mağduru gibi gösterilerek, sefalet ücretine, 4/C statüsüne mahkum edilmesi kabul edilmeyecektir.
Talebimiz özlük haklarımızla başka kamu kuruluşlarına nakledilmek."   
  

 
Etiketler:  AKP Genel Merkezi , özelleştirme mağduru , özlük hakları , TEKEL işçisi 

TEKEL'i kapatma kararı sonrası işsiz kalacak olan 12 bin işçi, bugün AKP Genel Merkezi önünde basın açıklaması 
düzenleyecek.  
 
Konuyla ilgili basın toplantısı yapan TekGıda-İş Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, "TEKEL
işçisi, bu eylemiyle yasal hakkını arayacaktır" dedi. 
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Fabrikaların kapanması sonrası işini kaybedecek olan 12 bin işçinin özlük haklarıyla birlikte başka bir kamu
kurumuna nakledilmesini talep ettiklerini anlatan Türkel, "Oysa TEKEL işçilerine içinde bulundukları hukuki
duruma aykırı olarak özelleştirme mağduruymuş gibi işlem yapılmak istenmekte 4/c statüsüne aktarılmak
istenmektedir" diye konuştu. 
  
İşçilerin 4/c statüsünde çalışmaya razı olmadıklarını belirten Türkel, ilgili kurumlarla defalarca görüştüklerini,
alternatif çözümler sunduklarını ama buna rağmen binlerce TEKEL işçisinin hayatının hiçe sayıldığını ifade etti.
TEKEL işçilerinin özelleştirme değil kapatılma mağduru olduğunun bir kez daha altını çizen Mustafa Türkel, şöyle
konuştu:"Talebimiz özlük haklarımızla başka bir kamu kuruluşuna nakledilmektir. Hukuk, herkese adil ve eşit bir 
şekilde uygulanmak zorundadır.  
 
Bu güne kadar kapatılan kamu işletmelerinde çalışanTEKEL işçileri daha önce de Türkiye'nin en kârlı kurumunun 
özelleşmemesi için eylem yapmıştı. lar Özlük haklarıyla başka işletmelere nakledilmiştir. 12 bine yakın TEKEL 
işçisi de ulufe değil, aynı hakkın eşitlik anlayışı içinde kendilerine de uygulanmasını talep etmektedir."  
 
'NEOLİBERAL HÜKÜMLERE KARŞIYIZ'  
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ise, hükümetin sendikaları 'vizyonsuz' olmakla işçileri ise 'yan gelip 
yatmak'la itham etmesini kendilerini öfkelendirdiğini söyledi.  
 
Kumlu, hükümetin kastettiği 'yeni vizyon'un emek aleyhine neoliberal hükümlere onay vermek olduğunu ifade
ederek, "Esasen yeni vizyona tüm bu uygulamaları hayata geçirerek değil, bu uygulamalara karşı çıkarak
ulaşılabilir" dedi. Sigara fabrikalarını satan Hükümetin, yaprak tütün işletmelerini de işlevsiz hale getirerek 
kapatmak istediğini belirten Kumlu, bu işletmelerde çalışan işçiler için 4/c statüsünün kabul edilemez olduğunu
vurguladı. Kumlu, "12 bin işçimiz 4/c statüsünü kabul etmemektedir. Çünkü bu kapsamda çalışanlar sendika
üyesi olamadığı gibi kıdem tazminatı hakkından da yoksundurlar. Yılın 10 ayı ile sınırlı bir süre ve düşük ücretle, 
iş güvencesinden mahrum bir şekilde çalıştırılmaktadır" dedi.  
 
Başbakanın, TEKEL işçilerine yönelik yaklaşımını eleştiren Kumlu, işçileri özlük hakkıyla birlikte başka bir kamu 
kuruluşuna naklederek telafi etmesini istedi. Kumlu, bir gazetecinin "Tek Gıda-İş Sendikası ve Konfederasyon 
olarak talepleriniz karşılanmazsa bundan sonra izleyeceğiniz rota ne olacaktır? Bir grev söz konusu olabilir mi?"
şeklindeki sorusunu ise, "Taleplerimiz karşılanmazsa oturup konuşulur" diye cevapladı.   
  

 
Etiketler:  12 bin işçi , 4/c statüsü , AKP Genel Merkezi , kapatma kararı , özlük hakları , TEKEL işçisi 
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TEKEL İŞÇİLERİ ANKARA&acute;DA / STAR GAZETESİ / Haber Tarihi : 15.12.2009 
09:36:36  

 

TEKEL İŞÇİSİ ULUFE İSTEMİYOR! YASAL HAKKINI ARIYOR! / Haber Tarihi : 
14.12.2009 11:31:51  

 

TEKEL işçileri kapatılacak işyerlerinde çalışan işçilerin sözleşmeli kadroya geçirilmesini protesto etmek
amacıyla Ankara'ya geldi.  

Eylemin yapılmasının planlandığı AK Parti Genel Merkezi önüne ve çevresine işçiler yaklaştırılmıyor. Eylem için 10
bin civarında TEKEL çalışanının Başkent'te olması bekleniyor. Öte yandan AK Parti Genel Merkezi'nin etrafında 
çok sayıda Çevik Kuvvet polisi ve panzerler görev aldı. Ankara Valiliği'nin eyleme yasal olmadığı gerekçesiyle izin 
vermediği öğrenildi.  
 
TEKEL işçilerinin bağlı olduğu Türk İş  yaptığı açıklamada, bugün saat 10.00'da haklarını aramak için AK Parti
Genel Merkezi önünde miting düzenleyeceklerini açıklamıştı.  
 
Türkiye'nin dört bir yanından otobüslere binen işçiler sabah erken saatlerde Ankara'ya gelmeye başladı. İşçileri 
taşıyan otobüslerin genel merkez binası civarına yaklaşmasına izin verilmiyor. Genel merkez önüne gelen gruplar
ise güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılıyor. Bir TEKEL çalışanı "Kırıp dökmek için değil, demokratik yollardan 
hakkımızı aramak için buradayız. Sesimizi duyurmak için geldik" diye konuştu.  
 
Türk İş, 12 bin civarındaki TEKEL işçisinin başka kurumlara özlük haklarıyla birlikte nakledilmesini istiyor.  

 
Etiketler:  AK Parti , çalışan işçiler , TEKEL işçisi , Türk İş 

            15 Aralık 2009 Salı günü 12 bine yakın TEKEL işçisi, Ankara’da AKP Genel Merkezi önünde 
buluşacaktır. Eylemden sonuç alıncaya kadar da eylem alanını terk etmeyecektir. 

            TEKEL işçisi, bu eylemiyle yasal hakkını aramaktadır. Zira, siyasi irade işyerleri için kapatılma
kararı vermiş bulunmaktadır. Bu durumda doğru ve yasal olanı 12 bine yakın TEKEL işçisinin başka kamu
kuruluşlarına özlük haklarıyla nakledilmesidir. 
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Oysa TEKEL işçilerine içinde bulundukları hukuki duruma aykırı olarak, özelleştirme mağduru
gibi işlem yapılmak istenmekte ve 4/c statüsüne aktarılmaya çalışılmaktadırlar. 
  

TEKGIDA-İŞ Sendikası ve TEKEL işçileri, kendilerine dayatılmak istenen bu hukuksuzluğu kabul 
etmediklerini haykırmak için eylem yapacaklardır. 
  

Kapatılma kararı verilen işyerleri Adana, Adıyaman, Ankara, Amasya, Aydın, Batman, Bursa,
Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Siirt, Samsun, Tokat ve
Trabzon’un merkezi ve/veya bağlı ilçelerinde bulunmaktadır. İşyeri sayısı 40’ı aşkındır.  
  

TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, sigara fabrikalarının özelleştirilmesi süreci başladığı andan
itibaren yetkililere açık ve net olarak ifade edilmiştir. TEKGIDA-İŞ ve TEKEL işçileri 4/c statüsünde 
çalışmaya razı değildir.  
  

İki yıla yakın bir süredir, Başbakanlık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı’na defalarca yazılı olarak başvurulmuş ve 
çözüm alternatifleri önerilmiştir. Şifahi görüşmeler yapılmıştır. 
  

İlgililer, çözüm üretme yönünde çalışmalar yapacaklarını ifade etmelerine rağmen, sözlerini
tutmamıştır. Yine oldu bittiye, yasa ve kural dışılığa, kolaycılığa kaçarak, binlerce TEKEL işçisinin 
hayatını hiçe sayarak, sorumluluğu üstlerinden atmaya çalışmaktadırlar. 
  

Kamuoyu ve karar vericilere bir kez daha söylüyoruz: TEKEL işçisi özelleştirme mağduru
değildir. TEKEL işçisi kapatılma mağdurudur. Özelleştirme mağduru gibi gösterilerek, sefalet ücretine, 4/c 
statüsüne mahkum edilmesi kabul edilmeyecektir. 
  

Talebimiz son derece açıktır: Özlük haklarımızla başka kamu kuruluşlarına nakledilmek. 
  

Sn. Başbakan haksız ve yersiz bir yakıştırma yapmıştır. Herkes bilmelidir ki; TEKEL işçisi ne
yatmak, ne de çalışmadan para almak peşindedir. Onuruyla, alın teriyle, emeğiyle yaşamak, sefalet ücreti 
değil, halen almakta olduğu ücreti istemektedir. 
  

Hukuk, herkese adil, tarafsız ve çarpıtılmadan uygulanmak zorundadır. Bu güne kadar kapatılan 
kamu işletmelerinin çalışanları, başka kamu kuruluşlarına özlük hakları ile nakledilmiştir. 12 bine yakın 
TEKEL işçisi de ulufe değil, aynı hakkın eşitlik anlayışı içinde kendilerine de uygulanmasını talep
etmektedir. 
  

15 Aralık’ta AKP Genel Merkezi önündeki eylem, hak ve hukuk arayışıdır. Sonuç alıncaya kadar
da sürecektir. Saygılarımızla. 
 
Etiketler:  15 Aralık , 4/c statüsü , AKP Genel Merkezi , Özelleştirme İdaresi , Özlük hakları , TEKEL işçisi 
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ŞİMDİ DE TÜTÜN İŞÇİLERİ AYAKTA / Haber Tarihi : 14.12.2009 16:54:47  
 

Bu hafta, 15 Aralık'ta özelleştirilen Tekel işletmelerindeki 12 bin işçi Ankara'ya yürüyecek. Muhtemelen daha 
Ankara sınırlarına yaklaşmadan işçiler derdest edilecek ve Ankara'ya girişlerine izin verilmeyecek.  
 
Bizler sıcacık yuvalarımızda, çevik kuvvet tarafından coplanan, yerlerde sürüklenen üzerlerine basınçlı su 
sıkılan işçileri izlerken sadece hafifçe hayıflanacağız. Bu kadar da olmaz ki canım deyip hak arama
kavgasındaki işçilere görülen davranışı kınayıp vicdanlarımızı rahatlatacağız. Hatta kimilerimiz başbakan'ın 
açıklamalarını hatırlayarak "eh onlar da hakediyor canım. Var mı öyle sırt üstü yatıp para kazanmak" deyip 
işçileri suçlayacağız.  
Sonra? Sonrası olmayacak...  
 
İşsiz kalan 15 bin işçi kendi kaderleriyle başbaşa kalacak.  
Büyük büyük meselelerle uğraştığımız için "küçük" insanların dertlerini anlatmaya pek vakit kalmıyor. Öyle 
ya Kürt açılımı, Ermeni açılımı, Kıbrıs, başbakanın ABD gezisi gibi dev meseleler üzerinde kalem oynatmak
varken kim neden uğraşsın Tekel işçilerinin durumuyla?  
  
Tekelciler neden yürüyecek 
Peki neden yürüyecek Tekel işçileri dersiniz. Kısaca anlatalım. 2008 yılında tekel'in son tütün işletmesi de
özelleştirilip isim hakkı British American Tobacco'ya satıldı. Böylelikle devletin elinde sadece TTA tani
Türkiye Tütün Mamülleri Tuz ve alkol işletmeleri kaldı. Özelleştirilen tekel işletmelerindeki işçiler de bu 
işletme bünyesine kaydırıldı. İşçilere söylenen, hiçbirinin işsiz kalmayacağı, kısa bir süre içinde başka kamu
kurumlarına aktarılacakları veya bazı koşulları sağlamaları durumunda özel sektöre kaydırılacaklarıydı.  
Aradan aylar geçti ama işçilerin durumunda bir değişiklik olmadı. Yani işçilere başka yerlerde istihdam sözü
verilmiş olmasına rağmen hükümetin bu konuda bir adım attığı görülmedi. İşçiler bu süre zarfında 
aktarıldıkları tütün depolarında hiçbir iş yapmadan ama tedirgin bir biçimde beklemeye devam etti.
Tedirgindiler çünkü maaşlarını almaya devam ediyorlardı ve üretim sürecine katılmadan gelen bu ücreti 
haketmediklerini düşünüyorlardı.  
Nitekim haklı oldukları başbakan'ın bir konuşması ile ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan, İDO'ya ait iki vapurun
denize indirme törenin de yaptığı konuşmada işçilerin bağlı oldukları sendika ile anlaşmaya vardıklarını ve 
tekel işçilerinin tazminatları ödenerek işten çıkarılacaklarını açıkladı.  
 
Toplantıyı aileleriyle izlemeye gelen tekel işçileri bu açıklamayı duyduklarında beyinlerinden vurulmuşa 
döndüler. Çünkü ne sendikanın böyle bir anlaşma yaptığından haberleri vardı ne de işten 
çıkartılacaklarından. Başbakan'ın açıklamasını duyar duymaz hemen oracıkta tepkilerini ortaya koyup
başbakanı protesto ettiler. Protestolar üzerine başbakan daha sert konuşmaya başladı ve işçileri sırtüstü
yatıp para kazanmakla suçladı: 
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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU NUN TEKGIDA-İŞ SENDİKASI NIN 
BASIN TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMADIR / Haber Tarihi : 14.12.2009 
11:38:03  

"Bunların anlayışları böyle. Bunlar ‘Devlet deniz yemeyen domuz ‘ dediler." dedi.  
Bu arada Başbakan'ı dinleyen AKP'lilerce, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 40 kişilik gruba 
sandelyeler atılmaya başlandı. Protestoda bulunan Tekel işçilerinden İbrahim Yetkin o anı şöyle anlatıyordu: 
"Ailelerimizle geldiğimiz salonda, protestodan sonra üzerimize sandalyeler atılmaya , vurun, vurun diye
bağırılmaya başlandı. Güvenlik görevlileri de bizlere hakaretler yağdırdı."  
  
Anlaşma olmadı 
Daha sonra bir açıklama yapan sendika yetkilileri hükümetle aralarında bir anlaşma olduğu yönündeki 
sözlerin yalan olduğunu söylediler ama bu açıklama da kararı değiştirmeye yeterli olmadı. 
Tükiye'de tütün üretimi hep önemli bir mesele oldu. Ama özelleştirmenin en azından tütün sektöründe 
neden yanlış bir uygulama olduğu sanırım aşağıdaki verilerle daha net ortaya çıkacak.  
2000'de Tükiye çapında 578 bin aile 234 bin hektar toprağı işliyor ve 208 bin ton tütün elde ediyordu.
2008'de ise tütün tarımıyla uğraşan aile sayısı 194 bine, işlenen toprak 146 bin hektara, üretim ise 118 bin 
tona indi. 2009 yılında da tütün üreten aile sayısının ve toprak büyüklüğünün gerilediği, üretimin 90 bin 
tona düştüğü belirtiliyor.  
2000'de 100 bin ton tütün ihraç ettik ve bundan 372 milyon dolar gelir sağladık. 2008'de ise ihracat 42 bin 
tona, ihracat geliri de 173 milyona geriledi. Kısacası tütün Türkiye'nin dünya pazarında rekabet avantajı olan 
bir tarım ürünü idi. Türkiye'de tütün üretiminde 2.5 -3 milyon insan ekmek yiyordu. Bu işten ekmek
yiyenlerin sayısı 1 milyona düştü. 
Bu düşüşün nedeni tabii ki özelleştime. Çünkü Tekel'i alan kurum Türk tütünü kullanmak yerine dünyanın 
farklı noktalarında sahip olduğu üretim alanlarındaki tütünü gittikçe daha fazla oranlarda iç pazar için
kullanmaya başladı. Sonuç olarak içerde üretim geriledi.  
Tüm bu gelişmelerin nihayetinde, Tekel özelleştirmesi hem 12 bin işçiyi- işsiz bırakıyor hem de içerde tütün 
tarımı ile uğraşan aileleri, bir bir üretimlerinden vazgeçmeye zorluyor.  
Kısacası Tükiye için yine kaybet kaybet formülünün dumanı tüttürülmeye devam ediyor. 
  
Kaynak: Referans Gazetesi -Deniz Bayramoğlu 

  

 
Etiketler:  Tekel işletmeleri , Tekelciler , TTA , Türkiye Tütün Mamülleri 
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Sendikalarımızın Değerli Başkan ve Yöneticileri, 
Değerli Tekel İşçileri,  
Yazılı ve Görsel Medyamızın Değerli Temsilcileri 
Şahsım ve Yönetim Kurulum adına sizleri saygıyla selamlıyorum.  
 
Konuşmama başlamadan önce siyasi partilere ilişkin verilen kapatma kararlarının Türkiye’ye hiç yakışmadığını 
söylemek istiyorum. Türkiye’nin bir an evvel “parti kapatma” ve siyasi yasak ayıbından kurtulması gerektiği 
açıktır ve  TBMM, sağlanacak en geniş ittifak ile Anayasa ve ilgili yasalarda yapacağı değişikliklerle ülkemizde
varolan demokrasinin sınırlarını genişletmelidir. DTP’nin kapatılmasının bu parti ile gönül bağı olanlarda bir 
burukluk  yaratması doğaldır. Ancak, bu durumun ülkemizi bir süredir yangın yerine çevirenlerce yeni bir
malzeme olarak kullanılmasının mazur görülecek bir yanı yoktur. Ülkemizin dört bir yanını yangın yerine 
dönüştürenler, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olanlar, askerlerimizi şehit edenler, bu
eylemleriyle aslında ülkemizde varolan demokrasiye kurşun sıkmakta, bu çerçevede “kendileri için” istedikleri
demokrasiden de her geçen gün daha çok uzaklaşmaktadır. 

Değerli Basın Mensupları, Değerli Arkadaşlarım, 

Çalışma yaşamı, maalesef son derece zorlu bir sürecin içinden geçmektedir. 

Hükümet, çalışanlardan gelen taleplere, sağduyu ve nezaketten uzak bir uslüpla yaklaşmakta, Başbakan, Tekel
işletmelerine ömrünü vermiş ve özlük haklarını koruma mücadelesi içindeki işçileri, “yan gelip yatmakla”
suçlayabilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise bir yandan sendikalarımızın yıllardır yetkili olduğu iş 
yerlerinde yersiz ve geçersiz iddiaları dikkate alarak yetki sorunları yaratılmasına neden olurken, diğer yandan da
işçi sendikalarını “halkı değil, sadece kendi çıkarlarını düşünmekle”, “vizyonsuzlukla”, “ çağa uyum 
sağlayamamakla”  itham edebilmektedir. 

Yine aynı Çalışma Bakanı, yılların geleneğini bozarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına 
katılmayabilmekte, üstelik işçi ve işveren kesimlerinin komisyon toplantısının ilk gününde taleplerini kamuoyu ile
paylaşmasını engelleme yolunu seçebilmekte, bu tavır yine ilk kez, TÜRK-İŞ’i Komisyon toplantısını ilk günde
terk etmek durumunda bırakabilmektedir. 

“Sosyal diyalog” söylemini ağızlarından düşürmeyenlerin, çalışma yaşamının sosyal taraflarına ve onların
taleplerine karşı takındıkları umursamaz ve küçümser tavır, Cumhuriyet tarihinde ilk kez işçi ve işveren 
konfederasyonlarının bir bakana karşı ortak bildiri yayınlamasını beraberinde getirmişse; yine ilk kez işçi 
konfederasyonları bir bakana karşı ortak açıklamalar yaparak tavır alabilmişse; “çatışma değil, çalışma 
bakanlığıyız” diyenlerin, bu tabloya dikkatle bakmalarının ve “ben nerede hata yaptım” diye düşünmelerinin 
vakti gelmiştir. 

Öyle anlaşılmaktadır ki kastedilen “yeni vizyon”, emeğin kiralık hale getirilmesine; işsizlik sigortası fonundaki
paraların amacı dışında kullanılmasına; esnek çalışma biçimlerinin tüm mağdur edici unsurlarının hayata 
geçirilmesine; işçilerin kıdem tazminatı hakkının budanmasına; sağlıkta fark ücretinin yüzde 30’dan 70’lere 
çıkarılmasına ve daha onlarca emek aleyhine hükme onay vermektir. Sayın Bakan’ın bize yönelttiği suçlamaların
temel nedenini bu uygulamalara karşı çıkmamız oluşturmaktadır. 

Ama bilinmelidir ki, tüm bu köhnemiş neoliberal yaklaşımların bedelini bugün bütün dünya yaşadığı ekonomik 
krizle ödemektedir. Bu kriz  ücretleri düşüren, kamu harcamalarını azaltan, zenginlerin vergilerini düşürüp yoksul 
sınıfların doğrudan veya dolaylı vergilerini arttıran, tüm kamu hizmetlerini paralı hale getiren, emeğin hak ve 
çıkarlarını hiçe sayan, kamuyu üretim alanından çekip her şeyin özelleştirilmesini savunan ekonomik ve siyasi 
politikaların sonucu olarak yaşanmıştır  ve esasen yeni bir vizyona, tüm bu uygulamaları hayata geçirmeye 
çalışarak değil, bu uygulamalara karşı çıkılarak ulaşılabilir.  
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İKTİDAR İŞÇİ DOSTU DEĞİLDİR / Haber Tarihi : 14.12.2009 14:33:44  
 

Değerli Basın Mensupları; 

Türkiye’de Özelleştirmeler, IMF-Dünya Bankası direktifleriyle gerçekleştirilmiştir. Özelleştirmelerle Türkiye’nin 
tarihi boyunca kanıyla, canıyla varettiği tesisler yok pahasına elden çıkarılmış, özelleştirmeler getirdiği 
işsizleştirme ile birlikte toplumsal yaraların derinleşmesine yol açmış, elde edilen özelleştirme gelirleri ise  hiç bir
yaraya merhem olamamış, satış masrafları ve faizler arasında kaybolup gitmiştir.  

Günümüz itibariyle özelleştirmeler köhnemiş neoliberal uygulama biçimlerinden biridir.  Unutulmamalıdır ki, bu 
politikaların özeleştirisi İstanbul’da gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası toplantılarında yapılmıştır. 

Bu çerçeveden bakıldığında, Türkiye’nin hala özelleştirmelere devam etmesinin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur.

Hal böyleyken Hükümetin gündeminde TEKEL, Şeker, Enerji ve Liman İşletmelerinin özelleştirmeleri 
bulunmaktadır.  

TEK GIDA-İŞ  sendikamızın örgütlü olduğu sigara fabrikalarını yabancı tekellere satan Hükümet, şimdi de işlevsiz
hale getirdiği yaprak tütün işletmelerini kapatma sürecindedir. Kapatma kararının ardından işletmelerde çalışan 
12 bin işçimiz, özlük haklarıyla birlikte başka kamu kuruluşlarında çalışmak istemekte, tıpkı Selülöz-İş 
sendikamızın örgütlü olduğu Taşucu Kağıt İşletmeleri’nin kapatılması üzerine mağduriyet yaşayan işçilerimiz
gibi, kendileri için öngörülen 4-C statüsünü kabul etmemektedir. özlük haklarıyla birlikte başka kamu 
kuruluşlarında çalışmak istemekte, kendileri için öngörülen 4-C statüsünü kabul etmemektedir. Çünkü 4-C 
kapsamında çalıştırılanlar sendika üyesi olamadığı gibi, kıdem tazminatı hakkından da yoksundur. Yılın 10 ayı ile
sınırlı bir süre ve düşük ücretle, iş güvencesinden mahrum bir şekilde çalıştırılmaktadır. 

Sayın Başbakan’ın bu süreçte TEKEL işçilerine yönelik   ‘yatarak para kazanma dönemi bitti, yatan gider,
üretmeyene para yok” sözleri ise TÜRK-İŞ topluluğu tarafından öfke ve üzüntü ile karşılanmıştır. Sayın Başbakan
bilmelidir ki, bu ülkede yatarak para kazananlar işçiler değildir.  Başbakan, kapatılan işletmeler nedeniyle işsiz
kalan işçilerimizi özlük haklarıyla birlikte diğer kamu kuruluşlarına naklini sağlayarak,TEKEL işçilerine yönelik o
talihsiz yaklaşımını telafi etmelidir. Tek Gıda-İş sendikamızın verdiği mücadele TÜRK-İŞ’in mücadelesidir. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.  
  

 
Etiketler:  Asgari Ücret , Çalışma Bakanı , Hükümet , işçi konfederasyonları , TBMM , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ 

İktidar işçi dostu değildir 
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Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Engin Ünsal, işsiz Tekel'in 12 bin 
işçisi ile ilgili olarak şunları söylüyor: 
 
“AKP hükümeti özelleştirme sürecinde yeni bir hata daha yaparak çoğunluğu doğu ve güneydoğu'da 
bulunan TTA'nın (Tekel) 40'a yakın yaprak tütün işletmelerini kapatma kararını uygulamaya koymak 
üzeredir. Bu işletmelerde kadrolu olarak 12 bin Tekel işçisi çalışmaktadır.  
 
Başbakan'ın, devlet malını sırtüstü yatarak yemek isteyen ‘domuz' olarak nitelediği Tekel çalışanlarını 
ya tazminatlarını ödeyerek çıkarmak, yada 657 sayılı yasanın 4-c maddesi gereği bir yıl süreli, asgari 
ücretli geçici işçi olarak çalıştırmak istemektedir. Tekel çalışanları 4-C kapsamında geçici işçi olmayı 
kabul ederlerse 10 sonra iş güvencesi olmadan işsiz kalacaklardır.  
 
İş güvencesi belirsiz süreli sözleşmeler için vardır. Belirli süreli çalışan işçi işe iade davası açamaz,
kıdem, ihbar tazminatı alamaz. 
 
İşletmelerin kapatma kararı ile işten çıkarılacak emekllik hakkı kazanmamış 12 bin işçinin aileleri ile
birlikte sosyal güvenlik ve gelir güvencesinden yoksun kalması demektir. Yalnız onlar değil, AKP'nin 
Tekel'i özelleştirme kararı ile tütün ekiminden ekmek yiyen 2 milyon çiftçininde aç kalması demektir.
Sigara üretim tekelini ele geçirmiş olan British?American Tobaco Company (BAT) işleyeceği tütünü
dışarıdan getirmektedir. 
 
TEKGIDA-İŞ'E SAYGISIZLIK 
 
Tekel'in özelleştirilmesi yaprak tütün işletmelerinin kapatılması kararlarında Tekgıda-İş Sendikasının 
düşüncesi sorulmamıştır. Yaptığı mücadele nedeniyle şimdi de Hak İş üyesi bir sendika güçlendirilmeye 
çalışılmaktadır. 
AKP hükümeti Kürt sorununu çözmek için demokratık açılım politikasını gündeme getirmiştir. Kürt 
sorunun çözümü ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğunun ekonomik kalkınması ile çözülür.  
 
AKP bu yörelere yeni iş imkânı götüreceğine mevcut işyerlerini kapatarak nasıl bir açılım yaptığını 
sanmaktadır acaba? 
 
Sendika ve üyeleri, AKP'nin bu haksız, sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmayan kararına karşı sonuna 
kadar direnecektir çünkü sosyal devletin Başbakanı bir tüccar gibi düşünemez ve kamu işçisine domuz 
diyemez. 
 
AKP sendikanın bu ve benzer konulardaki direnişini kırmak için Çalışma Bakanlığı aracılığı ile Tekgıda-İş
Sendikasını yetki aşamasında etkisizleştirmek ve yandaş sendika olarak güçlendirmeye çalıştığı Hak İş
üyesi bir sendikayı korumaya çalışmakta ama Türkiye'de yargıçlar ve bağımsız mahkemeler olduğunu 
unutmaktadır. 
 
Çalışanlar için yeterli hiçbir önlem alınmadan yapılan özelleştirmeler sonunda onbinlerce işçi işsizler
ordusuna katılmıştır. AKP işçi dostu değildir.  

KAYNAK: Hürriyet Gazetesi- Yalçın BAYER 

 
Etiketler:  12 bin Tekel işçisi , 4-c maddesi , AKP , AKP hükümeti , Başbakan , ihbar tazminatı , kıdem , Tekel 
çalışanları 
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12 BİN TEKEL İŞÇİSİ YARIN SOKAKTA / VATAN GAZETESİ / Haber Tarihi : 
14.12.2009 10:23:29  

 

TEKGIDA-İŞ, bugün Türk-lş Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, 15 Aralık Salı günü (yarın) AKP 
Genel Merkezi önüne gelecek olan 12 bin tekel işçisinin katılacağı kitlesel eylemle ilgili bilgi verecek. 
  
Tekgıda-iş'in düzenleyeceği basın toplantısına Türk-lş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Türk-lş Genel Sekreteri,
Tekgıda-Iş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Türk-lş yönetim kurulu üyeleri, bağlı sendikaların başkan ve 
yöneticileri, Tekgıda-Iş şube başkanları ve Tekel işçilerinin katılacağı bildirildi.  
 
Maliyet 40 trilyon Tekel'in özelleştirmesinden sonra açıkta kalan Tekel işçileri 4-C kapsamında çalışmak
istemediği için çeşitli platformlarda kanuni haklarının kendilerine geri verilmesini ve aynı şartlarda başka kamu
kuruluşlarında istihdam edilmelerini talep ediyor. Aileleri ile birlikte 40 kişilik Tekel grubu son olarak Başbakan
Erdoğan'ı geçtiğimiz hafta İDO töreninde protesto etmiş ve taleplerini yinelemişti.  
 
Erdoğan ise "Ben ayaküstü müjdelere pek alışık liderlerden değilim" diye başlayarak Tekel işçilerini kızdıran şu
ifadeleri kullanmıştı: "Artik yatarak para kazanma dönemini kapattık. Bugüne kadar devlet malı deniz yemeyen 
domuz dediler. Bu anlayışla baktılar. Biz böyle bakamayız. Al sana ihbar tazminatı, kıdem tazminatın. İstersen 4-
C'de de seni değerlendirelim ama yok kendi işini kuracaksan, kendi işini de kur. Bunları da söyledik. Hâlâ bunlar
biz burada böyle devam edelim veya bizi aynı haklarla başka yerlerde değerlendirin diyorlar. Yok, bunların
hepsini konuştuk. Yaklaşık 10 bin TEKEL isçisinin bize maliyeti aylık 40 trilyon lira." 

 
Etiketler:  4-C kapsamı , AKP Genel Merkezi , domuz dediler , kıdem tazminatı , TEKEL isçisi , Türk-lş Genel 
Sekreteri 
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DİYARBAKIRLI İŞÇİLER, TEKEL İÇİN DİRENECEK / Haber Tarihi : 14.12.2009 09:58:15  
 

TEKEL işçileri, yarın Ankara'da işyerlerinin kapatılmasına ve 4-c yasasına karşı eylem gerçekleştirecek. 12 bin
TEKEL işçisi, bir sonuç alıncaya kadar Ankara'dan ayrılmamaya kararlı.  
 
Diyarbakır Tütün Fabrikası ve Yaprak Tünün İşleme Müdürlüğü'nde çalışan 1069 işçiyi Ankara'ya götürecek 25
otobüs, bu akşam yola çıkacak. İşçilerin Ankara'dan ne zaman dönecekleri ise belli değil.  
 
Ankara eylemi öncesi görüştüğümüz TEKEL Diyarbakır işçileri, AKP Hükümeri'ne tepkilerini dile getirdiler.
Bölgedeki işsizlik sorununa dikkat çeken işçiler, Diyarbakır'a bir darbenin de TEKEL'in kapanmasıyla vurulacağım
belirttiler. YATMIYORUZ ÇALIŞIYORUZ Başbakan'ın 'Yatarak para kazanıyorlar' sözlerine tepki gösteren TEKEL
işçisi Murat Avar, "Son dönemde tütün alımlarını kestiler, sigara bölümünü kapattılar. Fabrikanın çalışmaması 
için zemin hazırladılar" dedi.  
 
12 yıllık işçi Abdülkerim Dinç, depolarda 300 bin işlenmemiş tütün balyası olduğunu belirterek, "Hiçbir işçi 
yatarak para kazanmıyor. Yatarak para kazansaydık bizim de gemiciğimiz olurdu" dedi.  
 
Bir başka işçi Hüseyin Türk, "Ankara'dan ya ölümüz çıkar ya da hakkımızı alırız" derken, 4-c yasasının onursuzluk 
yasası olduğunu belirten Gülsen Tekin, bölgede yeni fabrikalara ihtiyaç olduğu halde AKP'nin var olan kurumları
kapattığını ifade ederek, TEKEL'in kapanmasının sadece işçilerin sorunu olmadığını, bunun herkesi ilgilendirdiğini 
belirtti.  
 
Bursa'da grizu patlamasında ölen 19 işçinin 'yatmadığını' söyleyen Zeki Aksoy, kimseden sadaka
dilenmediklerini, haklarını istediklerini ifade etti. Fabrikanın arazisini AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Aslan'ın
almak istediğini belirten Hacı Demir, Diyarbakırlıların fabrikalarına sahip çıkmasını istedi.  
 
İŞÇİLERİNE DESTEK  
 
Diyarbakır Kent Konseyi üyeleri de Yaprak Tütün İşletmesini ziyaret etti. İş akitleri feshedilecek olacak işçilere 
desteklerini bildiren Kent Konseyi üyeleri, TEKEL'in Diyarbakır için önemli bir işletme olduğuna dikkat çektiler. 
Ziyaret sırasında heyete bilgi veren Tek Gıda-İş Bölge Temsilcisi Cemal Doğrul, 15 Aralık'ta yapacakları eylemden 
bir sonuç alana kadar Ankara'dan ayrılmayacaklarını belirtti.  
 
Kent Konseyi üyesi ve Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin de Diyarbakır'daki işsizliğe dikkat çekerek,
TEKEL'in kapatılmasının işsizliği artıracağını belirtti. Karatekin, AKP iktidarının da diğer hükümetler gibi bölgeye
yatırım yapmadığını belirtti. Ziyaret sırasında TEKEL işçileri, hükümeti sloganlarla protesto ettiler. 
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12 BİN TEKEL İŞÇİSİNİN EYLEMİ ÖNCESİ AÇIKLAMA / Haber Tarihi : 14.12.2009 
09:49:34  

 

KİT&acute;LERİN SATIŞI, TARIMI ÇÖKÜŞE SÜRÜKLEDİ / Haber Tarihi : 14.12.2009 
10:43:22  

  
(Diyarbakır/EVRENSEL) 
 
Etiketler:  4-c yasası , Diyarbakır işçileri , TEKEL işçileri , Tütün Fabrikası , Yaprak Tütün İşletmesi 

TEKGIDA-İş, yarın Türk-İş Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Salı günü AKP Genel Merkezi 
önüne gelecek olan 12 bin tekel işçisinin katılacağı kitlesel eylemle ilgili bilgi verecek.  
 
Tekgıda-İş'in düzenleyeceği basın toplantısına Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Türk-İş Genel Sekreteri, 
Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Türk-İş yönetim kurulu üyeleri, bağlı sendikaların başkan ve
yöneticileri, Tekgıda-İş şube başkanları ve işçiler katılacak.   
  

 
Etiketler:  12 bin tekel işçisi , AKP Genel Merkezi , Tekgıda-İş , Türk-İş 
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BESAN FABRİKASINDA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLADIK! / Haber 
Tarihi : 11.12.2009 19:01:11  

 

Rize, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren 11 sendika ve ziraat odasının bir araya gelerek oluşturduğu 'Çay 
Platformu'nun Dönem Sözcüsü Nevzat Paliç, Türkiye'de tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesinin tarım sektörünü 
büyük bir çöküşe sürüklediğini savundu.  
 
Paliç, şöyle konuştu: 'Tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi tanm sektörünü büyük bir çöküşe sürüklemiştir.
ÇAYKUR'un da özelleştirilmesi halinde çay tarımı ve üreticisi aynı akıbete uğrayacaktır. Bu nedenle özelleştirme
girişimlerine karşı mücadelemiz devam edecektir.  
 
Çay Platformu bu anlamda ÇAYKUR'un ve çay sanayisinin ayakta kalması için mücadele edecek her kesimin
katılımına açıktır."  dedi. 
  

 
Etiketler:  Çay Platformu , çay sanayi , ÇAYKUR , Tarımsal KİT , ziraat odası 

  

           Sendikamızın “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde eğitim programlarının üyelere dönük
bölümünde   “BESAN BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş”  işyerimizde 11 Aralık 2009 Cuma günü eğitim
çalışması gerçekleşmiştir. 

            “İşyerinde Endüstriyel İlişkiler” ve “İş yaşamında ve kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” 

konularının işlendiği program çerçevesinde üyelerimize kapsamlı bir eğitim verilmiştir.  

                Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilmiş olup, program 
sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı çalışanlar memnuniyetlerini ifade ederek, bu tür eğitimlerin sık
sık tekrarlanması dileklerini ilettiler. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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AYDIN TEKEL ÇALIŞANLARI HÜKÜMETİ ATATÜRK&acute;E ŞİKAYET ETTİ / Haber 
Tarihi : 11.12.2009 15:58:58  

 

Tekel çalışanları, hükümetin Tekel ile ilgili politikalarını Atatürk’e şikayet etmek için Atatürk Meydanı’ndaki anıta 
çelenk bıraktı.  
 
Hükümetin Tekel ile ilgili politikalarını protesto eden 100 civarında Tekel çalışanı dün Aydın’daki Tekel binası 
önünde toplandı.  
 
Tekel çalışanları adına basın açıklaması yapan Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası 
(TEKGIDA-İŞ) İzmir 2 Nolu Şube Başkanı  Nuri Yılmaz, güdümlü ekonomik politikaların sonucunda tütün ihraç
eden ülkemizin artık tütün ithal etmeye başladığını belirterek, “Aydınlılar ve tüm Egeli tütün üreticileri yok 
sayılmakta ve mağdur edilmektedir. Ülkemizi yöneten AKP hükümeti Türk çiftçisini değil Amerikan çiftçisini
düşünmektedir. Hükümetin aldığı bu kapatma kararı ile ülkedeki 190 bin tütün üreticisi yok olacaktır” dedi.  
 
Hükümetin Tekel politikasının özelleştirme değil kapının önüne koy aç kalsın politikası olduğunu ifade eden
Yılmaz, “Tekel çalışanları olarak özelleştirme değil kapatma mağduruyuz. Köy Hizmetleri ve PETLAS da olduğu
gibi ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarda yatay geçiş talep ediyoruz. Taleplerimize çözüm bulunmaz ise
Türkiye tarihe yazılacak bir eylemi yaşamaya hazır olsun. Bunun için 15 Aralık Salı günü saat: 10.00’da tüm Tekel 
işçileri ile Ankara’da AKP genel Merkezi önünde sonuç alıncaya kadar kalmakta kararlıyız” şeklinde konuştu.  
 
Daha sonra Tekel binası önünden Atatürk Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen Tekel çalışanları Atatürk
Meydanı’ndaki anıt önünde toplandı. Yılmaz burada hükümetin politikalarını Atatürk’e şikayet etmeye 
geldiklerini belirtirken gurup saygı duruşundan sonra İstiklal marşı okuyup anıta çelenk koydu. Daha sonra 
gurup olaysız şekilde dağıldı.  
 
Tekel çalışanlarının protestosuna Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın’ın yanı 
sıra Türk-İş’e bağlı diğer sendikaların başkan ve temsilcileri ile CHP İl Başkanı Tunç Aytur, DP İl Başkanı Mehmet
Aydınoğlu ve MHP İl Başkanı Hasan Muti de destek verdi.  
 
KAYNAK: AYDIN DENGE (KAZIM YÖRÜKCE) 

 
Etiketler:  AKP genel Merkezi , Amerikan çiftçisi , Egeli tütün üreticileri , Köy Hizmetleri , Tekel çalışanları , Türk 
çiftçisi 
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İŞÇİLER AKP İL BİNASINA YÜRÜDÜ / Haber Tarihi : 11.12.2009 14:57:49  
 

Tekgıda-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şubesi, Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri'nin kapatılmasına ilişkin sendika binası 
önünden AKP İzmir 11 Binası önüne yürüyerek basın açıklaması yaptı. 
  
AKP İzmir 11 binası önünde basın açıklamasını katılımcılar adına okuyan Türk İş 3. Bölge Temsilciliği Başkan 
Yardımcısı Tuncay Kireçkaya, IMF ve Dünya bankası direktifleri doğrultusunda yapılan bu özelleştirmelerle,
Türkiye tarihi boyunca kanıyla, canıyla var ettiği tesisleri AKP hükümeti yok pahasına elde çıkardığını dedi.  
 
Özelleştirmeler sonucunda 42 bin kişinin işini kaybettiğini, 18 bine yakın işçinin ise sendikalaşma ve kıdem
tazminatı hakkından yoksun olarak 4-C kapsamına alındığım belirten Kireçkaya, "TEKEL ve yaprak tütün 
işletmelerinin özelleştirilmesi sonucunda 12 bin kişi mağdur edildi.  
 
4-C statüsünü kabul etmiyoruz.  
 
Hükümet inadı bırakarak özelleştirmelerden vazgeçmeli" şeklinde konuştu. Kireçkaya, "Özelleştirmeler getirdiği 
işsizleştirme ile birlikte toplumsal yaraların derinleşmesine yol açmış, elde edilen özelleştirme gelirleri ise hiç bir 
yaraya melhem olmamış, satış masrafları ve faizler arasında kaybolup gitmiştir" diye konuştu. Şeker İş, Tekgıda-
İş, Selüloz İş ve diğer sendikaların verdikleri ve kamuoyuna mal olmuş mücadelenin Türk İş mücadelesi
olduğunu ifade eden Kireçkaya, hükümetin özelleştirmerin ülkeye verdiği zararı artık görmeli ve inadını bırakıp,
kapatılan işletmeler nedeniyle işsiz kalan işçilerin özlük haklarıyla birlikte kamu kuruluşlarına nakledilmesini 
istedi. 
 
Kaynak:  İZMİR - DİHA  

 
Etiketler:  AKP , Hükümet , özelleştirme , Tekel , yaprak tütün işletmeleri 
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BESAN FABRİKASINDA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLADIK! / Haber 
Tarihi : 11.12.2009 18:49:32  

 

ÇAY PLATFORMU &acute;&acute;ÇAYKUR ÖZELLEŞİRSE SEKTÖR 
BİTER&acute;&acute; / Haber Tarihi : 11.12.2009 14:15:49  

 

           Sendikamızın “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde eğitim programlarının üyelere dönük
bölümünde   “BESAN BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş”  işyerimizde 11 Aralık 2009 Cuma günü eğitim
çalışması gerçekleşmiştir. 

            “İşyerinde Endüstriyel İlişkiler” ve “İş yaşamında ve kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” 

konularının işlendiği program çerçevesinde üyelerimize kapsamlı bir eğitim verilmiştir.  
             
               Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edilmiş olup, program 

sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı çalışanlar memnuniyetlerini ifade ederek, bu tür eğitimlerin sık

sık tekrarlanması dileklerini ilettiler. 
 
Etiketler belirtilmedi. 

Çay Platformu toplantısı Türk-İş Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mustafa Türkel, Tek Gıda İş Sendikası Genel Merkez yöneticileri ve şube başkanlarının yanı 
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TEKEL İŞÇİSİ BEDAVA EKMEK ARAMIYOR / Haber Tarihi : 07.12.2009 11:32:12  
 

sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Tekgıda-İş Sendikası Rize Bölge Başkanlığı 
binasında gerçekleştirildi 

Oluşturulan Çay platformunun ilk dönem sözcülüğüne Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat 
Paliç seçildi. Paliç açıklamasında; çay sektörünün sorunları ve geleceği için ortak akıl, 
eylem, işbirliği ve dayanışma stratejisi içerisinde hareket etmek amacıyla ‘çay platformu’
oluşturma kararı almış bulunuyoruz” dedi. 

Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Muhammet Pertek bölge için hayati önem taşıyan 
çayın gerçek değerine ulaşma çabası içerisinde olduklarını kaydetti. 

 
Etiketler:  Çay Platformu , Rize Ziraat Mühendisleri Odası , sivil toplum , Tekgıda-İş , Türk-İş Genel Sekreteri 

12 BİN TEKEL İŞÇİSİ BEDAVA EKMEK ARAMIYOR, 

KADRO VE ÖZLÜK HAKLARINI ARIYOR! 
15 ARALIKTA ANKARA’DA AKP GENEL MERKEZİNİN ÖNÜNDEYİZ! 
  
            TEKEL işyerlerinin kapatılma kararı üzerine, özlük haklarıyla başka kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen 
TEKEL işçilerinin eylemi sırasında Sn. Başbakan’ın yaptığı açıklamalar sadece Sendikamız camiasında değil, tüm 
kamu emekçilerinde büyük bir infial yaratmıştır. 
  
                Sn. Başbakan bilmelidir ki; kamu emekçileri için “devlet malı deniz”, kendileri de “domuz” değildir. Bu 
yakıştırma son derece çirkin ve onur kırıcıdır. Bir başbakanın ağzına da, terbiyesine de yakışmamıştır. Bu 
yakıştırmayı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. TEKEL işçileri ve kamu emekçileri bir “özür” beklemektedir. 
  
                Yine, hak arayışı içindeki TEKEL işçilerinin demokratik gösterilerine Sn. Başbakan’ın “kontrolsüz bir 
öfke” içinde verdiği cevaplar, haksız ve ölçüsüz olduğu gibi, bir o kadar da gerçek dışıdır. 
  
                TEKEL işçisi yan gelip yatma peşinde değildir. Sigara fabrikalarını yabancı tekellere satıp, tütün ekimini 
yasaklayan ve ülkenin en fazla ihracat geliri getiren tarım ürününü ürettirmeyip, böylelikle yaprak tütün 
işletmelerini de işlevsiz hale getiren Sn.Başbakan’ın ta kendisidir. TEKEL işçisi tam tersi çalışarak, üreterek, alnının 
teri, emeğinin gücüyle çalışmayı talep etmektedir. Bütün kameralar üzerindeyken Sn. Başbakan’ın “bunlar 
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çalışmadan para almak istiyor” gibi affedilmez bir çarpıtmaya başvurmasını ne mazur görmemiz ne de 
anlayabilmemiz mümkündür. 
  
                Yine, “sendikanızla anlaştık” şeklindeki beyan da hiçbir şekilde gerçek değildir. TEKGIDA-İŞ Sendikası 
Sn. Başbakanla, en son üç yıl önce Malatya, Adana ve Bitlis Sigara Fabrikalarının kapatılması meselesi sırasında 
ve TÜRK-İŞ yöneticileri ile birlikte görüşmüş ve yaprak tütün işletmelerinin kapatılması konusu asla gündeme 
gelmemiştir. Dolayısıyla, Sn. Başbakan’ın sendika ile anlaştık beyanı da tamamen hayal ürünüdür. Üyelerimizin 
4/c’ye kaydırılması konusunda da hiçbir anlaşma yoktur ve başından beri sendikamızca reddedilmektedir. 
  
                 Meselemiz gayet açık ve nettir. Yaprak tütün işletmeleri AKP iktidarının siyasi iradesiyle 
kapatılmaktadır. Bu güne kadar kapatılan tüm diğer kamu işletmelerinde olduğu gibi TEKEL işçileri de başka 
kamu kuruluşlarına özlük haklarıyla nakledilmek ve buralarda çalışmaya devam etmek istemektedirler. 
Özelleştirme mağduru gibi gösterilerek 4/c kapanına sıkışmayı reddetmektedirler. 
  
Kapatılma kararı verilen işletmelerde 12 bine yakın işçi çalışmaktadır. Adana, Adıyaman, Ankara, Amasya, Aydın, 
Batman, Bursa, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Siirt, Samsun, Tokat 
ve Trabzon’un merkezi ve/veya bağlı ilçelerinde 40’ı aşkın işletme ve işyerinde çalışan 12 bin işçi fabrikalarının 
kapatılmasından dolayı zaten mağdur duruma düşeceklerdir. 
  
                Siyasi ve ekonomik karar vericilerin iradesiyle işyerleri kapatılan 12 bine yakın üyemiz için talebimiz, 
hiçbir katkı ve sorumluluklarının bulunmadığı bu kapatılmalar neticesinde mağdur olmamaları, özlük haklarıyla 
birlikte başka kamu kuruluşlarına nakledilmeleridir. 4/c gibi ucube, sefalet altı bir yaşam düzeyine mahkum 
edilmemeleridir. 
  
                Talebimiz meşrudur, yasaldır. Sadece, üyelerimizin mağduriyetini ortadan kaldıracak iradeye ihtiyaç 
vardır. 
  
                15 Aralık’ta Ankara’da saat 10.00’da AKP Genel Merkezi önünde 12 bin TEKEL işçisi olarak 
toplanacağız. Özlük haklarımızla ve emeğimizin, alınterimizin karşılığıyla bir başka kamu kuruluşuna nakledilmek 
için talepte bulunacağız.  
  
                Sonuç alıncaya kadar Ankara’da kalmakta kararlıyız.    
                Saygılarımızla. 

 
Etiketler:  AKP Genel Merkezi , AKP iktidarı , demokratik gösteri , hak arayışı , siyasi irade , TEKEL İşçisi , 
TEKGIDA-İŞ Sendikası 
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ÇAY PLATFORMU KURULDU. / Haber Tarihi : 09.12.2009 15:44:17  
 

Sendikamızın çağrısı ile bir araya gelen demokratik kitle örgütleri temsilcileri bu gün 09.12.2009 tarihinde, 
Rize’de Sendikamızın Bölge Merkezi binasında gerçekleştirdikleri toplantıda ÇAY PLATFORMU’nun kuruluşuna 
karar verdiler. Platformun ilk toplantısının sonuç bildirgesi aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

 ÇAY PLATFORMU Kuruluş toplantısının açılışı basın açık yapılmış ve toplantı öncesi bir açıklama yapan Türk-İş 
Genel Sekreteri ve Sendikamızın Genel Başkanı Sn. Mustafa Türkel, “Çayın sorunlarını, ÇAYKUR’un sorunlarını ve 
son gelişmeleri değerlendirmek ve bölgede yeni bir yapılanma oluşturmak istedik” diyerek Bölgedeki sivil 
toplum örgütleriyle ortak hareket ederek bölgenin ve çayın sorunlarına el atmak istediklerini belirtti. Sn. Türkel 
açıklamasında “tütün, şeker , fındık gibi ürünlerin üzerinde oynanan oyunlar ortada. Çayın da başına aynı 
şeylerin gelmesini istemiyoruz. Çay Kanunu tartışılıyor, kafa karışıklığı var. Ortak fikir ve görüş oluşturmak, ortak 
bir akılda buluşmak gerekiyor” diyerek platformun kuruluş amacını ortaya koydu. Bilahare toplantıya basına 
kapalı bir şekilde katılımcılar arasında devam edildi. 
  
 
Tekgıda-İş Sendikası Rize Bölge Temsilciliği binasında düzenlenen toplantıya Türk-İş Genel Sekreteri ve Tekgıda-
İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel’in dışında, Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri R. Ali 
Çelik, Tekgıda-İş Sendikası Rize Bölge Temsilcisi Özcan Mete, Tekgıda-İş Sendikası Rize  1 Nolu Şube Başkanı 
Ziya Aksoy, 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Çiftçi, 3 Nolu Şube Başkanı İsmail Rakıcı, 4 Nolu Şube Başkanı Fevzi 
Akınç, Trabzon Şube Başkanı Behzat Nuhoğlu, Dosan Şube Başkanı Mustafa Yüksel ,Tekgıda-İş Sendikası Şube 
Bölge Temsilci yardımcısı Selamet Bursalı, Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, Rize Çay Sendikası Başkanı 
Mustafa Mavi, Rize Merkez Kooperatif Başkanı Hasan Kasap, Ziraat Odaları Genel Merkez Yöneticisi Nejat Avcı, 
Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Muhammer Pertek, Trebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, Rize 
Ziraatçılar Derneği Başkanı Müfit Akman, Rize Çay Kooperatif Birliği Başkanı Kadir Yılmaz, Fındıklı Üretici Birliği 
Başkanı Yaşar Özcihan, Ardeşen Üretici Birliği Başkanı Sabri Bayraktar, Trabzon Ziraat Odası Yönetim Kurulu 
Üyesim Şener Aşan ve Çay Üreticileri Sendikası başkanı Recep Memişoğlu katıldı.. 
  
Toplantıda Platformun çay ve Çaykur’a sahip çıkan herkese, her kesime açık olduğu vurgulanarak, Çay kanunu 
üzerinde çalışmaların daha detaylandırılması ve her kuruluşun görüşleri doğrultusunda ortak bir metin üzerinde 
anlaşılması hususunda mutabakata varıldı. 
Platform sonuç bildirgesinin basın önünde açıklanarak, oluşum süreci tamamlandı. 
  
  
  
  
  

ÇAY PLATFORMU KURULUŞ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 
    (09/12/2009 – RİZE) 

  
  

Biz aşağıda isim ve imzası olan demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri olarak, Doğu Karadeniz 
Bölgemizin en önemli ve temel gelir ve geçim kaynağı olan ÇAY SEKTÖRÜ’nün ekonomik ve sosyal 
yaşamımız içerisindeki konumu, sorunları ve geleceği için ortak akıl, eylem, işbirliği ve dayanışma 
stratejisi içerisinde hareket etmek amacıyla ÇAY PLATFORMU oluşturma kararı almış bulunuyoruz.  
  

Hedeflerimiz; 
  

Ülkemiz ve yöremiz için son derece hayati önem taşıyan çayın tarımsal ürün olarak gerçek 
değerini bulmasını sağlamak, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı değerleri, sektörden ekmek yiyen 
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geniş toplumsal kesimlerin çıkarları doğrultusunda korumak ve geliştirmektir. 
  

Sektöre, müstahsil, işçi, eksper, mühendis ve benzeri şekilde emeği ile katkıda bulunan 
kesimlerin refahını arttırmak, sektör gelirlerinden adil bir pay almasını sağlamaktır. 
  

Türkiye’de tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi tarım sektörünü büyük bir çöküşe sürüklemiştir. 
ÇAYKUR’un özelleştirilmesi halinde çay tarımı da aynı akıbete uğrayacaktır. Bu nedenle özelleştirme 
girişimlerine karşı mücadele edilecektir. 
  

Çay tarımı ve sanayisinin geleceği ile ilgili her türlü yasal mevzuat düzenlemesi ve değişikliği ile 
alınan icrai kararları yine sektörden geçimini sağlayan kitlelerin çıkarları doğrultusunda izlemek, 
gerekiyorsa değiştirilmesi ya da kaldırılması yönünde mücadele vermektir. 
  

Ortaya konan bu ilke ve hedefler çerçevesinde ÇAY PLATFORMU Kurucu Kuruluşları olarak 
aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir: 
  
  
1- ÇAY PLATFORMU Doğu Karadeniz Bölgemizin can damarı çay ve çay sanayii ile ÇAYKUR’ un ayakta 
kalması, sektör öncülüğünün devamı ilkesine sahip çıkan herkesin, her kesimin katılımına açıktır. 
  
  
2- ÇAY PLATFORMU ilke olarak bir ÇAY KANUNU hazırlanması gerektiği görüşündedir. Ancak, 
kamuoyunun bilgisine sunulan ÇAY KANUNU tasarısı üzerinde çekinceler bulunmaktadır. Konuyla ilgili 
olarak yapılacak çalışma sonrasında oluşan görüş ve öneriler katılımcı kurumların ortak aklı çerçevesinde 
hazırlanarak bir sonraki ÇAY PLATFORMU toplantısında kamuoyuna açıklanacaktır. 
  
  
3-ÇAY PLATFORMU’ nun sözcülüğünü altışar aylık dönemler halinde katılımcı kuruluşlar dönüşümlü 
olarak üstlenecektir. İlk dönem için Platformun sözcülüğünü Rize Ziraat Odası Başkanı Sn. Nevzat PALİÇ 
yürütecektir. 
  
  
4-ÇAY PLATFORMU toplantılarının sekretaryası TEKGIDA-İŞ Sendikası Rize Bölge Temsilciliğince Sn. 
Selamet BURSALI tarafından yürütülecektir. 
  

  
ÇAY PLATFORMUMUZUN, çay sektörü ve sektörden geçimini sağlayan herkes için hayırlı 

olmasını dileriz. Saygılarımızla. 
  

                         
 

ÇAY  PLATFORMU  KURUCU  HEYETİ 
  
  

      

E

Nevzat PALİÇ 
RİZE ZİRAAT ODASI BŞK.  

Mustafa TÜRKEL 
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI GENEL BŞK. 

Şener AŞAN 
TRABZON ZİR. ODASI YÖN. KRL.ÜYE 
  

Muhammet PERTEK 
ZİRAAT MÜH. RİZE ŞUBE BŞK. 

Kadir  YILMAZ 
RİZE ÇAY KOOP. BİRLİĞİ  BŞK. YRD. 

Hasan KASAP            
RİZE MERKEZ TAR.  KAL. KOOP. BŞK. 
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MADENCİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ! / Haber Tarihi : 
11.12.2009 12:57:32  

 

Ç
K
Ç
P
Ç
R
R
Z
O

  

 Müfit AKMAN 
RİZE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ BŞK. 
  

Erim YAMAN 
TİREBOLU ZİRAAT ODASI BŞK. 

Yaşar ÖZCİHAN 
FINDIKLI  ÇAY  ÜRETİCİLERİ  BİR. BŞK. 

Mustafa MAVİ 
RİZE ÇAY ÜRETİCİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ  
BŞK. 
 

Recep MEMİŞOĞLU 
ÇAY ÜRETİCİLERİ SENDİKASI  BŞK. 

  
  

                Bursa’ya bağlı Mustafakemalpaşa İlçesi’ndeki kömür madeninde gerçekleşen grizu patlaması sonucu 19 

maden işçisinin hayatını kaybetmiş olması Sendikamız camiasında büyük bir üzüntü yaratmıştır. 

 Madenlerde yaşanan bu tür kazaları engellemenin yolu, yeterli güvenlik önlemlerinin alınması ve etkili 

denetim mekanizmasıdır. 
  
Bu patlamaya neden olan bir ihmal ya da eksiklik olup olmadığı süratle tespit edilmeli, varsa

sorumlularından hesap sorulmalıdır. 
  
Kazada hayatlarını kaybeden maden işçilerinin acılı ailelerine ve ulusumuza başsağlığı dileklerimizi sunar,

böyle kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz. Saygılarımızla. 
  
  
   
                                                                                  TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
                                                                                 GENEL YÖNETİM KURULU 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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DANONE-LÜLEBURGAZ A GEÇMİŞ OLSUN! / Haber Tarihi : 11.12.2009 12:59:29  
 

TEKEL İŞÇİLERİ AKP&acute;NİN KAPISINA DAYANACAK / Haber Tarihi : 10.12.2009 
15:28:47  

 

           Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş.’ne bağlı Lüleburgaz Fabrikası’nda çalışmakta olan
üyelerimizi taşıyan servisin, iş çıkışında kaza yaptığını ve üyelerimizden bazılarının çeşitli yararlar aldığını 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

  
            Herhangi bir can kaybının olmamasını en büyük teselli olarak kabul ediyoruz. Kazada yaralanan 
kardeşlerimize acil şifalar ve Lüleburgaz Fabrikası işçileri ile tüm DANONE-TİKVEŞLİ ailesine geçmiş olsun 
diyerek, bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

1 ŞUBAT 2010'da işsiz kalacak olan 12 bin TEKEL işçisi,'seslerini hükümete duyurmak için 15 Aralık'ta Ankara'ya 
giderek AKP binası önünde eylem yapma kararı aldı. 
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BALATÇIK TEKEL İŞÇİSİ ÖFKELİ / Haber Tarihi : 10.12.2009 16:33:42  
 

  
Eylem öncesi İzmir Tekgıda-İş önünde toplanarak Mürsel Caddesi'ni trafiğe kapatan tekel İşçisi kadınlar, 4C li 
 olmayı kabul etmediklerini, özlük haklan korunarak Tarım Bakanlığı'nda çalışmaya devam etmek istediklerini 
söylediler.  
 
Zorunlu yıllık izine çıkarılan kadın çalışanların yaptığı eylemde konuşan Seçim Çaldıroğlu "Özel sektöre işçi 
çıkarmayın diyen başbakan, patronlara işsizlik fonundan para aktarırken, binlerce TEKEL işçisini ödenek yok diye 
işten çıkarıyor." dedi.  
 
15 Aralık'ta Ankara'ya giderek AKP Genel Merkez binası önünde eylem yapacak olan Tekel İşçileri, buradan da 
TBMM'ne yürümeyi ve seslerini milletvekillerine de duyurmayı amaçlıyor.  
 
Ankara'daki eyleme Adana, Adıyaman, Ankara, Amasya, Aydın, Batman, Bursa Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Siirt, Samsun, Tokat ve Trabzon'un merkez ve merkeze bağlı 
ilçelerinden katılım olacak. 

  
Kaynak: Birgün Gazetesi 
 
Etiketler:  15 Aralık , 4C , AKP Genel Merkez , Tarım Bakanlığı , TBMM , TEKEL işçisi 

 KİMİSİ Mersin’den gelmiş, kimisi Tokat’tan, kimisi İstanbul’dan... Kapatılan fabrikalardan... 4-c’yi kabul
etmeyerek kurulu düzenlerini, ailelerini, evlerini bırakıp gelmişler. 
 
Daha İzmir’e tam alışmadan şimdi de geldikleri fabrikayı kapatıyorlar. Özelleştirme politikaları yüzünden 
kapatılmak istenen Türkiye’nin en büyük Yaprak Tütün İşletmelerinden biri olan Balatçık TEKEL fabrikasında 
çalışan 1300 işçi, yaşanan son olaylardan sonra hem Başbakan’a hem sendikalarına öfkeli. 

150 yıldır çalışan TEKEL’in vergi rekorları kırdığını; ülke ekonomisine, THY, çocuk esirgeme gibi kurumlara kaynak
aktardığını hatırlatan işçiler, ancak son 10-15 yıl içinde hükümetlerin satmak için sürekli bir zemin hazırladığını 
söylüyorlar. Kota koyanların, siparişleri iptal edenlerin kendileri olmadığını belirten işçiler, işçileri suçlu
göstermenin, devletin sırtında yük göstermenin düşündürücü olduğunu vurguluyorlar. 

4-C ÖLÜMDÜR 
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Kapanan fabrikalarda çalışan işçiler 4-c statüsünde hiç çalışmadı. 4-c’ye geçince bir işkolunda birçok sosyal 
haklardan yoksun, yılın 9-10 ayı 600 TL gibi bir ücretle çalışıp evlerine bakmak zorunda kalacaklar. “Bu parayla
geçimimizi nasıl sağlarız” diye soran işçiler, “Yılda 10 ay çalıştıracaklar, hastalanmak yok, izin almak yok, müdür
‘Yarın gelme’ dediğinde gelemezsin. Hani AKP Hükümeti adaletli ve eşitlikçiydi?” sözleriyle tepkilerini dile 
getiriyorlar. 

TEKEL’deki memurların tüm haklarıyla yatay geçiş yapabileceklerini belirten işçiler, “Peki biz işçilere neden 4-c’yi 
gösteriyorlar? 

‘KPSS sınavına girin memur olun’ diyorlar. Bizim de elimiz kalem tutuyor, hepimiz o sınavları TEKEL’e girerken 
sözlü ve yazılı verdik, bize niye yatay geçiş hakkı tanımıyorlar? Bütün gençliğimiz bu fabrikada geçti, şimdi en 
sağlamımız bel fıtığı. emekliliğimize daha 5-10 yıl var, Bize bu halde kim iş verir?” sorularını sıralıyor. 

BİR TE KENDİLERİ Mİ! 

Başbakan’ın son günlerde TEKEL işçileri için sarf ettiği sözlere içerlenen işçiler, öfkelerini şu sözlerle dile
getiriyorlar: “Bu ülkenin başbakanı ister oy versin ister vermesin kimseye ‘domuz’ diyemez. Bu halde olmamızın
suçlusu işçi değildir. Askere ‘yatıyorlar’ diyor, işçiye ‘yatıyorlar’ diyor, çiftçiyi azarlıyor; bir sen mi çalışıyorsun,
senin çocukların çok çalışmaktan mı Amerikalarda okuyorlar, oğlun çok çalıştığı için mi gemi aldı? Tütüne kota
koy, piyasayı yapancı tütüne sonuna kadar aç. Üretimi durdur, yatırım yapma, sonra da yan gelip yat de...” 

Sendikaya da tepkili olan işçiler, Türk-İş yönetiminin yıllardır oyalama taktiğiyle sorunu müzakere ile çözeceğini
söylediğini ama hiçbir sonuç alınamadığını belirterek soruyorlar: “Şimdi ‘Ankara’da büyük bir eylem var diyorlar’, 
iş işten geçtikten sonra ne önemi var? Yıllardır maaşlarımızdan kesilen aidatlar ne zaman kullanılacak, tam sırası
değil mi?” (İZMİR) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

‘İNTİHAR EDECEĞİMİZE MÜCADELE EDERİZ’ 

Mehmet Eşitmez: 292 milyon TL’ye içki fabrikasını sattılar. 6 ay sonra alan firma 800 milyon TL’ye tekrar sattı. 
Sorarım size; zarar eden bir fabrika 6 ayda bu kadar değerlenir mi? Mersin’den 2007’de geldim. 2 çocuğumun
ikisi de burada okuyor, şimdi 4-c kapsamında alacağım parayla ne yapayım? Çocuklarımın geleceğini 
karartıyorlar. Bu işin sonuna gelmiştir artık TEKEL işçisi, her şeyi yapacaktır. Yarın çocuğumuza bakamadığımız 
için intihar edeceğimize mücadele ederiz daha iyi.  
Recep Cömert: Sendika “Ankara’ya gidelim” diyor ama iş işten geçmiş, 4-5 yılım kaldı emekliliğe. Bundan sonra 
ne yaparım bilmiyorum. Bize 4-c diyorlar, verecekleri 600 TL ile nasıl idare ederiz? Şu anda burada iş 
olmamasının nedeni işçiler değildir. Bütün devlet kurumları kapatılıyor. TEKEL’den sonra sıra şeker fabrikalarında.
Biz iş istiyoruz, bütün yasal haklarımızla yatay geçiş hakkı istiyoruz 

-------------------------------------------------------------------------------- 

3-4 YIL DOĞRU DÜZGÜN ZAM ALAMADIK 

Vedat Üsta: Yavaş yavaş kapatılan Türkiye’nin birçok ilindeki fabrikalardaki işçileri diğer kurumlarda emekliliği 
gelmiş işçilerle değiştirseydiler bu sorun çözülürdü. Bütün işçileri 3 fabrikada istihdam ediyorlar, tabii ki fazla 
olur. Şimdi 4-c diyorlar, 10 ay çalışacak 2 gün üstünde izin kullanamayacak bütün esnek çalışma kurallarını 
uygulayacaklar. Başbakan’a verilen bilgiler yanlış. Biz kendi isteğimizle buralara gelmedik. Devlet politikası 
TEKEL’i bu hale getirdi. Ailemizi geçindirecek bir maaş versinler, ikramiyelerimizden bile vazgeçeriz. TEKEL
işçisinin çok maaş aldığını söylüyorlar, son 3-4 yıl doğru düzgün zam bile alamıyoruz. 

Tekin Bilgen: Sadaka kültürünü geliştirip kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. TEKEL zarar ediyor diyorlar, peki 
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CHP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KÖSE&acute;NİN TEKEL KONULU BASIN 
AÇIKLAMASI / Haber Tarihi : 10.12.2009 15:49:26  

 

zarar eden firmayı Amerikan firmaları almak için niye uğraşsın? Taşeron işçilerin bile 4-c’liden daha fazla sosyal
hakları var. Bakanlar, “Sizleri mağdur etmeyeceğiz, yatay geçiş yapacağız” diyorlardı ama Başbakan olmaz diyor.
Resmen padişahlık kurmaya çalışıyorlar. Çalışmıyor diyorlar bizler için ama günlük bir sürü TIR gelip gidiyor,
bunlar ne peki? Bence sigara fabrikalarının kapatılması tamamen dini bir karar, siz yapınca günah ama yabancılar
yapınca sevap, nasıl bir iş bu?.. 

Kaynak: EVRENSEL / Cihan İşçi 
  
  

 
Etiketler:  4C , 4-C ÖLÜMDÜR , AKP Hükümeti , Kapanan fabrikalar , TEKEL fabrikası , TEKEL işçileri 

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket KÖSE Başbakan'ın sert çıktığı TEKEL  
işçilerine sahip çıktı ve bir basın açıklaması düzenledi. 
 
Değerli Basın Mensupları, 
  
Sayın Başbakan’ın her zaman ve her yerde, hakkını isteyenleri azarlama alışkanlığının yeni bir örneğini yakın
zamanda tekrar yaşadık. Son günlerin en önemli gündem konusu olan TEKEL işçilerinin içinde bulunduğu
durum, Sayın Başbakan’ın sert çıkışıyla farklı bir noktaya doğru ilerlemektedir. Yakın zamana kadar en büyük
geçim kaynağı tütün olan Adıyaman ilinin bir milletvekili olarak bu konuda Sayın Başbakan’ın dediklerine yanıt 
vermek istiyorum. 

 TEKEL işçileri ne istiyor? Aslında müjde olarak bekledikleri şeyler nelerdir? Bu soruların yanıtları konuya açıklık
getirecektir. Bu müjde beklentisine karşı Sayın Başbakan TEKEL işçilerine şöyle dedi: “Özelleştirmeden sonra 
TEKEL’de depodan başka bir şey kalmadı.” 

Sayın Başbakan doğru söylüyor. Kendi Hükümeti sayesinde TEKEL’de depodan başka bir şey kalmadı. Dünya ile
rekabet eden tütünleri üreten ve işleyen bir kuruluşu kendi Hükümeti kapattı. 2002 yılında dünyanın en büyük
10 kuruluşundan biri olan TEKEL şu an sadece depo haline geldiyse Sayın Başbakan suçu kendinde arasın. 

Sayın Başbakan yine aynı konuşmasında TEKEL işçilerini kastederek şöyle dedi: “Türkiye’de ne yazık ki bu tür 
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unsurlar ortaya çıkıyor. Bu tür unsurlar bu ülkede çalışmadan, yatarak para kazanmak istiyorlar. Biz artık yatarak
para kazanma dönemini kapattık. Üreteceksin, kazanacaksın. Üretmeden vermek yok.” 

Eminim, Sayın Başbakan bu sözleri söylerken üzülüyordur. Ve geceleri gözüne uyku girmiyordur. Üretmekle ilgili 
olarak Sayın Başbakan’ın söz söylemeye hakkı yoktur. Çünkü; TEKEL bugün üretim yapmıyorsa bunun sorumlusu
Hükümettir. AKP Hükümeti ile tütün üretimi göz göre göre bitirilmiştir. 

Şöyle ki, 2000 yılında 578 bin aile, 234 bin hektar toprağı işliyordu. Bu işleme sonucu 208 bin ton tütün elde 
ediliyordu. Aynı yıl, 100 bin ton tütün ihraç edilmiş olup, bundan 372 milyon dolar gelir elde edilmişti. 2008’de
bu rakam içler acısı bir hal aldı. Üretim yapan aile sayısı 194 bine geriletildi. İşlenen toprak 146 bin hektar
olurken, üretim 118 bine düşürüldü. İhracat 42 bin ton, ihracat geliri ise 173 milyon dolara geriletildi. İşte bu 
rakamlar Sayın Başbakan’ı haksız çıkarmaktadır. 

Üretmeden para verilmesin. Buna biz de katılıyoruz. Peki, üretimi kim yok etti? 

Basının Değerli Temsilcileri, 

Sayın Başbakan, aynı konuşmasında garip sözlerine devam etti. Sayın Başbakan: “Çalışanlara kıdem ve ihbar 
tazminatlarını verdik. İsteyenlere de 4C’de istihdam kapısı açtık” dedi. 

Değerli Arkadaşlar, 4C statüsü dediğimiz şey 650 lira maaşla 10 ay çalışmak demektir. Başka bir deyişle işçileri 
açlığa terk etmek demektir. İşçilerin ailelerini, eşlerini, çocuklarını sağlıktan, eğitimden mahrum bırakmak
demektir. Kısacası işsiz, aşsız bırakmak demektir. Üstelik 1 yılın sonunda sözleşmeleri yenilenmezse o işçilerin 
kapının önüne konma olasılıkları var demektir. Yani adaletsizlik demektir. Başka bir deyişle bu kriz ortamında 
4C’li bu işçilerin maaşları yarıya düşecek, bir de iş güvenceleri kaybolacaktır. 

Bu işçilerin kimisi maaşlarına güvenerek kredi çekmiş, kimisi de değişik yerlere borçlanmıştır. Peki, bu borçları 
kim, nasıl ödeyecek? İnsanlarımıza bunu nasıl açıklayacaksınız? 

Halbuki TEKEL işçilerinin özlük haklarına ilişkin çözüm önerileri sunuldu. TEKEL’de örgütlü olan Tek-Gıda İş 
Sendikası Hükümete 3 öneride bulundu. 

İlk öneri şuydu: TEKEL’de çalışan işçiler, mevcut özlük hakları korunarak başka bir kamu kurumlarına
nakledilsinler. İkinci öneri, bu işçiler kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilsin. Üçüncü öneri ise 4C
statüsü iyileştirilsin olmuştur. Hükümet bu konuda tam 2 yıl geçmesine rağmen ses çıkarmamıştır. 

Sayın Başbakan her fırsatta demokrasiden, milli iradeden bahseder. İşte karşılarında bir demokrasi sınavı 
bulunmaktadır. Madem demokrasi diyorlar, oturup sendika temsilcileriyle görüşsünler. TEKEL’de örgütlü
sendikanın önerilerine kulak versinler. 

 
Sayın Başbakan TEKEL işçilerine kızarken bir de 10 bin kişinin devlete maliyeti 40 trilyon demiştir. Şayet TEKEL’de
üretim devam etmiş olsaydı, bugün bu sözleri söylemesine gerek kalmayacaktı. Yalnız, bir de Sayın Başbakan
TEKEL işçilerini kastederek “devletin malı deniz, yemeyen domuz” demiştir. 

Sayın Başbakan’a sesleniyorum: TEKEL işçilerinin çocukları için pırlantadan alınan vergiler sıfırlanmadı. TEKEL
işçilerinin çocukları mısır ithal etmiyor, arazi rantlarının üzerine konmuyor. Bu nedenlerden dolayı çocuklarının
haklarını arıyorlar. Açlığa mahkum olmayacağız diyorlar. 

Değerli Arkadaşlar, 

AKP Hükümeti diğer KİT’lerde olduğu gibi, maalesef TEKEL konusunda da yanlış politika uyguladı ve
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uygulamaya da devam ediyor. Sat-kurtul diyerek ekonomik politikası yapılmaz. Üretimi, sanayiyi, işçiyi
umursamayan, ülkeyi yabancı mallarına muhtaç haline getiren iktidar, bu yaptıklarını iyi düşünmelidir. 

TEKEL bu uygulamaların en belirgin örneğidir. Bu kuruluşumuzda yapılanlar halkımız lehine değil, uluslararası 
sermayenin lehinedir. 3-5 kişinin çıkarı, ülkemizin ve on binlerce çalışan kişinin çıkarlarına tercih edilmiştir. Oysa 
kendi çalışanlarımızı ve tütün üreticilerimizi korumak gerekirdi ve bu öyle çok da zor değildi. 

Maalesef, dünyanın en iyi tütününün yetiştiği, şark tipi tütünde bir zamanlar ihracat şampiyonu olan bir ülkede
bu konuşmaları yapmak bana üzüntü veriyor. 

Bakınız, Adıyaman’ın kulağı bizde; Denizli, Muş, Samsun, Bitlis, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Hatay, Adana, Tokat bizi 
dinliyor. Yaşadıkları soruna bir çözüm bulmamızı istiyor. İşçiler iyi niyetle müjdeli bir haber beklediler
Başbakan’dan. 

Sayın Başbakan, işçilere fırça atacağınıza, açlığa mahkum edeceğinize bu TEKEL emekçilerine iş ve aş güvencesini
veriniz. Hükümet bu konuda gerekeni yapmalıdır ve işçilerin beklediği müjdeyi vermelidir. 

TEKEL ve tütün konusunu 2 yıldır çeşitli vesilelerle gündeme taşımaya çalışıyorum. Tütün alımı, sarmalık kıyılmış 
tütünün taşınması, çalışanların özlük hakları, TEKEL’in durumu gibi farklı konularda yasa teklifleri, meclis 
araştırma önergeleri ve soru önergeleri vermiş bir milletvekili olarak Hükümete sesleniyorum: CHP olarak bu
konuda gerekli desteği sunmaya hazırız. 

Değerli Basın Mensupları, 

Sözlerime son verirken, Sayın Başbakan’a bir tavsiyede bulunuyorum. Söylediği yanlış sözlerden ve haksız yere
sert çıkışından ötürü en kısa zamanda TEKEL işçilerinden özür dilemelidir. 

Katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 

 
Etiketler:  ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ , AKP HÜKÜMETİ , BAŞBAKAN , CHP , ŞEVKET KÖSE , TEKEL , TÜTÜN 
ÜRETİMİ 
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Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü (TTA), Samsun Yaprak Tütün İşletmesi’ni 
kapatma kararı aldı.  
 
Tekgıda İş, işsiz kalacak 650 işçi için 15 Aralık’ta Ankara’da eylem yapacak. TTA tarafından, Samsun Yaprak Tütün 
İşletme Müdürlüğü’ne gönderilen “İş sözleşmesi feshi” konulu yazıda, işletmenin kapatılacağı ve işçilerin tüm
haklarının ödenerek işlerine son verileceği belirtildi.  
 
Tekgıda-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Yakup Sandıkçı, fabrikanın kapatılmaması için girişimlerde 
bulunacaklarını, Samsun Yaprak Tütün İşletmesi’nde çalışan işçilerin 15 Aralık’ta Ankara’da talepleri yerine
getirilinceye kadar eylem yapacaklarını bildirdi.  
 
Sandıkçı, “Samsun’daki fabrika kapatılacaklar, Adıyaman’daki ise açık tutulacaklar listesine alındı” dedi. 
 
KAYNAK: CUMHURİYET GAZETESİ CEMİL CİĞERİM  

 
Etiketler:  Samsun Şube , TTA , Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş , Tütün , Tütün Mamulleri 

Tek Gıda İş Sendikası'na üye Tekel Yaprak ve Tütün İşletme Müdürlüğü işçileri işyerlerinin kapatılmasını
protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemi yaparak, Adıyaman Demokrasi Parkı'nda basın açıklaması yaptı. 
 
İşçiler, attıkları sloganlarla Başbakan Erdoğan'ı istifaya çağırdı. Basın açıklamasını okuyan Tek Gıda İş 
Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mithat Yoldaş, Adıyaman'da 756 Türkiye genelinde ise 12 bin  TEKEL 
işçisinin olduğunu ifade ederek, kendilerine reva görülenin iş yerlerini kapatılması ve kapı önüne
koyulmaları olduğunu söyledi.  
 
Yoldaş, bu durumu kabul etmeyeceklerini dile getirerek, 'Haklarımızı elimizden almaya çalışanlara karşı
direnip emek sömürücülerine kapitalist ve uluslararası güçlere emeğimizin gücünü göstereceğiz. Bunu 
herkes böyle bilsin' dedi.  
 
Basın açıklamasının ardından işçiler AKP İl binasına kadar yürüdü. AKP'ye üye 319 TEKEL işçisi istifa
dilekçelerini imzalayarak AKP'lilere teslim etti. Bu sırada AKP İl binası önünde yaşanan gerginlik sırasında 
işçilerden biri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.  
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KAYNAK: ADIYAMAN - DİHA 

 
Etiketler:  Adıyaman , AKP , Basın açıklaması , Başbakan Erdoğan , TEKEL işçisi , Tekel Yaprak ve Tütün İşletme 
Müdürlüğü 

Türk-iş Yönetim Kurulu, devam eden özelleştirmeler ve 4-C statüsüne geçirilmek istenen işçiler ile ilgili bir 
açıklama yaptı.  
 
Yönetim Kurulu açıklamasında şunlara yer verildi: 

“Türkiye, yıllardan beri özelleştirme kıskacı altında bulunmaktadır. 1985-2009 yılları arasında 199 kuruluş 
özelleştirilmiş, bunlardan 125’i kapatılmıştır. En yoğun özelleştirme  AKP Hükümeti döneminde yapılmıştır.  
 
Özelleştirme nedeniyle 42 bin işçi işini kaybetmiş, bunlardan yaklaşık 18 bini her türlü işçi olma hakkından 
yoksun bırakılarak  4-C kapsamına alınmıştır. 4-C kapsamında çalıştırılanlar sendika üyesi olamadığı gibi, kıdem
tazminatı hakkından da yoksundur.  
 
Özelleştirme mağduru olarak tanımlanan bu eski işçiler, yeni 4-C’liler, yılın 10 ayı ile sınırlı bir süre ve düşük 
ücretle, iş güvencesinden mahrum bir şekilde çalıştırılmaktadır. 
IMF ve Dünya Bankası direktifleri doğrultusunda yapılan bu özelleştirmelerle, Türkiye’nin tarihi boyunca kanıyla,
canıyla varettiği tesisler yok pahasına elden çıkarılmış, özelleştirmeler getirdiği işsizleştirme ile birlikte toplumsal
yaraların derinleşmesine yol açmış, elde edilen özelleştirme gelirleri ise  hiçbir yaraya merhem olamamış, satış 
masrafları ve faizler arasında kaybolup gitmiştir.  
 
Türkiye’de özelleştirmeler IMF-Dünya Bankası direktifleriyle yapılmıştır. Madem ki bu politikaların yanlışlığı
İstanbul’da yapılan IMF-Dünya Bankası toplantılarında itiraf edilmiştir, yapılması gereken bu yanlıştan
vazgeçmektir. 

Hal böyleyken ve özelleştirmelerin açtığı yaralar hala kanarken hiç ders alınmamışçasına TEKEL, Enerji ve Liman
İşletmeleri özelleştirme süreci içindedir ve Türkşeker’e ait fabrikaların özelleştirme ihale teklifleri dün alınmıştır. 

Türkşeker’e ait Türkiye’nin batısından doğusuna kadar 25 adet şeker fabrikası bulunmakta, fabrikalar, 
bulundukları bölgeler açısından işsizliği önleyici ve sosyal hayatı düzenleyici önemli bir rol oynamaktadır.  Kar ve
zarar eden fabrikaların birbirini dengelediği Türkşeker’de, toplamda kamuya ait olan şeker fabrikaları her yıl kar
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etmektedir.  
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durumunda ne olacağı geçmişte yaşanan örneklerden bilinmektedir. Bu
fabrikaların büyük bir bölümü kapatılacaktır ve ülkemizin en köklü kurumlarından biri daha tarih olacaktır. Tabi 
işin en önemli boyutlarından biri, bu fabrikaların kapanması ile birlikte Türkiye’nin şeker ve şekerin yan ürünleri
bakımından da dışa bağımlı bir ülke haline gelecek olmasıdır. Türkiye’yi kendi kaynaklarından mahrum bırakıp,
kat kat pahalıya şeker ithal eder duruma getirmek, bu hükümet açısından övünülecek bir durum olmayacaktır. 
Söz konusu özelleştirme işsizliğe de neden olacak, işsiz kalan şeker işçileri tıpkı diğer örneklerinde olduğu gibi
4-C kapsamına alınarak güvencesiz bir mağduriyete mahkum edilecektir. 

 Bugün TEKGIDA-İŞ  sendikamızın örgütlü olduğu sigara fabrikalarını yabancı tekellere satan Hükümet, şimdi de 
işlevsiz hale getirdiği yaprak tütün işletmelerini kapatma sürecindedir. Bu işyerlerinde çalışan 12 bin işçimizin 
mağduriyeti ortadadır.  
 
Kapatma kararının  ardından işçilerimiz, özlük haklarıyla birlikte başka kamu kuruluşlarında çalışmak istemekte, 
tıpkı Selülöz-İş sendikamızın örgütlü olduğu Taşucu Kağıt İşletmeleri’nin kapatılması üzerine mağduriyet
yaşayan işçilerimiz gibi, kendileri için öngörülen 4-C statüsünü kabul etmemektedir.  
 
Sayın Başbakan’ın bu süreçte TEKEL işçilerine yönelik   ‘yatarak para kazanma dönemi bitti, yatan gider, 
üretmeyene para yok” sözleri ise TÜRK-İŞ topluluğu tarafından öfke ve üzüntü ile karşılanmıştır. Sayın Başbakan
bilmelidir ki, bu ülkede yatarak para kazananlar işçiler değildir ve TÜRK-İŞ Sayın Başbakan’ı ‘emeğe saygı’ ya  
davet etmektedir. 

Şeker-İş , Tekgıda-İş, Selüloz-İş ve diğer sendikalarımızın verdikleri ve kamuoyuna malolmuş mücadele  TÜRK-
İŞ’in mücadelesidir 

Hükümet, özelleştirmelerin bu güne kadar ülkeye verdiği zararı artık görmeli ve  inadı bırakarak, Türkşeker 
özelleştirmesi ve diğer özelleştirmelerden vazgeçmelidir. Hükümet, kapatılan işletmeler nedeniyle işsiz kalan 
işçilerimizi de özlük haklarıyla birlikte diğer kamu kuruluşlarına nakletmelidir.”  
  

 
Etiketler:  4-C statüsü , Hükümet , Özelleştirme kıskacı , TEKEL , TÜRK-İŞ , Türkiye’de özelleştirmeler , Türkşeker 

Başbakan Sn. Tayyip Erdoğan, Istanbul'da bir tören esnasında kendisini protesto eden TEKEL işçilerine cevaben; 
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"iki sene önce sendikamızın yöneticileri ile anlaştığını" ifade ederek, üyelerimize sert tepki göstermiştir. 

  
Başta üyelerimiz ve kamuoyu şunu bilmelidir ki; 
  
Sendikamız yöneticilerinin iki sene önce Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'la yaprak tütün işletmelerinin 
kapatılması ya da geleceği ile ilgili hiç bir görüşmesi ya da anlaşması olmamıştır. 
  
İki yıl önce sayın TÜRK-İŞ yöneticileri ile birlikte yapılan görüşmelerin konusu o dönemde kapatılması 
gündemde olan Adana, Bitlis ve Malatya  Sigara Fabrikalarının durumudur. Asla ve asla yaprak tütün 
işletmeleriyle ilgili olarak değil anlaşma yapmak, sözkonusu bile edilmemiştir. 
  
Bu konuda Sn. Başbakan'la dilediği anda ve dilediği yerde basın huzurunda her şekilde konuşmaya hazır 
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 
  
Değerli üyelerimizin de vaktiyle verdikleri sözleri yerine getirmekten kaçınan siyasilerin şimdi sorumluluklarını 
üstlerinden atmak için ortaya attıkları gerçek dışı beyanlara  itibar etmeyeceklerini biliyoruz. 
  
Bütün bu yapılanların TEKEL işçisinin işbirliği ve dayanışma gücünü bozması mümkün olmayacaktır. 
  
Saygı ile duyurulur. 
  
  
                                                             TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
                                                          GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler:  Adana , Bitlis , Kamuoyu , Malatya , Sigara Fabrikaları , Tayyip Erdoğan , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ , 
Yaprak tütün işletmeleri 

 

İzmir'in Balatçık, Menderes, Kemalpaşa ve Yazıbaşı Tekel işletmelerinde çalışan yaklaşık 200 işçi Basmane'deki 
Tekgıda-iş Sendikası önünde eylem yaparak 4C uygulamasını protesto etti.  
 
Sendikanın bulunduğu Mürselpaşa Bulvan'nı yaklaşık 10 dakika araç geçişine kapatan işçiler, daha sonra bir
basın açıklaması yaptı.  
 
İşçiler seslerini duyuramamaları durumunda aileleriyle daha geniş kitleler halinde eylem yapacaklarını açıkladı. 
İşçiler bunun bir uyarı eylemi olduğunu söyledi.  
 
İşçilerden Ahmet Karakurt sendikanın kendilerinin haklarını araması için uyarı amacıyla sendika önünde
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toplandıklarını söylerken,  Tekgıda-iş  Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Nuri Yılmaz işçilerle konuştuktan sonra 
basın açıklamasını kendisi yaptı.  
 
Yılmaz kapatılmakta Tekgıda-iş önünde eylem yapan işçiler, yeni uygulama ile emeklilikte hak kaybına 
uğrayacaklarını öne sürdüler olan işletmelerde yaklaşık 10 bin civarında işçi olduklarını, 4C adı altında sözleşmeli
kadrosuz işçiye dönüşerek köleleştirilmek istenildiklerini iddia etti. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu 
bünyesinde çalışan kadrolu 10 bin işçinin 31 Ocak 2010 tarihi itibari ile işten çıkarılmasına karar verilmiştir.  
 
Özlük haklarımız korunarak yatay geçiş sağlanana kadar eylemlerimiz devam edecektir. Haklarımız verilmediği 
taktirde Ankara'ya yürüyeceğiz" dedi. İşçilerden Ahmet Karakurt 27 yıldır Tekel'de çalıştığını, şu anda emekli
olduğu taktirde bin 500 TL emekli maaşı alacağını ancak 4C kapsamına alındığı taktirde 700-800 TL maaş 
alacağını iddia etti. 

 
Etiketler:  4C , Balatçık , Kemalpaşa , Menderes , Mürselpaşa Bulvarı , Özlük hakları , Tekel işletmeleri , Yazıbaşı 

TEKEL Yaprak Tütün İşletmeleri’nde çalışan 12 bin işçi, işyerlerinin kapatılmasına ve 4-C dayatmasına karşı 15 
Aralık’ta Ankara’da büyük bir eylem düzenleyecek.  
 
Sendikaları Tekgıda-İş’in çağrısıyla Ankara’da toplanacak olan işçiler, sonuç alana kadar başkentten
ayrılmayacaklar.  
 
Başbakan’ın TEKEL işçilerine söylediği “Sendikanızla anlaştık”, “Biz artık yatarak para kazanma dönemini kapattık”
sözlerini değerlendiren Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, bu sözlerin işçilerin birliğini bozmaya yönelik 
olduğuna dikkat çekti. Amaç, TEKEL işçilerinin bu oyuna gelmeyeceğini ifade etti.  
 
ALINTERİ DÖKMEK İSTİYORLAR 
 
TEKEL’in 15 yılı aşkın süredir özelleştirme kıskacında olduğunu dile getiren Amaç, iktidardaki partiler değişse de
bu dayatmanın değişmediğini söyledi. Muhalefetteyken özelleştirmeye karşı çıkan AKP’lilerin özelleştirmenin baş 
savunucuları haline geldiklerine dikkat çeken Amaç, AKP Hükümeti’nin, önce TEKEL’in içki sonra da sigara 
bölümlerini Amerikalılara sattığını kaydetti.  
 
Hükümetin bir yandan da tütün ekimini yasakladığını hatırlatan Amaç, bu nedenle iki yıldır bu fabrikaların boş
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kalmasının sorumlusunun da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Başbakan’ın “Yan gelip yatma 
devri bitti, devlet malı deniz dönemi bitti” sözlerini kendisine iade ettiklerini dile getiren Amaç, şöyle devam etti: 
“Bizim hiçbir üyemiz alın teri dökmeden ücret almak istemiyor. Bu konuda bize de tepkileri var. Bizi gördükleri 
yerde ‘Biz çalışmadan maaş almak istemiyoruz, iş istiyoruz, alın terimizi dökerek kazandığımız parayla
çocuklarımızı büyütmek istiyoruz’ diyorlar.”  
 
15 ARALIK’TA ANKARA’DAYIZ 
 
Başbakan’ın sözlerinin ardından işyerlerinde okutulmak üzere bildiri gönderdiklerini, bütün süreç hakkında 
üyelerine bilgi verdiklerini dile getiren Amaç, “TEKEL işçisi arkadaşlara şu uyarıyı yapıyoruz: Bu süreçte birliğimizi 
bozup bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. Başbakan ister mi 10 bin işçi Ankara’ya gelsin? Bunu sabote 
etmek için her yola başvuracak. Bizim üyelerimiz bu tuzağa düşerse biz bu mücadeleyi baştan kaybetmiş oluruz. 
TEKEL işçileri böyle bir pazarlığın olmadığını biliyor” diye konuştu.  
Ankara’ya dönmemek üzere gittiklerini, eylem yapıp dönmeyeceklerini belirten Amaç, şu bilgileri verdi: “Bu
bizim için yaşamla sürünme meselesi. Ya kazanana kadar onurluca mücadele edip kazanıp döneceğiz, ya da
teslim olacağız. Sendika olarak haklarımızı almadan dönmemek konusunda kararlıyız. Bizim planlarımızda
dönmek gibi bir karar yok. Gitme kararı var. Dönme durumu ancak haklarımızın kabulü ile olur. Başka türlü bu 
işin dönüşü olmaz. İşçileri Ankara’ya biz götüreceğiz, Başbakan da uçakla memleketlerine geri gönderecek.”  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
BAŞBAKAN’LA ANLAŞMA YAPILMADI 

Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, Başbakan’ın “Sendikanızla anlaştık” sözlerini de yalanladı. Başbakan ile
en son Adana, Malatya, Bitlis fabrikalarının kapatılmamasıyla ilgili görüştüklerini söyleyen Amaç, “Başbakan bu
görüşmede ‘Bu fabrikaların kapatma kararını kaldırdım, bunlar da diğer fabrikalar gibi blok olarak özelleşir’ dedi.
Başbakan ile yapılan bütün görüşme bu. Ondan sonra Başbakan ile yapılan bir görüşme yok. Türk-İş başkanı 
telefonla görüştü ama Tekgıda-İş’in yaptığı bir görüşme yok. O zamanki görüşmede ne 4-C konuşulmuş ne de
Yaprak Tütün İşletmeleri’nin geleceği. O tarihte bu ülkede tütün ekim izni vardı. O zaman kapatma kararı yoktu.
Verilmiş bir söz yoktur” diye konuştu. Yaprak Tütünlerle ilgili olarak önceki hafta 200 civarında milletvekiliyle
görüştüklerini anlatan Amaç, milletvekillerinin AKP’nin Kızılcahamam’daki toplantısında konuyu dile
getireceklerini söylediklerini aktardı. Amaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk-İş başkanı da telefonla görüştü, bu 
görüşmede Başbakan ‘Onları mağdur etmeyeceğiz 4-C’ye gönderiyoruz’ demiş. Eğer sendika ile anlaştık demek 
buysa, o gün de söyledik 4-C’yi kabul etmeyeceğimizi, bugün de söylüyoruz. 4-C, çalışanların ölüm fermanıdır.
Bin lira gibi ücret alan işçiye 600 lira verip 10 ay çalıştırmak, kıdem tazminatı vermemek, sosyal hak
vermemek...bunu kabul etmemiz mümkün değil. Sendika olarak bizim daha sözümüz bitmedi.” 
 
KAYNAK: (İstanbul/ EVRENSEL) Gökhan Durmuş  
  

 
Etiketler:  AKP Hükümeti , Mecit Amaç , Recep Tayyip Erdoğan , TEKEL işçileri , TEKEL Yaprak Tütün 
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ÖZELLEŞTİRME SALDIRISI DURDURULMALI / Haber Tarihi : 09.12.2009 11:29:41  
 

Özelleştirme nedeniyle binlerce işçi işsiz kaldı, “zarar ediyor” denerek kapatılan onlarca kamu 
işyeri işlevsiz hale getirildi. 
 
Son 25 yılda özelleştirmeye karşı işçilerin hâlâ direndiği gerçeğine rağmen durdurulamayan bir süreç olan
özelleştirme, TMMOB’un düzenlediği “Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği 3. Sempozyumu”nda bir kez daha
masaya yatırıldı. Sempozyuma sunum yaparak katılan akademisyenler, özelleştirmenin, “krizle birlikte plansız 
hareket eden küresel sermayenin örgütlü bir saldırısı” olduğunu ifade ettiler. 
 
Sempozyumun “Ülkemizde ve Dünyada Yaşanan Özelleştirmelerin Genel Değerlendirilmesi” başlıklı oturumunda
konuşan Prof. Dr. Korkut Boratav, özelleştirmenin niye yapıldığının iyi kavranması gerektiğini söyledi.  
 
Burjuvaziyi denetleyemeyen devletin mali krizi aşabilmek için özelleştirmeye başvurduğuna işaret eden Korkut 
Boratav, siyasilerin özelleştirme üzerinden büyük vurgunlar ve avantalar elde ettiğini dile getirdi.  
 
Özelleştirmeyle birlikte tüm kamu çalışanlarının patron-işçi ilişkisi içine sokulmak istendiğine dikkat çeken
Boratav, “Özelleştiremedikleri kamu kurumlarına da işçi-patron ilişkisi sokulmak isteniyor. Örneğin aile 
hekimliğiyle, hekim patron, hemşire işçi oluyor. Böylece daha fazla kâr etmek isteyen hekim, hemşireyi daha 
ucuza çalıştırıyor” diye konuştu.  
 
DÜPEDÜZ GASP  
 
Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilsay Kuruç, kapitalizmin son 30 yılda tamamen kuralsız bir
biçimde hareket ettiğini ve sistemin en önemli damarlarından birinin özelleştirme olduğunu belirtti.  
 
Kuruç, “Adeta ilkel birikim sürecine yeniden yol alıyoruz. Bilimsel esasa uyan bir tek özelleştirme yok. Kapitalizm
doğrusal bir ileri gidiş içinde değil, tam tersine geriye dönüşler yaşıyoruz” dedi.  
 
Kapitalizmin küresel saldırısına “neoliberal politikalar” diyerek bilimsel bir ad takılmasını da eleştiren Kuruç, 
“Özelleştirme de el koyma değil, düpedüz gasptır” diye konuştu. Özelleştirme karşıtlarının, yalnız eskiden kamu
işyeri olan fabrikaların kamulaştırılmasını değil, ayrıca yeni kamu işyerleri açılmasını da hedeflemesi gerektiğini 
ifade eden Kuruç, şunları söyledi: “Eski stratejik noktalarla sınırlı değil, yenilerini yaratan bir mücadele verilmesi
gerekiyor. 
 
” Özelleştirmeye karşı mücadelenin siyasi ayağının da olması gerektiğini ifade eden Kuruç, kamu yararını 
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gözeten yeni reformlar ve anayasaya ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. İzzettin Önder, sermayenin 
emek sömürüsüyle yetinmediğini, tüketiciyi de satarken sömürdüğünü dile getirerek, kapitalizmin dünyayı 
pazarı haline getirdiğinin altını çizdi. “Vergi toplama, savunma, çöp toplama, aklınıza gelebilecek her kamu 
hizmeti de özelleştirilerek satılmaya başlandı” diyen Önder, emek cephesinin sermayeyi korkutacak eylemler
yapması gerektiğini ifade etti. 
 
EMEĞİN POLİTİKASI OLUŞTURULMALI 
 
“Yaşanan Küresel Ekonomik Kriz Karşısında Yeniden Kamu Girişimciliği” oturumunda konuşan Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman da, 1980 sonrası uygulanan ekonomi 
politikalarının hangi parti iktidar olursa olsun değişmediğine atıfta bulundu. Kriz karşısında kısa vadede
kamunun öncülüğünde planlı bir kalkınma stratejisi hazırlanması gerektiğine işaret eden Konukman, uzun 
vadede ise sermaye hareketlerini kontrol edici bir yapıya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Kamunun mutlak
öncülüğünde, bölgesel gelişmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Konukman, işçi sınıfının, vereceği mücadeleyle 
emeğin politikasını oluşturmasının şart olduğunu söyledi.  
 
Kapitalist devletin her zaman sermaye birikimi içinde var olacağını söyleyen İktisatçı Mustafa Sönmez,
özelleştirmeyle birlikte devletin ekonomiye olan müdahalelerinin anlam değiştirdiğini belirtti. Sönmez, krizle 
birlikte devletin yeni bir rol üstlendiğini vurgulayarak, her ulusal kapitalistin kendi devletinin yardımına
başvurduğunu ifade etti. “Önemli olan müdahalelerin hangi sınıf tarafından yapıldığıdır” diyen Sönmez, 
kapitalist sınıfın yönlendirdiği bir devletin yapacağı müdahalelerle halkın yoksulluk, işsizlik sorununun
çözülemeyeceğini dile getirdi.  
 
Özelleştirmeyle “istihdamın artacağı”, “işsizliğin azalacağı” gibi gerçek dışı vaatlerde bulunulduğunu ifade eden 
Sinan Sönmez ise krize karşı özelleştirilen işyerlerinin kamulaştırılmasından öte yeni mücadele yöntemleri 
geliştirilmesi gerektiğini belirtti.  
Sönmez, “Hükümetler değişse de yaşanan işsizlik ve yoksulluğun artması, özellikle son yirmi yıldır kamu
hizmetlerinin özelleştirilmesinden kaynaklanıyor” diyerek, muhalefet partilerinin programlarında özelleştirmelere 
karşı mücadeleden bahsedilmediğinin altını çizdi.  
 
Emekçilerin haklarının Demokratik Açılım’da yer almamasını da eleştiren Sönmez, özelleştirmelere karşı direnişin 
siyasal platforma yansıtılmasının önemli olduğunu ifade etti.  
 
Kaynak: (Ankara/EVRENSEL) / Şiar Can Şener - Derya Kaya 

 
Etiketler:  Ankara Üniversitesi , Demokratik Açılım , işçi , işsiz , Özelleştirme , TMMOB 
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TEKEL İŞÇİLERİ EYLEME HAZIRLANIYOR / HÜRRİYET GAZETESİ / Haber Tarihi : 
09.12.2009 10:52:28  

 

TEKGIDA-İŞ ÇAY PLATFORMU OLUŞTURULDU / Haber Tarihi : 09.12.2009 10:29:54  
 

TEKEL işyerlerinin kapatılma kararının ardından, özlük haklarıyla başka kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen 12 
bine yakın TEKEL işçisi 15 Aralık'ta AKP Genel Merkezi önünde toplanarak eylem yapmaya hazırlanıyor.  
 
Tekgıda-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sigara fabrikalarının yabancı tekellere 
satıldığı belirtilerek, "Tütün ekimini yasaklayan ve ülkenin en fazla ihracat geliri getiren tarım ürününü
ürettirmeyip, böylelikle yaprak tütün işletmelerini de işlevsiz hale getiren başbakanın kendisidir" denildi. 
 
Etiketler:  sigara fabrikaları , TEKEL işyerleri , Tütün ekimi , yaprak tütün işletmeleri 

TEKGIDA-IŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, çayın sorunlarına çözüm aramak amacıyla Çay Platformu
oluşturdu.  
 
Çayla geçimini sağlayan her kesimin ortak sesi olmak amacıyla oluşturulan platforma dair açıklama yapan Türk-
İş Rize İl Temsilcisi ve Tekgıda-lş Sendikası Rize 1 No'lu Şube Başkanı Ziya Aksoy, "Tekgıda-lş Sendikası'nın
organize ettiği bu platformda çayın sorunlarını masaya yatırıp çözüm arayacağız" dedi.  
 
Bölge Ziraat Odaları, Çay Kooperatifleri Birliği, Merkez Çay Ekicileri Kooperatifi ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın
katılımıyla oluşturulacak "Çay Platformu" kuruluş toplantısının, Tekgıda-lş Sendikası Rize Bölge Merkezi
binasında, 9 Aralık 2009 tarihinde saat 11.00'de yapılacağı öğrenildi.  
 
Kaynak: Evrensel Gazetesi 

 
Etiketler:  Çay Kooperatifleri Birliği , Merkez Çay Ekicileri Kooperatifi , Rize Bölge , Ziraat Mühendisleri Odası , 
Ziraat Odaları 
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TEKEL İŞÇİSİ EKMEĞİNE SAHİP ÇIKACAK / Haber Tarihi : 09.12.2009 10:02:47  
 

ADANA TEKEL yaprak işletmesi işçileri, Tekel'in kapatılmak istenmesine tepki gösterdiler.  
 
Adana Tekel Yaprak İşletmesi Müdürlüğü önünde toplanan 300 işçi, sloganlarla AKP hükümeti'ni ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ettiler.  
 
İşçiler, Başbakan Erdoğan'ın tekel işçilerini kast ederek "Yan gelip yatıyorlar, devletin malı deniz yemeyen 
domuz" sözlerine tepki gösterdiler.  
 
Sık sık, "İş ekmek yoksa barış da yok" sloganını atan işçiler, ellerinde "Domuzların gemiciği yok", "Bankamatikçi 
olmak değil, üretmek istiyoruz" dövizleri taşıdılar. İşçiler eylemin ardından Adana-Mersin karayolunu trafiğe
kapattılar.  
 
Eylemine Türk-İş Bölge Başkanı Edip Gülnar, Petrol-İş,Tümtis, Haber-İş şube başkanları da destek verdi. Eylemde
konuşan Tek Gıda-İş Adana Şube Başkanı Cafer Yaşar, özelleştirme politikalarının sonucu TEKEL'in bu noktaya 
geldiğini söyledi.  
 
İşçilerin üretmek, çalışmak istediğine dikkat çeken Yaşar, hükümetin işçilere üretimsizliği dayattığını vurguladı. 
TEKEL işçilerinin özlük hakları korunarak başka kurumlara nakledilmesini istediklerinin altını çizen Yaşar, 4-c
dışında bir çözümün kendilerine gösterilmediğini söyledi. TEKEL işçilerinin iş yerini vatan toprağı saydığını 
söyleyen Yaşar, her türlü baskı ve zulme direnen üyelerinin bugün de ekmeğine sahip çıkacağını belirtti.  
 
15 Aralık'ta Ankara'da olacaklarını duyuran Yaşar, 4-c yıkımına hayır diyeceklerini ifade etti. Basın açıklamasının
sona ermesinin ardından TEKEL işçileri hep birlikte AdanaMersin karayolunu trafiğe kapattılar. Bir süre trafiğin 
akışını durduran işçiler, sloganlarla taleplerini haykırdılar. Sendikacıların işçileri ikna etmesi ile eylem sonsa erdi. 
Bazı işçiler Türk-İş ve Tek Gıda-İş Genel Merkezi'ne pasif davrandıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. 
  
Kaynak: (Adana/EVRENSEL GAZETESİ) 

 
Etiketler:  AKP hükümeti , Başbakan Erdoğan , TEKEL işçileri , Tekel Yaprak İşletmesi , Türk-İş 
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2 MİLYON KEY MAĞDURUNA MÜJDE! / Haber Tarihi : 09.12.2009 09:30:47  
 

Kamuoyunda KEY ödemeleri olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı Sahiplerine Ödeme Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 

Yasaya göre, hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen ve 29
Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre, 1 ay daha uzatılacak. 

31 ARALIK 2010 SON GÜN 

Hatalı bildirimlerin düzeltilmesine ilişkin bir sistem tanımlanması oluşturulacak, hatalar nedeniyle olabilecek hak
kayıpları önlenecek. 28 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde
hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan hak sahiplerine bir imkan daha sağlanmış olacak. Hatalı
bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecek. 

Kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan hak sahiplerinin KEY ödemelerinden yararlanabilmesi için,
kurum ve kuruluşların, bildirimlerine, bu kişilerin bilgilerinin söz konusu nedenlerle zayi olduğuna ilişkin 
mahkeme kararını eklemeleri ve bu kişilerin çalıştıkları tarihleri bildirmeleri yeterli olacak. 

Belediyeler, kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre, nemalandıracakları tutarı kendi 
kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilecek. 

Hatalara ilişkin düzeltme ve bildirimler 3'er aylık aralıklarla yapılabilecek. Böylece, bilgileri hatasız olan hak
sahipleri, tüm listeye ilişkin düzeltme sürecinin tamamlanmasını beklemeden KEY ödemelerini alabilecek. Bu
düzeltme sırasında 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak. Düzeltmeler 
neticesinde hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar EGYO'ya gönderilecek. 

KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalan hak sahiplerine ödenecek tutarlar, ilk ilan tarihinde 
yüzde 10 artışla verilecek. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her üç aylık dönem 
için ilave yüzde 1,25 artış uygulanacak. 

 
Etiketler:  EGYO , KEY ödemeleri , Konut Edindirme Yardımı 
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ORDU YAĞ&acute;A TEKLİF YOK ! / Haber Tarihi : 08.12.2009 12:17:42  
 

SATIŞA çıkarılan Ordu Yağ Sanayi için teklif veren olmadı. FİSKOBİRLİK yetkilileri, satış 
sürecinin devam ettiğini 2 Aralık’a kadar firmaların başvuru yapabileceğini ifade etti. 
 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) iştiraki olan ve Çotanak markası ile fındık yağı, sofralık yağ 
ve bazı temizlik maddeleri üretimi yapan Ordu Yağ Sanayi’nin satışı için hiçbir firmanın teklif vermediği
öğrenildi. 
 
FİSKOBİRLİK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Birliğin merkezinde yapılan ihalede hiçbir firma soya yağı olarak 
da bilinen Ordu Yağ Sanayi’ni almak için teklif vermedi. Bu ihalede teklif veren firmaların sayısının çok olması 
halinde 2 Aralık’ta en iyi fiyatı veren üç firma arasında açık artırma yapılacaktı. Sadece 2 firmanın teklif vermesi 
durumunda, bu iki firma ile 2 Aralık’ta açık artırma yapılacaktı. Sadece bir firmanın teklif vermesi durumunda, bu 
firma ile yine 2 Aralık tarihinde pazarlık yapılarak satış işlemi gerçekleştirilecekti. 
 
Ordu Yağ Sanayi’nin yüzde 98’inin 50 milyon liradan daha aşağı fiyata satılmaması için olağanüstü yapılan genel
kurulda oylama yapılmış ve satış yetkisi çıkmıştı. Fabrikayı alan firma, fiyatın en az yarısını 30 milyon liradan 
aşağı olmamak kaydı ile 5 iş günü içinde ödeyecekti. Fabrikanın kalan yüzde 2’lik hissesi yüzde yarımlık eşit 
oranla Trabzon, Düzce, Ordu ve Giresun kooperatiflerine ait bulunuyor.  
 
FINDIK KONSEYİ’NDEN ELEŞTİRİ  
 
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkan Yardımcısı Onur Şahin, hem FİSKOBİRLİK’in ortağı olarak hem de üretici 
temsilcisi olarak, Birliği içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için ilk unsur olarak Ordu Yağ Sanayi AŞ’nin 
satışının düşünülmesini doğru bulmadığını söyledi. 
 
FİSKOBİRLİK’in atıl duruma düşürüldüğünü ifade eden Şahin, gelinen noktada FİSKOBİRLİK’in içinde bulunduğu
mali çıkmazdan kurtulmak için bünyesinde yer alan en büyük kuruluşlardan biri olan Ordu Yağ Sanayi AŞ’yi 
satışa çıkardığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Tabi böyle bir durumda ‘bu satış gerekli mi?’ sorusu akıllara
geliyor. 
 
Eğer ki bu mali çıkmazdan kurtulmak için bu satış gerçekleşiyorsa o da yetmiyor. Ne için derseniz, bilindiği gibi 
birçok üreticimize bir özel bankadan anlaşmalı kullandırılan krediler var. O kredileri üreticiler her ne kadar 
‘FİSKOBİRLİK bize kullandırttı’ deseler bile bir yakınları kefalet olarak imza attığı için, üreticilerin birçoğu o 
bankanın icra kıskacında. Öncelikli olarak bu rakam 30 milyon TL ve bunun halledilmesi gerekiyor. Bunun
yanında kaldı ki 2006 yılında üreticilerden alınan ürünlerin bedelleri var. Bu bedellere de baktığımız zaman Ordu
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ÇAY PLATFORMUNU KURUYORUZ! / Haber Tarihi : 08.12.2009 10:19:22  
 

Yağ Sanayi’nin satışından gelecek para FİSKOBİRLİK’in mali anlamda bir yarasını kapatmıyor.” 
 
Şahin, hem ortağı hem de üretici olarak birliğe yönelik sitemini şöyle özetledi: Birliğin içinde bulunduğu maddi
çıkmazdan kurtulması için Ordu Yağ Sanayi AŞ’nin satışının ilk unsur olarak düşünülmesini doğru bulmuyorum. 
Bizim her zaman söylediğimiz unsur, FİSKOBİRLİK önce kendisini düzeltecek, ondan sonra satmak için kuruluş 
arayacak.” 

 
Etiketler:  Çotanak , Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği , fındık yağı , FİSKOBİRLİK , Ordu Yağ Sanayi , sofralık 
yağ , temizlik maddeleri 

      
     ÇAY’DA YENİ OLUŞUM! 
     ÇAY PLATFORMUNU KURUYORUZ! 
   
         Çay sektörünün içinde bulunduğu sorunlara çözüm aramak, çayla geçimini sağlayan her kesimin ortak sesi 
olmak amacıyla, sendikamız ve sektör temsilcileri yeni bir oluşum gerçekleştiriyor. 
  
         Sendikamızın yanısıra, bölge Ziraat Odalarının, Çay Kooperatifleri Birliği, Merkez Çay Ekicileri 
Kooperatifinin ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın katılımıyla oluşturulacak “Çay Platformu” kuruluş toplantısı 
TEKGIDA-İŞ Sendikası Rize Bölge Merkezi Binasında, 9 Aralık 2009 tarihinde saat 11.00’de yapılacaktır. 
  
         Toplantı açılışı sayın basın mensuplarına açık olacak, bilahare katılımcılar kendi çalışmalarına devam 
edeceklerdir.  
  
         Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
Etiketler:  Çay Ekicileri , ÇAY PLATFORMU , Rize Bölge , TEKGIDA-İŞ Sendikası , Ziraat Odaları 
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ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUZ! / Haber Tarihi : 08.12.2009 11:47:08  
 

TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BASIN BİLDİRİSİ / Haber Tarihi : 08.12.2009 14:33:57  
 

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Jandarma erlerimize yapılan hain saldırı neticesinde yedi evladımızın kaybından 
dolayı üzüntümüz büyüktür. 

 Bu saldırı alçakça ve haincedir. Faillerini büyük bir nefretle kınıyoruz ve bir an önce adalete teslim edilmesini 
talep ediyoruz. 
  
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. 

  

TEKGIDA – İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler:  Şehit , Tokat 

 147 YILLIK TEKEL’İN KALAN SON BİRİMİ DE YOK EDİLİYOR!
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-tta’nın Yaprak Tütün İşletmeleri Kapatılıyor- 
  

TEKEL’in alkol ve sigara birimlerinin satılmasından sonra, TTA (Tütün, Tuz ve Alkol
İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü) ismi ile iki yıldır Özelleştirme İdaresi’ne bağlı olarak 
faaliyet gösteren kurum için de artık kapanış süreci başlamış bulunuyor.  
  

Türkiye geneline yayılmış 60 Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünün kapatılmasına 
ilişkin ÖYK (Özelleştirme Yüksek Kurulu) kararı alınmış bulunmaktadır.  
  

2009 yılında son kez 107.619 ekiciden 20.408.000 kg yaprak tütün satın alarak 
piyasadan çekilen TEKEL’in hali hazırda İzmir, Diyarbakır, Adıyaman ve Bitlis illerinde 
faaliyet göstermekte olan yaprak tütün işleme fabrikaları da kapatılmaktadır. Böylece,
ülkemizde uygulanmakta olan kamu işletmelerinin elden çıkarılmasına yönelik 
özelleştirme politikalarının neticesi olarak; yıllarca Kurumlar vergisi şampiyonu olmuş,
hem tarımsal alanda hem de sanayide yarattığı istihdam ve katma değerle birinciliği 
tescillenmiş, ismi marka olmuş bir buçuk asırlık bir kurum olan TEKEL, artık tarihin tozlu
sayfaları arasındaki yerini almış olacaktır.  
  

Reji’den millileştirilerek devralınan TEKEL’in özelleştirilerek elden çıkarılması aslında 
“hazin ve uzun bir öykü” dür. 
  

TEKEL’in yaprak tütün piyasalarından çekilmesi ile birlikte destekleme alımlarının
kaldırılması ile çok uluslu sigara tekellerinin insafına terk edilen yaklaşık 200.000 tütün 
üreticisinden sonra Türkiye genelinde yaklaşık olarak 100.000 tütün ekicisi de kaderi ile 
baş başa kalmış bulunmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygulamaya çalıştığı
“tütüne alternatif ürün projesi” de kâğıt üstünde ve basın mülakatlarında verilmiş süslü
beyanlar olmaktan öteye gidememiştir. 
  

Bu arada TEKEL’in stoklarında bulunan tütünler ise son yıllarda komik rakamlarla 
dünya piyasalarına satılarak ülke tütüncülüğünün pazar ve pazarlık gücü zayıflatılmıştır.  
  

  
300 TÜTÜN EKSPERİ VE 900 MEMUR HAVUZA…  

  
Bu süreçte, TEKEL’de uzun yıllar yurdun doğusu batısı demeden güç koşullarda ve 

yılda ortalama 6 ay süreli geçici görevlerle çalıştırılan Tütün Eksperleri de Devlet Personel 
Başkanlığı havuzuna alınmak sureti ile Tarım İl Müdürlükleri başta olmak üzere değişik
kamu  
kurum ve kuruluşlarına gönderileceklerdir. Kuşkusuz gidecekleri kurumlarda da özveri ile
çalışacak olan meslektaşlarımız, kendi uzmanlık alanlarında çalışamayacakları için mesleki 
deneyimlerini iş yaşamlarına yansıtmaktan uzak kalacaklardır.  
  

Türkiye’de her şeye rağmen tütüncülük, tarım ve sanayi sektöründe önemli bir
istihdam alanı olmaya devam etmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ege,
Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde tütün tarımı ile uğraşan 750.000 kişiye ek
olarak, tütün ve tütün mamulleri sektöründe toplam 25.000 kişi çalışmaktadır. Tütün 
piyasasında 51 firma faaliyette olup tütün ihracatımız 2008 yılında 152.033.388 kg olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun ekonomiye katkısı 428.442.344 dolardır. Tütün mamulleri
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piyasasında 7 şirket üretim yapmakta olup 2008 yılı sonu itibarıyla üretilen 135,04
milyar adet sigaranın 25,6 milyar adeti ihraç edilerek karşılığında 229 milyon dolar gelir
elde edilmiştir. Yurtiçinde 107,8 milyar adet sigara satışı gerçekleşmiş ve tütün
mamullerinin satışından elde edilen vergi geliri ise 11 milyar TL’yi bulmuştur.  
  

Ülkemizde ekonomik büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan bir yaprak tütün ve tütün 
mamulü sektörü var iken ve bu sektör sağlık boyutu dâhil yeterince denetlenip kontrol
edilemiyor iken, bu alanda yetişmiş Tütün Eksperlerinin kendi uzmanlık alanları ve iş 
sahaları dışında istihdam edilmeye çalışılmaları, akılcılıktan uzak bir yaklaşımdır. 
  

Böylesine önemli ekonomik büyüklüğe sahip bir sektörü TAPDK’nın sadece Ankara
ve İzmir’de bulunan iki birim ile yönetmesi, kontrol edip sorunlarına çözüm bulması 
mümkün değildir.  
  

Bu nedenle, kamunun elindeki bu tecrübeli ve iyi yetişmiş personelini asli
görevlerini icra edecekleri TAPDK, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı içerisinde oluşturulabilecek Tütün 
Genel Müdürlüğü gibi bir kurumda çalıştırılmaları rasyonel bir davranış olacaktır. 
  

12.000 İŞÇİ 4 /C KAPSAMINA…  
  

Yurt genelinde TTA bünyesindeki yaprak tütün işletme müdürlüklerinde çalışmakta 
olan 12.000 işçi (en yenisi 13 yıllık çalışma süresine sahip olmak üzere) kamuoyunda 4/C 
uygulaması adıyla bilinen “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve 
Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici
Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”
doğrultusunda değişik kamu kurum ve kuruluşlarına gönderileceklerdir.  
  

Bu kapsama alınan çalışanlarda önemli ölçüde gelir eksikliğinin yanı sıra sosyal 
haklar açısından da ciddi kayıplar yaşanmaktadır.  Ne işçi ne de memur statüsünde kabul 
edilmeyen 4/C’liler, işçi sendikalarına mı yoksa memur sendikalarına mı üye olabilecekleri
belirlenemediği için de sendikal haklarını kullanamamaktadır. Ayrıca, “bir yıldan az süre”
ile çalışmaları öngörüldüğü için ücret ve sosyal haklarını en fazla 10 ay süreyle
alabilmekte, geriye kalan 2 aylık sürede ne sosyal güvenceleri ne de ücret hakları 
bulunmamaktadır. 4 ayda 2 günden fazla sağlık raporu alamayan ve mazeret izni 
kullanamayan 4/C’lilerin hasta olmaya dahi hakları yoktur.  

  
TEKEL Sigara fabrikalarının BAT’ a ihale edildiği gün, zamanın Özelleştirme İdaresi

Başkanı Sayın Metin KİLCİ ihalenin hemen ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada 
TEKEL işçisinin 4/C’ye muhatap edilmeyeceğini açıklarken acaba sadece günü mü
kurtarıyordu.?  

  
Bu vesile ile şimdi Enerji Bakanlığı’nda “Müsteşarlık” görevini yürütmekte olan

Sayın KİLCİ’yi açıklama yapmaya davet ediyoruz. TEKEL işçisi söz verdiğiniz gibi 4/C dışına
alınıyor mu? Böyle bir çalışma yaptınız mı? Devlette devamlılık esas olduğuna göre bu 
konuyu takip ediyor musunuz.?  

  

Kamuoyunu etkilemek ve özelleştirme faaliyetlerini meşru göstermek amacıyla 
özelleştirme bünyesine alınan diğer kurum ve kuruluşlara yapıldığı gibi devletin sırtında 
sürekli bir yük olarak gösterilen TEKEL, çekildiği piyasalarda büyük bir boşluk bırakmıştır.  
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Sektörden geçimini sağlayan yüz binler bir yana kamuoyu bu boşluğu sahte

içkiden kaynaklı ölümler ve kaçak - sahte sigara haberleri ile de yakından takip etmiştir. 
  

Yaklaşık yüzde 30 pazar payı olan TEKEL’in sigara biriminin 2008 yılında 1,72 milyar 
dolar gibi düşük bir fiyatla BAT şirketine satılmasıyla ortaya çıkan hazin tablonun faturası 
bir kez daha tütün üreticilerine, işçisi, memuru ve Tütün Eksperiyle TEKEL çalışanlarına
çıkarılmaktadır.  

  
Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN 5 Aralık 2009 tarihinde bir açılışta yaptığı 

konuşmada, “yatarak maaş kazanma devrinin bittiğini” söylemiştir. Sayın
Başbakanımıza hatırlatmak isteriz ki, 147 yıldır ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan 
TEKEL’i çalışanları değil kendileri komik bir ücret karşılığında özelleştirmişler ve oluşan 
duruma çözüm bulmayarak yine kendileri bu hale getirmişlerdir. TEKEL’in hiçbir çalışanı
yatarak ücret almayı istememiştir. Hiç istememelerine rağmen, “mademki TEKEL
satılıyor, o halde, başka kurumlarda insan onuruna yakışır biçimde çalışalım”
demiş konuyla ilgili hükümetten çözüm beklemişlerdir. Kurumlar vergisi şampiyonu
olmuş, hem tarımsal alanda hem de sanayi de yarattığı istihdam ve katma değerle 
birinciliği tescillenmiş, ismi marka olmuş bir buçuk asırlık bir kurum olan TEKEL’İ bu 
seviyeye çalışanları yatarak değil “TEKEL vatandır” anlayışı ile “cansiparane”çalışarak 
ulaştırmışlardır 

  
Doğu ve Güneydoğu açılımının konuşulduğu şu günlerde yetkililere sormak

istiyoruz Doğu ve Güneydoğuda tütünden geçimini sağlayan 100.000 tütün ekicisi bu
yıldan sonra tütün dikemeyecektir bu ekiciler bundan sonra ailelerinin geçimini nasıl 
sağlayacaklardır? TEKEL’in Yaprak Tütün İşletmelerinde çalışan binlerce işçi mali ve sosyal
hak kayıpları ile nasıl yaşamlarını sürdüreceklerdir? Hükümetin bu açılımları yaparken 
bölgenin ekonomik sorunlarını görmezden gelmesi ne kadar doğrudur? Bunu
kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 

  
Türkiye hala “sosyal hukuk devleti” ise, milyonların geçimini sağladığı tütün 

sektörüne ve bu sektör çalışanlarının sesine kulak verilmelidir. Onların mağduriyetini
azaltacak tedbir ve tasarruflar konusunda gereği yapılmalıdır.Tüm sorumluları sektöre
sahip çıkmak için ortak akıl geliştirmeye davet ediyoruz.  

  
            Saygılarımızla.                                                                    
  
Tütün Eksperleri Derneği 
Yönetim Kurulu 

  

 
Etiketler:  alkol ve sigara , BAT , Özelleştirme Yüksek Kurulu , Sigara fabrikaları , TEKEL , TTA Tütün , Tuz ve Alkol 
İşletmeleri , TÜTÜN EKSPERİ , yaprak tütün 
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TÜTÜN DEFTERİNİ KAPATIYORUZ... / DÜNYA GAZETESİ-Tevfik GÜNGÖR / Haber 
Tarihi : 08.12.2009 09:49:36  

 

Türkiye'de tütün konusundaki olumsuz gelişmenin üzerinde duran yok.  

Tütün bizim dünya pazarında önemli bir kozumuz idi. "Türk Tütünü" markası en önemli markamızdı. 

Şimdi, hem markayı kaybettik hem de tütün defterini kapatıyoruz. 

Defter kapatma , "yaprak tütün işletmelerinin" kapısına kilit vurulması ve 12 bin işçisinin sokağa atılması ile 
bugünlerde gündeme geldi. 

Sorun Türkiye'nin önemli bir ihraç ürününü üretmekten vazgeçmesi, yıllardır geçimini tütüne bağlayanların işsiz 
kalması, gelirlerini kaybetmesidir. 

Biz işsizlere iş bulacak yerde işsiz sayısını artırıyoruz. 

Üretimi artıracak yerde üretimi yasaklıyoruz. 

Döviz geliri bulacak yerde döviz gelirini kısıyoruz. 

-2000 yılında 578 bin aile 234 bin ha. toprağı işliyor, 208 bin ton tütün elde ediyordu. 

-2008 yılında 194 bin aile 146 bin ha. toprağı işledi. 118 bin ton tütün elde etti. 

-2009 yılında tütün yetiştiren aile sayısının, tütün ekilen toprak büyüklüğünün daha da gerilediği, üretimin 90 
bin tona düştüğü söyleniyor. 

-2000 yılında 100 bin ton tütün ihraç ettik. 372 milyon dolar gelir sağladık. 

-2008 yılında ihracat 42 bin tona, ihracat geliri 173 milyona geriledi. 

-Tütün, Türkiye'nin dünya pazarında farklılığı olan/rekabet avantajı olan bir tarım ürünü idi. Türkiye'de tütün 
üretiminde yaklaşık 2.5 -3.0 milyon insan ekmek yiyordu. Şimdilerde tütün üretiminden ekmek yiyenlerin sayısı 
1.0 milyona düştü. 
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BEYAZ YAKALI &acute;PROLETER&acute;LER / Haber Tarihi : 07.12.2009 14:57:40  
 

Tütün üretimindeki gerilemede tabii ki Tekel'in özelleştirilmesinin büyük etkisi var. Fakat özelleştirme sonu 
sigara pazarının tamamına hakim olan çokuluslu firmaların kendi özel tütün türlerine dayalı karma tütünü ithal 
ederek kullanmaları da Türk tütününe olan talebi yok etti. 

Özelleştirme ile tekelin tesislerinin tümü özel sektöre geçse ve de verimli çalışsa idi sorun yoktu. 

Özelleşme ile Tekel'de çalışanlar işlerini sürdürse yeni iş imkanları açılsa idi sorun yoktu. 

Özelleştirme tütün üretimini yok edecek yerde coştursa idi sorun yoktu. 

Bugün ortaya çıkan tabloya bakarak, Tekel'i iyi ki özelleştirdik, tütün üretimini iyi ki engelledik, bundan hem 
ekonomi hem halk yararlandı demeye imkan var mı? 
 
  

 
Etiketler:  12 bin işçi , özel sektör , Türk Tütünü , Türkiye´de tütün , Tütün üretimi 

 
YAŞAR Kemal'in 'Proleter' başlıklı bir hikâyesi vardır: Yolcu taşıyan bir minibüs şoförünün borç harç aldığı 
aracının arkasına, diğer şoförlerin arabalarının arkasını arabesk içerikli yazılarla doldurdukları bir dönemde, 
"Proleter" yazdığı için başından geçenler anlatılır.  
 
Kemal, bu genç şoförü arayıp bulmuş, hikâyesini dinlemiş ve kendine özgü üslubuyla bizlerle buluşturmuştu. Bu 
hikâyenin anafıkri, genç şoförün ait olduğu sınıfa olan saygısını yaptığı işe yansıtmakla kalmayıp, bunu son 
derece naif ve insani olarak hiçbir art niyet ve propaganda amacı da olmadan çevresiyle paylaşmasıydı.  
 
Hikâye 1970'lerin Türkiyesi'nde yaşanmış... Günümüze gelirsek, 12 Eylül'ün yarattığı erozyona ve değişen dünya 
koşullarının tüm olumsuzluğuna rağmen minibüsüne "Proleter" yazacak cevval bir şoför bulmak zorken, üretim 
araçlarının mavi yakalılardan, beyaz yakalılara doğru yön değiştirmesiyle gerçekte "proleter" olduğunun 
farkında birçok ofis emekçisine ratlamak mümkün.  
 
Beyazyakalı profesyoneller bir dönem iş imkânlarının bu kadar da "kaygan" bir zeminde olmadığı dönemlerde, 
bireysel yetkinliklerinin kendilerine verdiği özgüvenle gerçekte birer "proleter" olduklarını unuttular; ait oldukları 
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TEKEL İŞÇİLERİ AKP&acute;NİN KAPISINA DAYANACAK / Haber Tarihi : 08.12.2009 
09:33:59  

 

meslek sınıfının duygu, düşünce ve ortak çıkarlarının birbirine bağlanmasını yani dayanışmayı da kelime 
dağarcıklarından çıkardılar.  
 
Oysa bunların ait olduğu sınıfın, fabrikada üretim hattındaki bir kaynakçının içinde bulunduğuyla aynı olduğunu 
anlaması için ekonomik kriz mi olması gerekiyordu?  
 
Cevap: EVET!  
 
Beyazyakalılar!   Sizler de son tahlilde işçi ve proletersiniz!  
Emeğinizi satarak, karşılığında kazandığınızla yaşamınızı geçindiriyorsunuz.  
Birlik olarak, yani sendikal hareketin içinde yer almakla, işverene karşı daha büyük bir birlik ve pazarlık gücü 
oluşturursunuz, yani daha güçlenirsiniz.  
Proleteryanın, yani emekçilerin sınıfsal çıkarları sadece yaşadıkları topraklarla değil, bütün insanlığın ve 
geleceğinin çıkarlarıyla özdeştir.  
Ya proleter olduğunuzu unutmayıp dayanışma içinde hareket ederek güçleneceksiniz, ya da beyaz köle 
olarak yok olacaksınız. 

 
Etiketler:  12 Eylül , Beyazyaka , Emekçi , Maviyaka , Proleter , YAŞAR Kemal 

1 ŞUBAT 2010'da işsiz kalacak olan 12 bin TEKEL işçisi,'seslerini hükümete duyurmak için 15 Aralık'ta Ankara'ya
giderek AKP binası önünde eylem yapma kararı aldı. 
  
Eylem öncesi İzmir Tekgıda-İş önünde toplanarak Mürsel Caddesi'ni trafiğe kapatan tekel İşçisi kadınlar, 4C li 
 olmayı kabul etmediklerini, özlük haklan korunarak Tarım Bakanlığı'nda çalışmaya devam etmek istediklerini
söylediler.  
 
Zorunlu yıllık izine çıkarılan kadın çalışanların yaptığı eylemde konuşan Seçim Çaldıroğlu "Özel sektöre işçi
çıkarmayın diyen başbakan, patronlara işsizlik fonundan para aktarırken, binlerce TEKEL işçisini ödenek yok diye 
işten çıkarıyor." dedi.  
 
15 Aralık'ta Ankara'ya giderek AKP Genel Merkez binası önünde eylem yapacak olan Tekel İşçileri, buradan da 
TBMM'ne yürümeyi ve seslerini milletvekillerine de duyurmayı amaçlıyor.  
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YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ DE KAPATILIYOR / Haber Tarihi : 07.12.2009 12:23:31 
 

 
Ankara'daki eyleme Adana, Adıyaman, Ankara, Amasya, Aydın, Batman, Bursa Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Siirt, Samsun, Tokat ve Trabzon'un merkez ve merkeze bağlı 
ilçelerinden katılım olacak. 
  
Kaynak: Birgün Gazetesi 
 
Etiketler:  15 Aralık , 4C , AKP Genel Merkez , Tarım Bakanlığı , TBMM , TEKEL işçisi 

  

Geçen hafta sonu az sayıda işçi, Başbakan'ın İstanbul'da katıldığı bir tören yerinde toplandı. 

Slogan atarak Başbakan'a isteklerini duyurmaya çalıştı. 

Konuşması işçiler tarafından "TEKEL işçileri sizden müjde bekliyor" sloganıyla kesilen Başbakan, "Ben ayaküstü 
müjdelere pek alışık liderlerden değilim" dedi. 

Özelleştirmenin ardından TEKEL'de depodan başka bir şey kalmadığını, çalışanlara kıdem ve ihbar 
tazminatlarının verildiğini, isteyenlere de 4/c'de istihdam kapısı açtıklarını anlatan Erdoğan, sloganların devam 
etmesi üzerine, "Kusura bakmayın. Biz sizleri şu andaki işlerinizde istihdam edemeyiz" diye konuştu. 

TEKEL işçileri, sloganlarını sürdürmesi üzerine güvenlik güçleri tarafından tören alından çıkarıldı. Erdoğan 
konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'de ne yazık ki bu tür unsurlar ortaya çıkıyor. Bu tür unsurlar bu ülkede
çalışmadan, yatarak para kazanmak istiyorlar. Biz artık yatarak para kazanma dönemini kapattık. Üreteceksin, 
kazanacaksın. Üretmeden vermek yok. Ama bunlar devlette böyle alışmadılar. 'Devletin malı deniz, yemeyen 
domuz' dediler. Yaklaşık 10 bin TEKEL işçisinin bize maliyeti 40 trilyon. 40 trilyonu ben hiçbir şey üretmeyene
vereceğim, yok böyle bir şey." 

Başbakan'ın bu tepkisi üzerine TEKEL işçilerinin üye olduğu Tekgıda-İş Sendikası Başkanı Mustafa Tükel,
"Hükümet bu işçilerin Devlet Personel Kanunu'ndaki 4/c statüsüyle çalışmasını öngörüyor. Ancak 4/c 650 lira 
maaşla 10 ay çalışılan bir statü. Biz ise hükümete üç alternatif götürdük: 1. Bu işçiler mevcut özlük haklarıyla
başka kamu kuruluşlarına nakledilsin. 2. Kamuda sözleşmeli personel olsunlar. 3. 4/c statüsü iyileştirilsin. Ancak
iki yıldır bu önerilerimiz dikkate alınmadı. Son gelinen noktada da 'Bu işçiler 4/c'li olsun' dediler. Bunu kabul
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edemeyiz." 

Bu noktada Tek Gıda-İş olarak eylem süreci başlattıklarını bildiren Türkel, şunları söyledi: "15 Aralık'ta 12 bin
TEKEL işçisi, eşleri ve çocuklarıyla birlikte Ankara'ya gidecek. Bu tarihe kadar da çocuklarını okula göndermeme, 
bulundukları yerleşim birimlerinde AK Parti merkezlerinin önünde oturma gibi eylemler yapacaklar." 

Türkel, 4/c statüsünde istedikleri iyileştirmeyi de şöyle açıkladı: "Aylık ücretin en az 1200 lira olmasını, çalışma 
süresinin de 12 aya çıkarılmasını istiyoruz. Türkiye'de halen 26 bini aşkın 4/c'li var. Bu iyileştirme tüm bu
çalışanlar için bir umut olur." 

Yaprak tütün işletmeleri TEKEL'den kalan son işletmeler. Kapatılan her işletme hem üretimden çekiliyor hem de
işsiz sayısını artırıyor. 

Ekonomi demek, üretim demektir. Üreteceğiz ki iş imkanı, aş imkanı ortaya çıksın. 

TEKEL'in özelleştirilmesi aşamasında kademe kademe işyerleri üretim tesisleri kapandı. İnsanlar işsiz kaldı. 

Evet, TTA 2 yıldır tütün almadığından tütün işleme tesislerindeki işçiler 2 yıldır üretime katkıda bulunamıyor ama
bu onların suçu değil. İşleyen yaprak tütün işletmelerini işlemez hale getirenler sorumlu. İş yapmaya hazır 
işçilere işlenecek tütün verilmiyor. Sonra da onlar hiçbir şey yapmadan oturuyor diyerek işten atılıyor. Sonuçta 
sadece işsiz sayısı artmıyor. Ülke ekonomisinde üretim imkanı kısılıyor, gelir düşüyor. 

Kaynak: Dünya Gazetesi - Tevfik GÜNGÖR  

TEKEL'in elde kalan son büyük tütün işletmesi ile birlikte ismi (logosu) de 2008 yılında BAT'a satılınca, eski TEKEL, 
"TTA" (Türkiye Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri) olarak değiştirildi. 

TEKEL, hem kendi sigara fabrikaları hem de ihracat için satın aldığı tütünleri Türkiye'ye yaygın 56 yaprak tütün 
işletmesinde işliyordu. 

Bu işletmelerin çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da idi. Adıyaman, Besni, Kahta, Bafra, Batman, Beşiri,
Kurtalan, Siirt, Bitlis, Diyarbakır, Silvan, Bismil, Muş gibi yerleşim yerlerinde yaprak tütün işleme tesisleri önemli
sayıda yerel istihdam imkanı sağlıyordu. Bu işletmeler TTA'ya bağlı idi. İşletmelerde yaklaşık 12 bin devamlı
kamu işçisi çalışıyordu. 

TEKEL sigara tesisleri özelleştirildikten sonra, TTA bir süre ihracat için tütün satın aldı. Bu tütünler yaprak tütün 
işletmelerinde işlendi. Ama son 2 yıldır TTA tütün satın almıyor. Bu nedenle yaprak tütün işletmelerine tütün
gitmiyor. İşletmelerdeki işçilerin işi yok. 

Hükümet eski TEKEL'in şimdinin TTA'sının yaprak tütün işletmelerinde çalışan 12 bin işçiyi işten çıkarmaya karar 
verdi. Bu işçilerin çoğu kıdemli ve bu nedenle ücretleri belli çizgiye gelmiş işçiler. Büyük bölümünün emeklilik 
süresi dolmamış durumda. 

Özelleştirilen kuruluşlar için uygulanan 654 sayılı kanunun 4/c maddesine göre bu işçilerden çalışmak isteyenlere
"geçici personel" statüsü öneriliyor. Geçici personel yıllık sözleşme ile 12 ayda 10 ay 500 TL dolayında bir para
alabiliyor. Sosyal güvenlik hakları devam ediyor ama, iş, çalışma güvenliği yok. Sözleşmesi bir yıl sonra
yenilenmez ise hiçbir hakkı olmadan işsiz kalıyorlar. 

İşçiler tabii olarak (1) İşsiz kalmak istemiyor (2) Belli hizmet süresi sonunda elde ettikleri gelirin aşağıya 
çekilmesini, devamlı işçi statüsünden geçici personel statüsüne geçmeyi istemiyor. 
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TÜTÜN ÜRETENLER İŞLEYENLER İŞSİZ / Haber Tarihi : 07.12.2009 11:35:25  
 

Etiketler:  Alkol İşletmeleri , sigara tesisleri , TEKEL , TEKEL işçisi , Tekgıda-İş Sendikası , Tuz , Türkiye Tütün 
Mamulleri 

Özelleştirme kapsamındaki Tekel’in Anadolu’daki yaprak tütün işlemeleri kapatılıyor. Bu işletmelerde çalışan 12 
bin devamlı kamu işçisi ya tazminatını alarak işsiz kalacak ya da geçici personel statüsüyle devlette bir süre 
çalışabilecek. İşçiler sosyal hakları ve aldıkları ücretle kamu kuruluşlarında çalışmak için Başbaka’na ulaşmak
istedi. Başbakan “Üreteceksin... Kazanacaksın... Üretmeden vermek yok” dedi... Başbakan doğru söylüyor. Ancak 
hükümetin uyguladığı politikalar üretimi teşvik edecek yerde üretimin gerilemesine, yeni üretim tesisleri açılacak
yerde kurulu olanların kapanmasına yol açıyor. Tütün sanayiinde yaşananlar yanlış politikaların çarpıcı 
göstergesi. 

 
-2000’de 578 bin aile 234 bin hektar toprağı işliyor, 208 bin ton tütün elde ediyordu.  
- 2008’de 194 bin aile 146 bin hektar toprak işledi.118 bin ton tütün elde etti. 
- 2009’da aile sayısı ve toprak büyüklüğünün gerilediği, üretimim 90 bin tona düştüğü söyleniyor.  
- 2000’de 100 bin ton tütün ihraç ettik. 372 milyon dolar gelir sağladık.  
- 2008’de ihracat 42 bin tona, ihracat geliri 173 milyona geriledi.  
- Tütün Türkiye’nin dünya pazarında rekabet avantajı olan bir tarım ürünü idi. 

Türkiye’de tütün üretiminde 2.5 -3 milyon insan ekmek yiyordu. Bu işten ekmek yiyenlerin sayısı 1 milyona
düştü. Üretimdeki gerilemede tabii ki Tekel’in özelleştirilmesinin büyük etkisi var. Fakat özelleştirme sonu sigara
pazarının tamamına hâkim olan çok uluslu firmaların kendi özel tütün türlerine dayalı karma tütünü ithal ederek 
kullanmaları da Türk tütününe olan talebi yok etti. Tekel’in son büyük işletmesiyle birlikte ismi de (logosu) 
2008’de BAT’a satılınca, eski Tekel, “TTA” (Türkiye Tütün Mamulleri,Tuz ve Alkol İşletmeleri) olarak değiştirildi. 

 
Tekel tütünleri Türkiye’ye yaygın 56 yaprak tütün işletmesinde işliyordu. Bu işletmelerin çoğu Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da idi. Bu bölgedeki yerleşim yerlerinde yaprak tütün işleme tesisleri önemli sayıda yerel 
istihdam sağlıyordu. Bunlar TTA’ya bağlı idi. İşletmelerde 12 bin devamlı kamu işcisi çalışıyordu. Tekel
özelleştirildikden sonra, TTA bir süre ihracat için tütün satın aldı. Bu tütünler yaprak tütün işletmelerinde işlendi.
Ama son 2 yıldır TTA tütün almıyor. Yaprak tütün işletmelerine tütün gitmiyor. İşçilerin işi yok. 

Kapatmak kolay, açmak zor 
Türkiye’den şimdilerde ihraç edilen tütünün yaklaşık yüzde 85’i Ege tütünü. Ege tütünü ile diğer bölgelerin
tütünü ise İzmir ve çevresindeki özel sektöre ait yaprak tütün işletmelerinde işleniyor. Bu işletmelerde taşaron
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MÜJDE Mİ İSTEDİNİZ? ALIN SİZE MÜJDE! / Haber Tarihi : 07.12.2009 12:18:51  
 

firmalar mevsimlik işçi çalıştırıyor. Hükümet eski Tekel’in şimdinin TTA’sının yaprak tütün işletmelerinde çalışan 
işçileri işten çıkarmaya karar verdi. 

 
Bu işçilerin çoğu kıdemli ve ücretleri belli çizgiye gelmiş işciler. Büyük bölümünün emeklilik süresi dolmadı. 
Özelleştirilen kuruluşlar için uygulanan 654 Sayılı Kanun’un 4/c maddesine göre bu işcilerden çalışmak
isteyenlere “geçici personel” statüsü öneriliyor. Geçici personel yıllık sözleşme ile 12 ayda 10 ay 500 TL 
dolayında bir para alabiliyor. 

 
Sosyal Güvenlik hakları devam ediyor ama, iş, çalışma güvenliği yok. Sözleşmesi 1 yıl sonra yenilenmez ise hiçbir
hakkı olmadan işsiz kalıyor. Görülüyor ki, her şeyin başı üretim. Görülüyor ki, yanlış politikalarla üretirken nasıl 
üretemez hale geliyoruz. Tarlaları, fabrikaları, işletmeleri artıracak yerde nasıl boş bırakıyoruz, kapatıyoruz. 
İşsizlere iş bulacak yerde işsiz sayısını artırmak, insanlara gelir sağlayacak yerde gelirlerini ellerinden almak için 
neler yapıyoruz. İşte bu da bize ders olsun. (Ama bu kaçıncı ders !) 

Kaynak: Milliyet Gazetesi -Güngör URAS 
  

 
Etiketler:  Alkol İşletmeleri , BAT , Özelleştirme kapsamı , TTA , Tuz , Türkiye Tütün Mamulleri , Tütün sanayii , 
tütün üretimi , yaprak tütün işlemeleri kapatılıyor 

Müjde mi istediniz? Alın size müjde!  

“En Büyük Devlet Büyüğü”, dün Haliç Tersanesi’nde konuşurken dinleyiciler arasındaki 40 kadar TEKEL işçişi, 
“TEKEL sizden müjde bekliyor” diye slogan atmaya başlamış... 
 
Dertleri; 9 bin kadrolu TEKEL işçisinin, 4-C statüsünde diğer kurumlara aktarılmasıymış... 
 
Bunun durdurulmasını istiyorlarmış... 
 
Duygularını da “rica” sayılabilecek bir gösteriyle dile getirmeye karar vermişler... 
 
Ama “En Büyük Devlet Büyüğü”, bu “rica”yı bile “protesto eylemi” sanarak, açmış ağzını, yummuş gözünü: 
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“Bunların anlayışları böyle. Bunlar ’Devlet deniz yemeyen domuz’ dediler. 10 bin TEKEL işçisinin aylık maliyeti 40 
trilyon... Şu anda TEKEL artık üreten bir yer değil, depo... İsteyen tazminatını alıp ayrılır!”  
 
Tabii... Devreye hemen Başbakanlık korumaları ve polis girmiş; “protestocu” işçiler alandan zora çıkarılmış...  

*** 

Sayın Büyük haklı: 
 
Çünkü TEKEL gerçekten de artık üreten bir yer değil... 
 
Çünkü iktidarın uyguladığı politikalar yüzünden pazarın tamamına yakını yabancı sigara devlerinin eline geçti... 
Önce yerli tütün üreticisi aç, perişan edildi; şimdi sıra TEKEL işçilerine geldi... 
 
Sadece TEKEL mi? 
 
Türkiye Şeker Fabrikaları da artık üreten bir yer değil... Çünkü; hükümet, Türk pancar üreticisi yerine, ABD’li mısır 
üreticisini “korumayı” tercih etti! On binlerce çiftçi, binlerce şeker işçisi işsiz kaldı! 
 
Toprak Mahsülleri Ofisi inanılmaz zarar ediyor; çünkü iktidarın “hububat politikası” aynen şekerde olduğu gibi 
yerli üreticiyi teşvik etmektense, yabancı üreticileri gözetir hale geldi... 
 
Beykoz Kundura üretmiyor, Etibank üretmiyor, SEKA üretmiyor, Sümerbank üretmiyor, TURBAN tarihe karıştı...  
 
ÇAYKUR derseniz; can çekişiyor! 
 
Son birkaç yılda tam 60 bin KİT çalışanı, zorla emekli edildi! 
 
Yirmi yıl önce toplam istihdam içindeki payı yüzde 20’lere ulaşan bu kurumların bugün istihdamdaki payı yüzde 
1’in bile altına indi! 
 
Halen “yaşıyor” gibi duran KİT’ler ise, “En Büyük Devlet Büyüğü”nün söylediği gibi “işsiz işçi depo”suna 
dönüştü...  

*** 

Peki; bu duruma gelinmesinde, suç işçilerin mi? 
 
“Sat-Kurtul” diyen, üretimi, sanayiyi ve işçiyi umursamayan, ülkeyi yabancı mallarına muhtaç hale getiren 
iktidarların hiç mi suçu yok? 
 
Yedi yıldır iktidarda olan ve bu kuruluşlardan yarısını fazlasını satan ya da kapatan AKP’nin hiç mi suçu yok? 
 
“En Büyük Devlet Büyüğü”- nün hiç mi suçu yok? 
 
Neymiş; 40 kadar TEKEL işçisi, Sayın Büyük’e, “Sizden müjde bekliyoruz” demiş... O da analarından doğduğuna 
pişman etmiş... 
 
Aslında “az bile” etmiş... 
 
O işçiler, sabun yapılmadıklarına şükretsinler! 
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BAŞBAKANLA ANLAŞMA YAPILMAMIŞTIR! / Haber Tarihi : 05.12.2009 15:46:56  
 

  

Kaynak: Vatan Gazetesi Mustafa MUTLU 

 
Etiketler:  4-C statüsü , ÇAYKUR , Devlet Büyüğü , Mustafa MUTLU , Sayın Büyük , TEKEL işçisi 

Başbakan Sn. Tayyip Erdoğan, Istanbul'da bir tören esnasında kendisini protesto eden TEKEL işçilerine cevaben; 
"iki sene önce sendikamızın yöneticileri ile anlaştığını" ifade ederek, üyelerimize sert tepki göstermiştir. 
  
Başta üyelerimiz ve kamuoyu şunu bilmelidir ki; 
  
Sendikamız yöneticilerinin iki sene önce Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'la yaprak tütün işletmelerinin 
kapatılması ya da geleceği ile ilgili hiç bir görüşmesi ya da anlaşması olmamıştır. 
  
İki yıl önce sayın TÜRK-İŞ yöneticileri ile birlikte yapılan görüşmelerin konusu o dönemde kapatılması 
gündemde olan Adana, Bitlis ve Malatya  Sigara Fabrikalarının durumudur. Asla ve asla yaprak tütün 
işletmeleriyle ilgili olarak değil anlaşma yapmak, sözkonusu bile edilmemiştir. 
  
Bu konuda Sn. Başbakan'la dilediği anda ve dilediği yerde basın huzurunda her şekilde konuşmaya hazır 
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. 
  
Değerli üyelerimizin de vaktiyle verdikleri sözleri yerine getirmekten kaçınan siyasilerin şimdi sorumluluklarını 
üstlerinden atmak için ortaya attıkları gerçek dışı beyanlara  itibar etmeyeceklerini biliyoruz. 
  
Bütün bu yapılanların TEKEL işçisinin işbirliği ve dayanışma gücünü bozması mümkün olmayacaktır. 
  
Saygı ile duyurulur. 
  
  
                                                             TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
                                                          GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler:  Adana , Bitlis , Kamuoyu , Malatya , Sigara Fabrikaları , Tayyip Erdoğan , TEKEL işçileri , TÜRK-İŞ , 
Yaprak tütün işletmeleri 

Sayfa 262 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



TEKEL İŞÇİLERİ, SENDİKANIN HAREKETE GEÇMESİNİ İSTEDİ / Haber Tarihi : 
04.12.2009 16:36:32  

 

 

İzmir'in Balatçık, Menderes, Kemalpaşa ve Yazıbaşı Tekel işletmelerinde çalışan yaklaşık 200 işçi Basmane'deki 
Tekgıda-iş Sendikası önünde eylem yaparak 4C uygulamasını protesto etti.  
 
Sendikanın bulunduğu Mürselpaşa Bulvan'nı yaklaşık 10 dakika araç geçişine kapatan işçiler, daha sonra bir
basın açıklaması yaptı.  
 
İşçiler seslerini duyuramamaları durumunda aileleriyle daha geniş kitleler halinde eylem yapacaklarını açıkladı. 
İşçiler bunun bir uyarı eylemi olduğunu söyledi.  
 
İşçilerden Ahmet Karakurt sendikanın kendilerinin haklarını araması için uyarı amacıyla sendika önünde
toplandıklarını söylerken,  Tekgıda-iş  Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Nuri Yılmaz işçilerle konuştuktan sonra 
basın açıklamasını kendisi yaptı.  
 
Yılmaz kapatılmakta Tekgıda-iş önünde eylem yapan işçiler, yeni uygulama ile emeklilikte hak kaybına 
uğrayacaklarını öne sürdüler olan işletmelerde yaklaşık 10 bin civarında işçi olduklarını, 4C adı altında sözleşmeli
kadrosuz işçiye dönüşerek köleleştirilmek istenildiklerini iddia etti. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu 
bünyesinde çalışan kadrolu 10 bin işçinin 31 Ocak 2010 tarihi itibari ile işten çıkarılmasına karar verilmiştir.  
 
Özlük haklarımız korunarak yatay geçiş sağlanana kadar eylemlerimiz devam edecektir. Haklarımız verilmediği 
taktirde Ankara'ya yürüyeceğiz" dedi. İşçilerden Ahmet Karakurt 27 yıldır Tekel'de çalıştığını, şu anda emekli
olduğu taktirde bin 500 TL emekli maaşı alacağını ancak 4C kapsamına alındığı taktirde 700-800 TL maaş 
alacağını iddia etti.  

 
Etiketler:  4C , Balatçık , Kemalpaşa , Menderes , Mürselpaşa Bulvarı , Özlük hakları , Tekel işletmeleri , Yazıbaşı 
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İŞSİZLİK / CUMHURİYET GAZETESİ - ÖZTİN AKGÜÇ / Haber Tarihi : 04.12.2009 
16:08:08  

 

  

İşsizlik yalnız ekonomik değil, toplumsal, siyasal sonuçları, etkileri olan bir sorundur. İşsizlik aile düzenini 
bozmakta, huzursuzluğu arttırmakta, gururlu, onurlu kişilerde en azından psikolojik rahatsızlıklar, travmalar 
yaratmaktadır. Türkiye, sosyal barış, demokrasi yönünde olumlu adım atacaksa, işsizlik sorununu kesinkes 
hafifletmelidir. İşsizlik kişinin kendisini işe yaramaz, başkalarına yük olarak görmesi, yalnız kişisel bir sorun değil, 
toplumsal bir hastalıktır. 

Türkiye, izlenen politikaların yanlışlığı, basiretsizliği nedeniyle günümüzde işsizlik oranı en yüksek ülkeler 
grubunda yer almaktadır. Krizin kaynağı ABD’de bile işsizlik oranı yüzde 10.2 iken, Türkiye’de işsizlik oransal 
olarak ABD’den en azından yüzde 30.0 dolayında daha fazladır. 

Dış dayatmaların da etkisi altında kalarak kamu iktisadi teşebbüslerinin tasfiyesi, özel yatırımların daha çok rant 
sağlayan alanlara yönelmesi, sınai yatırımların göreceli olarak azalması, tarımda serbest pazar masalları, KOBİ 
desteğinin kâğıt üzerinde kalması, özelleştirme... Tüm bunlar ülkemizde işsizliği süreğenleştirmiş, kronik hal 
almasına yol açmıştır. 

İşsizlikle savaşımda en mantıklı yol, işsizliğe yol açan politikaları, tutumları değiştirmek, çoğu kez de tersini 
yapmaktır. Öncelikle iki sorunun yanıtını vermek gerekir. İstihdam hangi ekonomik sektör ya da sektörlerde 
yaratılacaktır? İstihdamı kim yaratacaktır? 

*** 

Türkiye’de istihdam sorununu ağırlaştıran nedenlere, doğru tanı koymak gerekir. İstihdamda ve yaratılan ulusal 
gelirde 1980 öncesi yaklaşık yüzde 10.0 paya sahip olan kamu teşebbüsleri, konuları biliyormuş gibi gözüken, 
vizyon sahibi diye yutturulan karabilecen politikacılar, ileriyi göremeyen işadamlarının da katkı ve yardakçılığı ile 
tasfiye edilmiş; Türkiye yatırım ve istihdam yaratma gücünden yoksun bırakılmıştır. Yandaş sermaye rant arayıcısı 
olduğundan, sınai sektöre yatırımları göreceli olarak azalmış, özelleştirilen tesislerin çoğunun arazileri 
değerlendirilmiş, yabancı sermaye doğrudan yatırım yapmak yerine mevcut işletmeleri satın alarak istihdam 
yaratmamış, belki personel politikaları ile işgören sayısını azaltmışlardır.  

Bu gözlem ve tanılar çerçevesinde şu sonuçlara varılabilir, önerilerde bulunulabilir. 

Tarım sektöründe gizli, mevsimlik işsizliğin yanı sıra göreceli olarak istihdam fazlası vardır. Tarım sektöründe, 
işsizliği emme, massetme olanağı yoktur. Tersine tarım sektöründeki emek fazlasını, sınai ve hizmet sektörlerine 
aktarmak gerekir. 

Sınai sektöründe yatırımların arttırılmasının yanı sıra yatırımların yönünü değiştirmek gerekir. İleriye, geriye 
etkileri yüksek, yurtiçinde çok sayıda ekonomik birimden girdi alan, çok sayıda alt sektöre girdi veren sınaileri 
geliştirmek gerekir. Bu bağlamda katma değeri yüksek ara malı, sermaye malları üreten sektörlere yönelmek 
gerekir. 

Sınaileşmede, ithal ikamesi, ekonomik maliyeti düşük olduğu sürece akılcı bir stratejidir. Türkiye son zamanlarda 
kur politikası, dış teşvikler yoluyla ithal ikamesi bir yana, yerli üretim yerine ithal mallarını kullanmaya başlamış; 
yerli üretimin yerini dış üretimin alması, ülkede hem işsizliği arttırmış hem de ekonominin büyüme hızını 
yavaşlatmıştır. 
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TADELLE YE 25 MİLYON TL YATIRIM / Haber Tarihi : 04.12.2009 16:04:25  
 

Türkiye en azından bir sınai planlaması yaparak, özellikle sınai alanında kamu teşebbüslerini yeniden kurmalı, bir
ölçüde ithal ikamesi politikaları izlemeli, KOBİ ve aile işletmelerini teşvik ediyoruz görüntüsü ile kaynaklar yandaş 
ve yardakçı sermayeye aktarılarak, savurganca kullanılmamalıdır. 

Mevcut politikalarla Türkiye ve kalkınma ne istihdam ne dış borç, dış ödemeler sorunlarını çözebilir. Dış 
etmenlere, dinamiklere bağlı olarak, zaman zaman sorunlar hafiflemiş gibi görünür. 

 
Etiketler:  istihdam sorununu , İşsizlik , işsizlik oranı , Krizin kaynağı , siyasal sonuçlar 

Tadelle, Sarelle ve Sagra markaları ile yaklaşık iki yıl önce çikolata sektörüne giren Sanset Gıda’nın Genel
Müdürü Ahmet Toksöz, bu süre içerisinde üretim tesislerini baştan aşağı yenilediklerini, bunun için 25 milyon
TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi.  

Tokgöz, “Ayrıca yeni yılda tablet çikolata pazarına girip 2010 yılının başlarında pazara iki yeni ürün daha
sunacağız. Gelecek yıl 100 milyon TL ciro hedefliyoruz” dedi. 

Düzenledikleri toplantıda pazara hızlı bir giriş yaptıklarını kaydeden Toksöz, tüm Türkiye’ye yayılmamış olmasına 
rağmen Sarelle’nin pazar payını yüzde 10’a çıkardıklarını anlatarak şöyle devam etti: “Bu ciddi bir başarı. 2010,
markalarımızın gerçek performansını göstermeye başlayacağı bir yıl olacak. Kısa sürede ürünlerimiz en
çok satanlar grubunda yer alacak” dedi. Tadelle’nin henüz hak ettiği yerde olmadığını anlatan Toksöz, bunun
için ayrıca dağıtım ağını güçlendireceklerini söyledi.  

 
Etiketler:  çikolata sektörü , Sagra , Sanset Gıda , Sarelle , Tadelle 
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SÖZLEŞMEDEKİ HÜKÜMLERİ UYGULARIZ / Haber Tarihi : 04.12.2009 11:14:11  
 

Sözleşmedeki hükümleri uygularız Geçtiğimiz hafta iş bırakan kamu çalışanlarını, yasal işlem başlatmakla tehdit 
eden AKP hükümeti, bu kez de kepenk kapatacak olan eczacılara sopa gösterdi AKP hükümeti emekçiyi ve 
esnafı tehdit etmeyi gelenek haline getirdi.  
 
Geçtiğimiz hafta toplu sözleşme ve grev hakkı için iş bırakma eylemi yapan kamu emekçileri hükümetin 
tehditleriyle karşılaşmıştı. Bu kez de bugün kepenk kapatacak olan eczacılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ömer Dinçer tarafından tehdit edildi. Ömer Dinçer, bugün yapılacak eczacı eyleminin vatandaşı mağdur
etmeyeceğini umduğunu belirterek, "İnşallah mağdur etmezler, mağdur ederlerse sözleşmelerimizden 
kaynaklanan hükümler neyse onu uygulayacağız" dedi.  
 
DİNÇER, PROTOKOL METNİNİ GÖSTERDİ  
 
Dinçer, eczacıların daha önceki dönemde ilaç fiyatlarında meydana gelebilecek düşmeden dolayı ortaya çıkacak
zararın telafi edilmediğine ilişkin serzenişleri anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bunu ilaç sanayinde
konuşurken gündeme getirmiştik. Bizim yaptığımız mutabakatta ilaç sanayinin fiyatların düşmesinden 
kaynaklanan eczacıların zararlarını telafi etme sözü var.  
 
Biz bunu sadece söz olarak değil. Aynı zamanda yazılı olarak da kendilerinden aldık. Eczacılarımızın herhangi bir
tedirginlik duymalarını gerektirecek bir durum yok. Eczacıların raflarındaki ve diğer stoklarındaki ilaçlarda fiyat 
farkından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zararı ilaç sanayi karşılayacak, bu bizim ilaç sanayiyle yaptığımız 
protokolün metnidir." Eczacıların kendi kârlarından yüzde 1.5 fedakarlık yapmalarını isteyen Bakan Dinçer,
gerekirse "sözleşme prosedürü uygulanacaktır" dedi.  
 
TEK TARAFLI İPTAL TEHDİDİ  
 
Sözleşmenin "şifahi değil yazılı olarak" kayıt altına alındığını belirten Dinçer, uygulanmadığı takdirde sözleşmeyi 
tek taraflı iptal etme haklarının olduğunu ifade etti. Fiyat farkından doğan her türlü zararın karşılanacağını 
vurgulayan Bakan Dinçer, rakamsal tahminde bulunamayacağına dikkat çekti. Dinçer, "Çünkü her eczanenin
rafında ve stoğunda ne kadar ilaç var onu bilemiyorum.  
 
Ama ne kadar olursa olsun ister bir kuruş bir milyar lira hiç fark etmez aradaki farkı telafi edeceğiz" diye konuştu. 
Bu güne kadar yapılan bütün düzenlemelerde eczacılıkla ilgili fiyat değişikliği uygulanmasının karardan 45 gün 
sonra yapıldığını belirten Bakan Dinçer, 18 Eylül tarihinde yapılan fiyat kararnamesiyle eczacılara stoklarını
eritebilecekleri 45 günlük süreyi tanıdıklarını kaydetti.  
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ALMANYA GIDA SENDİKASI NGG ve FRANSA TARIM ve GIDA FEDERASYONU FGA-
CFDT TOPLANTILARI / Haber Tarihi : 04.12.2009 10:11:58  

 

 
2 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemeyi ek süre talep edilmesi üzerine 1 ay uzattıklarını ifade eden Dinçer, 4
Aralık tarihinin uzatılmış süre olduğuna vurguladı. Bakan Dinçer, bunun kamuya maliyetinin 217 milyon lira
olduğunu söyledi.  
 
'FEDAKÂRLIKLA SORUN KALMAZ'  
 
Eczacıların kendi karlarından yüzde 1.5 fedakarlık yapmalarını isteyen Bakan Dinçer, bu yapıldığı takdirde bir
sorun olmayacağını düşündüğünü kaydetti. Bakan Dinçer, "Biz eczacıların her birisiyle ilgili sorunları çözme
konusunda onlarla beraber olacağımızı ve yardım edeceğimizi kendilerine açıkça söylemiştik. Onların zararı 
bizim zararımız, biz onlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Almaya da devam edeceğiz, onlar da biraz anlayışla 
karşılamalılar" dedi. 
 
Etiketler:  Eczacılar , grev hakkı , iş bırakma eylemi , Ömer DİNÇER , Toplu sözleşme 

  12-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa 
Türkel ve Dış İlişkiler Danışmanı Burcu Ayan Almanya ve Fransa Gıda Sendikalarını ziyaret 
edip ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek üzere toplantılar düzenlemiştir. Almanya ve 
Fransa Gıda sendikaları ile resmi düzeyde gerçekleştirilen bu ilk toplantılar hem sendikalar
arası dayanışmayı artırmak hem de Almanya-Fransa-Türkiye ve AB ilişkileri açısından son 
derece verimli geçmiştir. 

Almanya Dortmund ve Düseldorf’da gerçekleştirilen toplantılarda iki ülke 
sendikaları arasında ortak örgütlü bulunulan işyerleri ve işçilerine yönelik 
gerçekleştirilecek çalışmalar ve kurulacak dayanışma ağının yanısıra ortak eğitim projeleri 
üretme ve her iki ülkede de sendika yönetici ve üyelerine yönelik eğitim olanaklarının 
sağlanması görüşülen başlıca konular olmuştur.  

Toplantılarda her iki ülkenin sendikal işleyişleri ve yasal süreçleri hakkında karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunulmuş, gelecekte gerçekleştirilecek ortak projelerin altyapısı 
atılmıştır. Almanya’da diğer işkolu sendikaları olan IG Metal ve Ver.di ile de biraraya 
gelinmiştir. IG Metal’e ait Avrupa’nın en büyük sendikal eğitim merkezi ziyaret edilmiş ve 
eğitim gören sendika üyeleri ile sohbet toplantısında Türkiye’nin sendika ve işçi haklarının 
yanısıra politik ve ekonomik yapısı da tartışılmıştır. 
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ENFLASYON 5 AYIN ZİRVESİNDE / Haber Tarihi : 04.12.2009 09:36:21  
 

1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye kutlamalarına Almanya’dan katılacak heyetin 
hazırlıklarının ve Türkiye’deki sürecin konuşulduğu bir diğer sohbet toplantısında çeşitli 
sivil toplum örgütleri, dernek ve sendika yetkilileri ile biraraya gelinmiş ve 1 Mayıs 2010’u 
Avrupa Başkenti olan İstanbul’da dayanışma içinde kutlama isteği dile getirilmiştir.  

Fransa Gıda ve Tarım Sendikası FGA-CFDT’nin Vannes’da düzenlenen Kongresine 
davet edilen sendikamız adına Genel Başkanımız Mustafa Türkel Kongre’nin 2. gününde 
konuşma yapmış ve Türkiye’nin AB üyelik süreci ile sendikalar arası dayanışmanın 
önemine vurgu yaparak Fransa sendikasının Türkiye’nin AB üyeliğine destek veren 
kararına teşekkür etmiştir. (Konuşma metnine ekte ulaşabilirsiniz) 

Fransa Gıda ve Tarım sendikası ile de Türkiye’de örgütlü Fransız sermayeli işyerleri 
ile her iki ülkede de ortak örgütlü bulunulan çok uluslu şirketlerde dayanışma ağı 
kurulması ve karışıklı bilgi alışverişinin sağlanıp eğitim de dahil işçi lehine her türlü ortak 
çalışmanın yürütülmesi kararı alınmıştır. 

  

 
Etiketler:  AB , ALMANYA , ALMANYA GIDA SENDİKASI , FGA-CFDT , FRANSA , FRANSA TARIM GIDA 
FEDERASYONU , MUSTAFA TÜRKEL , NGG , TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 

TÜİK, kasım ayında tüketici fiyatları endeksinin yüzde 1.27, üretici fiyatları endeksinin ise yüzde 1.29 arttığını 
açıkladı. 

 
Geçen yılın aynı ayında yüzde 0.83 olan oran TÜFE oranı, 0.44 puan artarken, 0.03 olan ÜFE de 1.32 puan artış 
gösterdi. Böylece son 3 gününde Kurban Bayramı’nın kutlandığı kasım ayı, son 5 ayın en yüksek enflasyonuna
sahip oldu. 

Yıllık enflasyon 

Kasımda yıllık enflasyon ise TÜFE’de yüzde 5.53, ÜFE’de yüzde 1.51 arttı. Yılın 11 ayında TÜFE yüzde 5.96, ÜFE 
yüzde 5.24 oranında artış gösterdi. Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici 
fiyatlarında yüzde 6.53, üretici fiyatlarında yüzde 1.37 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon geçen yılın aynı 
ayında TÜFE’de yüzde 10.76, ÜFE’de yüzde 12.25 olmuştu. Böylece, Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen
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yılın aynı ayının, TÜFE’de 5.23 puan, ÜFE’de 10.74 puan altında gerçekleşti. 

Gıda ve giyim 

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 4.55 ile giyim ve ayakkabı grubunda 
gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki yükseliş de kasım ayında da devam etti. Kasımdaki yüzde 2.21’lik artış ile birlikte, 
gıda fiyatlarındaki 2 aylık artış yüzde 5.2’ye ulaşmış oldu. Gıda ve giyimin yanı sıra, petrol fiyatlarındaki yükseliş 
nedeniyle ulaştırmada sektöründe yaşanan yüzde 1.25’lik fiyat artışı enflasyonu son 5 ayın zirvesine taşıyan 
etkenler oldu. 

Yıllık artışta alkol 

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış yüzde 20.96 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda
gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde14.87, eğlence ve kültür yüzde 9.99, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde
7.40, lokanta ve oteller yüzde 6.89 artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu. 

En hızlı artış Malatya Elazığ bölgesinde 

TÜFE’de, 26 bölge içinde aylık bazda en yüksek artış yaşanan bölge Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerini
kapsayan bölgede oldu. Bu bölgede yüzde 1.99’luk fiyat artışı yaşandı. 

ÜFE’de kok kömürü zirvede 

SANAYİNİN üç sektöründen elektrik, gaz, suda yüzde 1.40, madencilik, taş ocakçılığında yüzde1.23, imalat 
sanayiinde yüzde 1.07 artış yaşandı. En fazla artış, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünlerinde yüzde 6.95, ham 
petrol ve doğalgaz çıkarımı yüzde 5.68, tıbbi, hassas ve optik aletler imalatından yüzde 1.87 ile oldu. 

 
Etiketler:  tüketici fiyatları endeksi , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
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KAMU ÇALIŞANLARININ UYARISI / Haber Tarihi : 03.12.2009 14:32:24  
 

 Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü 

Birleşmiş Milletler 1981 yılında Genel Kurulunda aldıkları kararla 25 Kasım gününü Uluslararası Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü ilan etti. 

Kadına yönelik şiddet uluslararası sözleşmelerle korunan evrensel insan hakları ihlali sayılır ve bu ihlal, bireylerin 
güvenlik hakkının, en yüksek standartta fiziksel ve manevi sağlığa sahip olma hakkının doğrudan ihlali anlamına 
gelmektedir. 

Kadına yönelik şiddet, herhangi bir gelenek, görenek, din, kültür ve politik iktidarla mazur gösterilemez ve temel 
insan hakları ihlali olarak tanınmalıdır. 

Türkiye' de oldukça yaygın olan aile içi şiddet ve töre cinayetlerini önlemek konusunda yetersiz kalınmaktadır. 
Alınan tedbirlerin ve politikaların acilen gözden geçirilmesi ve yeni, köklü düzenlemelerle bu yaranın üzerine 
gidilmelidir. 

Kadınların sosyal ve ekonomik düzeylerini yükseltecek kamusal politikalar ve hizmetler bu tedbirlerin başında 
gelmelidir. 

Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ve bu alanda mücadele etmek toplumsal bir görevdir. Sendikalar 
''örgütlü güç'' olma sorumluluğuyla bu mücadelede en ön saflarda yerini almalıdır. 

Tekgıda-İş Sendikası olarak toplumsal barışın toplumun şiddetten ve her türlü ayrımcılığın önlenmesinden 
geçtiğine inanıyoruz ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Gününde bir 
kez daha kadına yönelik her türlü şiddete mücadelede ön saflarda yer alacağımızın altını çizmek istiyoruz. 
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ALMANYA GIDA SENDİKASI NGG ve FRANSA TARIM ve GIDA FEDERASYONU FGA-
CFDT TOPLANTILARI / Haber Tarihi : 03.12.2009 14:10:27  

 

 
Etiketler:  KADIN , ŞİDDET 

    12-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ve Dış İlişkiler 
Danışmanı Burcu Ayan Almanya ve Fransa Gıda Sendikalarını ziyaret edip ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek 
üzere toplantılar düzenlemiştir. Almanya ve Fransa Gıda sendikaları ile resmi düzeyde gerçekleştirilen bu ilk 
toplantılar hem sendikalar arası dayanışmayı artırmak hem de Almanya-Fransa-Türkiye ve AB ilişkileri açısından 
son derece verimli geçmiştir. 

Almanya Dortmund ve Düseldorf’da gerçekleştirilen toplantılarda iki ülke 
sendikaları arasında ortak örgütlü bulunulan işyerleri ve işçilerine yönelik 
gerçekleştirilecek çalışmalar ve kurulacak dayanışma ağının yanısıra ortak eğitim projeleri 
üretme ve her iki ülkede de sendika yönetici ve üyelerine yönelik eğitim olanaklarının 
sağlanması görüşülen başlıca konular olmuştur.  

Toplantılarda her iki ülkenin sendikal işleyişleri ve yasal süreçleri hakkında karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunulmuş, gelecekte gerçekleştirilecek ortak projelerin altyapısı 
atılmıştır. Almanya’da diğer işkolu sendikaları olan IG Metal ve Ver.di ile de biraraya 
gelinmiştir. IG Metal’e ait Avrupa’nın en büyük sendikal eğitim merkezi ziyaret edilmiş ve 
eğitim gören sendika üyeleri ile sohbet toplantısında Türkiye’nin sendika ve işçi haklarının 
yanısıra politik ve ekonomik yapısı da tartışılmıştır.  

1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye kutlamalarına Almanya’dan katılacak heyetin 
hazırlıklarının ve Türkiye’deki sürecin konuşulduğu bir diğer sohbet toplantısında çeşitli 
sivil toplum örgütleri, dernek ve sendika yetkilileri ile biraraya gelinmiş ve 1 Mayıs 2010’u 
Avrupa Başkenti olan İstanbul’da dayanışma içinde kutlama isteği dile getirilmiştir.  

Fransa Gıda ve Tarım Sendikası FGA-CFDT’nin Vannes’da düzenlenen Kongresine 
davet edilen sendikamız adına Genel Başkanımız Mustafa Türkel Kongre’nin 2. gününde 
konuşma yapmış ve Türkiye’nin AB üyelik süreci ile sendikalar arası dayanışmanın 
önemine vurgu yaparak Fransa sendikasının Türkiye’nin AB üyeliğine destek veren 
kararına teşekkür etmiştir. (Konuşma metnine ekte ulaşabilirsiniz) 

Fransa Gıda ve Tarım sendikası ile de Türkiye’de örgütlü Fransız sermayeli işyerleri 
ile her iki ülkede de ortak örgütlü bulunulan çok uluslu şirketlerde dayanışma ağı 
kurulması ve karışıklı bilgi alışverişinin sağlanıp eğitim de dahil işçi lehine her türlü ortak 
çalışmanın yürütülmesi kararı alınmıştır. 
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1969&acute;DAN BU YANA EN BÜYÜK EYLEM / Haber Tarihi : 03.12.2009 14:07:29  
 

Etiketler:  AB , ALMANYA , ALMANYA GIDA SENDİKASI , FGA-CFDT , FRANSA , FRANSA TARIM GIDA 
FEDERASYONU , MUSTAFA TÜRKEL , NGG , TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 

“Okullarda eğitim duracak. Hastanelerde acil servis dışında hizmet verilmeyecek. Trenler işlemeyecek. 
Vergi daireleri vergi toplamayacak. Yerel yönetimlerde her türlü hizmete ara verilecek.” 
 
Yarın. 
 
Yarın kamu kesimi çalışanları, memurlar eylem yapacak. Türkçesi, greve gidecek. KESK (Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu) önderliğinde.  
 
Dün KESK Başkanı Sami Evren’le konuşuyorum. Yarın okullarda, trenlerde, hastanelerde, kısaca memurların 
çalıştığı kurumlarda neler olacağını Evren yukardaki sözlerle anlatıyor. 
 
Türkiye’de iki milyon 338 bin memur var. Sami Evren, “eyleme iki milyondan fazla çalışanın katılacağını tahmin 
ediyoruz” diyor. 
 
Yarın, KESK için iddialı bir gün. 
 
TÖS EYLEMİ 
 
1969 TÖS eylemi. TÖS, Türkiye Öğretmenler Sendikası. Dönemin en etkin sendikası. Kırk yıl önce, 1969’da 
Türkiye çapında dillere destan bir eylem yapıyor. 
Evren’in söylediği gibi, yarın bu kadar geniş çapta eylem gerçekleşirse,  bu kırk yıldan sonra Türkiye’de yaşanan 
en büyük eylem olacak. Eğer, kamu kurumlarında çalışanlar eyleme katılırsa. 
 
Neden eylem? Sami Evren: 
 
“Başbakan Erdoğan bize söz verdi, kamuda çalışanlar da, sendikalı işçi gibi aynı haklara sahip olmalı, dedi. Ama, 
bu sözler doğrultusunda hiç adım atılmadı. Biz ücretler üzerinden tasarı yapmıyoruz. Biz, kamu çalışanları için 
toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmasını istiyoruz. Hükümet bunu vermiyor, biz de eyleme gidiyoruz.” 
 
Çalışanların sorunlarını çözmek üzere, Uzlaştırma Kurulu var. Üyelerini hükümet atıyor. Buna rağmen, hükümet 
kurulun aldığı kararları bile geri çeviriyor. Bu da,  
KESK’de bardağı taşırıyor. 
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KEY PARALARINDA FLAŞ GELİŞME / Haber Tarihi : 02.12.2009 14:56:50  
 

 
AİHM KARARI 
 
Memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı isteğinin hukuksal dayanağı var. KESK’in taleplerini haklı kılıyor. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 12 Kasım 2008 tarihli kararı. 
 
Belediyelerle sendika arasında yapılan sözleşme gereği, belediyeler çalışanlara ek ücret ödüyor. Sayıştay 
sözleşmeden doğan ek ücretin belediyelerden geri alınmasını istiyor. Olay mahkemeye yansıyor. Mahkeme 
Sayıştay’ı haklı buluyor. 
 
KESK de AİHM’e gidiyor. AİHM, Avrupa Konseyi ve bu mahkemeye taraf olan ülkelerden örnekler vererek, şu 
karara varıyor: 
“Türkiye’de hükümet kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkını tanımalıdır”. 
 
Hükümet itiraz ediyor, ancak büyük jüri kararı onaylıyor. Yarınki eylemin hukuki temelinde AİHM’in bu kararı var.
 
Son dakikada hükümet engellemez ise, kağıt üstünde durumun özeti bu. 

 
Etiketler:  AİHM KARARI , Avrupa Konseyi , kamu kesimi , KESK , TÖS EYLEMİ 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde kurum ve kuruluşlara bildirim
yapabilmeleri için 1 ay süre verilmesine ilişkin Kanun Tasarısı'nı kabul etti. 

AK Parti Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Konut
Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı'nın görüşmelerini tamamladı. 

Görüşmelerin sonunda tasarı kabul edildi. Tasarıya göre Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketi'nin tasfiye sürecine girmesi nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ünitelerince tahsil edilen ve
bankanın ilgili hesaplarına aktarılma işlemi mümkün olamadığından sigorta il müdürlüklerince veya sigorta 
müdürlüklerince ilgili hesaplarda topluca bekletilen KEY hesapları, devlet hesaplarına kayıtları açısından ana para 
ve fer'ilerinin ayrımı yapılmaksızın bütçeye gelir kaydedilecek. 
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ORDU YAĞ&acute;A TEKLİF YOK ! / Haber Tarihi : 02.12.2009 13:06:43  
 

Tasarıyla tespit yapmak için ek süre isteyen kurum ve kuruluşlara bildirim yapabilmeleri için kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 1 ay süre verilecek. Ayrıca, hataların düzeltilmesine ilişkin bir sistem tanımlanması ve hatalar 
nedeniyle olabilecek hak kayıplarının önlenmesi ve düzeltilerek ilan edilecek hatalı bildirimlerin nemalandırılması
öngörülüyor. 

Kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan KEY hak sahiplerine ilişkin bir düzenleme
bulunmadığından KEY ödemelerinden yararlanamayan hak sahiplerinin bildirimlerine sözkonusu mahkeme 
kararları eklenecek ve bu kişilerin çalıştıkları tarihleri bildirmeleri KEY ödemesi yapılması için yeterli olacak.
Belediyelerin, kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi 
kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilmesi sağlanacak. Tasarının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda 
ele alınması bekleniyor. 
  

 
Etiketler:  AK Parti , KEY , Konut Edindirme Yardımı , SGK , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu , Türkiye Emlak 
Bankası 

SATIŞA çıkarılan Ordu Yağ Sanayi için teklif veren olmadı. FİSKOBİRLİK yetkilileri, satış 
sürecinin devam ettiğini 2 Aralık’a kadar firmaların başvuru yapabileceğini ifade etti. 
 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) iştiraki olan ve Çotanak markası ile fındık yağı, sofralık yağ 
ve bazı temizlik maddeleri üretimi yapan Ordu Yağ Sanayi’nin satışı için hiçbir firmanın teklif vermediği
öğrenildi. 
 
FİSKOBİRLİK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Birliğin merkezinde yapılan ihalede hiçbir firma soya yağı olarak 
da bilinen Ordu Yağ Sanayi’ni almak için teklif vermedi. Bu ihalede teklif veren firmaların sayısının çok olması 
halinde 2 Aralık’ta en iyi fiyatı veren üç firma arasında açık artırma yapılacaktı. Sadece 2 firmanın teklif vermesi 
durumunda, bu iki firma ile 2 Aralık’ta açık artırma yapılacaktı. Sadece bir firmanın teklif vermesi durumunda, bu 
firma ile yine 2 Aralık tarihinde pazarlık yapılarak satış işlemi gerçekleştirilecekti. 
 
Ordu Yağ Sanayi’nin yüzde 98’inin 50 milyon liradan daha aşağı fiyata satılmaması için olağanüstü yapılan genel
kurulda oylama yapılmış ve satış yetkisi çıkmıştı. Fabrikayı alan firma, fiyatın en az yarısını 30 milyon liradan 
aşağı olmamak kaydı ile 5 iş günü içinde ödeyecekti. Fabrikanın kalan yüzde 2’lik hissesi yüzde yarımlık eşit 
oranla Trabzon, Düzce, Ordu ve Giresun kooperatiflerine ait bulunuyor.  
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ŞEKER İŞÇİSİNDEN ERDOĞAN&acute;A AÇIK MEKTUP / Haber Tarihi : 02.12.2009 
12:19:53  

 

FINDIK KONSEYİ’NDEN ELEŞTİRİ  
 
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkan Yardımcısı Onur Şahin, hem FİSKOBİRLİK’in ortağı olarak hem de üretici 
temsilcisi olarak, Birliği içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için ilk unsur olarak Ordu Yağ Sanayi AŞ’nin 
satışının düşünülmesini doğru bulmadığını söyledi. 
 
FİSKOBİRLİK’in atıl duruma düşürüldüğünü ifade eden Şahin, gelinen noktada FİSKOBİRLİK’in içinde bulunduğu
mali çıkmazdan kurtulmak için bünyesinde yer alan en büyük kuruluşlardan biri olan Ordu Yağ Sanayi AŞ’yi 
satışa çıkardığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Tabi böyle bir durumda ‘bu satış gerekli mi?’ sorusu akıllara
geliyor. 
 
Eğer ki bu mali çıkmazdan kurtulmak için bu satış gerçekleşiyorsa o da yetmiyor. Ne için derseniz, bilindiği gibi 
birçok üreticimize bir özel bankadan anlaşmalı kullandırılan krediler var. O kredileri üreticiler her ne kadar 
‘FİSKOBİRLİK bize kullandırttı’ deseler bile bir yakınları kefalet olarak imza attığı için, üreticilerin birçoğu o 
bankanın icra kıskacında. Öncelikli olarak bu rakam 30 milyon TL ve bunun halledilmesi gerekiyor. Bunun
yanında kaldı ki 2006 yılında üreticilerden alınan ürünlerin bedelleri var. Bu bedellere de baktığımız zaman Ordu
Yağ Sanayi’nin satışından gelecek para FİSKOBİRLİK’in mali anlamda bir yarasını kapatmıyor.” 
 
Şahin, hem ortağı hem de üretici olarak birliğe yönelik sitemini şöyle özetledi: Birliğin içinde bulunduğu maddi
çıkmazdan kurtulması için Ordu Yağ Sanayi AŞ’nin satışının ilk unsur olarak düşünülmesini doğru bulmuyorum. 
Bizim her zaman söylediğimiz unsur, FİSKOBİRLİK önce kendisini düzeltecek, ondan sonra satmak için kuruluş 
arayacak.” 

 
Etiketler:  Çotanak , Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği , fındık yağı , FİSKOBİRLİK , Ordu Yağ Sanayi , sofralık 
yağ , temizlik maddeleri 

ANKARA (A.A) - Şeker işçilerinin, "Türkiye'nin, şekerde dünyanın sayılı üreticilerinden olmasını istedikleri"
vurgulanan ilanda, bu doğrultuda her türlü fedakarlığa da hazır olunduğu bildirildi. 

Et-Balık Kurumu, SEK, TİGEM ve Yem Sanayi gibi tarımsal KİT'lerdeki özelleştirmelerin ardından gündeme gelen 
"kamulaştırma ve yeniden kurulma" planlarının, "şeker sanayinin özelleştirilmesi durumunda yapılamayacağı" 
uyarısında bulunulan ilanda, "Bu da sektörde ciddi sorunlara neden olacak" ifadesine yer verildi. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ / Haber 
Tarihi : 02.12.2009 12:02:02  

 

Türkiye'nin, şeker sektöründe dünyanın yıldız ülkesi olması mümkünken, sanayinin özelleştirilmesine yönelik 
çalışmaların ısrarla devam ettiği belirtilen ilanda, şeker fabrikalarının satılması durumunda yaşanabileceklere, 15 
maddelik bir listeyle dikkat çekildi. 

Özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda, şeker fabrikalarının tamamına yakınının kapanacağı, pancar
üreticilerinin tarımdan dışlanacağı, çalışanların işsiz kalacağı, Türkiye'nin şekerde ve yan ürünlerinde dışa bağımlı 
bir ülke konumuna geleceği kaydedilen ilanda, "Çözüm pancar üreticilerinde ve işçilerde" vurgulamasıyla,
özelleştirme yerine yapılması gerekenler de sıralandı. 

İlanda, satma yerine şeker fabrikalarının kapasite kullanım oranlarının artırılması, özelleştirmenin durdurulması, 
AB ve ABD'de olduğu gibi şeker sektörünün pancar üreticilerine verilmesi gibi önerilere yer verildi. 

Şeker işçisinin isteği, "Ülkenin şeker üretmesi, yerli katma değer üretimini artırması, üreten ve büyüyen bir
Türkiye" diye vurgulanan ilanda, "Sayın Başbakanımız, sesimize kulak verin, bu yanlışa 'dur' deyin" çağrısıyla
sonlandırıldı. 

 
Etiketler:  AB , ABD , Özelleştirme , pancar üreticileri , Şeker işçisi 

 MADDE 1 - (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı 
Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve 
güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir. 
 
    a) Az Tehlikeli İşler 
 
    1) Mantar, saz ve kamıştan sepet vb. eşya imali 
 
    2) Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler 
 
    3) Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı 
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    4) Her türlü makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı 
 
    5) Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, 
buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı 
 
    6) Ev ve bürolara mahsus mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri 
toptancılığı 
 
    7) Mensucat, giyecek ve ayakkabı toptancılığı 
 
    8) Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı 
 
    9) İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, 
oyuncak ve spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen 
diğer mamullerin toptancılığı ile ihracat ve ithalat işleri 
 
    10) Her türlü yiyecek maddelerin satılışı 
 
    11) Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı 
 
    12) Kumaş, elbise, ayakkabı ve diğer giyecek eşyası satan mağaza ve 
işyerleri ile kullanılmış eşya satan yerlerde yapılan işler 
 
    13) Her türlü mobilya ve mefruşat ile soba, radyo, buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve benzeri ev eşyası ve müzik aletleri satışı 
 
    14) Küçük el aletleri, boya, mutfak eşyası, porselen ve camdan eşya, küçük 
elektrik cihazları ve malzemesinin perakende olarak satış işleri 
 
    15) Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek 
parçalarının perakende olarak satış işleri 
 
    16) Perakende olarak odun, kömür, tütün, buz, kitap ve kırtasiye, çiçek, 
mücevherat ve süs eşyası, fotoğraf makinesi, oyuncak ve spor malzemesi ve 
benzeri maddelerin satışı 
 
    17) Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para 
muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler 
 
    18) Hayat, yangın, nakliyat, kaza, can ve mal üzerine her türlü sigorta 
işleri 
 
    19) Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu 
 
    20) Nakliyat komisyonculuğu ve nakliyat acenteliği 
 
    21) Kar amacı gütmeyen ilmi araştırma işleri 
 
    22) Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler 
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    23) Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren 
sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler 
 
    24) Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler 
 
    25) Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve 
benzeri kuruluşlarda yapılan işler 
 
    26) Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri 
 
    27) Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri 
hizmetler 
 
    28) Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler 
 
    29) Bilişim teknolojileri kapsamında yazılım, sistem yöneticiliği, ağ 
yöneticiliği, web tasarımcılığı vb. işler 
 
    30) Terzicilik (Hususi dikişler) 
 
    31) Diğer sınıflarda sayılmayan giyim eşyası, baston ve şemsiye imali 
 
    32) Her tür saat tamiri işleri 
 
    33) Süpürge ve fırça imali 
 
    34) Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer süsleme 
mahiyetinde diğer el işleri 
 
    35) Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon ve benzeri büro 
eşyası imali 
 
    36) Her türlü eşya ve maddelerin satıldığı büyük mağazacılık 
 
    37) Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatı işleri 
 
    38) Terminaller, park yerleri ve garajlar gibi karayolu nakliyatını 
kolaylaştıran hizmetler 
 
    39) Makinesiz deniz nakil vasıtalarında (mavna, şat ve benzerleri) yapılan 
bütün işler 
 
    40) Kundura boyacılığı 
 
    41) Çarşı ve mahalle bekçiliği ile özel güvenlik hizmetleri 
 
    42) Kadastro ve haritacılık hizmetleri 
 
    43) Sinemalar, sinema stüdyoları, film çevirme ve dağıtım işleri, sinema 
filmlerinin tamiri 
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    44) Tiyatro, opera ve konserler, radyo difizyon postaları, televizyon ve 
bunlarla ilgili hizmetler 
 
    45) Hamamlar ve banyolarda yapılan işler 
 
    46) Hazır gıda ambalaj işleri 
 
    47) Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim işleri 
 
    48) Mamul süngerden eşya imali 
 
    49) Cenaze hizmetleri 
 
    50) Yorgancılık 
 
    51) Ağaç dikme, yeniden orman yetiştirme ve ormanları koruma, zamk ve 
reçine, yabani kauçuk, usare, ağaç kabuğu, ot, yabani meyve ve çiçek, yosun, 
yaprak çamlardaki iğne yaprak ve saz gibi insan eliyle yetiştirilmemiş olan 
maddelerin toplanması, mangal kömürünün ormanda yakılması işleri, kültür 
mantarcılığı 
 
    52) Meyve ve sebze ile bal işleme yerleri, sirke, turşu, salça, reçel, 
marmelat, meyve ve sebze suları imali 
 
    53) Meyve, sebze kurutmacılığı ve manipülasyonu 
 
    54) Balık ve diğer su gıda ürünleri işlemeciliği 
 
    55) Tehlikeli grup dışında kalan tarımla ilgili diğer faaliyetler 
 
    56) Ekmek, ekmek çeşitleri, simit fırınları ve benzeri fabrikalarda 
yapılan işler 
 
    57) Pasta, börek, yufka ve benzeri hamur işleri sanayii, hamur ve süt 
tatlıları üretimi 
 
    58) Kakao ve çikolata imali 
 
    59) Şekerleme, karamela, lokum, helva, bulama, ağda, pekmez imali ve 
benzeri diğer şekerli maddeler, toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üreten 
yerler ve sakız imali 
 
    60) Tahin imali 
 
    61) Çay manipülasyonu, çay fabrikaları, depolama ve ambalajlama yerlerinde 
yapılan işler 
 
    62) Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması (fındık, fıstık, ceviz ve badem 
vb. kırma ve kavurma işleri dahil) 
 
    63) Diğer yiyecek ve içecek maddelerinin imali ile çeşitli muamelelere 
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tabi tutulması işleri (Kuru kahve, sofra tuzu, baharat, doğal bitkilerin 
içecekleri vs.) 
 
    64) Meşrubat, gazoz, kola ve karbondioksitle muameleye tabi tutulmuş her 
türlü meyve suları gibi alkolsüz içkilerin imali, ambalajlanması ve depolama 
işleri 
 
    65) Maden suları ve sodalarının hazırlama işleri 
 
    66) El tezgahlarında yapılan her türlü dokuma işleri 
 
    67) Halı ve kilim yıkama ve temizleme, vb. işleri 
 
    68) Hazır iplik büküm ve sarım işleri, makara, bobin, masura ve yumak 
imali, şerit kaytan, kurdela gibi ufak tuhafiye eşyası imali 
 
    69) Çorap ve çoraptan gayri trikotaj eşyalarının imali kumaş atıkları ve 
eski kumaşlardan yün imali 
 
    70) Keten, jüt, pamuk, kağıt, hasır ve benzeri elyaftan halat, ip, sicim, 
ağ gibi eşyaların imali 
 
    71) Çamaşır, gömlek, kravat, korse, kemer, eldiven ve benzeri eşya imali 
 
    72) Şapka ve kasket imali 
 
    73) Döşemecilik (mobilya ve oto döşeme atölyeleri dahil) 
 
    74) Çadır, çuval, yelken imali (dokuma yapmaksızın) 
 
    75) Dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imali (bayrak, perde, çarşaf, 
battaniye ve benzeri) 
 
    76) Kundura kalıbı, elbise askısı, tahta sap, kulp, kafes, raf, çubuk, 
oyma işleri, tabut, resim ve ayna çerçevesi ve benzeri imali 
 
    77) Çiğ deri kurutma ve bağırsak temizleme ve işleme işleri (Sucuk, bumbar 
hariç) 
 
    78) Emülsiyon ve palamut hülasası fabrikaları, palamut değirmenleri, 
palamut temizleme işleri ve meyan kökü, şerbetçi otu vb. bitkilerin 
manipülasyonu işleri 
 
    79) Her tür mum ve balmumu imali 
 
    80) Kol, duvar ve diğer tür saat imali 
 
    81) Tehlikeli işler dışında kalan tomrukçulukla ilgili diğer faaliyetler 
 
    82) Suların toplanması, tasfiye, dağıtım ve su şebekelerinin işletilmesi 
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    83) Kimyasal kullanılmayan et konserve ve fabrikaları, pastırma, sucuk, 
salam, bumbar ve sosis imali 
 
    84) Kaymak, krema, tereyağı, yoğurt, dondurma ve dondurma benzeri 
yiyeceklerin imali. Boza üretim yerleri, dondurma külahı üretim işleri 
 
    85) Beyaz peynir imali 
 
    86) Kaşar, gravyer gibi diğer peynirlerin imali 
 
    87) Eritilmiş sadeyağ imali 
 
    88) Balık ve diğer deniz gıda maddelerinin muhafazası, tütsüleme ve 
kurutulması işleri 
 
    89) Un değirmenlerinde yapılan işler 
 
    90) Çeltik fabrikalarında yapılan işler 
 
    91) Un, bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda 
maddelerinin işlenmesi, ambalajlanması 
 
    92) Buz imali 
 
    93) Makarna, şehriye, irmik, gofret, bisküvi ve benzeri yiyecek maddeleri 
imali 
 
    94) Gıda katkı maddeleri ile maya, nişasta, dekstrin ve glikoz vb. imali 
ve paketleme işleri 
 
    95) Çeşitli hayvan yiyeceklerinin hazırlanması işleri 
 
    96) Malt likörleri hariç, her tür sofra şarapları ile likör şarapları, 
tabii ve suni köpüren şaraplar, mistel kokulu ve tıbbi şarapların imali, diğer 
mayalanmış içkilerin imali 
 
    97) Maltlı içeceklerin imali 
 
    98) Yaprak tütünü ayıklama, temizleme, kurutma, cinslerine ayırma, 
balyalama, ambalajlama ve bakma işleri 
 
    99) Yalnız şehir hatlarında işleyen gemilerde yapılan bütün işler 
 
    100) Motor, yelken veya sair makinelerle işleyen küçük deniz nakil 
vasıtalarında yapılan işler 
 
    101) Akarsular üzerinde sal ile ve suya bırakmak suretiyle nakliyat işleri 
 
    102) Hava alanları bakımı ve uçuşa hazırlık işleri, hava alanlarında yer 
hizmetleri ve bakım işleri 
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    103) Özel okullar, çocuk yuva ve bahçelerinde yapılan işler 
 
    104) Kaplıca ve içmelerde yapılan işler 
 
    105) Nebatat ve hayvanat bahçeleri, park, bahçe ve mezarlık tanzim ve 
bakım işleri 
 
    106) Dans yerleri ve dans okulları her türlü spor kulüpleri, spor 
sahaları, ateş poligonları, jimnastik salonları, yüzme havuzları, plajlar, 
koşu mahalleri ve diğer eğlence yerleriyle sergiler ve bunlarla ilgili 
hizmetler 
 
    107) Yemek üretimi yapan yerler, lokantalar, gazinolar, kahveler, 
pastahane, çayhane, barlar gibi yemek yenen ve içki içilen yerlerde yapılan 
işler 
 
    108) Oteller, pansiyonlar, hanlar, talebe yurtları, kamp sahaları ve 
bunlarla ilgili işler 
 
    109) Erkek ve kadın berberleri, manikür, pedikür ve benzeri hizmetler 
 
    110) Fotoğraf stüdyoları, film developman ve basım işleri, fotoğraf filmi 
renklendirme ve boyama yerlerinde yapılan işler 
 
    111) İlaçlar, ilaç hammaddesi ve tıbbi müstahzarlar imali serum ve aşı 
hazırlama işleri (steril tıbbi dikiş malzemesi, hidrofil pamuk dahil) 
 
    112) Alçı taşı çıkarılmasından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan 
eşya imali 
 
    113) Otomobil, kamyon, motor ve tentelerinin elektrik aksamı tamiri gibi 
ihtisasa taalluk eden tamirat ve revizyon işleri 
 
    114) Motorlu vasıtaların yıkama, yağlama ve bakım işleri, oto lastik tamir 
atölyelerinde yapılan işler 
 
    115) Hayvan ve el arabaları imal ve tamiratı işleri 
 
    116) Piyano, telli ve nefesli sazlar ile kayıt için kullanılan her türlü 
malzeme imali 
 
    117) Kemik, boynuz, fildişi, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer 
maddelerden süs eşyası, düğme, fermuar, tarak, fırça ve benzeri eşya imali 
 
    118) Demiryolları ile yük ve yolcu nakliyatı ve bunlarla ilgili hizmetler 
(yataklı ve lokantalı vagonlar dahil) 
 
    119) Şehir içi ve banliyö otobüs, tramvay, troleybüs, tünel ve metro 
işletmesi 
 
    120) Şehirlerarası otobüs işletmelerinde yapılan işler 
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    121) Taksi işleten idareler ve bununla ilgili hizmetler 
 
    122) Tahıl, pamuk, yün ve diğer zirai mahsullerle canlı hayvan, ham deri, 
odun ve tomruk, kereste toptan satışı 
 
    123) Trafik kontrolü ile ilgili işler 
 
    124) Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumları, görme özürlülere mahsus yurtlar, 
hayır müesseseleri ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler 
 
    125) İlancılık, fotokopi, teksir, ozalit işleri, modelcilik gibi ticari 
hizmetler 
 
    126) Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yemleri üreten 
tesislerde yapılan işler 
 
    127) Suni inci, boncuk vb. üretim işleri 
 
    128) Dondurulmuş gıda üretimi 
 
    129) Çocuk mamaları ve ek besinleri üretimi 
 
    130) Melamin eşya imali 
 
    131) Kişisel koruyucu olarak gaz/buhar maskesi ve tıbbi solunum cihazı 
maskesi üretimi 
 
    132) Çakıl, kum, curuf, çimento vb. maddelerden motor gücü kullanmadan 
yapı, yalıtım döşeme vb. malzemeleri imali 
 
    133) Tünel, metro ve benzeri yerlerin işletmeciliği 
 
    134) Saf su ve asitli su üretimi 
 
    135) Temizlik şirketlerince yapılan ve diğer tehlike sınıflarında 
belirtilmemiş işler 
 
    136) Kundura tamir işleri 
 
    137) Saz, kamış ve benzerlerinden mobilya üretimi 
 
    138)  Makine yağları satışı 
 
    b)  Tehlikeli İşler 
 
    1) Tamamen veya kısmen tarımsal üretim için yapılan açıkta veya cam 
muhafaza içindeki (seralar) işler, kabuklu veya kabuksuz meyvecilik, tohum, 
sebze ve çiçek yetiştirme çay, kahve ve kauçuk tarlalarındaki işler, mısır 
tanelerini koçandan ayırma, ot balyalama, harman dövme ve bunlarla ilgili 
işler, kontrat esası üzerine yapılan her türlü ilaç serpme (uçakla ilaçlama 
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dahil), mahsul toplama, meyve ve ambalajlama, ağaç budama, sulama 
sistemlerinin işletilmesi işleri 
 
    2) Kerestenin kesilmesi, tomruk, testerelik kereste, çatal, ağaç gövdesi 
yumruları, kütük, kağıt hamuru imaline mahsus odun, sırık, kazık, yontulmuş 
demir yolu traversi, maden ocaklarına mahsus kereste, ormanda kesilen yakacak 
odun, kimyevi takdire elverişli odun, mekik ve benzeri bloklar ile ormandan 
elde edilen diğer kaba, yuvarlak, yontulmuş veya yarılmış maddeler veya odun 
ham maddeleri, tomruk nakletme işleri 
 
    3) Denizlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, 
toplanması ve dalyan işleri 
 
    4) Nehir ve göllerde balık ve diğer su hayvanlarının, bitkilerinin 
avlanması, toplanması ve üretimi 
 
    5) Patlayıcı madde kullanılmaksızın yapılan kil, kum ve çakıl ocakları, 
kum yıkama ve eleme işleri 
 
    6) Taş ocaklarından ayrı olarak işletilen kireç ocakları ve kireç imali 
 
    7) Elle yapılan maden ayıklama işleri 
 
    8) Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayii, pamuk işleme işleri 
(çırçır) 
 
    9) Yün (Tabii ve suni) ipliği imali ve yünlü dokuma sanayii 
 
    10) İpek ipliği imali ve ipekli dokuma sanayii (suni ipek naylon ve 
benzeri sentetik elyaftan dokumalar dahil) 
 
    11) Keten, kenevir ve jütten iplik imali ve dokuma sanayii 
 
    12) Karışık iplik ve dokuma işleri 
 
    13) Halı ve kilim vb. yer döşemeleri imali 
 
    14) Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali 
 
    15) Ahşap mobilya sanayii, her tür ağaç eşya imal, işleme ve tamir işleri 
 
    16) Madeni ya da metalden mobilya üretimi 
 
    17) Her türlü organik nitelikte madde üretimi 
 
    18) Kauçuktan mamul eşyanın tamir işleri (otomobil lastiklerine diş 
açılması dahil) 
 
    19) Diğer kauçuk ve lastik mamulleri imali 
 
    20) Plastik köpük ve sünger imali, lastik köpük eşyaları üretimi 
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    21) Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali 
 
    22) Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında 
yapılan işler 
 
    23) Plastik hammadde imali 
 
    24) Suni ipek ve diğer sentetik elyaflar ile plastik maddelerin imali 
 
    25) Yakılacak ispirto imali 
 
    26) Solvent kullanmak suretiyle ekstraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani 
ham yağ ve rafine yağ üretimi ve entegre yağ üretimi 
 
    27) Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli 
muamelelere tabi tutulması işleri 
 
    28) Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları 
 
    29) Diğer gruplarda yer almayan inorganik nitelikteki maddelerin üretimi 
 
    30) Mezbahalar, tavuk ve diğer kümes hayvanları kesme işleri 
 
    31) Asfalt ve dam tecrit malzemeleri, yağlamaya mahsus olup, petrol 
tasfiyehanelerinde elde edilmeyen yağlar ve gresler imali 
 
    32) Tuğla, kiremit, boru, pota, künk, ateş tuğlası ve benzeri inşaat ve 
mimari malzemesi imali 
 
    33) Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi imali, öğütme ve 
paketleme prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları 
üretimi, volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme yapı üretimi, hazır 
beton tesislerindeki işler 
 
    34) Kürk imali, işlemesi ve boyaması işleri 
 
    35) Kağıt ve kereste vb. lifli maddelerden kağıt hamuru üretimi, odun, 
paçavra ve diğer dokulardan kağıt hamuru imali ve bu hamurun kağıt, karton, 
mukavva ve presli dokular haline getirilmesi işleri (Kağıt ve selüloz 
üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve 
zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve 
geri kazanılması işleri hariç) 
 
    36) Demir tel ve çubuktan eşya imali (Çivi, zincir, vida vs. gibi) 
 
    37) Soğuk demircilik ve kaynak işleri 
 
    38) Sobacılık ve teneke eşya imali 
 
    39) Metalden gayri maddelerden diğer imalat işleri 
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    40) Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle muhtelif 
eşya imali, çilingir ve sahra demirciliği işleri 
 
    41) Bakırdan eşya imali 
 
    42) Alüminyum eşya imali 
 
    43) Her tür elektro mekanik ve elektro manyetik yöntemle madeni eşya 
imali, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle kaplama 
işleri, emaye eşya imali 
 
    44) Kıymetli madenler, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve inciler 
kullanılmak suretiyle mücevherat, altın ve gümüş eşya imali, kıymetli ve yarı 
kıymetli taşların perdahlanması, madalya ve madeni para basma işleri 
 
    45) Ziraat makineleri imali ve tamiratı (pulluk, biçerdöver, selektör ve 
benzeri ziraatte kullanılan makineler) 
 
    46) Ziraatten gayri makinelerin imal ve tamiratı (çamaşır makinası, 
buzdolabı, tartı aletleri yazı ve hesap makineleri vb.) (Elektrik cihazları 
hariç) 
 
    47) Elektrik enerjisi üretim, tahvil ve dağıtım ile ilgili makinelerin 
imal ve tamiri 
 
    48) Motorsiklet, bisiklet, üç tekerlekli çocuk bisikletleri ile bisiklet 
parçaları imalat ve tamiratı 
 
    49) Selüloit ve plastikten muhtelif eşyaların imali, selüloz fabrikaları 
işleri 
 
    50) Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler 
 
    51) Lokomotif, vagon ve tramvay arabaları imal ve tamiratı 
 
    52) DDY cer depoları ve müstakil revizörlükleri işleri 
 
    53) Otomobil, kamyon, römork, otobüs gibi motorlu nakil vasıtalarının imal 
ve montaj işleri 
 
    54) Motor, fren, şanzuman, dingil, dişli, şasi gibi motorlu taşıt 
parçaları ve teferruatının imali 
 
    55) Uçak ve planör, uçak motorları, pervane, tekerlek gibi sair aksamın 
imal, montaj ve tamiratı 
 
    56) Petrol ve tabii gazın boru hattı vasıtasıyla nakil işleri 
 
    57) Teleferik işletmesi faaliyetleri 
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    58) Rakı imali 
 
    59) Bu tebliğde ayrıca sayılmayan diğer alkollü içkilerin imali (içki 
imalinde kullanılan ispirto ve suma imali dahil) 
 
    60) Sigara, puro, sigarillos, içilen ve çiğnenen türden tütün, pipo 
tütünü, enfiye ve tömbeki imali 
 
    61) Dokuma yapmaksızın boya, apre işleri, yazmacılık ve basmacılık işleri 
 
    62) Linolyum ve diğer sert, satıhlı zemin döşemeleri, (plastik hariç) suni 
deri, muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif, keçeler, paspaslar ve her 
türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali, çöp ve paçavraların elyaf 
haline getirilmesi 
 
    63) Dokuma, deri, kürk vs. maddelerden elbise, palto-pardösü, gibi hazır 
elbise imali 
 
    64) Tomruğun işlenmesi, bıçkıhanelerdeki faaliyetler, ağaç travers 
fabrikalarındaki faaliyetler 
 
    65) Marangozluk, doğramacılık ve ahşap sabit tesisler imali 
 
    66) Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj imali 
 
    67) Matbaacılık, baskı yerlerindeki işler 
 
    68) Klişecilik, çinkografi (müstakilen) 
 
    69) Şehirlerde havagazı dağıtımı ile ilgili olmayan kok fırınlarında 
yapılan işler 
 
    70) Kauçuk ayakkabı imali 
 
    71) Sabun, deterjan ile çamaşır suları ve sodası ve diğer temizlik 
maddeleri sanayii, nişadır, çivit imali 
 
    72) Tutkal, jelatin, zamk ve diğer yapıştırıcı madde imali 
 
    73) Kibrit imali 
 
    74) Montaj işleri (imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı) 
 
    75) Hassas ölçü ve kontrol aletleri, laboratuvar alet ve cihazları, tıbbi, 
cerrahi ve dişçiliğe mahsus aletlerle bilumum protezler ve ortopedik teçhizat 
ve malzemelerin imali 
 
    76) Hassas filmlerle camlar da dahil olmak üzere optik aletleri, 
objektifler, fotoğraf makine ve malzemesi imali 
 
    77) Oyuncak, spor ve atletizm eşyası, benzeri eşya imali. Plastik, 
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pleksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, 
izolasyon, ambalaj malzemeleri vb. üretimi 
 
    78) İnşaat işinden müstakilen yapılan badanacılık, yağlı boyacılık, cila, 
binaların parke, muşamba veya naylon vb. ile döşenmesi işleri 
 
    79) Sıhhi tesisat, kalorifer, gaz su ve elektrik tesisatı işleri (bina içi 
tesisat) 
 
    80) Elektrik işletmeleri ve dağıtım işleri (Santral inşası ve şebeke 
inşaatı hariç) 
 
    81) Sıtma mücadele işleri 
 
    82) Hem yük hem yolcu taşıyan gemilerde yapılan bütün işler 
 
    83) Yük gemilerinde yapılan bütün işler 
 
    84) Kamyonla yapılan yük nakliyatı (Aynı işveren tarafından yaptırılan 
tahmil ve tahliye işleri dahil) 
 
    85) Tankerle karada yapılan nakliyat işleri (Toz, gaz, sıvı kimyasal 
maddeler dahil) 
 
    86) Yolcu gemilerinde yapılan bütün işler 
 
    87) Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda) 
 
    88) Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler 
 
    89) Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık kulüpleri dahil) 
 
    90) Nakliyat yapmaksızın tahmil ve tahliye ve hamallık işleri 
 
    91) Elbise ve çamaşır yıkama, temizleme, boyama ve ütüleme işleri 
 
    92) Deri yakma ekstrakları (zırnık) üretimi 
 
    93) Kullanılmayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi ve geri kazanım için 
yakma işleri 
 
    94) Tornacılık ve tesviyecilik 
 
    95) Evlerde kullanılan da dahil olmak üzere elektrik cihazları, izole tel, 
kablo, duy, anahtar ve diğer elektrik malzemesi imali 
 
    96) Araştırma laboratuvarları hariç her türlü test, deneme ve kontrol 
laboratuvarları işleri (gıda, çevre, kimya, biyoloji, inşaat, ziraat, maden 
vb.) 
 
    97) Elektronik teknolojileri kapsamında yapılan işler (donanım, sistem 
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entegrasyonu, elektronik ve mikro elektronik üretim, mekanik tasarım, test ve 
değerlendirme vb.) 
 
    98) Otomotiv yan sanayi ile ilgili yapılan her türlü üretim, montaj işleri 
 
    99) Mürekkep imali 
 
    100) Her türlü iş ve gelir getiren hayvanların (Adatavşanı, devekuşu, 
domuz, kürklü hayvan, süt, yün, kümes hayvanları ile yumurta, bal, ipek 
böceği, kozası vs.) yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, 
güdüm terbiye kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, 
saklanması ile hayvansal gübre işleri, sokak hayvanı barınaklarındaki işler 
 
    101) Kimyasallar kullanmak suretiyle yapılan tüm konservecilik 
faaliyetleri 
 
    102) Deniz ve göllerde tuz çıkarılması (sofra tuzu imali hariç) 
 
    103) Süt tozu, konsantre süt imali, süt pastörize ve sterilize işleri 
 
    104) Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler 
 
    105) Sirkler ve cambazhanelerdeki işler 
 
    106) Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin 
üretimi 
 
    107) Deri ve deri yerine kaim olan sair maddelerden kundura ve giyim 
eşyası hariç saraciye eşyalarının imali 
 
    108)  Sandal, kayık ve benzeri küçük deniz vasıtalarının imali ve tamiratı 
 
    109) Ardiyeler, depolar, soğuk hava depoları, antrepolar, emanetçiler ve 
hurda depolarındaki işler 
 
    110)  Balata imali 
 
    111) Kozmetik fabrikalarındaki işler, kolonya vb. malzemelerin üretimi 
 
    112) Endüstriyel temizlik faaliyetleri 
 
    113) Kauçuk hariç, deri, suni deri, plastik, ağaç vs. malzemeden kundura, 
tozluk, getr imali, kundura sanayii için kesilmiş hazır malzeme imali, 
sayacılık 
 
    114) Asbest yerine kullanılan insan yapımı mineral liflerin (man-made 
mineral fiber) üretimi ve kullanılması 
 
    115) Maden cevherlerinin ve/veya bu cevherlerden elde edilen külçe, çubuk, 
levha, boru şeklinde işlenmiş maddelerin depolanması ve toptancılığı 
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    116) Taze ve dondurulmuş etin muhafazası (Müstakilen) 
 
    117) Hububat silolarındaki faaliyetler 
 
    c) Çok Tehlikeli İşler 
 
    1) Sünger avcılığı ve su altında yapılan diğer işler 
 
    2) Maden kömürü işletmeciliği 
 
    3) Linyit kömürü işletmeciliği 
 
    4) Diğer kömürlerin işletmeciliği (Tüm kömür yıkama, eleme, briketleme, 
torbalama yerleri dahil) 
 
    5) Demir cevheri üretimi (Bu işin fer'i ve tamamlayıcı mahiyetindeki 
yıkama, ayıklama, izabe, sevk gibi tüm yardımcı işler dahil) 
 
    6) Krom üretimi 
 
    7) Bakır üretimi 
 
    8) Kurşun üretimi 
 
    9) Manganez üretimi 
 
    10) Diğer madenlerin üretimi, tüm madenlerin cevher hazırlama ve 
zenginleştirme işleri 
 
    11) Petrol ve tabi gaz kuyularının açılması 
 
    12) Taş ocaklarında yapılan işler (Taş çıkarma, kırma ve taş ocağında 
yapılan kesme işleri) 
 
    13) Mermer ocakları, blok mermer işlenmesi 
 
    14) Kükürt, fosfat, nitrat, borat, potas, sodyum, arsenik, cıva, ihtiva 
eden cevherler gibi kimya sanayiinde ve suni gübre imalinde kullanılan 
maddelerin topraktan çıkarılması ve bunlarla ilgili bütün işler 
 
    15) Asfalt, bitum, alçı taşı, mika, kuvars, zımpara ve lüle taşı gibi 
metal olmayan maddelerin çıkarılması ve bunlarla ilgili işler 
 
    16) Tabakhaneler, deri perdahlama ve boyama işleri, ham deri işleme 
faaliyetleri 
 
    17) Otomobil ve bisiklet lastikleri imali 
 
    18) Mühimmat ve patlayıcı maddeler imali, patlayıcı madde sanayi, sentetik 
yakıt, azot peroksit imal ve dolum tesisleri, patlayıcı madde depoları ve 
patlayıcı madde nakil işleri 
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    19) Cam ve camdan mamul eşya ve ayna imali (Gözlük ve optik camları hariç) 
 
    20) Petrol rafinerileri ve petrokimya tesislerindeki faaliyetler 
 
    21) Gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor vb. 
kimyasal maddelerin üretimi ile azot sanayi ve gübre fabrikalarındaki işler, 
kimyevi gübreler imali 
 
    22) Taş yontma, öğütme ve kırma işleri 
 
    23) Boya, vernik ve cilalar ile organik ve anorganik pigmentlerin imali 
işleri 
 
    24) Gaz, benzin ve diğer akaryakıtlar, ham petrol ve müştaklarından 
yağlamaya mahsus yağlar ve muhtelif maddelerin elde edilmesi 
 
    25) Kimyevi tuzlar, asitler, bazlar ve alkoller gibi kimyevi maddelerin 
imali, alkol üretim ve tasfiye işleri, fermantasyon ile alkollü içki üretimi 
veya malt tesislerindeki işler 
 
    26) Diğer kimyevi ana maddelerin sanayii ve basınç altında her türlü sınai 
ve tıbbi gazın sıvılaştırılarak dolum işleri 
 
    27) Yüksek fırınlarda eritmekten yarı ikmal edilmiş hale gelinceye kadar 
bütün işlemleri ihtiva etmek üzere demir ve çelik imali, dört köşe veya 
yuvarlak çubuklar, levha, plak, şerit, tüp, ray, rot gibi esas şekillere 
haddelemek, kalay kaplaması (teneke imali), kaba dökümler ve döğme metal imali 
 
    28) Demir ve çeliği tav fırınlarında ısıtmak suretiyle müstakilen yapılan 
haddeleme ve laminaj işleri 
 
    29) Demirden gayrı metallerin izabesi tasfiyesi ve bunların külçe, bar, 
dört köşe kalın çubuk, levha, şerit daire ve haddeden geçirilerek elde 
edilecek diğer esas şekillerde imali 
 
    30) Demirden gayrı metallerin tav fırınlarında ısıtılması suretiyle 
müstakilen yapılan haddeleme ve laminaj işleri 
 
    31) Taş ve grafitten eşya imali 
 
    32) Ayakta ve/veya yataklı teşhis ve tedavi yapılan sağlık 
kuruluşlarındaki faaliyetler 
 
    33) Bina, liman, iskele, köprü, baraj, ve benzeri inşaat dolayısıyla 
müstakilen yapılan tetkik ve deneme mahiyetindeki sondaj işleri 
 
    34) Çimento ve klinker imali 
 
    35) Nikelaj kaplama ve galvanoplasti işleri, kalaycılık 
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    36) Font ve diğer madenleri eritip kalıplara dökmek suretiyle muhtelif 
eşya imali, maden dökümü ve haddehanelerdeki işler 
 
    37) Dekovil ve tramvay yolu inşaat ve tamiratı 
 
    38) Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkımı işleri 
 
    39) İskele, liman, mendirek inşaat ve tamiratı 
 
    40) Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon, tesisatı ve havai hat boru 
hattı inşaat, tamirat ve bakım işleri 
 
    41) Bataklık kurutma işleri 
 
    42) Deniz tankerlerinde yapılan bütün işler 
 
    43) Köprü, kanalizasyon, baraj, su regülatörü ve varyant su yolu, kuyu ve 
su işleri ile ilgili inşaat ve tamiratı 
 
    44) Demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inşaatı ve tamiratı 
 
    45) Isıtma ve enerji amacıyla buhar üretimi ve dağıtım işleri 
 
    46) Çöp ve kanalizasyon hizmetleri, tehlikeli atık yakma tesisleri, katı 
atık depolama tesisleri ile katı atıkların geri kazanımı işleri 
 
    47) Baca ve cam temizleyicileri, haşarat ve hayvan itlaf ve dezenfeksiyon 
işleri 
 
    48) Kaya tuzu çıkarılması işleri 
 
    49) LPG, CNG, LNG dolum tesisleri ile dökme CNG, LNG, LPG ve tüp depolama 
işleri 
 
    50) Akaryakıt depolama tesislerindeki işler 
 
    51) Akaryakıt ve LPG satış işleri 
 
    52) Pil, batarya ve akü imali 
 
    53) Vapur ve gemi inşa ve tamiratı, tersaneler, hususi tipte deniz 
vasıtalarına mahsus makinelerin imali, gemi söküm işleri, liman 
atelyelerindeki işler 
 
    54) Asfalt ve zift üretme işleme, kaynatma ve eritme yerleri ile 
depolarındaki işler 
 
    55) Araştırma laboratuarları işleri 
 
    56) Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (aydınlatma ve işaret 
fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, tabanca mantarları benzerleri) 

Sayfa 292 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



 
    57) Sanayide kullanılan boya ve kimyevi maddeler, petrol ve kömür 
türevlerinin toptancılığı, depolanması ve dağıtımı 
 
    58) Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları ve bunlardan 
elde edilen türevleri damıtma işleri 
 
    59) Radar, X ışınları ve diğer zararlı radyasyon yayan ışınlarla çalışma 
yapılan işler 
 
    60) Tıbbi tedavi laboratuvarları ile bitkisel, hayvansal, gıda ürünlerinin 
ışınlanması ile mikrodalga, lazer ve benzeri radyoaktif maddelerle çalışılan 
işler 
 
    61) Tabi ve suni aşındırıcı taşların ve çeşitlerinin üretim işleri 
 
    62) Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodendisit, mollusit vb. 
maddelerin imali, depolama, ambalaj ile toptan ve perakende satış işleri 
 
    63) Kurşundan harf dökümü yapılması 
 
    64) Yangın söndürme ve itfaiye hizmetleri 
 
    65) Yol, spor ve hava alanları inşaatı, tamirat ve bakım işleri (Yol 
inşaatı ile ilgili variyant inşaatı dahil) 
 
    66) Suların toplanması, tasfiye, dağıtım ve su şebekelerinin bakım ve 
tamir işleri 
 
    67) Tüm maden arama işleri 
 
    68) Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, 
hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin 
hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri 
 
    69) Havagazı üretimi, havagazı ve tabii gazın dağıtım işleri, havagazı ve 
kok fabrikalarındaki işler 
 
    70) Ağır metal tuzlarının üretimi 
 
    71) Elektrik enerjisinin üretimi 
 
    72) Patlayıcı madde kullanılarak yapılan kil, kum ve çakıl ocakları, kum 
yıkama ve eleme işleri 
 
    MADDE 2 - (1) Bir işyerinde muhtelif işlerin yapılması durumunda, 
işyerinde yapılan asıl iş tehlike sınıfının tayininde temel alınır. 
 
    MADDE 3 - (1) 6/3/2005 tarihli ve 25747 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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GREV ÖNCESİ HÜKÜMETE SON UYARI / Haber Tarihi : 02.12.2009 12:01:20  
 

 
    MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
    MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
yürütür. 
  

 
Etiketler:  İş Sağlığı , İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri , Tehlike Sınıfları 

TAKSİM Hill Otel'de düzenlenen basın toplantısına KESK Genel Başkanı Sami Evren, DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker, TTB Genel Başkanı 
Gencay Gürsoy, İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ertem, Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah 
Aysu, katıldı.  
 
Toplantıya İstanbul Milletvekilli Ufuk Uras, DTP, SDP, EMEP, Halkevleri, ÖDP ve TKP temsilcileri de destek verdi. 
  
EVREN: BAŞLANGIÇ OLACAK 
  
KESK Genel Başkanı Sami Evren "Toplam iş gücü içerisinde emekçilerin çok az bir oranı sendikalı olabiliyorsa, o 
ülkede demokrasi defolu demektir" dedi. 
 
Kamuya ayrılan kaynağın azalması nedeniyle son yıllarda vatandaşların hizmet alımlarında sıkıntı yaşandığını 
aktaran Evren, kendilerini de ilgilendiren bu greve vatandaşların destek olmalarını istedi. Hükümete de seslenen 
Evren, "Hükümetin bu eylemi doğru değerlendirmesini umuyorum. Eğer bunu doğru algılamazlarsa 25 Kasım 
daha büyük eylemlerin başlangıcı olacak" uyarısında bulundu.  
 
ÇELEBİ: DAYANIŞMA SAĞLAYACAĞIZ  
 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de, sendika olarak örgütlü oldukları tüm işyerlerinde greve destek 
vereceklerini belirtti. Hükümetin arkasına muhalefeti de alarak başka gündemler yaratmaya çalıştığını 
vurgulayan Çelebi, "Tüm emekçileri ilgilendiren bu mücadeleye herkes destek vermelidir, çünkü buradan 
yaratılacak ortak dayanışma kamu emekçileri ve işçiler açısından başarıya ulaşmak için esastır" dedi.  
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TEKEL YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ HK. DUYURU / Haber Tarihi : 02.12.2009 
11:56:53  

 

TÜRKEL: DESTEK VERECEĞİZ 
 
Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker ise "Tüm emekçileri ilgilendiren bu greve üretimi durdurarak destek 
vereceğiz, umarım grevle verilmek istenen mesajı hükümet doğru okur" şeklinde konuştu.  
 
İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras da, Çarşamba günü Meclis'te genel kurul toplantısına katılmayarak 
greve destek vereceğini söyledi.   
 
Kaynak BİRGÜN Gazetesi 
  

 
Etiketler:  Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu , DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi , İstanbul Eczacılar 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haka , KESK Genel Başkanı Sami Evren , TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı , 
TTB Genel Başkanı Gencay Gürsoy , Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker 

     TEKEL (TTA. A.Ş.)’e ait yaprak tütün işletmelerinin kapatılması yönünde karar alındığı 
teşkilatımıza daha önce bildirilmişti.  

                Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Genel Müdürlük (küçültülmüş 
bir yapı), Sosyal Tesisler, Adıyaman, Diyarbakır, Akhisar ve Balatçık Yaprak Tütün işletmeleri’nin 
Haziran 2010’ kadar açık tutulacağı diğer yaprak tütün işletmelerinin ise 31 Ocak 2010 itibarıyla 
kapatılması karara bağlanmış bulunmaktadır. Açık tutulan işletmelerin şimdilik diğer işletmelerden 
nakledilecek tütünler için depo amaçlı kullanılacağı, tütünler satıldıkça ve en geç Haziran 2010’da 
bunların da kapatılacağı ifade edilmiştir. 
  

Bu gelişme üzerine 16 Kasım 2009 tarihinde Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, TEKEL’le
ilgili Şube Başkanlarımız ve il temsilcilerimiz Ankara’da toplanmışlar ve üyelerimizin haklarını
korumak amacıyla izlenecek yol ve stratejiyi karara bağlamışlardır. 
  

16 Kasım’da yapılan toplantıda alınan kararlar çerçevesinde Genel Yönetim Kurulu 
üyelerimizin yanı sıra Başkanlar Kuruluna katılan Şube Başkanlarımız ve il temsilcilerimiz bir hafta 
boyunca çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 
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RAKI RESMEN MİLLİ İÇKİ OLDU / Haber Tarihi : 02.12.2009 11:54:57  
 

  
Üyelerimiz için yıllardır ısrarla talep ettiğimiz çözüm yolu, özlük haklarıyla birlikte

işyerlerine yakın olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinin sağlanmasıdır. Bu talebimizin 
yerine getirilmesi amacıyla bir hafta boyunca Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Şube Başkanı ve
temsilcilerden oluşan heyetimiz bir çok Bakan, Parti Grup Başkanvekili ve yine pek çok yöre
milletvekili ile özel randevular almak suretiyle birebir görüşmüş ve üyelerimizin talep ve 
beklentileri kendilerine bizzat anlatılmıştır. 
  

Yapılan temaslarda ilgililer TEKEL çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini gayet iyi
anladıklarını ve istekleri doğrultuda çözümlenmesi için çaba sarfedeceklerini belirtmişlerdir. İktidar 
partisi yetkili ve milletvekilleri de geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirilen Adalet ve
Kalkınma Partisi toplantısında konuyu Sn. Başbakan’a ileteceklerini ifade etmişlerdir. 
  

Yine bu bir hafta boyunca TÜRK-İŞ Genel Başkanı ve yönetim kurul üyeleri de, Başbakan
Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ve Grup yetkilileri ile temaslarda bulunarak sorunun çözümü için
görüşmeler yapmışlardır ve girişimlerini bu hafta içinde de sürdüreceklerdir.  
  

Bütün bu temaslar sonrasında ortaya çıkacak gelişmeler dikkatle takip edilecektir. 
Sendikamız yönetici ve yetkililerine verilen sözler yerine getirilmediği takdirde, Başkanlar
Kurulumuz’da alınan kararlar çerçevesinde tüm yaprak tütün işletmelerinde çalışan üyelerimizle
birlikte meşru ve sonuç getirecek her türlü mücadele yöntemine başvurulacaktır. 
  

Üyelerimizin her birinin, gerekli olduğu takdirde hayata geçirilecek mücadele etkinliklerine 
katılmak için şimdiden hazır olmaları gerekmektedir. 
  

Genel Merkezimiz yaşanan süreç ve doğacak gelişmelere göre, teşkilatımızı ve üyelerimizi 
derhal bilgilendirecek ve hareket planını bildirecektir. 
  

Teşkilatımızın ve üyelerimizin bilgisine sunulur.  

 
Etiketler:  4-C , ÖZELLEŞME , TEKEL , TEKGIDA-İŞ , YAPRAK TÜTÜN 

 

Rakı, TPE'nin tescil metninde, "karakteristik özelliğini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan doğal 
unsurlardan, özellikle Türkiye'de yetişen üzüm, anason ve Türkiye'de uygulanan geleneksel üretim
yöntemlerinden alan üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamıyla Türkiye sınırları içinde yapıldığı kendine 
has, renksiz bir distile (damıtılmak rafine edilmek) alkollü içki" olarak tanımlanıyor. 

Rakının tadım sırasında ilk algılamada ön burunda oldukça güçlü bir anason kokusu, damakta yoğun ve dengeli
anason-alkol tadının yanı sıra üzümden gelen aroma, arka damakta ise kaygan bir iz bıraktığı ifade edilerek,
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rakıdaki alkolün yakıcı tadının, anason aromasının şeker ve demineralize suyun etkisiyle uzaklaştırılarak 
dengelendiği, üzüm alkolü aromasının dengeli bir şeker oranıyla sunumunun rakıya "geleneksel bir tat"
kazandırdığı vurgulanıyor. 

Rakının ayırt edici özelliği olarak ise yalnızca suma (üzüm ve incir mayeşesinin damıtılmasıyla elde edilen bir içki
alkolü) veya tarım kökenli etil alkolle karıştırılmış sumanın, 5 bin litre veya daha küçük hacimli geleneksel bakır 
imbiklerde, anason tohumuyla ikinci kez distile edilmesiyle sadece Türkiye'de üretilen, alkol miktarı hacmen en
az yüzde 40 olan distile alkollü bir içki olması gösteriliyor. 

Tescil metninde "İkinci distilasyondan alınan toplam alkolün en az yüzde 65'inin suma olarak kullanılması 
geleneksel bir uygulamadır. Rakı üretiminde ikinci kez distilasyona alınan toplam alkolün en fazla yüzde 35'i
tarım kökenli etil alkol olmalıdır. Rakı dışındaki herhangi bir distile alkollü içki üretiminde, tamamen veya en az 
yüzde 65 oranında suma kullanılmamaktadır" deniliyor. 

Rakının ülke topraklarında yaşayan çeşitli uygarlıkların kültürel mirasının bir sentezi olduğu ve özgün karakterini
Türkiye'de yetişen üzüm ve anasondan aldığı vurgulanıyor. 

"Nadir ticari değerlerden..." 

Rakının, ana hammaddesinin kuru üzüm, yaş üzüm veya her iki üzümün birlikte kullanılmasıyla üretilen ve baskın
aromasını anason tohumundan distilasyon esnasında alan geleneksel bir içki olduğu ifade edilen tescil metninde
şöyle deniliyor: 

"İç tüketime sunulan distile alkollü içkinin yaklaşık yüzde 85'i, ihraç edilen distile alkollü içkinin ise yüzde 95'i
rakıdır. Ülkemizdeki toplam distile alkollü içki tüketiminin yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan rakı, gerek üzüm ve 
anason girdileri nedeniyle ülkenin tarım ekonomisindeki rolü, gerekse ülkemizin dünya pazarına özgün ve
geleneksel ürün olarak sunabildiği nadir ticari değerlerden biridir. 

Rakıda, ikinci kez distilasyona alınan toplam alkolün en az yüzde 65'inin suma olarak kullanılması geleneksel bir 
uygulamadır. Suma üretiminde sadece Türkiye'de yetiştirilen üzüm çeşitleri kullanılır. Alkollü içkiler içinde rakının
en belirgin özelliği, içerdiği anason tohumundan gelen anason eteri yağıdır. Rakının diğer anasonlu distile 
alkollü içkilerden ayırt edici özelliği, üretiminde Türkiye'de yetiştirilen anason bitkisi tohumunun kullanılmasıdır."

Rakının hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanıldığı, şeker miktarının da ürün litresinde en fazla 10 gram 
olması gerektiğini belirtiyor. 

Rakının diğer bir ayırt edici özelliği ise üretiminde renklendirici kullanılmamasının mevzuatla belirlenmiş olması. 
TPE, rakının süreç içinde çıkarılan mevzuatla, gelenekselliği korunarak kaliteli, güvenli ve tekniğine uygun olarak 
üretilmesinin Osmanlı döneminden beri devletin kontrolü altında sürdürüldüğünü ifade ediyor. 

Denetleme 

Rakının denetimi, 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında GİSDER'in koordinasyonuyla kurulacak
komisyon tarafından yılda 1 kez yapılacak. 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri ve rakı konusunda çalışmalar 
yapan Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda
Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğretim görevlilerinden oluşan denetim komisyonu, üretimde kullanılan 
hammaddelerden başlayarak uygulanan üretim teknolojisi ve son ürünün özellikleri açısından denetim yapacak. 

Denetim sırasında alınan rakı numuneleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın TÜRKAK tarafından akredite edilen İl 
Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri'nde analiz ettirilerek değerlendirilecek. "Rakı" coğrafi işaretini kullanmak 
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isteyenler başvurularını GİSDER'e yapacaklar. 

6 aylık itiraz süresi 

TPE, GİSDER'in rakının tescil edilmesine ilişkin başvurusunu, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık 
Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 6 ay 
içinde ilgili herkes tescil talebine itiraz edebilecek. Bu süre içinde herhangi bir itirazın gelmemesi durumunda
tescil kesinleşmiş olacak. 

COĞRAFİ İŞARET NEDİR? 

Belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünün, sadece o bölgede bulunabilecek karakteristik özellikler taşıdığını 
ifade eden ad ve işaretlere "coğrafi işaret" deniliyor. 

Coğrafi işaretler "menşe adı" ve "mahreç işareti" olmak üzere ikiye ayrılıyor. Belirli bir bölgeden kaynaklanan ve
bu bölgeye ait karakteristik özellikler taşıyan ürünün, söz konusu karakteristik özellikleri veren tüm aşamaları o 
bölgede gerçekleşmek zorundaysa bu durumda bulunan coğrafi işaretlere "menşe adı" deniyor. Menşe adına 
örnek olarak "Antep Fıstığı" verilebilir. 

Ürüne karakteristik özellikler veren aşamalardan en az biri söz konusu bölgede gerçekleşmek kaydıyla, başka 
yerlerde üretim yapıldığında da aynı karakteristik özellikler elde edilebiliyorsa, bu durumdaki coğrafi işaretlere
de "mahreç işareti" deniliyor. Mahreç işaretine örnek olarak da "Antep Baklavası" gösterilebilir. 
  

 
Etiketler:  Anason , Milli İçki , Rakı , Türkiye Cumhuriyeti , Üzüm 

TÜİK, 2008 Yoksulluk Çalışmaları sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2008 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık yüzde 
0.54’ü yani 374 bin kişi sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, yüzde 17.11’i yani 11 bin 933 bin kişi ise 
gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi. 

Kişi başı günlük harcaması, satınalma gücü paritesine göre bir doların altında kalan fert bulunmadığı görüldü. 
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Buna karşın satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 2.15 dolar olarak tanımlanan yoksulluk sınırı altında 
bulunan fert oranı yüzde 0.47, yoksulluk sınırı 4.3 dolar olduğunda yoksul fert oranı ise yüzde 6.83 olarak tahmin 
edildi. 
TÜİK, 2008’de 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırının 275 lira, aylık yoksulluk sınırının ise 767 lira olduğunu 
öngördü. 

Kaynak: Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler:  4 kişilik hane , gıda , gıda dışı , günlük harcama , Kişi başı , TÜİK 

ANKARA - TÜRK-İŞ, TİSK, HAK-İŞ ve DİSK'ten yapılan ortak açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
Dinçer'in yaklaşımının çatışma kültürünün ifadesi olduğu" öne sürüldü. 

TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu, TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, HAK-İŞ Başkanı Salim Uslu ve DİSK Başkanı 
Süleyman Çelebi imzasıyla yapılan ortak basın açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in 
İŞKUR 5. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "sendikalara yönelik haksız, yersiz ve eleştiri boyutunun ötesinde 
sözler sarf ettiği, sendikaları 'sorumsuzluk ve vizyonsuzluk'la suçladığı" kaydedildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bakan Dinçer, sendikalara yönelik 'kendi örgüt çıkarlarını düşündüğü, yeni vizyon geliştirmediği, ILO ve AB 
normlarını gözetmediği, halkın sorunlarının çözümünde sorumluluk almadığı' ve benzeri yaklaşımlarıyla esasen 
sendikaları tanımadığını, faaliyetlerini bilmediğini ortaya koyduğu gibi, önyargılarla davrandığı izlenimi vermiştir. 
Oysa bu yaklaşım diyalog kültürüne hiçbir şekilde hizmet etmemektedir. 

İşçi ve işveren sendikalarının değişken ve dinamik endüstri ilişkilerinin farkındalığıyla evrensel ilkelere uyum 
konusunda ne denli duyarlı olduğuna, ülke ve çalışanlar yararına gerektiğinde ne kadar sorumlu ve özverili 
davrandığına Sayın Bakan'ın selefleri ve kendi partisinden olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları en yakın 
tanıktır. 

İşçi ve işveren sendikalarının gündeme getirdiği eleştiriler ve çok sayıda yeni öneri aslında bir vizyon ürünüdür. 

Sayın Bakan bu eleştiri ve önerilerden yararlanmak yerine işçi işveren sendikalarını suçlayıcı bir üslup ile yıllardır 
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kurmaya çalıştığımız diyaloğun kurumsallaştırılması çabalarını görmezden gelmiştir. Bu üslup hem eleştiri 
boyutunun ötesindedir, hem de yapıcı olmaktan öte önyargılı bir çatışma kültürünün ifadesidir. 

Bütün çabamız, çalışma hayatının kalitesini artırmaya yönelik olmasına karşın Sayın Bakan'ın bu günkü üslubunu 
üzüntüyle karşıladığımızı belirtiyor, Sayın Bakan'dan kamuoyu önünde sarf ettiği bu sözlere, yine kamuoyu 
önünde açıklık getirmesini bekliyoruz." 

Kaynak: Dünya Gazetesi 

 
Etiketler:  İŞKUR , Ömer Dinçer , TİSK , Tuğrul Kudatgobilik , TÜRK-İŞ 

Beyaz Yakalı 'Proleter'ler!  Proleter = Emekçi  (tdk sözlüğü)  
 
YAŞAR Kemal'in 'Proleter' başlıklı bir hikâyesi vardır: Yolcu taşıyan bir minibüs şoförünün borç harç aldığı 
aracının arkasına, diğer şoförlerin arabalarının arkasını arabesk içerikli yazılarla doldurdukları bir dönemde, 
"Proleter" yazdığı için başından geçenler anlatılır.  
 
Kemal, bu genç şoförü arayıp bulmuş, hikâyesini dinlemiş ve kendine özgü üslubuyla bizlerle buluşturmuştu. Bu 
hikâyenin anafıkri, genç şoförün ait olduğu sınıfa olan saygısını yaptığı işe yansıtmakla kalmayıp, bunu son 
derece naif ve insani olarak hiçbir art niyet ve propaganda amacı da olmadan çevresiyle paylaşmasıydı.  
 
Hikâye 1970'lerin Türkiyesi'nde yaşanmış... Günümüze gelirsek, 12 Eylül'ün yarattığı erozyona ve değişen dünya 
koşullarının tüm olumsuzluğuna rağmen minibüsüne "Proleter" yazacak cevval bir şoför bulmak zorken, üretim 
araçlarının mavi yakalılardan, beyaz yakalılara doğru yön değiştirmesiyle gerçekte "proleter" olduğunun 
farkında birçok ofis emekçisine ratlamak mümkün.  
 
Beyazyakalı profesyoneller bir dönem iş imkânlarının bu kadar da "kaygan" bir zeminde olmadığı dönemlerde, 
bireysel yetkinliklerinin kendilerine verdiği özgüvenle gerçekte birer "proleter" olduklarını unuttular; ait oldukları 
meslek sınıfının duygu, düşünce ve ortak çıkarlarının birbirine bağlanmasını yani dayanışmayı da kelime 
dağarcıklarından çıkardılar.  
 
Oysa bunların ait olduğu sınıfın, fabrikada üretim hattındaki bir kaynakçının içinde bulunduğuyla aynı olduğunu 
anlaması için ekonomik kriz mi olması gerekiyordu?  
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Cevap: EVET!  
 
Beyazyakalılar!   Sizler de son tahlilde işçi ve proletersiniz!  
Emeğinizi satarak, karşılığında kazandığınızla yaşamınızı geçindiriyorsunuz.  
Birlik olarak, yani sendikal hareketin içinde yer almakla, işverene karşı daha büyük bir birlik ve pazarlık gücü 
oluşturursunuz, yani daha güçlenirsiniz.  
Proleteryanın, yani emekçilerin sınıfsal çıkarları sadece yaşadıkları topraklarla değil, bütün insanlığın ve 
geleceğinin çıkarlarıyla özdeştir.  
Ya proleter olduğunuzu unutmayıp dayanışma içinde hareket ederek güçleneceksiniz, ya da beyaz köle 
olarak yok olacaksınız. 

 
Etiketler:  12 Eylül , Beyazyaka , Emekçi , Maviyaka , Proleter , YAŞAR Kemal 

En iyimser varsayımlarla bile Türkiye’de 374 bin kişi aç, yaklaşık 12 milyon kişi yoksul 

Türkiye’de ne zaman yardım dağıtılsa yoksulların hücumu ile izdiham yaşanıyor. Kurban Bayramı’ndan 
önce Niğde’de Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği’nin dağıttığı yardımda da aynı manzaralar 
görülmüştü. 

© 

Günde 229 kuruşun üzerinde geliri olanları aç, 639 kuruşun üzerinde geliri olanları yoksul saymayan Türkiye
İstatistik Kurumu’na göre kırsal kesimlerde yaklaşık her üç kişiden biri, kentlerde yaklaşık her 10 kişiden biri 
yoksul.  

© Gündelikçilikle hayatını kazanan her üç kişiden biri, her 100 ilkokul mezunundan 14’ü, her 100 tarım
çalışanından 38’i yoksullukla boğuşuyor.  

ANKARA (Cumhuriyet) - Türkiye’de en iyimser rakamlarla 374 bin kişi açlık, yaklaşık 12 milyon kişi de yoksulluk 
sınırının altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.  

Açlık sınırını kişi başına günde 1 doların, yoksulluk sınırını kişi başına günde 2.15 doların, gıda ve gıda dışı
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harcamaları içeren yoksulluk sınırını da kişi başına günde 4.3 doların Türkiye’deki satın alma gücüne göre
hesaplayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “2008 Yoksulluk Çalışması Sonuçları”na göre bile,
ülkede her gün aç yatıp aç kalkanların sayısı yıldan yıla artıyor. Buna karşılık ilginç bir şekilde, kriz yılı olan 
2008’deki yoksulluk oranı, krizin ve işsizliğin bu boyutlara ulaşmadığı 2007’ye göre azalmış gözüküyor. Oldukça
iyimser varsayımları temel alarak yapılan araştırmaya göre bile, özellikle kırsal kesimde yaşamını sürdürmeye 
çalışanlar yoksullukla boğuşuyor. Kırsal kesimlerde yaklaşık her üç kişiden biri, kentlerde yaklaşık her 10 kişiden
biri yoksul durumda bulunuyor.  

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’nin yoksulluk tablosu şöyle:  

4 Yoksulluk oranı, 2008’de bir önceki yıla göre 0.68 puan azalarak yüzde 17.11’e düşmüş. TÜİK’in kayıtları
2007’deki yoksulluk oranını yüzde 17.79 düzeyinde gösteriyor.  

  

İşçisi de, işsizi de zorda  

  

4 Türkiye’de geçen yıl fertlerin yaklaşık yüzde 0.54’ü, yani 374 bin kişi sadece gıda harcamalarını içeren açlık 
sınırının, yüzde 17.11’i yani 11 milyon 933 bin kişi ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının
altında.  

4 2007’de yüzde 0.48 olarak tahmin edilen açlık sınırının altında yaşayan fert oranı, 2008’de yüzde 0.54’e 
yükselirken, yoksul fert oranı ise yüzde 17.79’dan yüzde 17.11’e geriledi.  

4 Köylerde yoksulluk yaygın; kırsalda yaşayanlarda 2007’de yüzde 34.80 olan yoksulluk oranı 2008’de yüzde
34.62’ye, kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk oranı da yüzde 10.36’dan yüzde 9.38’e düşmüş.  

Köyler yoksulluktan kırılıyor  

  

4 Yoksulluk, fertlerin çalıştıkları işe ya da işsizliğine göre de yakıcı sonuçlar üretiyor; öyle gözüküyor ki düzgün
bir işi olanlar, yani ücretli ve maaşlılar arasında yoksulluk oranı yüzde 5.93’e kadar (2008) geriliyor. Yevmiyeli bir
işe bakanlarda bu oran üçte bire (yüzde 28.56) yakın. Yoksulluk oranı kendi hesabına çalışanlarda (ki bunların
çoğu temizliğe giden kadınlar, evde bir şeyler örüp satanlar ya da benzeri işler yapanlardan oluşuyor) yüzde
24.10 gibi yüksek oranlara ulaşıyor.  

4 En yüksek yoksulluk riski tarım sektöründe. Tarımda çalışanlarda yoksulluk oranı 2007’de yüzde 32.05 iken,
2008’de yüzde 37.97 olarak tahmin ediliyor.  

4 Sanayi sektöründe çalışanlarda 2008’de yoksulluk oranı yüzde 9.71, hizmet sektöründe çalışanlarda yüzde 6.82
oldu.  

4 İş arayanların yüzde 17.78’i, okuryazar olmayanların yüzde 39.59’u, ilkokul mezunlarının yüzde 13.44’ü, lise 
mezunlarının yüzde 5.64, yüksekokul, fakülte ve üstü mezuniyete sahip olanların da binde 71’i yoksul.  

4 Yoksulluk, bakmak zorunda kalınan çocuk sayısıyla orantılı artıyor. Ataerkil veya geniş ailelerdeki fertler için 
yoksulluk oranı ise yüzde 21.79 olarak tahmin edildi.  
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TÜRK EÇZACILAR BİRLİĞİ BAŞKANI ÇOLAK, YURTTAŞLARI UYARDI: 4 ARALIKTA A 
KADAR İLAÇLARINIZI ALIN / Haber Tarihi : 02.12.2009 10:24:50  

 

Etiketler:  2008 Yoksulluk Çalışması Sonuçları , TÜİK , Türkiye İstatistik Kurumu , yoksulluk tablosu 

  

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ilaç alanında uygulanan tasarruf önlemleri nedeniyle 7 bin
eczanenin yıl sonuna kadar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını, bunu önlemek amacıyla eczanelerin 4
Aralık’ta tüm Türkiye’de bir günlüğüne kapatılacağını söyledi.  

Çolak, TEB ve Ankara Eczacı Odası yöneticileri ile TEB Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, son 5
yıldır eczacıların çeşitli sorunlar yaşadıklarını, son olarak 4 Aralık’ta yürürlüğe girecek ilaç fiyatlarındaki düşüşle 
ilk etapta 3 bin, yıl sonuna kadar da 7 bin eczanenin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını kaydetti. 
Kapanacak eczanelerin 3 bininin tek eczane olarak ilçe, belde ve mahallelerde hizmet verdiğini, buralarda
yaşayanların ilaçlarını almak için başka bir ilçe ya da köye gitmek zorunda kalacaklarını ifade eden Çolak, ilgili 
bakanlarla önlem alınmasına yönelik yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkmadığını söyledi.  

Çolak, şöyle devam etti: “Hastalarımızı ve özellikle kronik rahatsızlığı olanları uyarmak istiyoruz; 4 Aralık
Cuma gününe kadar ilaçlarınızı eczanelerinizden alınız. Aksi halde, size hizmet vermek için gece gündüz
nöbet tutan eczanelerimizi bulamayabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsak 4 Aralık’tan sonra eczanelerimiz
teker teker kapanacak. Bizler, bizi yok etmek isteyenlerin bu insafsız tavırlarına daha fazla boyun
eğmeyeceğiz. Teker teker kapanmaktansa 4 Aralık günü hep birlikte eczanelerimizi kapatacağız.”  
 
Çolak, hastalar ve domuz gribi salgınıyla ilgili mağduriyet yaşanmaması için nöbetçi sayılarını artıracaklarını
belirtti. 

TEB Başkanı Çolak, 4 Aralık Cuma günü tüm yurtta eczanelerin kepenklerini kapatacaklarını söyledi. 

‘4 Aralık’ta kapalıyız’ 

 
Etiketler:  4 Aralık Cuma , domuz gribi , Eczacı Odası , TEB Genel Merkezi , Türk Eczacıları Birliği 
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TEKEL YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİ HK. DUYURU / Haber Tarihi : 24.11.2009 
10:01:34  

 

              TEKEL (TTA. A.Ş.)’e ait yaprak tütün işletmelerinin kapatılması yönünde karar alındığı 
teşkilatımıza daha önce bildirilmişti.  

                Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Genel Müdürlük (küçültülmüş 
bir yapı), Sosyal Tesisler, Adıyaman, Diyarbakır, Akhisar ve Balatçık Yaprak Tütün işletmeleri’nin 
Haziran 2010’ kadar açık tutulacağı diğer yaprak tütün işletmelerinin ise 31 Ocak 2010 itibarıyla 
kapatılması karara bağlanmış bulunmaktadır. Açık tutulan işletmelerin şimdilik diğer işletmelerden 
nakledilecek tütünler için depo amaçlı kullanılacağı, tütünler satıldıkça ve en geç Haziran 2010’da 
bunların da kapatılacağı ifade edilmiştir. 
  

Bu gelişme üzerine 16 Kasım 2009 tarihinde Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, TEKEL’le
ilgili Şube Başkanlarımız ve il temsilcilerimiz Ankara’da toplanmışlar ve üyelerimizin haklarını
korumak amacıyla izlenecek yol ve stratejiyi karara bağlamışlardır. 
  

16 Kasım’da yapılan toplantıda alınan kararlar çerçevesinde Genel Yönetim Kurulu 
üyelerimizin yanı sıra Başkanlar Kuruluna katılan Şube Başkanlarımız ve il temsilcilerimiz bir hafta 
boyunca çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 
  

Üyelerimiz için yıllardır ısrarla talep ettiğimiz çözüm yolu, özlük haklarıyla birlikte
işyerlerine yakın olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinin sağlanmasıdır. Bu talebimizin 
yerine getirilmesi amacıyla bir hafta boyunca Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Şube Başkanı ve
temsilcilerden oluşan heyetimiz bir çok Bakan, Parti Grup Başkanvekili ve yine pek çok yöre
milletvekili ile özel randevular almak suretiyle birebir görüşmüş ve üyelerimizin talep ve 
beklentileri kendilerine bizzat anlatılmıştır. 
  

Yapılan temaslarda ilgililer TEKEL çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini gayet iyi
anladıklarını ve istekleri doğrultuda çözümlenmesi için çaba sarfedeceklerini belirtmişlerdir. İktidar 
partisi yetkili ve milletvekilleri de geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirilen Adalet ve
Kalkınma Partisi toplantısında konuyu Sn. Başbakan’a ileteceklerini ifade etmişlerdir. 
  

Yine bu bir hafta boyunca TÜRK-İŞ Genel Başkanı ve yönetim kurul üyeleri de, Başbakan
Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ve Grup yetkilileri ile temaslarda bulunarak sorunun çözümü için
görüşmeler yapmışlardır ve girişimlerini bu hafta içinde de sürdüreceklerdir.  
  

Bütün bu temaslar sonrasında ortaya çıkacak gelişmeler dikkatle takip edilecektir. 
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ET VE BALIK KURUMU&acute;NDA YAPILAN YETKİ TESPİTİ GERÇEĞİ 
YANSITMAMAKTADIR. SENDİKAMIZCA İTİRAZ EDİLECEKTİR / Haber Tarihi : 
01.12.2009 10:50:43  

 

Sendikamız yönetici ve yetkililerine verilen sözler yerine getirilmediği takdirde, Başkanlar
Kurulumuz’da alınan kararlar çerçevesinde tüm yaprak tütün işletmelerinde çalışan üyelerimizle
birlikte meşru ve sonuç getirecek her türlü mücadele yöntemine başvurulacaktır. 
  

Üyelerimizin her birinin, gerekli olduğu takdirde hayata geçirilecek mücadele etkinliklerine 
katılmak için şimdiden hazır olmaları gerekmektedir. 
  

Genel Merkezimiz yaşanan süreç ve doğacak gelişmelere göre, teşkilatımızı ve üyelerimizi 
derhal bilgilendirecek ve hareket planını bildirecektir. 
  

Teşkilatımızın ve üyelerimizin bilgisine sunulur.  

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

  Sendikamız ET ve BALIK KURUMU Genel Müdürlüğü ve bağlı işletmelerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu 
temsil ettiği için 02.12.2008 tarihinde yetki tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat 
etmiştir.  

  
            Bakanlık yaptığı inceleme sonucunda yapmış olduğu 11 Kasım 2009 tarihli tespitinde başvuru tarihi itibarıyla 

işyerinde 713 kişi çalıştığı ve sendikamızın 298 üyesi olduğu gerekçesiyle talebimizi reddetmiş, buna mukabil, Öz 

gıda-iş Sendikasının 380 üyesi olduğu gerekçesiyle lehine tespit yapmıştır. Herşeyden önce bilinmelidir ki, yetki 

tespiti bir “yetki belgesi” değildir ve toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için yeterli değildir. O nedenle yetki tespit 

belgesini, “yetki belgesi” gibi yansıtan Öz gıda-iş açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır.  
  
            Bakanlık tarafından yapılan bu tespit, hukuki ve fiili gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Zira: 
  
1-Yetki için başvuru yapıldığı 02.12.2008 tarihinde Sendikamızın üye sayısı 363 olduğu halde, üye sayımız 298 

olarak gösterilmiştir. Üyeliğe ilişkin tüm yasal belgeler bu rakamın hatalı olduğunu göstermektedir. 
  
2- Aynı tarihte yetki başvurusu yapan Öz gıda-iş’in tespit için esas alınması gereken bu tarihte üye sayısı 

sendikamızdan daha düşüktür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı 

bakanlık yetkililerinin yoğun baskı ve sürgün tehditleri altında sendikamızdan istifa ettirilen, ancak 2821 sayılı Kanun 

gereği, yetki başvurusu yapılan 02.12.2008 tarihi itibarıyla sendikamıza üye kabul edilmesi gereken işçileri de Öz 
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25 KASIM&acute;DA HAYAT DURACAK / Haber Tarihi : 01.12.2009 10:45:48  
 

gıda-iş’in çoğunluk hesabına dahil etmiş, böylelikle rakamsal gerçekleri çarpıtarak, haksız yere Öz gıda-iş lehine 

tespit yapmıştır. Yapılan işlem açıkça kanuna aykırıdır. 
  
3- Yine Bakanlığın çalışan işçi sayısında da maddi hata yaptığı ve sayıyı 35 kişi düşük gösterdiği ve bunu da 

sendikamızın üye sayısından düştüğü anlaşılmaktadır.  
  
            Gerçek şu ki, bu olay bizim için daha önce gördüğümüz filmin tekrarından başka bir şey değildir. ÇAYKUR 

çoğunluk yetkisinde Öz gıda-iş’in 4 binler civarında olan üye sayısını kağıt üzerinde 7 binlere taşıyan Bakanlık, aynı 

kurguyu şimdi de Et ve Balık Kurumu için yapmıştır. 
  

Bütün bu hukuki ve maddi yanlışlıklar nedeniyle hem Öz gıda-iş Sendikası lehine hem de Sendikamızın 

aleyhine yapılan tespitlere yargı nezdinde itiraz edilecektir. 
  

Sendikamızın hedefi, Et Ve Balık Kurumu çalışanlarının toplu iş sözleşmesi haklarına engel olmak değil,

fiili ve hukuki gerçekliğin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Et ve Balık Kurumu çalışanlarının özgür iradeleriyle sendika

seçme haklarını serbestçe kullanmaları ile anayasal haklarını savunmaktır. 
  

Baskı ve tehditlerle Et ve Balık Kurumu işçilerinin sendika seçme özgürlüğüne müdahale edenlerin, hukuku 

yok sayarak yaratmak istedikleri oldu bittilere geçit vermemek, başta üyelerimiz olmak üzere, inandığımız 

savunduğumuz tüm hukuki ve demokratik değerler adına yerine getirmemiz gereken bir sorumluluktur.  
  
            O nedenle de gerçeklerin ortaya çıkması, hukukun ve adaletin yerini bulması için yargı nezdinde itirazda 

bulunulacak, üyelerimizin hakları sonuna kadar takip edilecektir. 
  
            Saygılarımızla. 
 
Etiketler:  ET VE BALIK KURUMU , Öz gıda-iş , TEKGIDA-İŞ 

25 Kasım 2009 tarihinde saat 00.01’den itibaren seferde bulunan trenlerin etkileneceği bildirilerek bu tarihte 
uçak ve trenle seyahat edecek yurttaşlar uyarıldı. 
 
Kamu emekçisinin yapacağı bir günlük iş bırakma eylemine verilen destek her geçen gün artıyor  

© Uçaklar uçmayacak, tren ve vapurlar çalışmayacak, okullarda eğitim verilmeyecek, vergi toplanmayacak.
Hastanelerde acil dışında hasta bakılmayacak. Velilerin de çocukları okula göndermemeleri bekleniyor. 
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BAŞKANLAR KURULU (TEKEL KONULU)ANKARA&acute;DA TOPLANDI.. / Haber 

Memur sendikalarının, Sendikalar Yasası, ILO ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ve
hükümetin hak gaspı nedeniyle yapacakları bir günlük iş bırakma eyleminin tarihi yaklaştıkça sendikalara verilen
destek de artıyor. Mağduriyet yaşanmaması için hekimler, acil hastaların dışında hasta gelmemesini isterken,
veliler de çocukları okula göndermeme hazırlığı içinde. Başta KESK ve Kamu-Sen’e bağlı sendikalar olmak üzere 
pek çok memur sendikasının katılacağı eylemin etkili olması bekleniyor.  

KESK Genel Başkanı Sami Evren, “Uyarı Grevi” yapılması kararlaştırılan 25 Kasım 2009’da uçakların uçmayacağı, 
tren ve vapurların çalışmayacağı, okulların eğitim vermeyeceği, vergi toplanmayacağını belirterek “Velilerle
dayanışma içerisine gireceğiz. Kısacası, kamunun vermiş olduğu tüm hizmetler durdurulacak” dedi.  

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da toplugörüşme sürecinde tarafların eşit koşullarda masaya 
oturmasının sürekli engellendiğini, AKP’nin sürekli olarak memurların haklı taleplerini görmezden geldiğini 
savundu.  

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Yunus Akıl, Sendikalar Yasası, ILO ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ve hükümetin yaptığı hak gaspları nedeniyle 25 Kasım’da
trenlerin çalışmayacağı, uçak seferlerinin aksayacağı konusunda yurttaşları uyardı.  

Akıl, bu yıl 8.’si yapılan toplugörüşmeler sonucunda mali konular başta olmak üzere hiçbir kazanımın elde
edilemediğini belirterek hak gasplarının yaşandığını kaydetti.  
 
TÜRK-İŞ ŞUBELER PLATFORMU’NDAN DESTEK 

  

Türk-İş Şubeler Platformu bir duyuru yayımlayarak; krizin bedelinin yoksul halka ve emekçilere ağır bir şekilde
ödettirilmesine son verilmesini, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, sağlık ve eğitim
hizmetinin piyasalaştırılmasının durdurulmasını, tüm işçi ve emekçilere insanca yaşanacak ücret verilmesini, fazla
çalışmaya son verilmesini, personel ihtiyacının acilen ve kadrolu istihdamla giderilmesini, 4-B, 4-C, taşeron,
memur ayrımına son verilmesini, toplu görüşme ve yüzdelik  

zamlar yerine toplusözleşme ve grev hakkına yasal güvence isteyen kamu emekçilerinin, sadece kendilerini değil,
tüm işçi ve emekçileri ilgilendiren bu taleplerin hayata geçirilmesi için üretimden gelen güçlerini kullanarak 25
Kasım’da greve çıkacaklarını hatırlatarak destek vereceklerini dile getirdi. Açıklamada, Türk-İş Şubeler
Platformu’nda yer alan şubeler olarak, kamu emekçilerinin 25 Kasım’da yapacakları grevi sahipleniyoruz ve kamu 
emekçilerinin yanında olacağız” denildi. 

 
Etiketler:  4-B , 4-C , Kamu emekçisi , KESK Genel Başkanı Sami Evren , memur ayrımı , taşeron , Türk-İş Şubeler 
Platformu , Uyarı Grevi 
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Tarihi : 01.12.2009 10:39:50  
 

TEKEL&acute;DE KAZANAN TEKGIDA-İŞ / Haber Tarihi : 01.12.2009 10:35:15  
 

      TEKGIDA-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI ( TEKEL KONULU ) ANKARA’DA YAPILDI 

Tekel Yaprak Tütün İşletmeleriyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi 

Tekgıda-İş Başkanlar Kurulu TEKEL Şube Başkanlarının katılımıyla 16.11.2009 tarihinde Tekgıda-İş Ankara Bölge 
Binasında toplanarak özelleştirme kapsamındaki Tekel Yaprak Tütün işletmelerinin kapatılması ve burada çalışan 
işçilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

İlgili şube başkanlarından oluşturulan bir komisyon ilgili temaslar ve eylem planı için çalışmalarına başladı. 

Gelişmeler ve eylem kararları en kısa sürede üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

 
Etiketler:  ANKARA , BAŞKANLAR KURULU , TEKEL , TEKGIDA-İŞ 

TEKEL işçilerinin Tekgıda-İş'de örgütlenebileceği mahkeme kararıyla kesinleşti.  
 
Hak-iş'in başvurusuyla Çalışma Bakanlığı TEKEL'in gıda işkolunda olmadığına karar vermişti Hak-İş'in TEKEL'in 
Gıda İş Kolunda olmadığı yönündeki itirazı sonrası İstanbul 6. İş Mahkemesi verdiği kararda TEKEL'in gıda iş 
kolunda olduğunu belirtti.  
 
Mahkemenin bu kararı sonrası TEKEL'de yıllardır yetkili olan Tekgıda-İş Sendikası yeniden yetkili konuma geldi. 
 
Hak-İş'e bağlı Birlik Orman-iş Sendikasının TEKEL'in gıda iş kolunda olmadığı yönünde başvurusu üzerine 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Orman İş Sendikasının itirazını kabul ederek TEKEL'in gıda iş kolunda 
olmadığını, 17 Nolu iş koluna yer aldığı kararını verdi.  
 
TEKEL'de örgütlü bulunan Tekgıda-İş Sendikası ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu kararına itiraz 
ederek olayı yargıya taşıdı.  
 
BAKANLIĞIN KARARI İPTAL EDİLDİ  
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen TEKEL'in 17 No'lu işkoluna girdiğine dair "işkolu tespit 
kararı" aleyhine Tekgıda-İş Sendikasının açtığı dava, İstanbul 6. İş Mahkemesince karara bağlandı. 10.11.2009 
tarihli duruşmada, 2009/358 esas sayı ve 10.11.2009 sayılı kararla mahkeme, Birlik Orman-iş Sendikasının itirazını 
reddederek TEKEL'in gıda iş kolunda yer aldığı kararı verdi.  
 
Tekgıda-İş, "Hak-İş'in ve Çalışma Bakanlığı'nın oyunu bağımsız yargı tarafından bozulmuştur" dedi.  
 
Türk-İş Rize İl temsilcisi ve Tekgıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı 1. Nolu Şube Başkanı Ziya 
Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'Hak-İş'in ve Çalışma Bakanlığının oyununu bir kez daha bağımsız yargı 
bozmuştur. Çaykur'da da oyun bozulacaktır' dedi. 
  
'HAK-İŞ'İN OYUNU BOZULACAK' 
  
Aksoy açıklamasında; " Bu karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hukuku tanımayan, taraflı ve sadece 
sendikamızı ve üyelerimizi zarara uğratmak amacıyla sergilediği siyasi tutumunun, bağımsız yargıdan geri 
döndüğünü göstermesi açısından ibret vericidir.  
 
TEKEL'de çalışan emekçi kardeşlerimiz yaklaşık 9 ay gibi bir süredir Hak-İş'in yalanları sonucu sendikasız kaldı.  
 
Hak-İş, bunun hesabını nasıl verecek? Buna benzer bir oyun da bölgemizde oynanmak istenmektedir. Hak-İş, 
Çaykur çalışanları ve yöre halkı üzerinde bin bir çeşit baskı ve entrikalarla oyun oynamakta.  
 
İşçi kardeşlerimizle birlikte bu oyuna gelmeyerek Hak-İş'e gereken cevabı verdik.  
 
Bizim işçi kardeşlerimizle et ve tırnak gibi bütün oluşumuzu taramayacaklarını anladıklarında, çeşitli masa başı 
oyunlarıyla üye sayılarını arttırma yoluna gittiler. Ama yinede bu oyunları Çaykur'da tutmadı, başaramadılar. 
Çaykur üzerinde oynanmak istenen bu oyunu yüce yargının bozacağına olan güvencimiz tamdır.  
 
TEKEL'de olduğu gibi Çaykur'da da haklı olan tarafın Tekgıda-İş Sendikası olduğunu hep birlikte göreceğiz" 
dedi.   
 
Kaynak: BİRGÜN GAZETESİ 

 
Etiketler:  Bölge Başkanlığı , Çalışma Bakanlığı , Gıda İşkolu , Hak-iş´in Oyunu , Tekel işçileri , Tekgıda-İş 
Sendikası , Türk-İş Rize 
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İŞSİZLER ORDUSUNA İKTİDAR İŞKENCESİ / Haber Tarihi : 01.12.2009 11:55:22  
 

BAŞARISIZ ekonomi politikalarıyla halkın alım gücünü düşüren, ‘teğet’ geçen kriz yönetimiyle işsizler ordusuna 
rekor kırdıran AKP, yine de parsayı toplamayı başardı. Çalışanların işsiz kaldığı takdirde yararlanması için kurulan 
İşsizlik Sigortası Fonu, AKP’nin kaynağı haline geldi. Fondan ödenek alma şartlarını ağırlaştıran AKP, işsizliğin 
tarihi rekorlar kırdığı dönemde bile işsizlerin sadece yüzde 8’ine para ödedi. 
 
Parayı istediği gibi kullanıyor 
FONDA biriken kaynağı istediği gibi kullanan AKP sayıları milyonla ifade edilen işini kaybedenlere para 
vermemek için, şartlarda değişikliğe yanaşmıyor. Sendikaların, bu yöndeki baskılarına boyun eğmeyen AKP; GAP 
projesi, kara yolu yapımı ve alt yapı harcamaları için fonun 42 milyar liraya varan bütçesini kullandı. İşsizlik 
Sigortası Fonu ise işsizlerin yüzde 92’sine tek kuruş bile para ödemedi. 

 
AKP iktidarı işsizlik parasına da göz dikti! 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlerin sadece yüzde 8.14’ü para alabiliyor. AKP hükümeti, fonu  
dilediği gibi kullanmak için işsizlerin ödenekten yararlanma şartlarını kolaylaştırmaya yanaşmıyor 

 
İşsizler, devletin memur alımlarında umutla sınava giriyorlar. Kayseri’de okullara alınacak 137 temizlik 
görevlisi için binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. 

 
İşsiz kalanların yararlanabilmesi için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçilerin sadece yüzde 8.14’ü 
yararlanabiliyor. Fondan para alan işsizlerin oranının artmamasının sebebi ise, ödenekten yararlanma şartlarının 
ağır oluşu. Sendikaların, işsizlerin fondan yararlanma şartının hafifletilmesi isteğine karşılık hükümet buna 
yanaşmayı kabul etmiyor. GAP projesi, karayolu yapımı ve alt yapı harcamaları için fonun 42 milyar liraya varan 
bütçesini kullanan AKP hükümeti, bundan sonra da yeni harcama kalemleri oluşturma düşüncesini taşıyor. 

 
279 bin 258 işsiz para alabildi 
Türkiye İş Kurumunun verilerine göre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 279 bin 258 işçi, işsizlik ödeneği alabildi. Bu 
sayı işsizlerin sadece yüzde 8.14’ünün işsizlik ödeneğinden faydalanabildiğini gösteriyor. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun işsiz sayısına ilişkin verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren bazı sendikalar ve meslek örgütleri, 
fondan yararlanabilen işsiz sayısı oranının daha da düşük olduğunu savunuyor. 

 
Sendikalar şartları ağır buluyor 
İşçi ve işveren konfederasyonları, hemen her platformda İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşullarının 
kolaylaştırılması ve ödeme miktarının artırılmasına yönelik taleplerini gündeme getiriyor. Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve 
TİSK, fondan yararlanma koşullarının zor olduğu, ödeme miktarının yetersiz kaldığı bir ortamda fon 
kaynaklarının başka amaçlarla kullanılmasını eleştiriyor. İşçi konfederasyonları, özellikle ekonomik kriz ortamında 
fondan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasını, ödeme miktarlarının “insanca yaşamaya yetecek” düzeye 
çıkarılmasını talep ediyor. 

 
Yararlanma koşulları 
İşsizlik ödeneğinden ortalama 6 ay yararlanılabiliyor. İşsizlik ödeneği miktarı, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini 
geçemiyor. İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul şöyle: 
* Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödemek. 
* İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru sürekli 120 gün prim ödemek. 
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KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN! / Haber Tarihi : 27.11.2009 09:03:21  
 

* Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51. maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona 
ermiş olması.  

 
Etiketler:  AKP iktidarı , Ekonomi politikaları , işini kaybedenler , İşsizlik Sigortası Fonu , Türkiye İstatistik 
Kurumu , Türkiye İş Kurumu 

Toplumsal kültür ve değerlerimiz içinde çok önemli bir yer tutan Kurban Bayramının üyelerimize, emekçilere ve 
halkımıza, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyoruz. 

  
Ülkece barış, huzur ve umuda en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, geleneksel değerlerimizin en 
önemlilerinden olan Kurban Bayramı’nın temsil ettiği anlam ve duygular eşliğinde, dostluk ve kardeşlik 
getirmesini temenni ediyoruz. 
  
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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YENİ; 2821 ve 2822 NUMARALI KANUNLARIN TASLAK METNİ / Haber Tarihi : 
27.10.2009 09:24:10  

 

KAMU ÇALIŞANLARININ UYARISI... / Haber Tarihi : 25.11.2009 12:17:13  
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun yeni taslak metnini araştırmacıların ve ilgili kişilerin 
yararlanması için sitemize koyduk  aşağıdaki ilğili linklere tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

 
Etiketler:  2821 , 2822 , ÇALIŞMA BAKANLIĞI , KANUN , SENDİKALAR KANUNU , TASLAK , TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ 

           KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR 

      Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü 

Birleşmiş Milletler 1981 yılında Genel Kurulunda aldıkları kararla 25 Kasım gününü Uluslararası Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü ilan etti. 

Kadına yönelik şiddet uluslararası sözleşmelerle korunan evrensel insan hakları ihlali sayılır ve bu ihlal, bireylerin 
güvenlik hakkının, en yüksek standartta fiziksel ve manevi sağlığa sahip olma hakkının doğrudan ihlali anlamına 
gelmektedir. 

Kadına yönelik şiddet, herhangi bir gelenek, görenek, din, kültür ve politik iktidarla mazur gösterilemez ve temel
insan hakları ihlali olarak tanınmalıdır. 

Türkiye' de oldukça yaygın olan aile içi şiddet ve töre cinayetlerini önlemek konusunda yetersiz kalınmaktadır. 
Alınan tedbirlerin ve politikaların acilen gözden geçirilmesi ve yeni, köklü düzenlemelerle bu yaranın üzerine 
gidilmelidir. 

Kadınların sosyal ve ekonomik düzeylerini yükseltecek kamusal politikalar ve hizmetler bu tedbirlerin başında 
gelmelidir. 

Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak ve bu alanda mücadele etmek toplumsal bir görevdir. Sendikalar 
''örgütlü güç'' olma sorumluluğuyla bu mücadelede en ön saflarda yerini almalıdır. 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR / Haber Tarihi : 25.11.2009 11:49:23  
 

Tekgıda-İş Sendikası olarak toplumsal barışın toplumun şiddetten ve her türlü ayrımcılığın önlenmesinden 
geçtiğine inanıyoruz ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Gününde bir 
kez daha kadına yönelik her türlü şiddete mücadelede ön saflarda yer alacağımızın altını çizmek istiyoruz. 

  

 
Etiketler:  KADIN , ŞİDDET 

Türkiye'de oldukça yaygın olan aile içi şiddet ve töre cinayetleri önlemek konusunda yetersiz kalınmaktadır. Alınan

tedbirlerin ve politikaların acilen gözden geçirilmesi ve yeni ve köklü düzenlemelerle bu yaranın üzerine gidilmelidir. 

Kadınların sosyal ve ekonomik düzeylerini yükseltecek kamusal politikalar ve hizmetler bu tedbirlerin başında gelmelidir. 

Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak 

  

  

Tekgıda-İş Sendikası olarak toplumsal barışın toplumun şiddetten ve her türlü ayrımcılığın önlenmesinden geçtiğine

inanıyoruz ve 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Gününde bir kez daha kadına

yönelik her türlü şiddete mücadelede ön saflarda yer alacağımızın altını çizmek istiyoruz. 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR 

  

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü 

  

Birleşmiş Milletler 1981 yılında Genel Kurulunda aldıkları kararla 25 Kasım gününü Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete

Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü ilan etti. 

 Kadına yönelik şiddet 
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ALMANYA GIDA SENDİKASI NGG ve FRANSA TARIM ve GIDA FEDERASYONU FGA-
CFDT TOPLANTILARI / Haber Tarihi : 24.11.2009 14:06:42  

 

uluslararası sözleşmelerle korunan evrensel insan hakları ihlali sayılır ve bu ihlal, bireylerin güvenlik hakkının, en yüksek

standartta fiziksel ve manevi sağlığa sahip olma hakkının, işkence, aşağılayıcı, insanlık dışı muamele yasağının ve yaşam

hakkının doğrudan ihlali anlamına gelmektedir.  

 

Kadına yönelik şiddet , herhangi bir gelenek, görenek, din, kültür ve politik iktidarla mazur gösterilemez ve temel insan 

hakları ihlali olarak tanınmalıdır.  

  

 
Etiketler:  Dayanışma Günü , Şiddete Karşı Mücadele , Tekgıda-İş Sendikası 

         12-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa
Türkel ve Dış İlişkiler Danışmanı Burcu Ayan Almanya ve Fransa Gıda Sendikalarını ziyaret 
edip ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek üzere toplantılar düzenlemiştir. Almanya ve 
Fransa Gıda sendikaları ile resmi düzeyde gerçekleştirilen bu ilk toplantılar hem sendikalar 
arası dayanışmayı artırmak hem de Almanya-Fransa-Türkiye ve AB ilişkileri açısından son 
derece verimli geçmiştir.  

Almanya Dortmund ve Düseldorf’da gerçekleştirilen toplantılarda iki ülke 
sendikaları arasında ortak örgütlü bulunulan işyerleri ve işçilerine yönelik 
gerçekleştirilecek çalışmalar ve kurulacak dayanışma ağının yanısıra ortak eğitim projeleri 
üretme ve her iki ülkede de sendika yönetici ve üyelerine yönelik eğitim olanaklarının 
sağlanması görüşülen başlıca konular olmuştur.  

Toplantılarda her iki ülkenin sendikal işleyişleri ve yasal süreçleri hakkında karşılıklı 
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1969&acute;DAN BU YANA EN BÜYÜK EYLEM / Haber Tarihi : 24.11.2009 13:57:38  
 

bilgi alışverişinde bulunulmuş, gelecekte gerçekleştirilecek ortak projelerin altyapısı 
atılmıştır. Almanya’da diğer işkolu sendikaları olan IG Metal ve Ver.di ile de biraraya 
gelinmiştir. IG Metal’e ait Avrupa’nın en büyük sendikal eğitim merkezi ziyaret edilmiş ve 
eğitim gören sendika üyeleri ile sohbet toplantısında Türkiye’nin sendika ve işçi haklarının 
yanısıra politik ve ekonomik yapısı da tartışılmıştır.  

1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye kutlamalarına Almanya’dan katılacak heyetin 
hazırlıklarının ve Türkiye’deki sürecin konuşulduğu bir diğer sohbet toplantısında çeşitli 
sivil toplum örgütleri, dernek ve sendika yetkilileri ile biraraya gelinmiş ve 1 Mayıs 2010’u 
Avrupa Başkenti olan İstanbul’da dayanışma içinde kutlama isteği dile getirilmiştir.  

Fransa Gıda ve Tarım Sendikası FGA-CFDT’nin Vannes’da düzenlenen Kongresine 
davet edilen sendikamız adına Genel Başkanımız Mustafa Türkel Kongre’nin 2. gününde 
konuşma yapmış ve Türkiye’nin AB üyelik süreci ile sendikalar arası dayanışmanın 
önemine vurgu yaparak Fransa sendikasının Türkiye’nin AB üyeliğine destek veren 
kararına teşekkür etmiştir. (Konuşma metnine ekte ulaşabilirsiniz) 

Fransa Gıda ve Tarım sendikası ile de Türkiye’de örgütlü Fransız sermayeli işyerleri 
ile her iki ülkede de ortak örgütlü bulunulan çok uluslu şirketlerde dayanışma ağı 
kurulması ve karışıklı bilgi alışverişinin sağlanıp eğitim de dahil işçi lehine her türlü ortak 
çalışmanın yürütülmesi kararı alınmıştır. 

  

  

 
Etiketler:  AB , ALMANYA , ALMANYA GIDA SENDİKASI , FGA-CFDT , FRANSA , FRANSA TARIM GIDA 
FEDERASYONU , MUSTAFA TÜRKEL , NGG , TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 

“Okullarda eğitim duracak. Hastanelerde acil servis dışında hizmet verilmeyecek. Trenler işlemeyecek. 
Vergi daireleri vergi toplamayacak. Yerel yönetimlerde her türlü hizmete ara verilecek.” 
 
Yarın. 
 
Yarın kamu kesimi çalışanları, memurlar eylem yapacak. Türkçesi, greve gidecek. KESK (Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu) önderliğinde.  
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Dün KESK Başkanı Sami Evren’le konuşuyorum. Yarın okullarda, trenlerde, hastanelerde, kısaca memurların 
çalıştığı kurumlarda neler olacağını Evren yukardaki sözlerle anlatıyor. 
 
Türkiye’de iki milyon 338 bin memur var. Sami Evren, “eyleme iki milyondan fazla çalışanın katılacağını tahmin 
ediyoruz” diyor. 
 
Yarın, KESK için iddialı bir gün. 
 
TÖS EYLEMİ 
 
1969 TÖS eylemi. TÖS, Türkiye Öğretmenler Sendikası. Dönemin en etkin sendikası. Kırk yıl önce, 1969’da 
Türkiye çapında dillere destan bir eylem yapıyor. 
Evren’in söylediği gibi, yarın bu kadar geniş çapta eylem gerçekleşirse,  bu kırk yıldan sonra Türkiye’de yaşanan 
en büyük eylem olacak. Eğer, kamu kurumlarında çalışanlar eyleme katılırsa. 
 
Neden eylem? Sami Evren: 
 
“Başbakan Erdoğan bize söz verdi, kamuda çalışanlar da, sendikalı işçi gibi aynı haklara sahip olmalı, dedi. Ama, 
bu sözler doğrultusunda hiç adım atılmadı. Biz ücretler üzerinden tasarı yapmıyoruz. Biz, kamu çalışanları için 
toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmasını istiyoruz. Hükümet bunu vermiyor, biz de eyleme gidiyoruz.” 
 
Çalışanların sorunlarını çözmek üzere, Uzlaştırma Kurulu var. Üyelerini hükümet atıyor. Buna rağmen, hükümet 
kurulun aldığı kararları bile geri çeviriyor. Bu da,  
KESK’de bardağı taşırıyor. 
 
AİHM KARARI 
 
Memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı isteğinin hukuksal dayanağı var. KESK’in taleplerini haklı kılıyor. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 12 Kasım 2008 tarihli kararı. 
 
Belediyelerle sendika arasında yapılan sözleşme gereği, belediyeler çalışanlara ek ücret ödüyor. Sayıştay 
sözleşmeden doğan ek ücretin belediyelerden geri alınmasını istiyor. Olay mahkemeye yansıyor. Mahkeme 
Sayıştay’ı haklı buluyor. 
 
KESK de AİHM’e gidiyor. AİHM, Avrupa Konseyi ve bu mahkemeye taraf olan ülkelerden örnekler vererek, şu 
karara varıyor: 
“Türkiye’de hükümet kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkını tanımalıdır”. 
 
Hükümet itiraz ediyor, ancak büyük jüri kararı onaylıyor. Yarınki eylemin hukuki temelinde AİHM’in bu kararı var.
 
Son dakikada hükümet engellemez ise, kağıt üstünde durumun özeti bu. 

 
Etiketler:  AİHM KARARI , Avrupa Konseyi , kamu kesimi , KESK , TÖS EYLEMİ 
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TUZLA&acute;DA 129. ÖLÜM / Haber Tarihi : 24.11.2009 13:42:30  
 

İŞTE MEMURUN 2010 ZAMMI / Haber Tarihi : 24.11.2009 13:06:25  
 

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ YAŞAMIN YİTİRDİ  
 
Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki Çeliktrans Tersanesi Geleş Gemi Taşeron şirketinde boyacı olarak çalışan Mahmut 
Altınöz yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdi.  
 
Altınöz'ün yaşamını yitirmesiyle tersanelerde hayatını kaybeden işçi sayısı 129'a yükseldi.  
 
DiSK'e bağlı Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Cem Dinç, Altınöz'ün dün saat 12.00 sıralarında yüksekten düşüp 
yaşamını yitirdiğini belirtirken tersanelerde ölüm ve zulmün işçilerin yakasını bir türlü bırakmadığını kaydetti 

  

 
Etiketler:  ÖLÜM , TERSANE , TUZLA 

2010 yılı bütçesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 
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Yeni bütçeye göre, memur maaşlarına ocak ayında yüzde 2,5; haziran ayında da yüzde 2,5 olmak üzere toplam 
yüzde 5 oranında zam öngörülüyor. 
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi. 

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 5 ZAM 
 
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 döneminde aylık 
gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak 
aylık katsayı 0,057314, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,76177, yan 
ödeme katsayısı 0,018172 olarak uygulanacak. 
 
  

 
Sözleşmeli personelin ücret tavanı 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 
döneminde 3.008 Türk Lirası olarak uygulanacak. 
 
Buna göre, memur maaşlarına ocak ayında yüzde 2,5; haziran 
ayında da yüzde 2,5 olmak üzere toplam yüzde 5 oranında zam 
öngörülüyor. 
 
2 ÇOCUK İÇİN VERİLEN AİLE ÖDENEĞİNDE SINIR KALDIRILDI 
 
Kabul edilen bir başka önergeyle, kamu kurum ve kuruluşlarında 
özürlü personel açığının giderilmesine katkıda sağlamak 
amacıyla, özürlü personel ataması istisna olarak tasarıya eklendi. 
 
Bir başka önergeyle, bugüne kadar 2 çocuk için verilen aile 
ödeneğinde sınır kaldırıldı. 
 
15 Ocak 2010 tarihinden itibaren memurlara çocuk için 
verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, sayı sınırlaması dikkate 
alınmayacak. 

Bugüne kadar 1 milyon 690 bin çocuk için ödenmekte olan aile 
yardımından, yeni düzenlemeyle 740 bin çocuk için daha 
verilecek. Aile yardımı 0-6 yaş arası çocuk için 28 lira, 6-18 yaş çocuk için ise 14 lira ödenecek. 

EMEKLİ PERSONELE TAZMİNAT TUTARI 

Kabul edilen önergeyle, emekli personele 500 lira olarak ödenmekte olan tazminat tutarı, 750 liraya 
çıkarıldı. 

 
Etiketler:  2010 YILI BÜTÇESİ , BÜTÇE KANUNU , MEMUR GREVİ , MEMUR MAAŞLARI , MEMUR ZAMMI 

 MEMUR YARIN GREVDE

Kamu-Sen ve KESK’in çağrısıyla 
yarın 5 konfederasyona bağlı 
çalışan yaklaşık 2.5 milyon 
memur, ‘uyarı grevi’ne çıkacak. 
Trenlerin çalışmayacağı, acil 
servisler dışında sağlık 
hizmetlerinin verilmeyeceği grev 
sırasında eğitim de aksayacak.  
 
Türkiye Kamu-Sen ve KESK’in yanı 
sıra Birleşik Kamu-İş, BASK ve 
HAKSEN üyelerinin de katılacağı 
eylem nedeniyle vatandaştan 
anlayış ve destek bekleyen memur, 
hükümetin dikkatini yüzde ‘2.5 artı 
2.5’luk zamdan grevli, toplu 
sözleşmeli sendika hakkına 
kadar pek çok sıkıntıya çekmeyi 
amaçlıyor. 
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GREV ÖNCESİ HÜKÜMETE SON UYARI / Haber Tarihi : 24.11.2009 12:45:17  
 

TAKSİM Hill Otel'de düzenlenen basın toplantısına KESK Genel Başkanı Sami Evren, DİSK Genel Başkanı Süleyman 
Çelebi, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker, TTB Genel Başkanı
Gencay Gürsoy, İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ertem, Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah 
Aysu, katıldı.  
 
Toplantıya İstanbul Milletvekilli Ufuk Uras, DTP, SDP, EMEP, Halkevleri, ÖDP ve TKP temsilcileri de destek verdi. 
  
EVREN: BAŞLANGIÇ OLACAK 
  
KESK Genel Başkanı Sami Evren "Toplam iş gücü içerisinde emekçilerin çok az bir oranı sendikalı olabiliyorsa, o
ülkede demokrasi defolu demektir" dedi. 
 
Kamuya ayrılan kaynağın azalması nedeniyle son yıllarda vatandaşların hizmet alımlarında sıkıntı yaşandığını 
aktaran Evren, kendilerini de ilgilendiren bu greve vatandaşların destek olmalarını istedi. Hükümete de seslenen
Evren, "Hükümetin bu eylemi doğru değerlendirmesini umuyorum. Eğer bunu doğru algılamazlarsa 25 Kasım 
daha büyük eylemlerin başlangıcı olacak" uyarısında bulundu.  
 
ÇELEBİ: DAYANIŞMA SAĞLAYACAĞIZ  
 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de, sendika olarak örgütlü oldukları tüm işyerlerinde greve destek 
vereceklerini belirtti. Hükümetin arkasına muhalefeti de alarak başka gündemler yaratmaya çalıştığını 
vurgulayan Çelebi, "Tüm emekçileri ilgilendiren bu mücadeleye herkes destek vermelidir, çünkü buradan 
yaratılacak ortak dayanışma kamu emekçileri ve işçiler açısından başarıya ulaşmak için esastır" dedi.  
 
TÜRKEL: DESTEK VERECEĞİZ 
 
Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker ise "Tüm emekçileri ilgilendiren bu greve üretimi durdurarak destek 
vereceğiz, umarım grevle verilmek istenen mesajı hükümet doğru okur" şeklinde konuştu.  
 
İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras da, Çarşamba günü Meclis'te genel kurul toplantısına katılmayarak
greve destek vereceğini söyledi.   
 
Kaynak BİRGÜN Gazetesi 
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BAĞIMSIZ YARGI, SİYASET OYUNUNU BOZDU! KARAR / Haber Tarihi : 23.11.2009 
14:03:11  

 

 
Etiketler:  Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu , DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi , İstanbul Eczacılar 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haka , KESK Genel Başkanı Sami Evren , TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı , 
TTB Genel Başkanı Gencay Gürsoy , Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türker 

İSTANBUL 6. İŞ MAHKEMESİ, YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİNİN, SENDİKAMIZIN İŞKOLUNDA OLDUĞUNA 
KARAR VERDİ! 

Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TTA. A.Ş.) ve bağlı işletmeleri için Birlik
Orman-iş Sendikası’nın başvurusu üzerine, 17 No’lu işkoluna girdiğine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından verilen “işkolu tespit kararı” aleyhine Sendikamızın açtığı dava, İstanbul 6. İş Mahkemesi’ne 
görülmeye devam edilmiş ve 10.11.2009 tarihli duruşmada, 2009/358 esas sayı ve 10.11.2009 sayılı kararla
Sendikamızın haklılığına karar verilerek, TTA. A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin 04 Numaralı Gıda
işkoluna girdiğinin tespiti talebimiz mahkemece kabul edilmiştir. Sözkonusu karar metni sitemizde
yeralmaktadır.. 

 Temyiz yolu açık olmak üzere verilen bu karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hukuku tanımayan,
taraflı ve sadece sendikamızı ve üyelerimizi zarara uğratmak amacıyla sergilediği siyasi tutumunun, bağımsız 
yargıdan geri döndüğünü göstermesi açısından ibret vericidir. 

 Sendikamız, başından beri haklılığını ve bağımsız yargıya güveninin tekrarlamıştır. Anayasal sisteme ve bağımsız 
yargıya olan inancımız doğrultusunda, sistemi siyasi vesayet altına almaya çalışan yanlı uygulamalarla 
mücadeleye devam edilecektir. 
 
Kararın metnini okumak için aşağıdaki PDF simgesine tıklayınız 

 
Etiketler:  Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü , İş Mahkemesi , TTA , Tuz , Tütün , Tütün Mamulleri 
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SENDİKALAR , DİNÇER&acute;İ ELEŞTİRDİ / Haber Tarihi : 24.11.2009 11:24:59  
 

ANKARA - TÜRK-İŞ, TİSK, HAK-İŞ ve DİSK'ten yapılan ortak açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer 
Dinçer'in yaklaşımının çatışma kültürünün ifadesi olduğu" öne sürüldü. 

TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu, TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, HAK-İŞ Başkanı Salim Uslu ve DİSK Başkanı 
Süleyman Çelebi imzasıyla yapılan ortak basın açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in 
İŞKUR 5. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "sendikalara yönelik haksız, yersiz ve eleştiri boyutunun ötesinde 
sözler sarf ettiği, sendikaları 'sorumsuzluk ve vizyonsuzluk'la suçladığı" kaydedildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bakan Dinçer, sendikalara yönelik 'kendi örgüt çıkarlarını düşündüğü, yeni vizyon geliştirmediği, ILO ve AB 
normlarını gözetmediği, halkın sorunlarının çözümünde sorumluluk almadığı' ve benzeri yaklaşımlarıyla esasen 
sendikaları tanımadığını, faaliyetlerini bilmediğini ortaya koyduğu gibi, önyargılarla davrandığı izlenimi vermiştir. 
Oysa bu yaklaşım diyalog kültürüne hiçbir şekilde hizmet etmemektedir. 

İşçi ve işveren sendikalarının değişken ve dinamik endüstri ilişkilerinin farkındalığıyla evrensel ilkelere uyum 
konusunda ne denli duyarlı olduğuna, ülke ve çalışanlar yararına gerektiğinde ne kadar sorumlu ve özverili 
davrandığına Sayın Bakan'ın selefleri ve kendi partisinden olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları en yakın 
tanıktır. 

İşçi ve işveren sendikalarının gündeme getirdiği eleştiriler ve çok sayıda yeni öneri aslında bir vizyon ürünüdür. 

Sayın Bakan bu eleştiri ve önerilerden yararlanmak yerine işçi işveren sendikalarını suçlayıcı bir üslup ile yıllardır 
kurmaya çalıştığımız diyaloğun kurumsallaştırılması çabalarını görmezden gelmiştir. Bu üslup hem eleştiri 
boyutunun ötesindedir, hem de yapıcı olmaktan öte önyargılı bir çatışma kültürünün ifadesidir. 

Bütün çabamız, çalışma hayatının kalitesini artırmaya yönelik olmasına karşın Sayın Bakan'ın bu günkü üslubunu 
üzüntüyle karşıladığımızı belirtiyor, Sayın Bakan'dan kamuoyu önünde sarf ettiği bu sözlere, yine kamuoyu 
önünde açıklık getirmesini bekliyoruz." 

Kaynak: Dünya Gazetesi 

 
Etiketler:  İŞKUR , Ömer Dinçer , TİSK , Tuğrul Kudatgobilik , TÜRK-İŞ 
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İŞSİZLİK TOPARLANMAYA ENGEL / Haber Tarihi : 20.11.2009 15:17:04  
 

OECD’ye göre, ekonomi derin çöküşten Asya’nın önderliğinde çıkıyor ama sonuca ulaşmak zor olacak 
 
OECD raporuna göre, Türk ekonomisinin iyileşeceğine yönelik güven sürerse, yatırımlar ve toparlanma hızlanır.
Ancak makroekonomik politikanın güvenilirliğine ilişkin belirsizlikler yükselirse toparlanma adımları 
yavaşlayabilir. Özel tüketime karşı en güçlü rüzgâr işsizlik.  

Ekonomi Servisi - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dün açıkladığı Ekonomik Görünüm 
Raporu’nda küresel ekonominin yaşadığı derin çöküşten Asya’nın önderliğinde çıktığını, ancak toparlanmanın
gelişmiş ülkeler genelindeki yüksek işsizlik ve kamu borçları nedeniyle sekteye uğrayacağını belirtti. Raporda
küresel büyüme beklentisi yukarı çekilerek 2010 için yüzde 2.3’ten yüzde 3.4’e yükseltildi.  

Türkiye büyümede şampiyon olabilir  

Yılda iki kez yayımlanan ekonomik görünüm raporunda, ABD’de GSYH büyümesinin 2010’da yüzde 2.5, Avro 
bölgesinde yüzde 0.9, olacağı tahmin edildi. Türkiye’nin bu yıl yüzde 6.5 küçüleceği, gelecek yıl yüzde 3.7,
2011’de ise yüzde 4.6 büyüyeceği belirtildi. Rapora göre Türkiye reel GSYİH artışında, 2011-2017 arasındaki altı 
yıllık dönemde yılda ortalama yüzde 6.7 büyüyecek ve OECD ülkeleri arasında “şampiyon” olabilecek. Ancak
riskler de yok değil. Raporda şu uyarıda bulunuldu: “Eğer küresel toparlanma daha güçlü olur ve Türk 
ekonomisinin iyileşeceğine yönelik güven sürerse, yatırımlar hızlanabilir ve toplam talep daha güçlü bir
şekilde artabilir. Eğer aksi yönde, makroekonomik politikanın güvenilirliğine ilişkin belirsizlikler yükselir
ya da ekonominin uluslararası rekabet gücü zayıflarsa, toparlanma yavaşlar.”  

Raporda Türkiye ile ilgili yer alan saptamalar şöyle:  

* Ekonomi politikasını oluşturanlar, reel faiz oranları ve risk priminde azalışa olanak sağlayan yatırımcı güveni 
iyileşmelerini korumalılar.  

* Negatif üretim boşluğu büyüktür ve fiyatlar ile cari işlemler dengesini baskılamıştır.  

* Emek piyasasındaki gelişmeler özel tüketim için güçlü bir “karşı rüzgâr” oluşturuyor. Toplam tarım dışı
istihdam 2009’un ilk altı ayında yaklaşık yüzde 4 düştü, kayıtlı sanayi istihdamı ise yüzde 10 geriledi. Ortalama 
işsizlik oranı kentlerde yüzde 16’ya ulaştı. Tüketici güveni, yazın hafifçe düştü. İş âlemi güveni de benzer görünüş 
sergiledi.  

* Dış sipariş beklentileri eylül ayında, küresel toparlanmaya ilişkin olumlu haberleri de yansıtarak iyileşme

Sayfa 322 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



KRİZ KADINLARI İŞE KOŞUYOR / Haber Tarihi : 20.11.2009 14:26:05  
 

gösterdi fakat ihracatçılar dış piyasalarda rekabet kaybına uğradıklarını ve bu baskının TL’deki son
değerlenmeyle birleştiğini belirtiyor. İmalat firmalarının çoğunluğu gelecek dönemdeki yatırımlarını azaltmayı 
planlıyor. 

 
Etiketler:  ABD , Emek piyasası , GSYH , GSYİH , OECD raporu , Tüketici güveni , Türk ekonomisi 

On binlerce ev kadını daralan aile bütçesini kurtarmak için temizliğe ve bakıcılığa başladı 

Bahçeşehir Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre, o güne kadar evin ekmeğini getiren erkekler işsiz kalmaya
başlayınca iş kadınlara düştü. Her ay daha fazla kadın, evin geçimini sağlamaya çalışıyor.  

Ekonomi Servisi - Kriz yüzünden erkekler işlerinden olurken hayat şartları vasıfsız kadınları çalışmaya zorluyor. 
Her gün giderek daha fazla kadın, genellikle kayıt dışı işlere yönelerek, onun bunun evine temizliğe gitmek,
bakıcılık yapmak ya da evde yaptıkları şeyleri bir yerlerde satmak gibi yollarla geçimlerini sağlamaya çalışıyor.  

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) araştırmasına göre, TÜİK’in 
tanımıyla kadınlar arasında “kendi hesabına çalışan”ların sayısındaki artış, krizin bizzat kendisinden 
kaynaklanıyor.  

BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Direktör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal-Kolaşin ve
Araştırmacı Mehmet Alper Dinçer’in bulgularına göre Aralık 2007 ile Aralık 2008 döneminde erkek istihdamı 
160 bin kişi azalırken, kadın istihdamı 250 bin arttı. Küresel kriz ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik
koşullar dikkate alındığında erkek istihdamındaki düşüş şaşırtıcı olmadı. Ancak kadın istihdamındaki artış, 
doğrudan doğruya krizin getirdiği koşullardan kaynaklandı.  

Kadın istihdamındaki yıllık artışın ezici çoğunluğu (243 bini), hizmet sektöründe gerçekleşti. Bu artışın
çoğunluğunu oluşturan 136 bini de kendi işlerini yaratanlardan, TÜİK’in tanımıyla “kendi hesabına
çalışanlardan” oluşuyor. Bu durum kadınların önemli bir bölümünün evlere temizlik işlerine gitmek, bakıcılık 
yapmak, evde ürettikleri malları satmak gibi ekonomik faaliyetlere giriştiklerine işaret ediyor.  

Kadın istihdamındaki artışın Temmuz 2008’i takip eden dönemde hızlandığı gözlemleniyor. Bu durum, “ek
çalışan etkisi”nden kaynaklanıyor. Bu kavram, o zamana kadar işgücüne katılmayan ama çalışabilir durumda
olan bireylerin, hanehalkı gelirindeki fiili ya da olası düşüşü telafi etmek için işgücü piyasasına girmelerini 

Sayfa 323 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



İŞSİZLER FONDAN YARARLANAMIYOR / Haber Tarihi : 20.11.2009 09:48:22  
 

tanımlıyor. Bu saikle hareket edenlerin bir bölümü iş bulup çalışmaya başlarken, bir bölümü de işsiz olarak kayda 
geçiyor.  

Sanayide kadın istihdamı ise sadece 12 bin kişilik artış gösterebildi. Bunda, Haziran 2008’den itibaren yeni işe 
giren kadınların sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacak olmasının payı olduğu tahmin ediliyor.  

  

Kriz kadınları işe koşuyor 
 
Etiketler:  Bahçeşehir Üniversitesi , BETAM , ev kadını , TÜİK 

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, ağustos ayında işsizlerin ancak yüzde 8'i yararlanabildi 
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, işsizlere ve işsizlik ödeneğinden yararlananlara ilişkin ağustos ayı verileri, bu
konudaki kapsam sorununun büyüklüğünü ortaya koydu. 
 
Türkiye İstatistik Kurumunun işsizlikle ilgili ağustos sonuçlarıyla, işsiz sayısının yüzde 13,4'lük oranla 3 milyon 
429 bine ulaştığı belirlendi. 
 
Türkiye İş Kurumunun verilerine göre ise ağustos ayında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 279 bin 258 işçi, işsizlik 
ödeneği alabildi. 
 
Verilere göre, işsizlerin ancak yüzde 8,14'ü işsizlik ödeneğinden yararlanabildi.  
 
Türkiye İstatistik Kurumunun işsiz sayısına ilişkin verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne süren bazı sendikalar ve 
meslek örgütleri, fondan yararlanabilen işsiz sayısı oranının daha da düşük olduğunu savunuyor. 
 
İşçi ve işveren konfederasyonları, hemen her platformda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşullarının
kolaylaştırılması ve ödeme miktarının artırılmasına yönelik taleplerini gündeme getiriyor. 
 
Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK, fondan yararlanma koşullarının zor olduğu, ödeme miktarının yetersiz kaldığı bir
ortamda fon kaynaklarının başka amaçlarla kullanılmasını eleştiriyor. 

Sayfa 324 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



ET VE BALIK KURUMU&acute;NDA YAPILAN YETKİ TESPİTİ GERÇEĞİ 
YANSITMAMAKTADIR. SENDİKAMIZCA İTİRAZ EDİLECEKTİR / Haber Tarihi : 
19.11.2009 10:23:45  

 

 
İşçi konfederasyonları, özellikle ekonomik kriz ortamında fondan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasını, 
ödeme miktarlarının ''insanca yaşamaya yetecek'' düzeye çıkarılmasını talep ediyor. 
 
YARARLANMA KOŞULLARI 
 
İşsizlik ödeneğinden ortalama 6 ay yararlanılabiliyor. İşsizlik ödeneği miktarı, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini 
geçemiyor.  
 
İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul şöyle: 
 
-Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödemek. 
 
-İş akdinin feshedildiği tarihten geriye doğru sürekli 120 gün prim ödemek. 
 
-Hizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 51. maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş 
olması. 
 
-Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesi ile işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunması. 
 
Bu şartları taşıyanlardan 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün, 1080 
gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süreyle işsizlik ödeneği ödeniyor. 

 
Etiketler:  , DİSK , Hak-İş , İşsizlik Sigortası , TİSK , Türk-İş , Türkiye İstatistik Kurumu , Türkiye İş Kurumu 

           Sendikamız ET ve BALIK KURUMU Genel Müdürlüğü ve bağlı işletmelerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu 
temsil ettiği için 02.12.2008 tarihinde yetki tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat etmiştir.  

  
            Bakanlık yaptığı inceleme sonucunda yapmış olduğu 11 Kasım 2009 tarihli tespitinde başvuru tarihi itibarıyla 

işyerinde 713 kişi çalıştığı ve sendikamızın 298 üyesi olduğu gerekçesiyle talebimizi reddetmiş, buna mukabil, Öz 

gıda-iş Sendikasının 380 üyesi olduğu gerekçesiyle lehine tespit yapmıştır. Herşeyden önce bilinmelidir ki, yetki 

tespiti bir “yetki belgesi” değildir ve toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için yeterli değildir. O nedenle yetki tespit 

belgesini, “yetki belgesi” gibi yansıtan Öz gıda-iş açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır.  
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25 KASIM&acute;DA HAYAT DURACAK / Haber Tarihi : 19.11.2009 09:01:25  
 

  
            Bakanlık tarafından yapılan bu tespit, hukuki ve fiili gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Zira: 
  
1-Yetki için başvuru yapıldığı 02.12.2008 tarihinde Sendikamızın üye sayısı 363 olduğu halde, üye sayımız 298 

olarak gösterilmiştir. Üyeliğe ilişkin tüm yasal belgeler bu rakamın hatalı olduğunu göstermektedir. 
  
2- Aynı tarihte yetki başvurusu yapan Öz gıda-iş’in tespit için esas alınması gereken bu tarihte üye sayısı 

sendikamızdan daha düşüktür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı 

bakanlık yetkililerinin yoğun baskı ve sürgün tehditleri altında sendikamızdan istifa ettirilen, ancak 2821 sayılı Kanun 

gereği, yetki başvurusu yapılan 02.12.2008 tarihi itibarıyla sendikamıza üye kabul edilmesi gereken işçileri de Öz 

gıda-iş’in çoğunluk hesabına dahil etmiş, böylelikle rakamsal gerçekleri çarpıtarak, haksız yere Öz gıda-iş lehine 

tespit yapmıştır. Yapılan işlem açıkça kanuna aykırıdır. 
  
3- Yine Bakanlığın çalışan işçi sayısında da maddi hata yaptığı ve sayıyı 35 kişi düşük gösterdiği ve bunu da 

sendikamızın üye sayısından düştüğü anlaşılmaktadır.  
  
            Gerçek şu ki, bu olay bizim için daha önce gördüğümüz filmin tekrarından başka bir şey değildir. ÇAYKUR 

çoğunluk yetkisinde Öz gıda-iş’in 4 binler civarında olan üye sayısını kağıt üzerinde 7 binlere taşıyan Bakanlık, aynı 

kurguyu şimdi de Et ve Balık Kurumu için yapmıştır. 
  

Bütün bu hukuki ve maddi yanlışlıklar nedeniyle hem Öz gıda-iş Sendikası lehine hem de Sendikamızın 

aleyhine yapılan tespitlere yargı nezdinde itiraz edilecektir. 
  

Sendikamızın hedefi, Et Ve Balık Kurumu çalışanlarının toplu iş sözleşmesi haklarına engel olmak değil,

fiili ve hukuki gerçekliğin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Et ve Balık Kurumu çalışanlarının özgür iradeleriyle sendika 

seçme haklarını serbestçe kullanmaları ile anayasal haklarını savunmaktır. 
  

Baskı ve tehditlerle Et ve Balık Kurumu işçilerinin sendika seçme özgürlüğüne müdahale edenlerin, hukuku 

yok sayarak yaratmak istedikleri oldu bittilere geçit vermemek, başta üyelerimiz olmak üzere, inandığımız 

savunduğumuz tüm hukuki ve demokratik değerler adına yerine getirmemiz gereken bir sorumluluktur.  
  
            O nedenle de gerçeklerin ortaya çıkması, hukukun ve adaletin yerini bulması için yargı nezdinde itirazda 

bulunulacak, üyelerimizin hakları sonuna kadar takip edilecektir. 
  
            Saygılarımızla. 
 
Etiketler:  ET VE BALIK KURUMU , Öz gıda-iş , TEKGIDA-İŞ 

 

25 Kasım 2009 tarihinde saat 00.01’den itibaren seferde bulunan trenlerin etkileneceği bildirilerek bu tarihte 
uçak ve trenle seyahat edecek yurttaşlar uyarıldı. 
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Kamu emekçisinin yapacağı bir günlük iş bırakma eylemine verilen destek her geçen gün artıyor  

© Uçaklar uçmayacak, tren ve vapurlar çalışmayacak, okullarda eğitim verilmeyecek, vergi toplanmayacak.
Hastanelerde acil dışında hasta bakılmayacak. Velilerin de çocukları okula göndermemeleri bekleniyor. 

Memur sendikalarının, Sendikalar Yasası, ILO ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ve
hükümetin hak gaspı nedeniyle yapacakları bir günlük iş bırakma eyleminin tarihi yaklaştıkça sendikalara verilen
destek de artıyor. Mağduriyet yaşanmaması için hekimler, acil hastaların dışında hasta gelmemesini isterken,
veliler de çocukları okula göndermeme hazırlığı içinde. Başta KESK ve Kamu-Sen’e bağlı sendikalar olmak üzere 
pek çok memur sendikasının katılacağı eylemin etkili olması bekleniyor.  

KESK Genel Başkanı Sami Evren, “Uyarı Grevi” yapılması kararlaştırılan 25 Kasım 2009’da uçakların uçmayacağı, 
tren ve vapurların çalışmayacağı, okulların eğitim vermeyeceği, vergi toplanmayacağını belirterek “Velilerle
dayanışma içerisine gireceğiz. Kısacası, kamunun vermiş olduğu tüm hizmetler durdurulacak” dedi.  

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da toplugörüşme sürecinde tarafların eşit koşullarda masaya 
oturmasının sürekli engellendiğini, AKP’nin sürekli olarak memurların haklı taleplerini görmezden geldiğini 
savundu.  

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Yunus Akıl, Sendikalar Yasası, ILO ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması ve hükümetin yaptığı hak gaspları nedeniyle 25 Kasım’da
trenlerin çalışmayacağı, uçak seferlerinin aksayacağı konusunda yurttaşları uyardı.  

Akıl, bu yıl 8.’si yapılan toplugörüşmeler sonucunda mali konular başta olmak üzere hiçbir kazanımın elde
edilemediğini belirterek hak gasplarının yaşandığını kaydetti.  
 
TÜRK-İŞ ŞUBELER PLATFORMU’NDAN DESTEK  

  

Türk-İş Şubeler Platformu bir duyuru yayımlayarak; krizin bedelinin yoksul halka ve emekçilere ağır bir şekilde
ödettirilmesine son verilmesini, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, sağlık ve eğitim
hizmetinin piyasalaştırılmasının durdurulmasını, tüm işçi ve emekçilere insanca yaşanacak ücret verilmesini, fazla
çalışmaya son verilmesini, personel ihtiyacının acilen ve kadrolu istihdamla giderilmesini, 4-B, 4-C, taşeron,
memur ayrımına son verilmesini, toplu görüşme ve yüzdelik  

zamlar yerine toplusözleşme ve grev hakkına yasal güvence isteyen kamu emekçilerinin, sadece kendilerini değil,
tüm işçi ve emekçileri ilgilendiren bu taleplerin hayata geçirilmesi için üretimden gelen güçlerini kullanarak 25
Kasım’da greve çıkacaklarını hatırlatarak destek vereceklerini dile getirdi. Açıklamada, Türk-İş Şubeler
Platformu’nda yer alan şubeler olarak, kamu emekçilerinin 25 Kasım’da yapacakları grevi sahipleniyoruz ve kamu 
emekçilerinin yanında olacağız” denildi. 

 
Etiketler:  4-B , 4-C , Kamu emekçisi , KESK Genel Başkanı Sami Evren , memur ayrımı , taşeron , Türk-İş Şubeler 
Platformu , Uyarı Grevi 
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İŞSİZLİK VE BÜTÇE AÇIĞI HIZLA TIRMANIYOR  / Haber Tarihi : 18.11.2009 11:40:03 
 

Ekonomide gidişatta ana gösterge olarak sanayi üretiminin izi sürülürken, sanayide iyileşme olup olmadığının
nabzı sanayiden alınırken, daralmanın sonucu olan işsizlik tırmanışı ve daralan bütçe gelirlerinin getirdiği büyük
açıklar, enkaz madalyonunun öteki yüzünde yatıyorlar. Bu iki göstergede hiçbir iyileşme yok ve bu iki gösterge 
sokaktaki insanı doğrudan etkiliyor. İstihdam alanları açılmadıkça haneye gelir girmiyor, tencere kaynamıyor,
bütçenin gelir hanesine vergi girmedikçe de sosyal harcamalar kesilmeye, açıklar borçla kapatılmaya ve faturası, 
alt-orta sınıflara ek bir yük olarak binmeye devam ediyor.  

Ağustos 2009’a ait işsizlik verileri, marttan bu yana görülen ve esas olarak tarım, turizm, inşaat gibi mevsimsel 
istihdam yaratan sektörlerden kaynaklanan, göreli iyileşmenin sonuna geldiğini gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 
13.4 olarak belirlendi. Bu, neredeyse 3.5 milyon resmi işsiz demek... Bir de sayılmayan işsizler var. Yani, 
umudunu kaybetmiş, iş aramaktan yorulmuş olanlar… Onların toplamı da 1 milyon 860 bin. Sayılmayan işsizleri
resmi işsizlerle topladığınızda gerçek işsiz sayısı 5.3 milyona, işsizlik oranı da yüzde 19’a çıkıyor… Tarımı 
dışarıda tutup büyük işsizler fotoğrafına bakıldığında, işsizlerin yüzde 97’sinin tarım dışında olduğu ve resmi 
tarım dışı işsizlik oranının yüzde 17’yi bulduğu görülebiliyor.  

İşsizlik, özellikle kadınlar ve gençler kesiminde daha büyük dert olmaya devam ediyor. Yaşları 15-24 arasında 
olan gençler arasında işsizlik oranı yüzde 23, tarım dışında ise genç işsizliği yüzde 29… Bu, her 100 gençten
30’unun işsiz olması demek ki, korkunç ve ürkütücü bir oran.  

26.3 milyonu 15 yaşın üstünde olan kadın nüfusumuzda işgücüne katılma oranı yüzde 27… Yani 
çalışabileceklerin 12 milyonu, ev kadını, ev kızı… İş pazarına çıkan kadınlardan, tarım dışında işsiz kadınların
oranı yüzde 24’e yakın (erkeklerde yüzde 15)…  

Resmi olarak 1 milyon, sayılmayanlarla birlikte 2 milyon işsiz kadın var…  

AKP iktidarının kâbuslarından biri yüzde 15’e doğru katılaşan, kemikleşen işsizlik iken, diğeri, iflahı zor bütçe
açığı. Bu yıl başında 10 milyar TL olarak öngörülen bütçe açığı 10 ayda 43 milyar TL’yi buldu, yıl sonunda da 
63 milyar TL’yi bulması bekleniyor. Bütçede gelirler, ekonomideki yüzde 7’ye doğru giden daralma sonucu 
yerinde sayarken, hatta enflasyon dikkate alındığında reel olarak yüzde 5’in üstünde azalırken harcamalar 
şimdiden cari fiyatlarla yüzde 21 artmış durumda. Bu reel olarak yüzde 25’in üzerinde artış demek. Sonuç, bütçe
açığının yüzde 785 büyümüş olması!..  

Yılın ilk 10 ayında bütçe harcamaları 38 milyar TL’nin üstünde artmış. Bu yüzde 21 artış demek… Ne oldu da 
harcamalar bu kadar büyüdü? Ekonomi bu kadar daralırken bütçe harcamaları nereye yapıldı?  

***  

Bütçedeki harcamanın bileşimine bakıldığında 38 milyar TL’lik artı harcamanın yüzde 45’inin sosyal güvenlik
açıklarına yapıldığı görülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun artan tensikatların da etkisiyle prim gelirleri azalıyor,
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BATAN BANKALARIN BİLANÇOSU / Haber Tarihi : 18.11.2009 11:41:26  
 

prim tahsilatları düşüyor, alacaklar birikiyor ve SGK şemsiyesi altındakilere verilen maaş-yardım ve hastane
masrafları artıyor. Dolayısıyla cari transferlerin en önemli kalemini, ilk 10 aydaki toplamı 48 milyar TL’ye ulaşan 
SGK harcamaları oluşturuyor. Sağlıkta Dönüşüm adı altındaki AKP iktidarının sağlık fiyaskosunun sonucu bu…  

Bütçe harcamalarında ortaya çıkan ikinci önemli kalemi faiz harcamaları oluşturuyor. Devletin borç stoku 450 
milyar TL’ye tırmanırken faiz giderleri şimdiden 50 milyar TL’ye ulaştı. Bu yılın ilk 10 ayında yapılan 38 milyar
TL’lik artı harcamanın yüzde 18’ini faizler oluşturuyor. Böylece, SGK ve faiz, artmış harcamalardan üçte ikiye
yakın pay alırken eğitime yapılan artı harcama yüzde 11’de, sağlığa yapılan harcama yüzde 3’te kalıyor.  

Akıntıya karşı durulup radikal bir müdahalede bulunulmaz ise SGK enkazı ve hızla artan faiz yükü, en büyük kara
delikler olmayı sürdürecekler ve önümüzdeki yıllarda da bütçe kaynaklarını yutmaya devam edecekler…  

  

  

  

mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr  

 
Etiketler:  BÜTÇE AÇIĞI , EKONOMİDE GİDİŞAT , GENÇ İŞSİZLİĞİ , İŞSİZLİK , İŞSİZLİK ORANI 

31 Ocak’ta görevi bırakacak olan TMSF Başkanı Ertürk, 90 milyar liralık batık operasyonunun hesabını vermek 
amacıyla oluşturulan projenin tanıtımında fona yönelik suçlamalardan yakındı.  

Ekonomi Servisi - TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, 1994’ten 2003’e kadar olan dönemde batan bankalara 30 
milyar doların kaynak olarak aktarıldığını, faizleri ile birlikte bunun 50-65 milyar doları bulduğunu, son 6 yıllık 
dönemde de 18.5 milyar dolarlık kısmının tahsil edildiğini açıkladı. 31 Ocak 2010’da görev süresini dolduracak
olan Ertürk, bir anlamda bu sürenin hesabını içeren “Raf Temizliği Projesi”ni tanıtmak üzere düzenlediği basın
toplantısında yaptığı konuşmada, “Toplam maliyeti 30 milyara ulaşan bir kaynak bankalara aktarılmış 
durumda. Faiz oranlarının nasıl olacağı, hangi oranlarda uygulanacağı düzenine bağlı olarak 50 - 65
milyar dolar düzeyine ulaşmakta. En son Hazine’den kullandığımız kaynak Hazine tarafından fonun
borcu olarak kayıtlarımıza geçiyordu. Biz her zaman bu işlemin bir borçlandırma işlemi değil, kamu
kaynağının banka sistemini kurtarma işlemi olduğunu, dolayısıyla fonun borçlu olarak gösterilmesinin 
hukuki olarak doğru olmadığını düşündük. TMSF’nin borcu olarak gösterilen rakam bir yasayla 
kayıtlardan silindi. Bu çıkarılan rakam 90 milyar TL. Bu da yaklaşık 65 milyar dolara tekabül ediyor.
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SENDİKACILIKTA YENİ DÖNEM VE SARAÇHANE MİTİNGİ / Dr. Engin ÜNSAL 
TekGıda-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı / Haber Tarihi : 17.11.2009 10:54:12  

 

Çözümleme süreci bitmiş değil. Burada yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir gelir beklentisine sahibiz. 
Toplam 25 bankanın 5’i iflas ve tasfiye sürecinde. Bunların 3’ünün bankacılık lisansları iptal edildi” dedi.  

2002-2003 döneminde yönetimine el konulan Pamukbank ve İmar Bankası’nın toplam bilanço büyüklüğünün
zararı ve kamuya yarattığı yük bakımından el konan diğer bankaların toplamıyla eşdeğer olduğunu, 5020 yasayla 
başlayan sürecin İmar Bankası’nca tetiklendiğini söyleyen Ertürk, suçlamalarından yakındığı Toprak grubuyla ilgili
de, “Yaptığımız bütün ihaleler yargı denetiminden geçmekte. Lehimize bazı kararlar çıktı. Ama bu süreç
devam ediyor” dedi.  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  AHMET ERTÜRK , BANKA , BATIK OPERASYONU , RAF TEMİZLİĞİ PROJESİ , TMSF 

Türk-İş sendikacılıkta yüz ağartan yeni bir düzen kurulmasını istiyorsa, bunu Ankara’da masa başında oturarak 
yapamayacağını artık anlamış olmalıdır. İşçi hareketine yeni bir Saraçhane Mitingi gereklidir. Türk-İş; AKP’nin 
ciddiye almadığı Türk-İş’in ve işçinin gücünü AKP’ye kanıtlamalıdır.  

 AKP hükümeti AB üyelik sürecinde endüstriyel ilişkiler sistemimizde köklü değişiklikler yapmak ve sendikacılıkta 
yeni bir dönem başlatmak için düğmeye basmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar Kanunu ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu başlığını taşıyan iki ayrı yasa tasarısını TBMM’ye gönderilmeden önce, mutabakat 
sağlamak üzere, sosyal taraflara geçen hafta içinde göndermiştir. Daha sonra ikinci bir tasarı ile birincisinin bazı
hükümlerini değiştirmiştir. Tasarılar genelde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ve işveren örgütlerinin 
istemlerini yansıtan bir görünümdedir; ama aslında toplusözleşme sistemini kilitleyecek, işçi sendikalarını işlevsiz
ve etkisiz kılacak olumsuz hükümler taşımaktadır. 

Sendikalar Kanunu tasarısı işkolu, işyeri ve meslek sendikası, üst kuruluş olarak da Konfederasyon yanında 
Federasyon kurulmasını öngörmektedir (m.2). Üyelik aidatlarının kaynakta kesimi demek olan check-off sistemi
önce kaldırılmış, ikinci tasarıda yeniden muhafaza edilmiştir (m.20). Mevcut yasada var olan sınai kuruluşlara
ortak olabilme kaldırılıp, ticaret yasağı getirilmektedir (m.31). Aynı madde kapsamında, yürürlükte olan, 
“amaçları dışında faaliyette bulunamazlar” denerek getirilmiş olan sendikaların siyaset yapma yasağı ve yerel
meclislere, milletvekilliğine seçilenlerin sendikadaki görevlerinin sona ermesi şeklinde var olan hüküm
değiştirilmemiştir... Yönetici ücretlerine kısıtlama getirilerek ücret, yolluk ve her türlü ödeneğin tutarı en yüksek 
devlet memuru maaşının iki katını geçemeyeceği öngörülmektedir.(m.35). Sendikaların mâli denetimi yeminli
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mâli müşavirlerce yapılacak (m.37) ve sendikalar radyo ve televizyon istasyonu kurabilecektir (ek.m.1). Tasarı
bunların yanında 26, 27 ve 28. maddelerinde sendika yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri ve sendika özgürlüğü
konusunda çok önemli, yeni ve doğru hükümler de içermektedir. 

Toplu Sözleşme Kanunu tasarısı sendika üyesi olmadan sendikanın yaptığı sözleşmeden yararlanmak
isteyenlerin sendika üyesinin ödediği aidat kadar dayanışma aidatı ödemesini öngörüyor ama.. bu yararlanmada 
sendikanın onayını aramıyor (m.9). Aynı maddeye göre toplusözleşmeye, sendika üyesi olmayanlara, 
toplusözleşmenin uygulanmasını yasaklayan hükümler konamayacak. Toplusözleşme yapmaya; kurulu olduğu
işkolunda çalışan işçilerin %1’ini ve toplusözleşme kapsamına girecek işyeri ve işyerlerinde çalışanların yarıdan 
fazlasını üye yapmış sendikalar yetkili olacaktır (m.11). Grev oylaması ancak sendika tüzüğünde varsa
yapılabilecektir (m.33). Karar verilmiş veya uygulanmakta olan grev-lokavt, genel sağlık ve ulusal güvenlik 
nedenleri ile sürekli veya geçici olarak ilgililerin (yani grevden etkilenenlerin) veya Bakanlığın başvurusu üzerine,
yargı tarafından durdurulabilecektir (m.34). Hazırlanan tasarıda sendika üyeliği veya istifa aşamasında noter
zorunluluğuna, ayrıca grev yasaklarına değinilmemiştir. 

İşyeri sendikacılığı zararlıdır 

Sosyal taraflara sunulan bu tasarılar üzerinde sosyal tarafların bir mutabakata varmaları ve bu tasarıları özellikle 
işçi sendikalarının bu şekliyle kabul etmesi sendikacılığın intiharı olur. Bu tasarılar, anlayamadığımız bir nedenle, 
Türk sendikacılığını çıkmaz bir sokağa yönlendirmek, işlevsiz ve anlamsız kılmak istemektedirler. İşyeri ve meslek
sendikacılığı ülkenin gerçekleri ve sendikacılığın anlamı ile örtüşmeyen yeni bir tanımlamadır. Bu uygulama, eğer
gerçekleşirse, sendika sayısına tavan yaptıracak, işyerlerinde işverenlerin kurduracağı sarı sendikaları mantar gibi
çoğaltacak, meslek sendikacılığı da, eğer yapabilirlerse, aynı anda bir işyerinde birden çok toplusözleşmenin
uygulanmasının kapısını açacak ve işyerine karmaşa ve son derece sakıncalı iç çekişmeleri getirerek, işyerlerinde
çalışma barışını yok edecektir. Asıl önemli sorun, işyeri sendikalarıdır. İşverenler gerçek sendikacılığın getireceği 
parasal yüklerden kaçınmak için kendi işyerlerinde güvendiği sadık işçilere işyeri sendikası kurduracak; fakat bu
işyeri sendikasının işkoluna ki yüzde 1 barajını aşması asla mümkün olmayacak, dolayısıyla o işyerinde
toplusözleşme yapılamayacaktır. İşkolunda kurulu bir sendika da, işkolunda yüzde 1 üye kaydetme barajını aşsa 
bile, işyerinde çalışanların yarıdan fazlasını üye yapamayacağı için, o da o işyerinde sözleşme yapamayacaktır.
Böylece toplusözleşme sistemi kilitlenecek ve ülkemiz, toplusözleşme yapamayan sendikalar ülkesine 
dönüşecektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sendikal düzen yoktur ve olamaz da... Federasyon kuruluşu da,
sendikaların kafa ve kasa birliğini yok edeceğinden, ülkemiz için son derece sakıncalı bir kuruluş türüdür. 

Türk-İş’e düşen görev 

Öyle görünmektedir ki Konfederasyonların en büyüğü ve önemlisi olan Türk-İş kendi hazırlattığı ve son derece
olumlu ve gerçekçi olan sendikalar ve toplusözleşme yasa taslaklarını Çalışma Bakanlığı’na ve AKP hükümetine 
kabul ettirememiştir. İşte bu noktada Türk-İş’in tarihten ders alması ve toplusözleşme düzenini yok etmek, 
sendikaları kâğıttan kaplana dönüştürmek isteyen AKP önünde eğilmemesi gerekir. İşçi sınıfının tarihine
Saraçhane Mitingi diye geçen ve yakın zamana kadar sendikaların duvarlarını boydan boya kaplayan bu mitingin 
fotoğraflarını Türk-İş yöneticilerine hatırlatmak isteriz. 27 Mayıs yöneticileri, 1961 Anayasası’na sendika, grev,
toplusözleşme yapma haklarını koydurmuş fakat uzun bir süre bu yasaları çıkarmamıştır. 1961 yılı Aralık ayında 
48 sendikadan oluşan İstanbul Sendikalar Birliği ve Türk-İş Saraçhane’de bu yasaların çıkarılmasını isteyen bir 
miting düzenlemiş ve bu mitinge 300 bin işçi katılmıştır. İşçi sınıfının gücünü ve kararlılığını gören Hükümet, 274 
ve 275 sayılı yasaları çıkarmakta gecikmemiştir. 

Türk-İş sendikacılıkta yüz ağartan yeni bir düzen kurulmasını istiyorsa, bunu Ankara’da masa başında oturarak
yapamayacağını artık anlamış olmalıdır. İşçi hareketine yeni bir Saraçhane Mitingi gereklidir. Türk-İş; AKP’nin
ciddiye almadığı Türk-İş’in ve işçinin gücünü AKP’ye kanıtlamalıdır.  
 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 
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TEPKİLERE RAĞMEN ORDU YAĞ&acute;IN SATIŞINA ONAY / Haber Tarihi : 
17.11.2009 10:47:11  

 

Dr. Engin ÜNSAL Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı 

 
Etiketler:  AB üyelik süreci , AKP hükümeti , ILO , SARAÇHANE MİTİNGİ , Sendikalar Kanunu , TBMM , Toplu İş 
Sözleşmesi , Uluslararası Çalışma Örgütü 

FİSKOBİRLİK (FKB) yönetiminin, Ordu Yağ Sanayii’nin satışının onaylanması için topladığı genel kurul dün
toplandı. İşçilerin ve üreticilerin tepkisine rağmen Ordu Yağ Sanayii’nin satışına onay çıktı. Tüm Köy-Sen, Türk-İş, 
Emek Partisi ve Halk Evleri üyeleri, genel kurul devam ederken yaptıkları eylemle genel kurula tepki gösterdiler. 
 
Giresun FKB Tesisleri’nde toplanan genel kurul, dün sabah saat 10.00’da başladı.  
Genel kuruldan hayır kararı çıkması için Ordu’dan gelen işçiler ve üreticilerin önü polis tarafından kesildi.  
 
Üretici ve işçilerin FKB önüne gitmesini engellemek isteyen polise, işçiler ve üreticiler tepki gösterdiler. Bunun 
üzerine polis geri çekildi. FKB önünde “Soya satılamaz”, “Direne direne kazanacağız”, “Üreten biziz yöneten de
biz olacağız” sloganları atan işçiler, genel kurula tepki gösterdiler. Burada açıklama yapan Türk-İş Ordu 
Temsilcisi Selim Yöndem, satışın engellenmesi için delegelere ‘Hayır’ oyu kullanma çağrısında bulundu.  
 
İHANETİ UNUTMAYACAĞIZ 
 
Ordu Yağ’ın FİSKOBİRLİK’in temel direklerinden biri olduğunu söyleyen Yöndem, “İhanetinize sessiz
kalmayacağız” diye konuştu. “FİSKOBİRLİK’in kurtuluşu için Ordu Yağ Sanayii’nin satışının gerekliliğini iddia 
edenler bilsinler ki, bu yalana kargalar da güler. Oysa gerçek, FİSKOBİRLİK’i tümden yok etmenin ayaklarından 
biri olan Ordu Yağ Sanayii’nin satılmasıdır. Bu nedenle bizler, Ordu Yağ Sanayii’ne sahip çıkan işçiler ve üretici
köylüler olarak, satışa karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” diyen Yöndem, “Başka çare yok diyenlere
sesleniyoruz: Çare var. İşçi ve üretici temsilcilerini çağırarak ortak bir çözüm aradınız mı? ‘Biz yöneticiyiz, bizim
dediğimiz olur’ diyorsanız aldanıyorsunuz. İşçinin, köylünün malının geleceği hakkında ‘Biz yaptık oldu’ 
diyemezsiniz” diye konuştu.  
 
Genel kurul delegelerine ‘Yöneticilerin yanlışına ortak olmayın’ diye seslenen Yöndem, “Halkın malına sahip 
çıkın. Peşkeşe izin vermeyin. Sokakta başınız dik dolaşın” diye konuştu. FKB’nin geleceğini ortak tartışma ve 
çözüm bulma çağrısı yapan Yöndem, satışlar yaparak sorunların çözülemeyeceğini belirterek, Ordu Yağ’dan
sonra sıranın nereye geleceğini sordu.  
 

Sayfa 332 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



İŞTE ÇARPITILAN TABLO / Haber Tarihi : 18.11.2009 11:37:36  
 

İŞSİZE ARTIK UMUT DA YOK / Haber Tarihi : 17.11.2009 10:19:40  
 

İşçilerin ve üreticilerin tepkisine rağmen eylemden kısa bir süre sonra geçilen oylama sonucu, Ordu Yağ’ın
satışına onay verildi. Oylamadan 74 evet, 66 hayır, 42 de çekimser oy çıktı. (Ordu/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  Emek Partisi , FİSKOBİRLİK , FKB , Halk Evleri , Ordu Yağ , Tüm Köy-Sen , Türk-İş 

Gerçekler Erdoğan’ın sözlerini doğrulamıyor. “ABD’den tutun AB üyesi ülkelere kadar” Türkiye işsizlik 
oranlarındaki artış bakımından pek çok ülkeyi geride bırakıyor.  

MURAT KIŞLALI  

ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “İşsizliğin en az arttığı ülkeyiz” sözlerine karşın, Türkiye dünyanın
önde gelen 54 ülkesi içinde, 2007’ye göre 3.5 puanlık yükselme ile işsizliğin en fazla arttığı 11. ülke oldu.
Türkiye’nin işsizlik oranı 2007 ile Ağustos 2009 arasında yüzde 9.9’dan yüzde 13.4’e çıktı. Böylece Türkiye’deki 
işsizlik oranındaki artış Meksika, Kolombiya, Finlandiya, Rusya, Yunanistan, Filipinler, Polonya, İsrail, Pakistan, 
Mısır gibi ülkeleri geçti.  

Başbakan Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önceki gün açıklanan yüzde 13.4’lük işsizlik oranı 
rakamını “İşsizlik konusunda şu anda bakın biz dünyada artış noktasında en az artış gösteren ülke 
konumundayız. ABD’den tutun, AB üyesi ülkelere baktığınız zaman en az artış gösteren ülke
konumundayız” sözleriyle savunurken, Türkiye’nin işsizlik artışında dünyanın önde gelen 54 ülkesi arasında 11. 
sırada olduğunu ve krizin vurduğu ABD bir yana, AB ortalaması ile pek çok AB ülkesinin üstünde yer aldığını göz
ardı etti.  

The Economist dergisinde yer alan en son işsizlik oranı rakamları ile Dünya Bankası’nın 2007 işsizlik oranları 
verilerine göre 2007’den sonra işsizlik en fazla 12.3 puanlık artışla Estonya ile Letonya’da kaydedildi. Bu 
dönemde, 54 ülke içinde Letonya 28. sıradan 3. sıraya, Estonya 34. sıradan 4. sıraya yükseldi.  

 
Etiketler:  AB , ABD , İŞSİZLİK , İŞSİZLİK ORANI , TAYYİP ERDOĞAN 
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Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın işler düzelse bile işten çıkarılanların geri alınması zaman
alacak uyarısı yaptığı işsizlik verileri açıklandı. Şubat ayında yüzde 16.1’le rekor kırdıktan sonra düşüşe geçen
işsizlik oranı yeniden yükseldi. İşsiz sayısı 5 milyon 289 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 19.3’e yükseldi.  

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 927 bin kişi 
artarak 3 milyon 429 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı da geçen yıla göre 3.2 puan artışla yüzde 13.4 olarak 
belirlendi.  

Temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 12.8 seviyesindeydi. “İş aramayıp çalışmaya hazır olan” bir milyon 
860 bin kişi ile beraber işsiz sayısı 5 milyon 289 bin kişiye, işsizlik oranı da yüzde 19.3’e yükseldi.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması, 
“Temmuz-Ağustos-Eylül 2009” dönemini kapsayan ağustos sonuçlarına göre Ağustos 2009 döneminde
Türkiye’de çalışma çağındaki nüfus 873 bin kişi artarak 51 milyon 789 bin kişiye ulaştı.  

Bu nüfusun yüzde 49.3’üne denk gelen 25 milyon 537 bini işgücüne dahil kişilerden oluştu. İşgücüne dahil
olanların sayısı geçen yıla göre 967 bin kişi artmasına karşın istihdam edilenlerin sayısı sadece 40 bin arttı.  

İşsiz sayısı 927 bin kişi yükseldi. Böylece resmi işsizlik oranı yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik 
oranı 4.3 puanlık artışla yüzde 16.5, kırsal yerlerde ise 1.3 puanlık artışla yüzde 7.4 oldu.  

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, işler düzelse bile işten çıkarılanların geri alınmasının zaman
alacağı uyarısı yapmış, ekonomik toparlanmanın istihdam üretmeyen bir toparlanma olduğunu belirtmişti.  

  

HER 3 İŞSİZDEN BİRİ BİR YILDAN UZUN SÜREDİR İŞ ARIYOR 

TÜİK tarafından işsiz olarak kabul edilmemesine karşın “İş aramayıp çalışmaya hazır olan” sayısı da bir önceki
yıla göre 155 bin kişi artarak bir milyon 860 bin kişiye çıktı. Böylece bu kişilerin de dahil edildiği gerçek işsizlik 
oranı da bir yılda yüzde 16’dan yüzde 19.3’e yükseldi.  

Ağustos döneminde tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 192 
bin kişi azaldı. Böylece tarım dışı işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 4.1 puanlık artışla yüzde 17
oldu. Tarım dışı işsizlik oranı erkeklerde 3.8 puanlık artışla yüzde 15.1, kadınlarda ise 4.5 puanlık artışla yüzde 
23.6 olarak gerçekleşti.  

Bu dönemdeki işsizlerin profili ise şöyle:  

* Yüzde 69.3’ü erkek.  

* Yüzde 55’i lise altı eğitimli.  

* Yüzde 27.3’ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor.  

* Yüzde 30.8’i eş-dost vasıtasıyla iş arıyor.  

* 3 milyon 18 bin kişiye tekabül eden yüzde 88’i daha önce bir işte çalışmış.  

* İşsizlerin yüzde 24.3’ün çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 25’ini işten çıkarılanlar, yüzde 8.7’sini 
işyerini kapatan veya iflas edenler oluşturuyor.  
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BÜTÇE 10 AYDA 43.2 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ / Haber Tarihi : 17.11.2009 10:27:41  
 

 
Etiketler:  DEVLET BAKANI ALİ BABACAN , İŞSİZLİK , TÜİK 

Merkezi yönetim bütçesi, ekim ayında 2 milyar 421 milyon, ocak-ekim döneminde ise 43 milyar 232 
milyon lira açık verdi. 
 
Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı veriler şöyle oldu: Ekimde bütçeden geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41.2 artışla 
21 milyar 431 milyon lira harcama yapıldı. Faiz giderleri Ekim 2008’e göre, yüzde 135,1 oranında artarak 4 milyar 
731 milyon lira oldu. Faiz hariç giderler ise yüzde 26,8 artışla, 16 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe 
gelirleri yüzde 25.8’lik artışla 19 milyar 10 milyon lirayı buldu.Bunun 13 milyar 831 milyon lirası vergilerden geldi. 
Açık ise 2 milyar 421 milyon lira olarak belirlendi. Faiz dışı fazla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 oranında 
artışla 2 milyar 310 milyon lira olarak gerçekleşti. 
 
Ödenek eridi 
 
10 ayda 218 milyar 600 milyon lira harcama yapılırken, bunun 47 milyar 412 milyon lirasını personel harcamaları 
oluşturdu. Giderlerin geçen yılın 10 ayına göre yüzde 21 artış gösterdiği bu dönemde, bütçe ödeneklerinn de 
yüzde 84.4’ü kullanılmış oldu. Alt kalemler itibariyle faiz için 50 milyar 244 milyon lira, sağlık için 5 milyar 746 
milyon lira, tarımsal destekleme için de 3 milyar 913 milyon lira aktarıldı. 10 aylık dönemdi 43 milyar 351 milyon 
lira olan faiz harcamalarında yüzde 15.9 artış yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan transferler de geçen 
yıla göre yüzde 57.6 oranında artarak, 45 milyar 217 milyon liraya ulaştı. 
  
 Hedef yüzde 69 tuttu 
 
Ocak-ekim döneminde bütçe gelirleri de geçen yıla göre binde 2 oranında azalarak, 175 milyar 368 milyon lira 
olarak gerçekleşti. Bütçe gelirleri de geçen yıla göre binde 2 oranında azalarak, 175 milyar 368 milyon lira oldu. 
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BAŞKANLAR KURULU (TEKEL KONULU) ANKARA&acute;DA TOPLANDI / Haber 
Tarihi : 16.11.2009 15:21:29  

 

Bunun 139 milyar 164 milyon liralık bölümünü vergi gelirleri oluştururken, 10 ayda vergi tahsilatı binde 8 düştü 
ve bütçe hedefinin yüzde 68.9’u tutturuldu. 

Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  BÜTÇE , MALİYE BAKANLIĞI , MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ , SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

             TEKGIDA-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI ( TEKEL KONULU ) ANKARA’DA YAPILDI 

Tekel Yaprak Tütün İşletmeleriyle ilgili son gelişmeler değerlendirildi 

Tekgıda-İş Başkanlar Kurulu TEKEL Şube Başkanlarının katılımıyla 16.11.2009 tarihinde Tekgıda-İş Ankara Bölge 
Binasında toplanarak özelleştirme kapsamındaki Tekel Yaprak Tütün işletmelerinin kapatılması ve burada çalışan 
işçilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

İlgili şube başkanlarından oluşturulan bir komisyon ilgili temaslar ve eylem planı için çalışmalarına başladı. 

Gelişmeler ve eylem kararları en kısa sürede üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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TEKEL&acute;DE KAZANAN TEKGIDA-İŞ / Haber Tarihi : 13.11.2009 14:10:12  
 

TEKEL işçilerinin Tekgıda-İş'de örgütlenebileceği mahkeme kararıyla kesinleşti.  
 
Hak-iş'in başvurusuyla Çalışma Bakanlığı TEKEL'in gıda işkolunda olmadığına karar vermişti Hak-İş'in TEKEL'in 
Gıda İş Kolunda olmadığı yönündeki itirazı sonrası İstanbul 6. İş Mahkemesi verdiği kararda TEKEL'in gıda iş
kolunda olduğunu belirtti.  
 
Mahkemenin bu kararı sonrası TEKEL'de yıllardır yetkili olan Tekgıda-İş Sendikası yeniden yetkili konuma geldi. 
 
Hak-İş'e bağlı Birlik Orman-iş Sendikasının TEKEL'in gıda iş kolunda olmadığı yönünde başvurusu üzerine
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Orman İş Sendikasının itirazını kabul ederek TEKEL'in gıda iş kolunda
olmadığını, 17 Nolu iş koluna yer aldığı kararını verdi.  
 
TEKEL'de örgütlü bulunan Tekgıda-İş Sendikası ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu kararına itiraz
ederek olayı yargıya taşıdı.  
 
BAKANLIĞIN KARARI İPTAL EDİLDİ  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen TEKEL'in 17 No'lu işkoluna girdiğine dair "işkolu tespit
kararı" aleyhine Tekgıda-İş Sendikasının açtığı dava, İstanbul 6. İş Mahkemesince karara bağlandı. 10.11.2009
tarihli duruşmada, 2009/358 esas sayı ve 10.11.2009 sayılı kararla mahkeme, Birlik Orman-iş Sendikasının itirazını 
reddederek TEKEL'in gıda iş kolunda yer aldığı kararı verdi.  
 
Tekgıda-İş, "Hak-İş'in ve Çalışma Bakanlığı'nın oyunu bağımsız yargı tarafından bozulmuştur" dedi.  
 
Türk-İş Rize İl temsilcisi ve Tekgıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı 1. Nolu Şube Başkanı Ziya 
Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'Hak-İş'in ve Çalışma Bakanlığının oyununu bir kez daha bağımsız yargı 
bozmuştur. Çaykur'da da oyun bozulacaktır' dedi. 
  
'HAK-İŞ'İN OYUNU BOZULACAK' 
  
Aksoy açıklamasında; " Bu karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hukuku tanımayan, taraflı ve sadece
sendikamızı ve üyelerimizi zarara uğratmak amacıyla sergilediği siyasi tutumunun, bağımsız yargıdan geri
döndüğünü göstermesi açısından ibret vericidir.  
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BURGAZ&acute;IN LİSANSI İPTAL EDİLDİ, ŞİMDİ GÖZLER REKABET 
KURULU&acute;NDA / Haber Tarihi : 13.11.2009 12:00:56  

 

TEKEL'de çalışan emekçi kardeşlerimiz yaklaşık 9 ay gibi bir süredir Hak-İş'in yalanları sonucu sendikasız kaldı.  
 
Hak-İş, bunun hesabını nasıl verecek? Buna benzer bir oyun da bölgemizde oynanmak istenmektedir. Hak-İş, 
Çaykur çalışanları ve yöre halkı üzerinde bin bir çeşit baskı ve entrikalarla oyun oynamakta.  
 
İşçi kardeşlerimizle birlikte bu oyuna gelmeyerek Hak-İş'e gereken cevabı verdik.  
 
Bizim işçi kardeşlerimizle et ve tırnak gibi bütün oluşumuzu taramayacaklarını anladıklarında, çeşitli masa başı 
oyunlarıyla üye sayılarını arttırma yoluna gittiler. Ama yinede bu oyunları Çaykur'da tutmadı, başaramadılar.
Çaykur üzerinde oynanmak istenen bu oyunu yüce yargının bozacağına olan güvencimiz tamdır.  
 
TEKEL'de olduğu gibi Çaykur'da da haklı olan tarafın Tekgıda-İş Sendikası olduğunu hep birlikte göreceğiz"
dedi.   
 
Kaynak: BİRGÜN GAZETESİ 

  

 
Etiketler:  , Bölge Başkanlığı , Çalışma Bakanlığı , Gıda İşkolu , Hak-iş´in Oyunu , Tekel işçileri , Tekgıda-İş 
Sendikası , Türk-İş Rize 

TAPDK geçen ay Burgaz Rakı'nın alkollü içki satış ve dağıtım belgesini iptal etti. Rekabet Kurulu 
onay verirse Mey İçki lisansız da olsa şirketi alacak. Rakiplerinin gönlü 'normalleşme' adına onaydan
yana. 
  
Alkollü içecekler sektöründe Rekabet Kurulu'nun Burgaz Rakı ile ilgili kararı beklenirken, Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), geçen ay ilginç bir karara imza atarak Burgaz'ın alkollü içki satış ve 
dağıtım belgesini iptal etti. 
Ağustos 2009'da yapılan ihalede Mey İçki, Burgaz Rakı için 62.5 milyon TL teklif vermişti. Sektörde pazar 
payı bakımından lider olan Mey'in Burgaz'ı alıp alamayacağı Rekabet Kurulu sonrasında netleşecek. Rekabet
Kurulu'nun yılbaşına kadar kararını açıklaması bekleniyor. Rekabet Kurulu'nun kararı beklenirken, TAPDK 
internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 02.10.2009 
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tarihli Kurul kararı ile "Lüleburgaz'da bulunan Burgaz Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret AŞ, Burgaz Pazarlama
ve Ticaret Limited Şirketi ve Lüleburgaz ve Edirne de bulunan Trakya Pazarlama ve Dağıtım Limited 
Şirketlerinin "alkollü içki satış ve dağıtım belgesi" iptal edildi. Kurul kararının Burgaz AŞ ve Trakya AŞ'ye 
yaklaşık 20 gün önce gönderildiği öğrenildi.  
  
Mey geri adım atmayı düşünmüyor  
Böylece Burgaz Rakı'nın lisansı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolünde ve satış sürecindeyken
iptal edilmiş oldu. Bilindiği gibi TMSF, Burgaz Rakı ihalesini 5 Ağustos 2009 tarihinde yaptı. Mey İçki'nin
Burgaz için verdiği teklif 62.5 milyon TL. Ancak bu hesabın içinde Burgaz Rakı'nın lisansız bir şirket olma 
ihtimali yoktu. TAPDK'nın geçen ay aldığı iptal kararı ortaya ilginç bir tablo çıkardı. Mey İçki şu anda 
TMSF'den lisansız bir şirketi almak için teklif vermiş oldu.  
Lisansının iptal edilmesine rağmen Mey'in Burgaz'ı almaktan vazgeçmesi beklenmiyor. Daha önceki
açıklamalarda Mey'in Burgaz'a teklif vermesinin en büyük nedeni "haksız rekabetin ortadan kaldırılması"
olarak açıklanmıştı. Bu nedenle Mey'in sektörün büyüğü olarak Burgaz'ı alma ve sektörün disipline etme 
misyonundan vazgeçmesi beklenmiyor.  
Burgaz Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret AŞ ve Trakya Pazarlama ve Dağıtım Ltd. şirketleri adına yetki belgesi 
Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Hüseyin Gerçek adına alınmıştı. Burgaz
Pazarlama ve Dağıtım Limited Şirketi'nin ise alkollü içki dağıtım yetki belgesi şirket Genel Müdürü ve Burgaz
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Katnaş adına kayıtlıydı. Geçen aylarda Edirne, Lüleburgaz, İstanbul ve 
Manisa'da bulunan Burgaz ve Trakya AŞ'ye ait çeşitli depolarda yapılan baskınlar sonucu 1 milyondan fazla 
şişe 70 cl. Burgaz rakı, Burgaz Yaş üzüm ve 100 cl İstanblue votka markalı ürünlere 20 cl. bandrol 
yapıştırıldığı ve bu şekilde piyasaya sürülmek üzere olduğu tespit edilmişti. Şirket yöneticileri aleyhine de 
ceza davaları açılmıştı.  
Burgaz AŞ ve Trakya Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu üyeleri olan Sinan Katnaş ve Hüseyin Gerçek hakkında 
halen Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/356 Esas, Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesinin 
2009/823 Esas ve Eyüp Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/1065 ve Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesinin
2009/542 Esas sayılı dosyalarından açılan ceza davaları devam etmekte olup, Sanıklar hakkında 4733 Sayılı
yasa ve bandrol tebliğlerine aykırılık nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.  
  

  
Rakiplerin gönlü satıştan yana  
Rekabet Kurulu'nun kararı merakla beklenirken sektörün hemen hemen tüm oyuncularının Burgaz Rakı'nın 
Mey'e satışına sıcak baktığı öğrenildi. Sektörün en büyük oyuncusu olan Mey'in pazar payını daha da 
artırması ihtimaline karşın rakiplerinin bu görüşte olmasının en büyük sebebi ise "normalleşme." Burgaz'ın 
baskın ve mahkeme kararları ile de ispat edilen bazı usulsüzlüklerle sektörde haksız rekabet yaptığını öne
süren rakipleri, "Şu anda ortada olan tek talip Mey. Eğer satış olmaz da Burgaz ortada kalırsa sektördeki
sıkıntılar devam edecek. Burgaz'ın şartlı ya da şartsız satışına onay verilirse bu durumda usulsüzlükler
ortadan kalkar. Biz de eşit şartlarda rekabet edebiliriz. Eğer rekabet eşit koşullarda yaşanırsa zaten Burgaz'ın 
bu pazar payını koruması mümkün değil" diye konuşuyor.  
  

  
AHMET ERTÜRK 
Lisans iptalleri bizi  
zor duruma sokar  
TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, dün gerçekleştirilen finans zirvesinde lisans iptali ile ilgili Referans gazetesine
şu açıklamayı yaptı: "Evet böyle bir şey söz konusu. Henüz bize tebliğ edilmedi ama bunun duyumunu aldık. 
TAPDK'nın böyle bir kararı çıkmış. Bizde şu anda kamuya 'Bizim 80-90 milyon dolarlık bir varlığımızı
tehlikeye atmayın' diyoruz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer lisansı iptal edilirse biz de oldukça güç 
durumda kalırız tabii ki. Sonuçta biz üretimi devam ettiriyoruz, kârlı bir şekilde sürdürüyoruz şirketi." 
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Radikal fiyat hamlesinin ardından  
bandrolde usulsüzlük çıktı  
Batık Sümerbank'ın sahibi Hayyam Garipoğlu'na ait Burgaz Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret AŞ; 2004 yılında 
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 40 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. Burgaz, Tekel'in alkollü içkiler
bölümünün özelleştirilmesinden sonra yeni oyuncuların girdiği ve 25'e yakın rakı ve 5'in üzerinde votka
çeşidinin bulunduğu pazarda, üzerlerindeki ağır vergi yüküyle 22.5 TL'den başlayan 70cl'lik ürün fiyatlarını
19.90 TL'ye çekerek pazarını büyüttü.  
Burgaz Rakı'nın bu "radikal" fiyat hamlesi, rakipleri tarafından şüpheyle karşılandı. Bu fiyat politikasıyla 
satışlarını artıran Burgaz'ın pazardaki büyümesi, bandrol uygulamasının yürürlüğe girdiği 2007 yılından
itibaren ivme kazandı.  
Sektörün diğer oyuncuları, 70 cl'lik ürünlerin 19.90 TL'ye satılmasının mümkün olmadığını öne sürdüler ve
defalarca durumun incelenmesi için TAPDK ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu.  
Burgaz'ın ülke çapında çeşitli depolarında yapılan incelemelerde, çok sayıda 70 cl'lik şişenin bandrolünün 20 
cl'lik ürün gibi aktive edildiği ortaya çıktı. Bu olayların ardından Kırklareli, Manisa, Muğla, Kocaeli ve 
Nevşehir illerinde Cumhuriyet Savcıları, Burgaz AŞ aleyhine kamu davası açtı.  
TAPDK da 4733 sayılı kuruluş yasasının 8/8. maddesinin uygulanması, dolayısıyla Burgaz AŞ'nin ürünleri için 
gerçek kişiler adına alınan üretim, satış, dağıtım veya uygunluk belgelerini iptal etti. TAPDK'nın web
sitesinde 27 Ekim 2009 tarihinden itibaren, Burgaz Rakı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Katnaş ile Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Trakya Pazarlama ve Dağıtım Ltd. Şti. Müdürü Hüseyin Gerçek adına
düzenlenen belgelerinin kurul kararıyla iptal edildiği bilgisi yer aldı.  
  

  
Garipoğlu sahte belgeyle 
ihalenin iptalini istedi  
Önceki gün Milliyet gazetesinden yer alan bir habere göre son günlerin önemli konuları arasında olan "ıslak 
imzalı belge" tartışmasının bir benzeri de Sümerbank'ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu ile Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu (TMSF) arasında yaşanıyor. Haberde Garipoğlu'nun, Burgaz Rakı'nın ihalesinin iptal edildiğine
dair Fon Kurulu kararı bulunmasına rağmen, TMSF'nin ihaleyi iptal etmediğini iddia ederek İdare
Mahkemesi'ne başvurduğuna dikkat çekildi. 
İhalenin iptalini isteyen Garipoğlu'nun iddiası hakkında müfettiş incelemesi yaptıran TMSF ise belgenin
sahte olduğunu belirledi. TMSF, Garipoğlu hakkında "resmi evrakta sahtecilik" iddiasıyla suç duyurusunda
bulundu.  
Garipoğlu'nun resmi evrakta sahtecilik iddiasıyla hâkim karşısına çıkmasına yol açan gelişmeler, 5 Ağustos 
2009 günü gerçekleşen Burgaz Rakı'nın satış ihalesiyle başladı. İhaleyi 62.5 milyon dolara Mey İçki kazandı.
Satışın onaylanması için TMSF Fon Kurulu 13 Ağustos'ta toplandı. Ancak Fon Kurulu'nda iptal ve onay 
yönünde 3'e 3 oy çıktı ve karar alınamadı. Fon Kurulu 20 Ağustos 2009 günü bir kez daha toplandı. TMSF
Fon Kurulu 29 Ağustos 2009 günü Burgaz Rakı'nın Mey İçki'ye satışının onaylandığını açıkladı. Garipoğlu ise 
Fon Kurulu'nun karar almadığı iddia edilen 13 Ağustos 2009 tarihli toplantıda ihalenin iptali yönünde karar 
çıktığını öne sürerek ihalenin iptalini talep etti. İddiasına dayanak olarak da TMSF İkinci Başkanı Şakir Ercan
Gül imzasını taşıyan bir belge gösterdi. Müfettişler belgenin sahte olduğunu belirledi.  
  
  
RAKI PAZARI 1.6 MİLYAR TL'LİK BÜYÜKLÜĞE SAHİP 

  
 Türkiye'de yılda 45 milyon litre rakı üretiliyor. 
 Pazarın büyüklüğü yaklaşık 1,6 milyar TL civarında. 
 Krizin rakı pazarını 2009'da yüzde 4 daraltması bekleniyor.  
 278 bin kişi doğrudan, 1.3 milyon kişi geçimini dolaylı olarak rakıdan kazanıyor.  
 Alkollü içkilerin yüzde 75'i Ankara'nın batısında tüketiliyor.  
 Kişi başı alkol tüketiminin en yüksek olduğu şehir İzmir. 
 Toplam nüfusun yüzde 46'sı alkol kullanıyor. 
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ŞEKER FABRİKALARI SATILIYOR... / Haber Tarihi : 12.11.2009 11:25:20  
 

 Pazarda dört oyuncu var. Mey, Burgaz, Efe ve Antalya Girişim Grubu. 

  

Kaynak: Referans Gazetesi 

  

 
Etiketler:  ALKOLLÜ İÇKİLER , BURGAZ RAKI , MEY , REKABET KURULU , TAPDK 

PAZAR PAYLARI 
(%) 
Mey 63.7 
Burgaz 25 
Efe 5.1 
Diğer  6,2 

PAZAR PAYLARI 
(%) 
Mey 63.7 
Burgaz 25 
Efe 5.1 
Diğer  6,2 

PAZAR PAYLARI 
(%) 
Mey 63.7 
Burgaz 25 
Efe 5.1 
Diğer  6,2 

Kamuya ait 6 şeker fabrikası, “Özelleştirme İdaresi” tarafından satışa çıkarıldı. Bunlar Turhal, Çorum, Kastamonu,
Çarşamba, Yozgat ve Kırşehir fabrikaları. 19 Kasım’a kadar teklif toplanıyor.  
 
Pancar üreticileri ve Pancar Kooperatifleri Birliği Pankobirlik, “özelleştirme şeklinin yanlış olduğunu, pancar ve 
şeker üretimini olumsuz etkileyeceğini” iddia ediyor. 
 
Pankobirlik’in görüşü şu:  
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(1) Kamunun 25 şeker fabrikası var. Bunların birim maliyetleri farklı. Sadece 12 fabrikanın birim maliyeti satış 
fiyatının üzerinde. Kâr oranı yüksek olanlardan 6 fabrika satışa çıkarılıyor. Kamunun elinde kalanlar sorun
yaratacak.  
(2) Bundan önce özelleştirilen Et Balık Kurumu, Süt Endüstri Kurumu fabrikalarını satın alanlar fabrikaları kapattı. 
Binaları ve arsaları başka amaçla kullandı. Şeker fabrikaları çok amaçlı tesislerdir. Bunları alanlar bir süre sonra
kapatırsa, bölgedeki pancar üreticileri, hayvan yetiştiricileri, bölge ekonomisi perişan olur. 

31 fabrika var 
 
(3) Şeker pancarı işletmeciliği ile şeker üretimi birbirine bağlıdır. AB’de şeker fabrikalarının yüzde 60’ı, ABD’de
tamamı pancar üreticileri kooperatifleri tarafından işletilmektedir.  
 
(4) Çözüm, kamu şeker fabrikalarının işletme haklarının Pankobirlik’e devredilmesi, üreticinin kendi fabrikalarını 
işletmesidir.  
 
Türkiye’de 31 şeker fabrikası var. Bunların 25’i Türkşeker’e (kamuya) ait. 5’inin sahibi Pancar Üreticileri
Kooperatifi Birliği (Pankobirlik). Birinde Pankobirlik ve özel sektör ortaklığı var. İki fabrika da inşa halinde.  
 
Devletin cumhuriyetin ilk yıllarında kurduğu Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal şeker fabrikaları hem tüketimi
karşıladı hem de bulundukları çevreye sosyal ve ekonomik hareket getirdi. Çiftçiye modern tarımı öğretti. 
 
Demokrat Parti 1950’den sonra sermayenin tabana yayılmasını sağlamak için, pancar üreticilerinin kuracakları
kooperatiflerle her ilde bir şeker fabrikası politikasını benimsedi.  
 
Çiftçi ortaklığıyla kooperatiflerin kurduğu şeker fabrikalarını önceleri kooperatifler adına Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. işletti. Sonra kooperatif fabrikalarının yönetimi Pankobirlik’e devredildi. 

5 fabrikada % 40 üretim 
 
Şimdilerde Pankobirlik, Adapazarı, Amasya, Boğazlıyan, Çumra, Kayseri ve Konya fabrikalarında Türkiye’deki 
toplam pancar şekeri üretiminin yüzde 40’ına yakın kısmını gerçekleştiriyor. Son kampanya döneminde
Pankobirlik 835 bin ton, kamu fabrikaları 1.161 bin ton şeker üretti.  
 
Pankobirlik 1991 yılında fabrikaların yönetimini devraldığından bu yana fabrikalardaki günlük pancar işleme 
kapasitesini 15.5 bin tondan 50 bin tona, yıllık pancar işleme kapasitesini 2.5 milyon tondan 7.5 milyon tona,
şeker üretimini 200 bin tondan 850 bin tona yükseltti. Yeni yatırımlarla kapasiteyi, verimi, kaliteyi artırdı.  
 
Türkiye’de yaklaşık 450 bin aile pancar üretiyor. 1990’lı yılların sonunda yılda 2.7 milyon ton pancar üretilirdi.
Şimdilerde pancar üretimi kotaya tabi. Her üretici istediği yerde istediği kadar pancar üretemiyor. 2008 yılında 
pancar üretimi 15.5 milyon tona geriledi. Şeker üretimi 2.1 milyon ton oldu. 
 
KAYNAK: Milliyet.com.tr 

 
Etiketler:  Çarşamba , Çorum , Kastamonu , Kırşehir , Pankobirlik , Şeker Fabrikaları , Turhal , Yozgat 
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ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI, KÖŞK YOLUNDA / Haber Tarihi : 11.11.2009 12:02:22  
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onanmayan
özel istihdam bürolan yasa tasarısını aynen Köşk'e göndereceklerini ifade etti.  
 
Dinçer, Türkiye Personel Yöneticileri Derneği (PERYÖN) tarafından Harbiye Askeri Müze Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde dün düzenlenen 17. Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi'ne katıldı.  
 
Kongrede konuşan Bakan Dinçer, Özel İstihdam Büroları'na yönelik çıkartılması planlanan ancak veto edilen
yasanın, iyi anlaşılamadan eleştirilere maruz kaldığını bildirdi. Dinçer, "Bu kanun çıkmasını ısrarla istediğimiz 
kanunlardan bir tanesi.  
 
Meclis'te görüşülen bütçe görüşmelerinin ardından kanunu yeniden ve aynen Cumhurbaşkanına göndereceğiz"
açıklamasında bulundu. İstihdam alanındaki diğer bir önemli sorunun eğitim olduğunu vurgulayan Dinçer, "2 
milyon 600 bin memurun yüzde 36'sı vasıfsız, yüzde 1 l'i ise kamuya hizmet üretmiyor" dedi.  
 
Daha fazla yatırımın artık daha fazla istihdam anlamına gelmediğini dile getiren Dinçer, eğitim sistemi ile 
sektörel işbirliğinin yetersiz olduğunu kaydetti. 2009 yılında 140 bin kişinin eğitime tabi tutulduğunu, 45 bin 
kişinin de kısa süreli de olsa evine ekmek götürmesinin sağlandığını ifade eden Bakan Dinçer, "Eğitim şart ama
toplumun ihtiyacına uygun ve vasıflı olması halinde şart" diye konuştu. 

Kaynak DÜNYA GAZETESİ / İSTANBUL 

 
Etiketler:  ABDULLAH GÜL , DÜNYA GAZETESİ , KÖŞK , ÖMER DİNÇER , ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 
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KÖPÜK KAPİTALİZMİ: SANAYİSİZ BÜYÜME, BÜYÜMESİZ TOPARLANMA / ERİNÇ 
YELDAN / Haber Tarihi : 11.11.2009 11:29:42  

 

Küresel kriz sonrası toparlanma ve büyümeye geçiş sürecinde yoğun bir ayrışmanın yaşandığı bir döneme 
girmekteyiz. Gerek ülkemizde, gerekse dünya ekonomilerinde bir yandan istihdam kayıpları ve işsizlik 
yaygınlaşırken, bir yandan da sanayi üretimindeki daralmanın tüm şiddetiyle hüküm sürdüğü gözleniyor. Öte 
yandan finansal varlıkların fiyatları ve menkul kıymet borsa endeksleri açısından kriz öncesi değerlerin neredeyse 
yakalandığı görülmekte. Tüm dünyada başta sanayi sektörleri olmak üzere küresel krizin etkileri yoğunlaşırken, 
finans sistemi yaralarını neredeyse sarmış gözüküyor.  

***  

Geçen haftanın en önemli verisi Amerikan ekonomisinden geldi: Ekim ayında Amerikan ekonomisinde açık 
işsizlik oranının yüzde 10.2’ye sıçradığı açıklandı. Bu oran, 1982’nin aralık ayında gözlenen yüzde 10.8’lik “işsizlik
rekoruna” oldukça yakındı. Kaldı ki söz konusu oran sadece “açık” işsizlik oranına aitti. Nitekim, Amerikan
Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün (EPI) tahminlerine göre “son dört hafta içerisinde aktif olarak iş
arayıp da bulamayanları” kapsayan bu orana, “son bir sene içerisinde iş arayanları ve tam zamanlı çalışmaya
hazır, ancak iş bulamadığı için yarı zamanlı istihdam edilebilen” milyonlar da katıldığında, elde edilen açık artı
gizli işsizlik oranı yüzde 17.5’e varmaktaydı.  

Dolayısıyla, ekim ayı itibarıyla Amerikan ekonomisinde her altı kişiden biri açık ya da gizli işsiz konumundadır. Bu 
oran Aralık 1982 için tahmin edilen yüzde 17.1’lik oranın daha da üstündedir.  

Geçen pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verilerini açıkladı. TÜİK’in tahminlerine göre
eylül ayı itibarıyla sanayi üretimi bir önceki yılın eşdeğer dönemine görece hesaplandığında yüzde 8.6; bir önceki 
aya (Ağustos 2009) görece de yüzde 0.4 oranında daralmıştır. Yani sanayi üretimi yaz sonundan itibaren
sürüklendiği ikinci dalga resesyon sürecinde daralmasını sürdürmektedir. Sanayi kesimi küresel krizin etkilerinin 
açıkça hissedilmeye başladığı 2008 Ekimi’nden bu yana negatif büyüme oranları sergilemekte, yani daralma 
içerisinde yaşam savaşı vermektedir.  

***  

İstihdam kayıplarının ve sanayi üretim düzeyindeki daralmanın şiddetlendiği bu dönemde bir yandan da küresel 
finans piyasaları bir coşku içinde gözükmektedir. Bu coşkuyu körükleyen ana mekanizma ise küresel para 
piyasalarında hükümran para birimi olarak işlev gören Amerikan Doları’nın son derece ucuz olmasından
kaynaklanmaktadır. Amerikan ekonomisi neredeyse sıfır faizle çalışırken, finansal spekülatörler dolar bazında son 
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ALTTA SANAYİ ERİYOR, ÜSTTE CADI KAZANI KAYNIYOR... / MUSTAFA SÖNMEZ / 
Haber Tarihi : 11.11.2009 11:23:16  

 

derece ucuza borçlanabilmekte, elde ettikleri fonları da hisse senedi, tahvil ve diğer finansal kâğıtlara
“yatırmaktadır”. Böylece, doların ucuzluğu diğer finansal kâğıtlara güçlü bir talep yaratılmasını sağlamaktadır.
Yani, sıfır faizli dolar maliyetleri sayesinde finansal sistemde bir kaldıraç işlemi gerçekleştirilmektedir. Son 
dönemde dünya finans piyasalarında estirilen genişleyici konjonktürün (carry trade diye anılan) bu tür kaldıraç
işlemlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

Peki finans piyasalarında yaratılan bu köpük nereye kadar şişkinleştirilebilir? Ve daha önemlisi, bu tür kaldıraç 
köpüklerinin yarattığı yeni tehditler nelerdir?  

Bu konuda, küresel kriz “kâhini” olarak adlandırılan iktisat profesörü Nouriel Roubini, finansal varlık 
fiyatlarındaki bu şişkinleşmeyle birlikte yeni bir köpüğün yaratılmakta olduğu ve bir gün bu köpüğün
patlamasıyla birlikte şimdiye dek görülmemiş bir finansal krizin yaşanabileceği uyarısını yapmaktadır.  

Sanayi sektörleri daralan, istihdam kayıpları şiddetlenen ve gerçekte büyüyemeyen ekonomilerde “toparlanma 
artık büyümeye dönüştü” düşleri içerisinde olan finans dünyası, reel ekonominin gerçeklerinden kopmuş 
durumdadır. Bu arada küresel sermaye artık birikimini sanayi yatırımları üzerinden değil, finans dünyasının sanal 
rantları ile sürdürmeye yönelmekte ve adeta sanayisiz ve istihdamsız bir köpük kapitalizmi kurgulamaktadır. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi / ERİNÇ?YELDAN 

 
Etiketler:  Amerikan ekonomisi , finans sistemi , Küresel Kriz , Piyasalar , TÜİK , Türkiye İstatistik Kurumu 

Islak imza-kuru imza, açılım-saçılım, Ergenekon-mergenekon gürültüleri üst katta süredursun, altta
toprak kayıyor, sanayi gümbür gümbür çöküyor.  

En kötüsü, geride kaldı, yavaş da olsa toparlanıyoruz, avuntusunun da temelsiz olduğu bir bir ortaya çıkıyor.  

Açıklanan eylül ayı sanayi üretim endeksi, hem 2008’in Eylül’üne göre, hem de bir önceki aya, yani ağustos ayına 
göre düşüş yaşandığını gösteriyor. Eylül itibarıyla sanayi üretim endeksindeki düşüş yüzde 8.6. Küresel krizin
Türkiye’yi doğrudan etkilemeye başladığı Ekim 2008 sonrası sanayi üretimi hızla düşmüş, 2009 Şubat ayında
yüzde 24 inerek dibe vurmuştu. Sonraki aylarda kısmi toparlanma başladı, özellikle ÖTV-KDV indirimleri 
şeklindeki tüketimi canlandırıcı önlemlerle sanayideki gerileme, yerini yavaş da olsa toparlanmaya bırakmıştı.  
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İŞÇİDEN TBMM&acute;YE MEKTUP / Haber Tarihi : 11.11.2009 10:57:57  
 

Temmuz 2009’a gelindiğinde sanayi toparlanma algısı yarattı. Bunun devam edileceği sanılırken teşviklerin de
kaldırılmasının etkisiyle sanayi üretimi grafiği yeniden aşağı doğru seyretmeye başladı ve eylül ayında daralma
yüzde 9’a doğru çıktı. Sanayideki daralma, kan kaybı, izleyen aylarda da iyileşme ihtimali göstermiyor. Sanayi 
ikinci bir dibe doğru yol alıyor.  

Sanayinin içine düştüğü krizde iç ve dış talep düşüşü, hâlâ en önemli etken. Dış talep, özellikle AB’den Türk 
mallarına olan talebin yeniden artmaması sonucu iyileşme göstermiyor. ISO Başkanı Tanıl Küçük, çözümü iç 
talebi canlandırmada görüyor, ama unuttuğu bir şey var. İç talep, hem konjonktürel hem yapısal sorunlarla
malul. Konjonktürel olarak, iç talebin canlı seyretmesine imkân sağlayacak ne bölüşüm var, ne iştah. Artan 
işsizlikle beraber hanelere giren gelirler düştü. 6 milyonu aşan işsize, şimdi mevsimsel istihdamın- turizm, inşaat, 
tarım işkollarında- gerilemesiyle yeni işsizler eklenecek. İşi olanlar ise yüzde 5 dolayında seyretse de kriz
döneminde enflasyon kadar zam alamıyorlar, tersine, “İşini kaybetmek istemeyen ücret indirimine itiraz etmesin”
tehdit ve emrivakisiyle gelir kaybına uğruyorlar.  

***  

Bu konjonktürel nedenler, yapısal olarak bozuk olan gelir bölüşümünü daha da beter hale getirdi. Gelir, ancak
gıda harcamalarına yetmekte, orada bile talep düşüşü yaşanmakta. Gıda üretiminde bile yüzde 12.5 üretim
düşüşü var. Evet, kriz, mutfağı bile kuşatmaya başlamıştır…  

2009 bütçe açığı 63 milyar TL’yi aşacak, izleyen 3 yılda da 50-60 milyar TL dolayında açık seyredecek. Bu bütçe 
açığı ile AKP iktidarının bütçeden iç tüketimi canlandırmaya harcayacak parası yok, bağışlayacağı vergi yok, yeni
bir ÖTV-KDV indirimine hiç mecali yok… AKP’nin yapacağı tek şey, üretimdeki, altyapıdaki çöküşü, erozyonu, 
üstte, politik entrikalarla, alicengiz oyunlarıyla kamufle etmek, gündem kaydırmak… Ekonomi inişe geçtikçe,
antidemokratik, anti sendikal, faşizan rüzgârların daha fazla estirileceği bir döneme giriyoruz.  

  

KAYNAK: mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler:  AKP , CADI KAZANI , KDV , MUSTAFA SÖNMEZ , ÖTV , SANAYİ ERİYOR 

''Bu yanlışı düzeltmek elinizdedir'' başlıklı mektupta, iktisat öğretisinin ücretlileri ''sabit gelirli'' olarak 
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tanımladığı ancak uygulanan yanlış vergi politikalarının ücretlileri, ''azalan gelirli'' haline getirdiği belirtildi. 

İşverenlerin istediği hukuki ve mali düzenlemelerin 7 yıldır yapıldığı ifade edilen mektupta, ekonomik kriz
ortamında da işverenlere kolaylıklar, muafiyetler, teşvikler getirilmeye devam edildiğine yer verildi. 

Bu düzenlemelerin dolaylı etkisinin işçilere yansıyacağının düşünüldüğü ancak bunun böyle olmadığı vurgulanan
mektupta, ''İşsizlik azaltılamamış, istihdam artırılamamıştır. İşçiler ve işçi emeklileri yaşam güçlüğü, 
işsizler ise umutsuzluk içindedir'' denildi. 
 
 
"İşçiye, işveren vergisi haksızlık" 

İşçilerin yaşam güçlüğünün temel nedenlerinden birisinin vergi uygulamalarındaki adaletsizlik olduğu ifade
edilen mektupta, doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçilerin, işverenler ile aynı oranlarda
vergilendirilmesinin haksızlık olduğu vurgulandı. Mektupta, şunlar kaydedildi: 
''İşverenler bir yıl kazanıp sonraki yılda vergilerini ödemekte, işçiler ise her ay vergi ödemektedir. Vergi
dilimlerinin dar tutulması ve vergi oranlarının yüksek belirlenmesi sonucu, işçilerin yıl başında almakta
oldukları net ücretleri dönemsel olarak azalmakta, temmuz ayında ortalama yüzde 6 düşmekte ve yıl
sonunda ücret gruplarına göre 300 liraya kadar varmaktadır. 

2003 öncesi dönemlerde ücretlerdeki yüksek oranlı zam artışları, verginin kayıp yaratıcı etkisinin bugün 
olduğu gibi hissedilmesini önlerken 2003 yılından itibaren ücret zamlarının düşük gerçekleşmesi (yüzde 
3-5) verginin olumsuz etkisinin daha net görülmeye başlanmasına neden olmuştur. 

2006 yılında vergi oranları değişmiştir. İşverenlerin ödediği birinci dilim vergi oranı yüzde 20'den 15'e 
indirilmiştir. İşçilere yönelik bir iyileştirme yapılmadığı gibi yüzde 25'lik vergi oranı yüzde 27'ye
yükseltilmiş, vergi oranlarındaki bu artış işçinin yıl içerisinde net ücretinde azalmaya neden olmuştur.'' 
 
 
"İşçi memur eşitlensin" 

Mektupta ayrıca her vergi oranı için düzenlenen vergi dilimleri dar tutulduğu için işçi ücretlerindeki net
kayıpların artarak devam ettiği belirtildi. 

Ücretliler arasında ödenen vergilerden kaynaklanan bu olumsuzluğu sadece işçilerin yaşadığına dikkat çekilen 
mektupta, memurların vergi oranının fiilen yüzde 15'i geçmediğine işaret edildi. 
Vergi yükünün işçiler ve memurlar arasında eşitlenmesi talebine yer verilen mektupta, işçiler için de tek ve yüzde
15 düzeyinde vergi oranı belirlenmesi istendi. 

Mektuba, milletvekillerine hitaben ''Bu yanlışı düzeltmek elinizdedir'' ifadesiyle son verildi. 
  

 
Etiketler:  , haksızlık , işçi emeklileri , İşçi memur , sabit gelirli , yanlışı düzeltmek 
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ATATÜRK&acute;Ü SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ / Haber Tarihi : 10.11.2009 
11:04:50  

 

BAĞIMSIZ YARGI, SİYASET OYUNUNU BOZDU! KARAR / Haber Tarihi : 10.11.2009 
12:40:53  

 

Son yüzyılın yetiştirdiği en önemli devlet adamı, ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
ölümünün üzerinden 71 yıl geçti. Aradan geçen bunca süreye rağmen, bıraktığı eserlerin hala güncelliğini 
koruduğuna, gösterdiği yolun aydınlığının hala yolumuzu aydınlattığına tanık olmaktayız. 

 
Etiketler:  ATATÜRK , DEVLET ADAMI , MUSTAFA KEMAL , ULU ÖNDER 

ISTANBUL 6. İŞ MAHKEMESİ, YAPRAK TÜTÜN İŞLETMELERİNİN, SENDİKAMIZIN İŞKOLUNDA OLDUĞUNA 
KARAR VERDİ! 

Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TTA. A.Ş.) ve bağlı işletmeleri için Birlik
Orman-iş Sendikası’nın başvurusu üzerine, 17 No’lu işkoluna girdiğine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından verilen “işkolu tespit kararı” aleyhine Sendikamızın açtığı dava, İstanbul 6. İş Mahkemesi’ne 
görülmeye devam edilmiş ve 10.11.2009 tarihli duruşmada, 2009/358 esas sayı ve 10.11.2009 sayılı kararla
Sendikamızın haklılığına karar verilerek, TTA. A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin 04 Numaralı Gıda
işkoluna girdiğinin tespiti talebimiz mahkemece kabul edilmiştir. Sözkonusu karar metni sitemizde
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KRİZ KENDİ ZENGİNİNİ YARATTI, 5 BİN YENİ MİLYONERİMİZ OLDU / Haber Tarihi : 
10.11.2009 14:06:13  

 

yeralmaktadır.. 

 Temyiz yolu açık olmak üzere verilen bu karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hukuku tanımayan,
taraflı ve sadece sendikamızı ve üyelerimizi zarara uğratmak amacıyla sergilediği siyasi tutumunun, bağımsız 
yargıdan geri döndüğünü göstermesi açısından ibret vericidir. 

 Sendikamız, başından beri haklılığını ve bağımsız yargıya güveninin tekrarlamıştır. Anayasal sisteme ve bağımsız 
yargıya olan inancımız doğrultusunda, sistemi siyasi vesayet altına almaya çalışan yanlı uygulamalarla 
mücadeleye devam edilecektir. 
 
Kararın metnini okumak için aşağıdaki PDF simgesine tıklayınız 

 
Etiketler:  Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü , İş Mahkemesi , TTA , Tuz , Tütün , Tütün Mamulleri 

Sanayi sektörüne tarihinin en ağır darbesini indiren kriz, bankaları kâr rekortmeni yaparken
Türkiye'de 5 bin de milyoner yarattı. 1 milyon liranın üzerinde mevduatı olan mudî sayısı 2009'un
eylül ayında 29 bine çıktı. 

  
"Teğet geçiyor" tartışmaları içerisinde Türkiye'ye tarihinin en büyük ekonomik küçülmesini yaşatan kriz, bir
yandan bankaların kâr rekorları kırmasını sağlarken diğer yandan da yeni "nakit zenginleri" yarattı. Bu yılın 
eylül itibari ile son bir yılda bankacılık sektörünün dokuz aylık kârı yüzde 41,1 artarak 11.1 milyar liradan
15.7 milyar liraya ulaşırken, bankalarda 1 milyon liranın üzerinde mevduatı bulunan mudîlerin sayısı da aynı
dönemde 5 bin kişi arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre bankalarda 1
milyon liranın üzerinde mevduatı bulunanların sayısı 24 binden 29 bine çıktı. Bu gruptakilerin toplam 
mevduatı ise yüzde 22 oranında artarak 200 milyar 758 milyon liraya çıktı. 1 milyon liranın üzerindeki 
mevduatın toplam içerisindeki payı yüzde 41'den 42,3'e çıktı. Büyük tasarruf sahiplerinin mevduatındaki 
artışta dövizdeki yükselişle birlikte döviz tevdiat hesaplarının değerinin yükselmesi ve bazı yatırımcıların 
nakde dönmesi etkili oldu. 
  
Büyük mevduatlar artıyor 
Mevduat büyüklüğü 250 bin TL ile 1 milyon liranın arasında olan mudilerin sayısı da 36 bin kişilik artışla 152 
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bine ulaştı. Bu kişilere ait mevduat tutarı ise yüzde 20,7'lik artışla 70.9 milyar liraya ulaştı. Bu gruba ait 
mevduatın toplam içerisindeki payı ise yüzde 14,4'ten 14,9'a çıktı. Bankalarda 250 bin liranın üzerinde 
mevduatı bulunanların toplam sayısı ise 140 binden 181 bine ulaştı. Bu gruptaki mevduatın toplam 
içerisindeki payı yüzde 55,4'ten 57,2'ye çıktı. 250 bin liranın üzerindeki mevduatların toplam tutarı ise 226 
milyar 220 milyon liradan 271 milyar 679 milyon liraya ulaştı. Bankalardaki mevduatı 50-250 bin lira 
arasında olan mudilerin sayısı da bir yıl içerisinde 124 bin kişilik artışla 922 bine ulaştı. Bu gruptakilerin
mevduat tutarı ise yüzde 17,6 artarak 102.2 milyar liraya çıktı. 50 bin liranın üzerindeki mevduatın toplam 
içerisindeki payı ise yüzde 76,7'den 78,8'e çıktı. 
  
Küçükler cepten yedi 
Bankaladaki mevduatı 10 bin liranın altında olan mudilerin sayısı 1 milyar 497 bin kişilik artışla 68 milyon 
274 bin kişiye çıktı. Bu kişelere ait mevduat tutarı ise 31.3 milyar liradan 30.8 milyar liraya indi. Bu grubun 
toplam mevduat içerisindeki payı ise yüzde 7,6'dan 6,5'e düştü. BDDK verileri göre eylül sonu itibari ile
Türkiye'deki yerleşik kişilerin toplam mevduatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 474.2 
milyar liraya çıktı. Bankalardaki toplam yerli mudi sayısı ise 70 milyon 769 bin kişiden 72 milyon 179 bin
kişiye ulaştı.  
  
Faiz gideri tarihi dipte 
Öte yandan küresel kriz süresinde kârlılığını sürdüren bankaların mevduata ödediği faiz de, Merkez
Bankası'nın hızlı faiz indirimlerinin etkisiyle aylık bazda en düşük seviyeye indi. Bankaların mevduata ödediği
faiz eylül ayında 2 milyar 536 milyon liraya düştü. Bankaların 2008 yılının aralık ayında 4.7 milyar lira olan 
aylık mevduat faizi ödemeleri, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin etkisiyle ocak ayından bu yana hızla 
geriledi. Ocakta 4.4 milyar liraya inen aylık faiz ödemelri, haziranda 2.9 milyar liraya düşmüştü. Bu yılın 
dokuz aylık dönemi itibari ile mevduata ödenen faiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 28.2 
milyar liraya düştü. Bu dönemde kredilerden sağlanan faiz geliri ise 36.8 milyar liradan 40.4 milyar liraya
çıktı 

  
  
  
  
  
MEVDUAT BİR YILDA  
66.3 MİLYAR LİRA ARTTI 
  
Mevduat 

Kişi sayısı  
(Bin kişi) 

Tutar  
(milyon TL) 

  2008/9 2009/9 2008/9 2009/9 
10 bin TL'ye kadar 67.227 68.274 31.302 30.876 
10-50 Bin TL arası 2.604 2.802 63.473 69.423 
50-250 bin TL arası 798 922 86.908 102.284 
250 bin-1 milyon TL arası 116 152 58.756 70.921 
1 Milyon TL üzeri 24 29 164.464 200.758 
Toplam 70.769 72.179 407.902 474.262 

MEVDUATTAKİ BÜYÜME 
  
Mevduat 

Değ. 
(%) 

10 bin TL'ye kadar -1,3 
10-50 Bin TL arası 9,3 
50-250 Bin TL arası 17,6 
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TÜRK-İŞ ORDU YAĞ SANAYİ&acute; NİN SATIŞINA KARŞI / Haber Tarihi : 
09.11.2009 14:45:47  

 

Kaynak: Referans Gazetesi 

 
Etiketler:  Ağır darbe , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu , Sanayi sektörü , Teğet geçiyor 

250 bin-1 Milyon TL 20,7 
1 milyon TL üzeri 22,0 
250 Bin TL üstü 20,0 

) 
10 bin TL'ye kadar -1,3 
10-50 Bin TL arası 9,3 
50-250 Bin TL arası 17,6 
250 bin-1 Milyon TL 20,7 
1 milyon TL üzeri 22,0 
250 Bin TL üstü 20,0 

Türk-lş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, Ordu Yağ Sanayi'nin satışına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. 
Beraberinde Türk-İş  Ordu Temsilcisi Selim Yöndem, Tek Gıda-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Ali Öner ile 
birlikte Ordu Gazeteciler Derneği'ne bir ziyarette bulunan Türkel, Ordu Yağ Sanayi A.Ş.'nin 'elden çıkarmak 
amacıyla' satılmasına karşı olduklarını açıkladı. Türkel, "Ordu Yağ Sanayi, fındık üreticilerinin kuruluşudur. Bu 
firmanın Fiskobirlik'in borçlarının ödenmesi için bir an evvel elden çıkarılması gibi bir anlayışı kabul etmiyoruz" 
dedi. 

Kaynak: Anayurt Gazetesi 

 
Etiketler:  FİSKOBİRLİK , ORDU YAĞ , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ 
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ORDU YAĞ SANAYİSİ&acute;NİN SATIŞINA TEPKİ / Haber Tarihi : 09.11.2009 
14:29:47  

 

Olağanüstü genel kurul kararı alarak fabrikayı satmayı planlayan FİSKOBİRLİK’e tepki gösteren sendikacılar ve 
işçiler, satışı engelleyeceklerini söylediler.  
 
Fabrika önünde yapılan eyleme, Türk-İş Genel Sekreteri ve TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, 
Sağra ve Yağ Sanayii işçileri, Türk-İş üyesi işçiler, Tüm Köy-Sen, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ve Emek Partisi 
yöneticileri ve üyeleri de destek verdi.  
 
Eylemde konuşan Türkel, fabrikanın kapatılmasına karşı olduklarını ifade etti. Fabrikanın fındık üreticilerinin bir 
değeri olduğunu söyleyen Türkel, “Bu bacanın tütmesini kimse engelleyemez.  
 
Fındık üreticilerinin ürününü değerlendiren bu fabrika önemlidir. Bu fabrikada fındık üreticilerinin emeği ve 
parası bulunuyor. Ordunun tüten bacasının satışına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Fındık üreticilerinin 
üretiminin değerlendirildiği fabrikanın Ordu için önemli olduğuna dikkat çeken Türkel, satışı engellemek için 
herkese görev düştüğünü dile getirdi. Eylem, “Soyaya uzanan eller kırılır” sloganlarıyla sona erdi. 
 
(Ordu/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  FİSKOBİRLİK , ORDUYAĞ , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ 
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İŞ KAZALARINDA İLK BEŞTEYİZ / Haber Tarihi : 10.11.2009 11:38:19  
 

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarında Ansell şirketinin Akdeniz Ülkeleri 
Bölge Müdürü Yves Lonneville Türkiye'nin köü şöretini böyle anlattı. 

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarında stant açan Ansell şirketinin

Akdeniz Ülkeleri Bölge Müdürü Yves Lonneville, Türkiye'nin ölümcül iş kazaları konusunda dünya

sıralamasında ilk 5 ülke arasında bulunduğunu söyledi. 

Fuarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer ile bir araya

gelen Lonneville, iş güvenliği alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte seminerler 

düzenlediklerini belirterek, "Türkiye, ölümcül iş kazaları konusunda dünya sıralamasında maalesef ilk 5 ülke

arasında" dedi. 

Türkiye'deki şirketlerde merdiven altı üretim, eğitimsiz çalışanların varlığı, korunmanın masraf olarak görülmesi

gibi etkenlerden dolayı Türkiye'nin iş kazaları listesinde üst sıralarda bulunduğunu ifade eden Lonneville, kamu 

ve özel sektörün yaptığı işbirliği ve sinerjiyle bu alandaki olumsuzlukların zamanla aşılacağını kaydetti. 

Bakanlığın da içinde olacağı önemli kongre ve fuarlara destek vereceklerini belirten Lonneville, 2005 yılında 

yürürlüğe giren İş Güvenliği Yasasıyla birlikte Türkiye'de geçen 4 veya 5 yıl içinde ortalama yüzde 15 ile yüzde 

30 arasında bir büyüme kaydettiklerini söyledi. 

Özer de, Ansell'in Türkiye'de iş güvenliği alanında bilinçlendirme çalışmaları sürdürdüğünü, bakanlık olarak da

bu alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini ve seminerler düzenlediklerini ifade etti. 

İstanbul'da 2011 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi düzenleneceğini hatırlatan Özer, bu kongreye yurt 

içinden yaklaşık 4 bin ve yurt dışından da 2 bin katılımcının iştirakini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. 

Özer, yerli katılımcıların çok olmasındaki amaçlarının, Türkiye'deki işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğinin

bilincinde olmasını ve bu konuyu gündemlerine almayı sağlamak olduğunu kaydetti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fuarda, 2011'de İstanbul'da düzenlenecek 19. Dünya İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kongresinin tanıtımını yapıyor. 

Bu alanda kullanıcı odaklı yeni çözümleri fuarda sergileyen Ansell, fuarda yeni geliştirdiği Müşteri Deneyimi

Platformunu da tanıttı. 
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SENDİKACILIKTA YENİ DÖNEM VE SARAÇHANE MİTİNGİ / Dr. Engin ÜNSAL 
TekGıda-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı / Haber Tarihi : 09.11.2009 10:34:59  

 

Kaynak: Anadolu Ajansı 

 
Etiketler:  Akdeniz Ülkeleri , Almanya , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Düsseldorf kenti , İş Sağlığı ve 
Güvenliği , Türkiye 

Türk-İş sendikacılıkta yüz ağartan yeni bir düzen kurulmasını istiyorsa, bunu Ankara’da masa başında oturarak
yapamayacağını artık anlamış olmalıdır. İşçi hareketine yeni bir Saraçhane Mitingi gereklidir. Türk-İş; AKP’nin 
ciddiye almadığı Türk-İş’in ve işçinin gücünü AKP’ye kanıtlamalıdır.  

  

AKP hükümeti AB üyelik sürecinde endüstriyel ilişkiler sistemimizde köklü değişiklikler yapmak ve sendikacılıkta
yeni bir dönem başlatmak için düğmeye basmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar Kanunu ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu başlığını taşıyan iki ayrı yasa tasarısını TBMM’ye gönderilmeden önce, mutabakat
sağlamak üzere, sosyal taraflara geçen hafta içinde göndermiştir. Daha sonra ikinci bir tasarı ile birincisinin bazı 
hükümlerini değiştirmiştir. Tasarılar genelde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ve işveren örgütlerinin 
istemlerini yansıtan bir görünümdedir; ama aslında toplusözleşme sistemini kilitleyecek, işçi sendikalarını işlevsiz
ve etkisiz kılacak olumsuz hükümler taşımaktadır. 

Sendikalar Kanunu tasarısı işkolu, işyeri ve meslek sendikası, üst kuruluş olarak da Konfederasyon yanında 
Federasyon kurulmasını öngörmektedir (m.2). Üyelik aidatlarının kaynakta kesimi demek olan check-off sistemi
önce kaldırılmış, ikinci tasarıda yeniden muhafaza edilmiştir (m.20). Mevcut yasada var olan sınai kuruluşlara
ortak olabilme kaldırılıp, ticaret yasağı getirilmektedir (m.31). Aynı madde kapsamında, yürürlükte olan,
“amaçları dışında faaliyette bulunamazlar” denerek getirilmiş olan sendikaların siyaset yapma yasağı ve yerel
meclislere, milletvekilliğine seçilenlerin sendikadaki görevlerinin sona ermesi şeklinde var olan hüküm 
değiştirilmemiştir... Yönetici ücretlerine kısıtlama getirilerek ücret, yolluk ve her türlü ödeneğin tutarı en yüksek 
devlet memuru maaşının iki katını geçemeyeceği öngörülmektedir.(m.35). Sendikaların mâli denetimi yeminli
mâli müşavirlerce yapılacak (m.37) ve sendikalar radyo ve televizyon istasyonu kurabilecektir (ek.m.1). Tasarı 
bunların yanında 26, 27 ve 28. maddelerinde sendika yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri ve sendika özgürlüğü
konusunda çok önemli, yeni ve doğru hükümler de içermektedir. 

Toplu Sözleşme Kanunu tasarısı sendika üyesi olmadan sendikanın yaptığı sözleşmeden yararlanmak 
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isteyenlerin sendika üyesinin ödediği aidat kadar dayanışma aidatı ödemesini öngörüyor ama.. bu yararlanmada
sendikanın onayını aramıyor (m.9). Aynı maddeye göre toplusözleşmeye, sendika üyesi olmayanlara, 
toplusözleşmenin uygulanmasını yasaklayan hükümler konamayacak. Toplusözleşme yapmaya; kurulu olduğu
işkolunda çalışan işçilerin %1’ini ve toplusözleşme kapsamına girecek işyeri ve işyerlerinde çalışanların yarıdan 
fazlasını üye yapmış sendikalar yetkili olacaktır (m.11). Grev oylaması ancak sendika tüzüğünde varsa
yapılabilecektir (m.33). Karar verilmiş veya uygulanmakta olan grev-lokavt, genel sağlık ve ulusal güvenlik 
nedenleri ile sürekli veya geçici olarak ilgililerin (yani grevden etkilenenlerin) veya Bakanlığın başvurusu üzerine,
yargı tarafından durdurulabilecektir (m.34). Hazırlanan tasarıda sendika üyeliği veya istifa aşamasında noter
zorunluluğuna, ayrıca grev yasaklarına değinilmemiştir. 

İşyeri sendikacılığı zararlıdır 

Sosyal taraflara sunulan bu tasarılar üzerinde sosyal tarafların bir mutabakata varmaları ve bu tasarıları özellikle 
işçi sendikalarının bu şekliyle kabul etmesi sendikacılığın intiharı olur. Bu tasarılar, anlayamadığımız bir nedenle, 
Türk sendikacılığını çıkmaz bir sokağa yönlendirmek, işlevsiz ve anlamsız kılmak istemektedirler. İşyeri ve meslek
sendikacılığı ülkenin gerçekleri ve sendikacılığın anlamı ile örtüşmeyen yeni bir tanımlamadır. Bu uygulama, eğer
gerçekleşirse, sendika sayısına tavan yaptıracak, işyerlerinde işverenlerin kurduracağı sarı sendikaları mantar gibi
çoğaltacak, meslek sendikacılığı da, eğer yapabilirlerse, aynı anda bir işyerinde birden çok toplusözleşmenin
uygulanmasının kapısını açacak ve işyerine karmaşa ve son derece sakıncalı iç çekişmeleri getirerek, işyerlerinde
çalışma barışını yok edecektir. Asıl önemli sorun, işyeri sendikalarıdır. İşverenler gerçek sendikacılığın getireceği 
parasal yüklerden kaçınmak için kendi işyerlerinde güvendiği sadık işçilere işyeri sendikası kurduracak; fakat bu
işyeri sendikasının işkoluna ki yüzde 1 barajını aşması asla mümkün olmayacak, dolayısıyla o işyerinde
toplusözleşme yapılamayacaktır. İşkolunda kurulu bir sendika da, işkolunda yüzde 1 üye kaydetme barajını aşsa 
bile, işyerinde çalışanların yarıdan fazlasını üye yapamayacağı için, o da o işyerinde sözleşme yapamayacaktır.
Böylece toplusözleşme sistemi kilitlenecek ve ülkemiz, toplusözleşme yapamayan sendikalar ülkesine 
dönüşecektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sendikal düzen yoktur ve olamaz da... Federasyon kuruluşu da,
sendikaların kafa ve kasa birliğini yok edeceğinden, ülkemiz için son derece sakıncalı bir kuruluş türüdür. 

Türk-İş’e düşen görev 

Öyle görünmektedir ki Konfederasyonların en büyüğü ve önemlisi olan Türk-İş kendi hazırlattığı ve son derece
olumlu ve gerçekçi olan sendikalar ve toplusözleşme yasa taslaklarını Çalışma Bakanlığı’na ve AKP hükümetine 
kabul ettirememiştir. İşte bu noktada Türk-İş’in tarihten ders alması ve toplusözleşme düzenini yok etmek, 
sendikaları kâğıttan kaplana dönüştürmek isteyen AKP önünde eğilmemesi gerekir. İşçi sınıfının tarihine
Saraçhane Mitingi diye geçen ve yakın zamana kadar sendikaların duvarlarını boydan boya kaplayan bu mitingin 
fotoğraflarını Türk-İş yöneticilerine hatırlatmak isteriz. 27 Mayıs yöneticileri, 1961 Anayasası’na sendika, grev,
toplusözleşme yapma haklarını koydurmuş fakat uzun bir süre bu yasaları çıkarmamıştır. 1961 yılı Aralık ayında 
48 sendikadan oluşan İstanbul Sendikalar Birliği ve Türk-İş Saraçhane’de bu yasaların çıkarılmasını isteyen bir 
miting düzenlemiş ve bu mitinge 300 bin işçi katılmıştır. İşçi sınıfının gücünü ve kararlılığını gören Hükümet, 274 
ve 275 sayılı yasaları çıkarmakta gecikmemiştir. 

Türk-İş sendikacılıkta yüz ağartan yeni bir düzen kurulmasını istiyorsa, bunu Ankara’da masa başında oturarak
yapamayacağını artık anlamış olmalıdır. İşçi hareketine yeni bir Saraçhane Mitingi gereklidir. Türk-İş; AKP’nin
ciddiye almadığı Türk-İş’in ve işçinin gücünü AKP’ye kanıtlamalıdır.  
 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

Dr. Engin ÜNSAL Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı 

 
Etiketler:  AB üyelik süreci , AKP hükümeti , ILO , SARAÇHANE MİTİNGİ , Sendikalar Kanunu , TBMM , Toplu İş 
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TEPKİLERE RAĞMEN ORDU YAĞ&acute;IN SATIŞINA ONAY / Haber Tarihi : 
09.11.2009 11:45:39  

 

Sözleşmesi , Uluslararası Çalışma Örgütü 

FİSKOBİRLİK (FKB) yönetiminin, Ordu Yağ Sanayii’nin satışının onaylanması için topladığı genel kurul dün
toplandı. İşçilerin ve üreticilerin tepkisine rağmen Ordu Yağ Sanayii’nin satışına onay çıktı. Tüm Köy-Sen, Türk-İş, 
Emek Partisi ve Halk Evleri üyeleri, genel kurul devam ederken yaptıkları eylemle genel kurula tepki gösterdiler. 
 
Giresun FKB Tesisleri’nde toplanan genel kurul, dün sabah saat 10.00’da başladı.  
Genel kuruldan hayır kararı çıkması için Ordu’dan gelen işçiler ve üreticilerin önü polis tarafından kesildi.  
 
Üretici ve işçilerin FKB önüne gitmesini engellemek isteyen polise, işçiler ve üreticiler tepki gösterdiler. Bunun 
üzerine polis geri çekildi. FKB önünde “Soya satılamaz”, “Direne direne kazanacağız”, “Üreten biziz yöneten de
biz olacağız” sloganları atan işçiler, genel kurula tepki gösterdiler. Burada açıklama yapan Türk-İş Ordu 
Temsilcisi Selim Yöndem, satışın engellenmesi için delegelere ‘Hayır’ oyu kullanma çağrısında bulundu.  
 
İHANETİ UNUTMAYACAĞIZ 
 
Ordu Yağ’ın FİSKOBİRLİK’in temel direklerinden biri olduğunu söyleyen Yöndem, “İhanetinize sessiz
kalmayacağız” diye konuştu. “FİSKOBİRLİK’in kurtuluşu için Ordu Yağ Sanayii’nin satışının gerekliliğini iddia 
edenler bilsinler ki, bu yalana kargalar da güler. Oysa gerçek, FİSKOBİRLİK’i tümden yok etmenin ayaklarından 
biri olan Ordu Yağ Sanayii’nin satılmasıdır. Bu nedenle bizler, Ordu Yağ Sanayii’ne sahip çıkan işçiler ve üretici
köylüler olarak, satışa karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” diyen Yöndem, “Başka çare yok diyenlere
sesleniyoruz: Çare var. İşçi ve üretici temsilcilerini çağırarak ortak bir çözüm aradınız mı? ‘Biz yöneticiyiz, bizim
dediğimiz olur’ diyorsanız aldanıyorsunuz. İşçinin, köylünün malının geleceği hakkında ‘Biz yaptık oldu’ 
diyemezsiniz” diye konuştu.  
 
Genel kurul delegelerine ‘Yöneticilerin yanlışına ortak olmayın’ diye seslenen Yöndem, “Halkın malına sahip 
çıkın. Peşkeşe izin vermeyin. Sokakta başınız dik dolaşın” diye konuştu. FKB’nin geleceğini ortak tartışma ve 
çözüm bulma çağrısı yapan Yöndem, satışlar yaparak sorunların çözülemeyeceğini belirterek, Ordu Yağ’dan
sonra sıranın nereye geleceğini sordu.  
 
İşçilerin ve üreticilerin tepkisine rağmen eylemden kısa bir süre sonra geçilen oylama sonucu, Ordu Yağ’ın
satışına onay verildi. Oylamadan 74 evet, 66 hayır, 42 de çekimser oy çıktı. (Ordu/EVRENSEL) 
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KRİZİN FATURASI YİNE İŞÇİYE / Haber Tarihi : 09.11.2009 12:20:55  
 

Etiketler:  , Emek Partisi , FİSKOBİRLİK , FKB , Halk Evleri , Ordu Yağ , Tüm Köy-Sen , Türk-İş 

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyen hükümet bu sözünü de tutmadı. Kamu işçisinin maaşları son 9 yılın
5’inde olduğu gibi 2009’da da yine enflasyon oranının altında kalacak 
 
Devletin resmi verileri kamu işçilerinin bu yıl da enflasyona yenik düştüğünü ortaya koydu. 2010 Yatırım 
Programına göre, bu yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında ise yüzde 4.5 oranında zam alan devlet memurları 
ise tahmini enflasyona göre 2009’u yüzde 8.3’lük reel maaş artışıyla geride bırakacak. Kamu işçileri 2009 yılı 
dahil, son 9 yılın 6’sında enflasyon karşısında kaybetti. İşçi ücretlerinde en fazla aşınma da 2001 yılında yaşandı.
2001 yılında ücretler, enflasyon karşısında yüzde 11.5 oranında gerilerken, ücretlerdeki reel düşüş 2002 yılında 
da yüzde 9.2 seviyesinde gerçekleşti. 

Enflasyonun altında kaldı 
 
Kamu işçileri 2003, 2006, 2008 ve 2009 yıllarında da enflasyona yenik düştü. Kamu işçisinin 2009 yılındaki 
enflasyon kaybı da yüzde 0.5 olarak hesaplandı.  
 
Kamuda çalışan işçiler, sadece 2004, 2005 ve 2007 yıllarını yüzde 1.7 ile yüzde 3.1 arasında değişen reel ücret
artışlarıyla kapadı. Özel sektörde çalışan işçiler ise 2001-2008 yılları arasında 4 yıl enflasyonun altında ücret artışı
aldı.  
 
Özel sektördeki işçi ücretlerinin reel anlamda gerilediği yıllar 2001, 2002, 2003 ve 2006 olarak belirlendi. Özel
sektör işçisi, 2004, 2005, 2007 ve 2008 yıllarını ise kayıpsız geçti. Program, özel sektör işçisinin bu yılki durumuna
ise yer vermedi. Bu arada, asgari ücretli de 9 yılın 6’sında enflasyonun üstünde, 3’ünde enflasyonun altında ücret
artışı aldı.   
 
Bu süreçte asgari ücretli, en kötü yılını ücretlerin yüzde 14,1 oranında gerilediği 2001’de yaşadı. Ücretlerin reel 
anlamda yüzde 24,3 oranında arttığı 2004 yılı ise asgari ücretlinin en parlak yılı oldu.  Programa göre, asgari 
ücretliler, 2009 yılını da yüzde 2,7’lik reel artışla geride bırakacak. 

 
Etiketler:  ASGARİ ÜCRET , ENFLASYON , İŞÇİ ÜCRETLERİ , KAMU , ÖZEL SEKTÖR 
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SANAYİ ÜRETİMİ EYLÜL&acute;DE DÜŞTÜ / Haber Tarihi : 09.11.2009 11:33:17  
 

Aylık Sanayi Üretim Endeksi Eylül Ayında Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 8.6 Bir Önceki Aya Göre İse Yüzde 
0.2 Azaldı. 
  

Aylık Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.6, bir önceki aya göre ise yüzde 0.2 
azaldı. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Eylül'de en yüksek düşüş yüzde 18.2'yle sermaye malı imalatında 
görülürken, dayanıklık tüketim malı imalatı yüzde 10.1 oranında arttı. 

TÜİK, Eylül ayı Aylık Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde
8.6, bir önceki aya göre ise yüzde 0.2 azalış gösterdi. Beklentilerin üzerinde düşüş yaşayan Aylık Sanayi Üretim 
Endeksi, 2009 yılının 7 aylık döneminde yaşanan toparlanmanın ardından, Ağustos ayında düşüşe geçmişti. 
Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3, bir önceki aya göre ise yüzde 5.7 azalış göstermişti. Eylül ayı, 
Aylık Sanayi Üretim Endeksi'nde sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6.4 azalarak 140.2'den 131.3'e, imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 9.3 azalarak 112.1'den 101.7'ye, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi ise yüzde 4.1 azalarak
119.2'den 114.4'e geriledi. 

-EN YÜKSEK DÜŞÜŞ SERMAYE MALI İMALATINDA GÖRÜLDÜ- 

Ana Sanayi Grupları (MIGs) Sınıflamasına göre, 2009 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek 
düşüş yüzde 18.2 ile sermaye malı imalatında görüldü. 

-DAYANIKLIK TÜKETİM MALI İMALATI YÜZDE 10.1 ARTTI- 

MIGs Sınıflamasına göre diğer gruplar incelendiğinde, enerjinin yüzde 8.2, ara malı imalatının yüzde 8.0,
dayanıksız tüketim malı imalatının yüzde 7.5 oranında düştüğü, dayanıklı tüketim malı imalatının ise yüzde 10.1 
oranında arttığı görüldü. 

-İMALAT SANAYİNDE EN YÜKSEK DÜŞÜŞ YÜZDE 33.8'LE DİĞER ULAŞIM ARAÇLARINDA OLDU- 

İmalat sanayi alt grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 33.8'le diğer ulaşım araçlarının imalatında 
gerçekleşti. Bunu, yüzde 31.0'lık düşüş ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti. Bununla
birlikte, en yüksek artış ise yüzde 23.3 ile büro makineleri ve bilgisayar imalatında gerçekleşti.(ANKA/SON) 

 
Etiketler:  İMALAT SANAYİ , PETROL , SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ , TÜİK 
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KOYUN CAN, KASAP ET DERDİNDE / Haber Tarihi : 06.11.2009 11:27:32  
 

Türkiye 'Değişmiş Gen'le Karıştı, ABD 'Mısır Satamam' Diye Korktu. 
 
Tarım Bakanı Mehdi Eker, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO’lu) gıda yönetmeliği ile bu tür gıda ithalatının
zorlaştığını savunurken bilim adamları ve tüketici dernekleri karşı ses yükseltti. GDO’lu gıda, ‘atom bombası’na 
bile benzetildi. Gıda sektöründe ise ‘Üretim aksayacak’ görüşü ortaya atıldı. ABD’li senatör Grassley ise, “Türklere 
Amerikan mısırı satamayacağız” diye endişelendi. 

GENETİĞİ Değiştirilmiş Organizmalı (GDO’lu) gıda tartışması giderek büyüyor, kafalar iyice karışıyor.
Yönetmeliğe karşı bilim adamları, ziraat mühendisleri ve tüketici dernekleri, “Frankenştayn ürün ithalatının kapısı 
açıldı. İnsan ve hayvan sağlığına zararlı yüzlerce üründe, ithal edilen GDO’lu nişasta bazlı (mısırdan yapılan) şeker
kullanılıyor. Çikolatadan bisküviye glikozdan turşuya gıda üretimi GDO’lu ürünlere bağlı” diyor. 

Fetva tartışması oldu  

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, çıkardıkları yönetmeliğin GDO’lu gıda girişini daha da zorlaştırdığını, riskli 
ürünler için yeni analizleri zorunlu hale getirdiğini, bu ürünlerin, gelse bile 91 kişilik komiteden onay 
alamayacağını bildirdi. GDO’lu ürün tartışması Diyanet bütçesinin görüşüldüğü Meclis komisyonuna da taşındı. 
Devlet Bakanı Faruk Çelik, “Birçok ülke din açısından GDO’lu ürüne karşı çıkıyor. Siz de Diyanet’ten, ulemadan
görüş alacak mısınız” sorusuna karşılık, Din İşleri Yüksek Kurulu’na sorulabileceğini söyledi. 

Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik, sadece Türkiye’de değil, ABD’de de yankı buldu. 26 Ekim’de
yürürlüğe sokulan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) ürünlerle ilgili yönetmeliği duyurmadan önce
Türkiye’nin ABD’ye danışması gerektiğini ima eden ABD Senatosu Finans Komitesi kıdemli üyesi Chuck Grassey, 
ABD Başkanı Barack Obama tarafından ABD Ticaret Temsilciliği’nde (USTR) tarım konusundaki başmüzakerecilik
görevine aday gösterilen İslam Sıddıki’ye hesap sordu. Grassley, “Türkiye, GDO’lu ürünlerle ilgili yeni düzenleme 
yaptı. Bu, Türk pazarlarını Amerikan mısırı ve soya fasulyesinin ithalatına kapattı. Türkiye bu düzenlemeyi 
duyurmadan önce ABD’ye danışmadı, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) de haber vermedi. Dolayısıyla düzenleme
hemen yürürlüğe girdi” dedi. Senatör Grassley, İslam Sıddıki’ye “Yeni görevinizin onaylanması halinde sizi, Türk
yetkililerin bilimi temel alan GDO politikalarını onayladıklarını ve Amerikan GDO ürünlerinin ithalatına karşı
ayrımcılık yapmadıklarını görmek için bir an önce çalışma yürütmeye davet ediyorum. Bu konuda görüşünüzü 
alabilir miyim?” sorusunu yöneltti. 

Kaygı yarattı  
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İslam Sıddıki ise yanıtında, “Bu gelişme USTR’de kaygı yarattı. Çünkü Türkiye, DTÖ’ye haber verme konusunda, 
örgüte olan sorumluluklarına bağlı kalmadı. Ayrıca bildiğim kadarıyla, (Türk yetkililerin) bu konuda harekete
geçmeden önce bilimsel risk analizi yaptıklarını zannetmiyorum. Görevim onaylanırsa, hem sizinle hem de 
Senato’nun diğer üyeleriyle bu konuda yakından çalışacağım ve gerekli tüm önlemleri alacağım” dedi. 

Gıda İşverenleri: Çikolata ve bisküvi üretimi yavaşlar  

GENETİĞİ değiştirilmiş gıda yönetmeliğinin, sanayicilerle paylaşılmadığı için eksiklerle dolu olduğunu ileri süren 
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı Necdet Buzbaş, yönetmeliğin Türkiye’de yürüyen bir 
sistemi alt-üst ettiğini öne sürdü. Tanımlar kısmının anlaşılamayacak kadar karmaşık olduğunu söyleyen Buzbaş,
“Sanayici ne yapacağını şaşırdı. Kanola, mısır ve soya gibi GDO’lu ürünlerin aslı ABD’de yetiştiriliyor. ABD’liler, 
ülkede sağlık, kalite ve kontrol mekanizması iyi işlediği için bu ürünleri tüketebiliyor. Yönetmelikteki ayrıntıların
alt talimatlarla yönlendirilmeli, tebliğler çıkmalı. Bari 6 ay süre verin, tebliğleri hazırlayın, sanayici kendini 
hazırlasın” dedi. Fabrikaların işçi çıkardığı, üretimi azalttığı bir dönemde çıkarılan yönetmelikle sanayicinin iş 
göremez hale geleceğini savunan Buzbaş, “Gıda sanayisinde üretim yavaşlayabilir. Bisküviden çikolataya, 
glikozdan turşuya kadar gıda üretiminin çoğunu olumsuz etkilenecek. Gıda sanayinin çok geniş yelpazede
etkileneceği açık” diye konuştu. 

Genetiği değişmiş gıdaya ‘atom bombası’ benzetmesi  

EGE Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya, GDO’lu ürünleri ‘bilim’ diye kutsamaya 
çalışmanın, atom bombasını üretip kullanılmasını savunmaktan farklı olmadığını savundu. Prof. Özkaya, 
hükümetin GDO’lu bitkilerin üretimine izin verilmesine yeşil ışık yaktığını, bu ürünlerin ticaretinin bir
yönetmelikle düzenlenmesinin hukuk, egemenlik ve halk sağlığı açısından sakıncalı olduğunu ileri sürdü. Özkaya,
“GDO’lu bitkiler, bebeklere, küçük çocuklara zararlı. Ayrıca organik tarım alanlarına, buğdayın yabani atalarının
zengin olarak bulunduğu yerlere de zarar vereceği kabul ediliyor. Bebeklere ve küçük çocuklara zarar veren
GDO’lar nasıl oluyor da yetişkinlere zarar vermiyor? Yetişkinleri gözden mi çıkardık? GDO’lu mısır ürünleri yiyen
bir anne bebeğine süt verirse bu bebeğe zarar vermeyecek mi? Unutmayalım ki nişasta bazlı (mısırdan yapılan)
şeker yüzlerce üründe kullanıliyor” dedi. 

Fırın bile denetlenemiyor GDO nasıl kontrol edilecek  

TARIM Bakanı Mehdi Eker’in “GDO’lu gıda girişini yönetmelik ile zorlaştırdık” açıklamasına rağmen, Tüketiciler 
Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, “Genetiği değiştirilmiş gıda ve yemler, AB’nin yanı sıra birçok ülkede özel 
kanunlarla yasaklanmasına karşılık, Türkiye’de sadece bir yönetmelikle serbest hale getirildi” görüşünde ısrarcı.
Nazım Kaya şu görüşleri savundu: “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO’lu) ürünlerle ilgili yönetmelik, bir
düzenleme ötesinde ticari açılım metni. Gerçekten doğal yollarla yetiştirilmiş ürünlerde kullanımın dahi 
yasaklanması kabul edilemez. GDO içeren gıda ve yemleri üretenin, ithalatçının beyanı yeterli bulunacak, buna
karşılık GDO içermeyen ürünlere etiket sınırlaması getirilmesi, gerçek niyeti beyan ediyor. Bu, GDO’ya bütün 
yolları açmaya çalışan bir yasaklama. Yönetmelikle, ürünlere inceleme yapılacak. Fırınların denetiminde bile 
zorlanılırken laboratuvar imkanları dikkate alındığında GDO’lu ürünlerin kontrolü nasıl yapılacak? Gıda terörünü
besleyen denetim eksikliği dikkate alındığında çok bedeller ödenecek.” 

TBMM’ye mektup gitti: Mamada yasaklanması resmi ağızdan itiraf  

TÜKETİCİ Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, milletvekillerine hitaben yazdığı açık mektupta
TBMM üyelerini genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) ürünlere karşı toplumsal göreve çağırdı. Mektupta, 
“GDO’lu ürünlerin, bebek mamaları ve bebek formülleri, devam mamaları ve formülleri ile bebek ve küçük çocuk 
ek besinlerinde kullanılmasının yasak olduğunun belirtilmesi, GDO’ların zararları gerçeğinin resmi ağızlardan 
itiraf edildiğinin göstergesi olmuştur” denildi. 
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3. EFFAT KONGRESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI / Haber Tarihi : 23.10.2009 14:12:10 
 

 
Etiketler:  ABD , GDO , Genetiği Değiştirilmiş Organizma , Mehdi Eker , Tarım Bakanı , TBMM , TÜKETİCİ 
Örgütleri Federasyonu 

20-21 Ekim 2009 tarihlerinde Berlin’de düzenlenen 3. EFFAT Kongresi başarıyla 
tamamlandı. Kongre seçimlerinde EFFAT Başkanlığına Fransa FGA CFDT sendikası 
Uluslararası Sekreteri Bruno VANNONI, Başkan Yardımcılığına İsveç HRF sendikasından 
Therese HULTHEN ve Genel Sekreterliğe de halen bu görevi sürdürmekte olan Harald 
WIEDENHOFER seçildi. Sendikamız Genel Sekreteri Mecit AMAÇ 5 yıl süreyle EFFAT İcra 
Kurulu asil üyesi olarak seçildi. Desteklerinden dolayı Tarım-İş Sendikası ve EFFAT üyesi 
tüm Avrupa sendikalarına teşekkür ederiz. 

EFFAT Kongresi 21 Ekim günü “Çiftlikten çatala sosyal adalet” teması ile açıldı. Yönetim 
Kurulu, İcra Kurulu ve diğer idari organların seçimlerinin gerçekleştiği gün tüzük 
değişikliklerine yönelik önergelerin kabulü ve tüzük tadilat çalışmaları ile son buldu. 
Önemli değişikliklerin kaydedildiği tüzükte en önemli ilerleme EFFAT’ta kadın 
temsiliyetine yönelik atılan somut adımlar oldu. 2007 IUF Kongresinde kabul edilen 
Kongre ve yönetim kurullarındaki kadın temsiliyet oranları aynı şekilde EFFAT Kongresi 
tarafından da onaylanarak EFFAT Tüzüğünde yer buldu. 

Kongre’nin 2. Günü “Güvencesiz işlere karşı mücadele” teması işlendi. EFFAT üye 
sendikaları ile birlikte güvencesiz işlere karşı Avrupa çapında nasıl bir işbirliği ve 
dayanışma ağı kurulması gerektiğinin tartışıldığı oturumlarda çeşitli ülkelerden işçi ve 
sendika temsilcileri güvencesiz iş koşullarına ilişkin deneyimleri ile iyi örneklere değindi. 
Öğleden sonraki oturumda ise işveren temsilcileri güvencesiz ve kayıtdışı istihdamın 
işletmeler arasındaki rekabet koşullarını etkilediğini ve eşitsizleştirdiğini ve bu anlamda 
sendikalar ve sivil toplum örgütleri gibi sosyal taraflar ile işbirliğinin arttırılması 
gerektiğine vurgu yaptılar.  

Kongre EFFAT’ın 5 yıllık çalışma ve eylem planlarının başarılı bir şekilde uygulanması için 
sadece EFFAT sekreteryasının değil tüm üye sendikaların elele, kolkola çalışması ve 
mücadelenin devamlılığı ve kararlılığı, hırslı hedeflerin de işbirliği ile gerçekleştirilmesi için 
atılması gereken somut adımların belirlenmesi ile son buldu. 

 
Etiketler:  Çiftlikten çatala sosyal adalet , EFFAT , Güvencesiz işlere karşı mücadele 
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BU, BİR MAVİ YAKALI KRİZİ / MUSTAFA SÖNMEZ - CUMHURİYET GAZETESİ / Haber 
Tarihi : 06.11.2009 11:06:00  

 

Birçok çevre-bağımlı (yükselen) ekonomiler, küresel krize finansal sektörden değil, daha çok sanayi cephesinden 
yakalandılar. Merkezin finanstan aldığı darbe, kısa sürede merkez ülkelerde talep daralmasına, dolayısıyla bu
ülkelerin özellikle orta sınıflarının çevre ülkelerden ithal ettikleri dayanıklı-dayanıksız sanayi ürünlerine olan
talebin azalmasına yol açtı. Dolayısıyla, Türkiye, (ihracatının yarısı AB’ye odaklı) gibi ülkeler, dış talepteki daralma
ve bunun akabinde iç taleplerinde yaşanan daralmalar sonucu krizi ağırlıkla sanayiden yaşadılar ve yaşamaktalar.
Bundan dolayı bu kriz, çevre-bağımlı ülkeler için ağırlıkla bir sanayi krizi demek. Bundan dolayı da bu krizi
ağırlıkla “mavi yakalı işçilerin krizi” diye adlandırmak yanlış olmayacaktır.  

***  

Bizdeki farklılığı daha iyi anlamak için 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan krizleri anımsamakta yarar var. Hem 1994 
ve 2001 krizleri, sıcak para çekmek için izlenen düşük kur - yüksek faiz politikasının iflas etmesi ve anında sıcak 
paranın kaçışı ile birlikte yaşanan döviz şokları ile yaşanmıştı. Döviz şokları, yüksek oranlı devalüasyon, anında 
yüksek fiyat artışlarını da getirmiş ve kriz, sokakta dövizin fırlaması, enflasyonun 3 rakamlı boyutlara çıkması
şeklinde yaşanırken bu finansal çöküş, birçok bankayı iflasa götürmüş, ödeme güçlüğü içine çekmişti. Bu, 
finansal krizler, banka çalışanlarından oluşanların krizi olarak başlıyor, devamında reklam, medya, ithalat
sektörlerine de yansıyarak beyaz yakalı krizi özelliğini pekiştiriyordu. Finanstaki krizi, sanayinin yaşaması daha
dolaylı oluyor, hatta yaşanan devalüasyonla ihracatı kârlı hale geçen sanayici, dış pazarlara dönük üretime
yönelerek, önemli bir tensikata yönelmeden, mavi yakalıları sadece düşük ücrete boyun eğdirterek krizden çıkış
imkânını bulmuştu.  

***  

Bu kez, durum böyle değil. Türkiye banka sistemi, 2001’de yaşadığı tahkimat ile bu krizi daha dayanıklı, hatta net 
kârlarını yüzde 40 artıracak kadar dayanıklı karşıladı. Ama dayanıksız olan bu kez sanayi, dolayısıyla kriz bu kez
öncelikle sanayi işçilerini vurdu. Buna karşılık beyaz yakalı istihdamı olan, hizmet ağırlıklı sektörlerin, krizi, 
sanayiden daha az hasarlı yaşadıkları söylenebilir. Özellikle de turizm ve bazı inşaat ile ilgili sektörlerde yaşanan 
mevsimsel istihdamlarla, krizin yıkıcı etkisini, bazı sektörlerde, bazı bölgelerde (Antalya, Muğla gibi) hafifleten
geçici soluk pencereleri bulunabildi.  

***  

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıtlı ücretli verileri şunu gösteriyor; Ekim 2008’deki kayıtlı istihdam 9 milyon 120 
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TEKEL E AİT CEVİZLİ ARAZİSİ DEVRİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI 
VERİLDİ / Haber Tarihi : 04.11.2009 12:27:22  

 

bin iken, hızlı, kitlesel tensikatların sonucu Şubat 2009’da 8 milyon 362 bine kadar geriledi. Yani 4 ayda yüzde
8.3 azaldı. Bu, 4 ayda 758 bin sigortalı ücretlinin işini kaybetmesi anlamını taşıyordu.  

Kaynak: SGK veritabanı  

  

Ama bu dehşetli erozyon bir yerde durdu ve eksilen istihdam kısmen telafi edilmeye başlandı. İzleyen aylarda
hem kısmi istihdamlar hem de mevsimsel istihdamlarla sigortalı ücretli sayısının yeniden arttığını ve Temmuz
2009’da 9 milyon 13 bine kadar çıktığını görüyoruz. Krizin miladı olan Ekim 2008’den sonra, kayıtlı istihdamın
artmadığı, tersine azaldığı bir gerçek, ama aradan geçen 10 ayda da, kaybedilmiş istihdamın yeniden
kazanılması yolunda mesafe alındığını görüyoruz. Bunun da ağırlıkla turizmle ilgili alt sektörlerdeki (yeme-içme,
konaklama), eğitim, sağlık sektörlerindeki istihdamla gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Buna karşılık mavi 
yakalıların yoğun olduğu konfeksiyon-tekstil, bina inşaatı, metal ürünler, elektronik eşyalar, ev eşyaları, elektrik
cihazları, lastik, otomotiv, ana metal sektörlerinde kaybedilen istihdamın Temmuz 2009’a kadar bile telafi 
edilemediği ve mavi yakalı istihdamının ağırlık taşıdığı bu sektörlerde, 10 ay önceki istihdama ulaşılamadığı
gözleniyor.  

2008-09 krizinin, hem önceki krizlerden farklı olarak, “küresel” özelliğinin hem de mavi yakalı işsizlerin ağırlıklı 
olmasının, birçok siyasi, politik ve sosyolojik anlamı var. Bunun üstüne ayrıca düşünüp bilgi üretmek gerekiyor.  

  

  

  

mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler:  AB , BEYAZ YAKALI , CUMHURİYET GAZETESİ , İŞÇİLERİN KRİZİ , KRİZDEN ÇIKIŞ , MAVİ YAKALI , 
MUSTAFA SÖNMEZ 
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KENT A.Ş İŞÇİLERİNE YAPILAN SALDIRI KINANDI / Haber Tarihi : 05.11.2009 
10:10:10  

 

Sendikamızın, Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul İli Kartal İlçesi, 
Orhantepe Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 297.000.00 metrekare yüzölçümlü arazinin Maliye Hazinesi’ne 
bedelsiz olarak devrine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı aleyhine Danıştay Onüçüncü Dairesi’nde açmış
olduğu iptal ve yürütmeyi durdurma istemli davada, Danıştay, 11.09.2009 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı 
vermiştir. 

Konuya ilişkin karar metni sitemizde yer almaktadır. 

Sendikamız, kamunun, halkın çıkarlarını her şeyin üstünde gözeten anlayışı ile meselenin üzerine gitmiştir ve 
hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.  
  

 
Etiketler:  DANIŞTAY , DAVA , MALİYE , TEKEL , TÜTÜN MAMÜLLERİ 

Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa TÜRKEL saldırıya uğrayan işçilere destek verdi. 

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışırken 30 Nisan'da işten atılan DİSK Konfederasyonuna bağlı Genel-İş Sendikası 
üyesi işçiler 181. gündür işlerine dönebilmek için mücadele veriyor. İşlerine geri dönebilmek için 16 Eylül'de 
İzmir'den Ankara'ya yürüyen işçiler 32 gün süren bu yürüyüşün ardından mücadelelerini Ankara Abdi İpekçi 
Parkı'nda kurdukları çadırda  sürdürüyor. 

Eylemlerini sürdürürken Alperen Ocakları üyeleri tarafından saldırıya uğrayan emekçilerden  bir kişi başından 
yaralanırken, işçilerin kaldıkları çadırlar dağıtıldı , direniş fotoğrafları da yırtıldı. 

Aylardır işsizlikle, açlıkla mücadele eden Kent A.Ş işçilerinin günlerdir Ankara halkının desteğiyle oturma eylemi 
yaptıkları parkta bu denli çirkin bir saldırıya uğramalarını geniş katılımlı bir basın açıklamasıyla kınandı. 

 
27.10.2009 tarihinde Abdi İpekçi Parkında düzenlenen Basın Açıklamasında Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa 
TÜRKEL saldırıya uğrayan işçilere destek verdi. 
Kent A.Ş işçileri adına DİSK Genel Sekreteri'ne çiçek veren Türkel, çalışma hayatının zor günlerden geçtiği ve 
kıdem tazminatının dahi ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bu dönemde mücadele için birlik ve beraberliğin 
önemini vurgulayarak işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. 
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SENDİKA YASASI&acute;NDA PAZARLIK OYUNU / Haber Tarihi : 05.11.2009 
12:39:07  

 

Tekgıda-İş Orta Anadolu Bölge Başkanı Lütfü Ceylan, Şube Başkanları Ali İhsan Çil ve Mustafa Görgeç' in de 
destek verdiği Basın Açıklamasına ayrıca DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK'e bağlı sendikalar, KESK Genel 
Başkanı Sami Evren, KESK Şubeler Platformu,TÜMTİS Sendikası, Petrol-İş Ankara Şubesi, Yol-İş Ankara Şubesinin 
yanı sıra TMMOB, EMEP, Maden Mühendisleri Odası, siyasi parti temsilcileri, Alevi Bektaşi Federasyonu TTB ve  
AFSAD da katıldı. 

 
Etiketler:  , EYLEM , KARŞIYAKA BELEDİYESİ , KENT A.Ş , TEKGIDA-İŞ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikalar ve toplusözleşme kanunlarında değişiklik öngören yasa
taslaklarını taraflara gönderdi. Sendikalar Kanunu’nun ilk taslağında üyelik aidatlarının kaynakta kesilmesi
anlamına gelen check-off sisteminin kaldırılması öngörülüyordu. Sendikaların tepkisi üzerine ikinci kez
gönderilen taslakta bundan vazgeçildiği ve eski sisteme dönüldüğü belirtiliyor.  

Öte yandan taslakta, sendikacıların milletvekili ya da yerel yönetici seçilmeleri halinde sendikadaki görevlerinin
sona ermesiyle ilgili hüküm geçerliliğini koruyor. Sendika-siyaset ilişkisi açısından işçi örgütünün gücünü
arkasına alıp parlamentoda etkin bir konumda olma yasağı sürüyor. 1980 öncesinde böyle bir yasak yoktu.  

İşsiz kalınması halinde en fazla bir yıl süreyle sendika üyeliği devam ediyor. Bu yeni bir hüküm ancak sürenin bir 
yıl sınırlandırılması uygun değil. Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde çalışanların işsiz kalması halinde sendikaya 
üyelikleri sürekli kılınıyor. Bu durumda sendikalar işsizlerin çıkarlarını da koruyorlar. Keza emeklik halinde
sendika üyeliği yine düşüyor. Oysa İtalya’da sendika üyelerinin nerdeyse üçte biri emekli. Dolayısıyla işsizin ve 
emeklinin sendikası ile bağı sürüyor ve hakları korunuyor.  

Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Taslağı’nda da, yüzde 10’luk işkolu barajı yüzde 1’e inmesine rağmen yüzde 50 artı
1’lik işyeri barajı duruyor. Bir işyerinde işverenlerin kurduracağı “sarı sendikalar”, işyeri barajını (işçilerin 
yarısından bir fazlasını) aşsa bile yüzde 1’lik işkolu barajını geçemeyeceğinden toplusözleşme yapamayacak 
ancak o işyerinde işkolu barajını geçen diğer sendikaların yetki almasını, yani yüzde 50 artı 1’lik sayıyı bulmasını 
önleyebilecektir. Böylece o işyerinde toplu sözleşme yapılamayacak, sistem kilitlenecektir.  

Öte yandan işkolu düzeyinde grev yasakları kaldırılmasına rağmen bu kez yargı yoluyla grevlerin yasaklanması, 
devam edenlerin de durdurulması gündeme gelecektir. Taslakta “kamu düzeni”, “iyi niyet kurallarına aykırı
tarzda toplum zararına olma” gibi soyut ifadelerle grevlerin mahkeme kararıyla yasaklanmasına ve
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YASA, MEHTER MARŞI GİBİ / Haber Tarihi : 05.11.2009 12:34:27  
 

durdurulmasına olanak tanınmaktadır. Yine taslakta dayanışma grevi, genel grev gibi eylemler yasak kapsamında 
bulunuyor. Ayrıca taslakta işi yavaşlatma, verimi düşürme gibi eylemler de ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
komite kararlarına aykırı olarak yasadışı grev kapsamında ele alınıyor.  

İkinci kez sendikalara gönderilen taslakta check-off’un eskisi gibi kalması sağlanarak bu kez diğer olumsuzlukları 
ve yasakları kabule zorlayabilirler. Yani bir çeşit pazarlık söz konusu olabilir. Sonuçta sendikalara derler ki, “Ya 
yasanın bu halini kabul edin ya da TBMM’de önceki dönemden kalan yasayı benimseyin”. Halen Meclis
gündeminde olan yasada, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye olmayan konfederasyon ya da 80 bin üyesi 
bulunmayan konfederasyona üye sendika toplusözleşme yapamıyor. Hadi bakalım sendikalar ne yapacak?  

  

Yard. Doç. Dr, Maltepe Üniversitesi  

atillaozsever@ttmail.com 

 
Etiketler:  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , ILO , Kanunu Taslağı , Sendika Barajı , Toplu İş Sözleşmesi , 
Uluslararası Çalışma Örgütü , yerel yönetici 

İkinci taslakta ‘check off’a dönüldü, ama grev yasağından zorunlu arabulucuya pek çok madde varlığını koruyor  

İkinci kez taraflara gönderilen taslakta, işkolu barajı iniyor ama tamamen kalkmıyor. Grev yasağı ve erteleme
kısmi olarak korunuyor, karar yargıya bırakılıyor. İşletme barajı aynen korunuyor; yüzde 50 artı 1. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın taraflara gönderdiği ilk taslak, özellikle aidat meselesini yeniden
düzenlemeye götürecek “check off” maddesinin kaldırılması sendikaların gündemine bomba gibi düşmüştü. 
Gelen tepkiler üzerine bakanlık, ikinci kez gönderdiği taslakta bu maddeyi yeniden koydu. Ancak, belli
iyileştirmelerin de görüldüğü yeni taslak tam bir mehter marşı gibi, yani bir ileri, iki geri... Zira işin özüne ilişkin 
düzenlemeler yapılmış gibi gösterilerek olduğu gibi korunmuş görünüyor. Yeni taslakta yapılmış gibi
görünenleri ve itirazları şöyle özetlemek mümkün:  

4 Daha önce yargı içtihadı ile uygulama alanı bulan grup toplu iş sözleşmesinin, kanunda tanımlanan uygulama
alanı genişletildi.  

4 Öteden beri yargıyı sürekli meş gul eden işletme toplusözleşmesinin uygulandığı bir işyerinin başka bir 
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işverene devri durumunda, birden fazla toplu iş sözleşmesinin ortaya çıkması halinde hangi sözleşmenin
uygulanacağı hususuyla ilgili sorun ortadan kaldırılacak şekilde yeniden düzenlendi.  

4 Türkiye’yi sürekli ILO gündemine taşıyan işkolu barajı yeniden düzenlenerek işkolu sayısı 17’ye düşürüldü.
İşkolu düzeyinde sözleşme yapma ilkesi korundu, ancak işkolu barajı yüzde10’dan yüzde 1’e düşürüldü.  

4 Ayrıca işyeri düzeyindeki yarıdan fazla üye olma ilkesi korunmakla beraber birden fazla sendikanın toplu iş 
sözleşmesine taraf olması ilkesi getirildi.  

4 Toplu iş sözleşmesinde yetki, müzakere süreci ve arabuluculuk safhaları korunmakla beraber sadeleştirilerek 
yeniden düzenlendi.  

4 Daha önce üç yöntemle gerçekleşen olağan arabuluculuk safhası teke indirgendi ve zorunlu hale getirildi.  

4 Kanuni grev ve lokavt anayasadaki düzenlenen biçimiyle kanuna taşındı, ancak grevin yasak olduğu işler ve 
işyerleri ile geçici yasaklar ve grev ertelemeleri kaldırıldı. Hangi hallerde grevin sürekli veya geçici yasaklanacağı
hususu yargı denetimine bırakıldı.  

4 Grev yasakları ve ertelemeler yargıya bırakılırken kamu düzeni ve kamu sağlığı ölçüsü getirildi.  

4 Toplu iş sözleşmesinden kimin, ne zaman yararlanabileceği yeniden düzenlendi. Kapsam dışı personel ve 
muvazaalı iş alan alt işveren işçilerinin de toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı güvence altına alındı.  

Can alıcı noktalar aynı  

Taslağın gerekçesinde yapılan değişiklikler olumlu olarak değerlendirilmesine rağmen ülkemiz endüstri
ilişkilerinin, toplusözleşme ve grev hakkının önündeki en büyük engel olan, anayasadaki düzenleme ve
tanımların aynen kanuna alındığı ifade edilerek büyük bir çelişki sergiliyor.  

4 Yapılan değişiklikler, Türkiye’deki toplusözleşme düzenini olduğu gibi koruyor. Bu sistemden kaynaklanan
uzun süren yetki uyuşmazlıkları, en ufak bir hatada yetkinin düşmesine yol açan ağır yetki prosedürü, zorunlu
arabuluculuk, grev engelleri ve yasakları; iş yavaşlatma, hak grevi, uyarı grevi, dayanışma grevi, siyasi grev ve 
genel grev yasağı gibi tıkanıklıklar yeni kanunda da varlığını koruyor.  

4 İşkolu barajının yüzde 10’dan yüzde 1’e düşürülmesi ve işyeri – işletme barajının yüzde 50 artı 1 olarak 
korunması yine ILO’nun sözleşmelerine ve organ kararlarına aykırı. Zira, toplusözleşmede çift kriteri - çifte baraj 
ve yüksek işyeri barajları ILO organlarının birçok kararında sert bir şekilde eleştiriliyor.  

Kaynak: cumhuriyet 

 
Etiketler:  check off , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , grev , ilo , Toplu iş sözleşmesi , yasa 
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TÜRKEL: SOSYAL DEVLET ORTADAN KALKTI / Haber Tarihi : 04.11.2009 12:36:36  
 

Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, sosyal devletin, temel hak ve özgürlüklerle birlikte ortadan kalkmış 
durumda olduğunu savunarak, "Köle düzenine doğru bir gidiş var" dedi.  
 
Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile iş Müfettişleri Derneği işbirliğinde düzenlenen 
"Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu", AÜ Atatürk Konferans Salonu'nda başladı.  
 
Açılışta konuşan Türk-Iş Genel Sekreteri Mustafa Türkel. Türkiye'de sosyal haklardan önce temel hak ve 
özgürlüklerde sorunlar olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ekonomik kalkınma ve istihdam 
sağlamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına 'adeta iğne oyası işler gibi' Kamu İktisadi Teşekkülleri (KlT) 
kurulduğunu ifade eden Türkel, 1980 sonrasında işçi alımları ve fiyat belirlemedeki siyasi müdahalelerle KİT'lerin 
hantal bir yapıya kavuşturulduklarını savundu.  
 
Bu işletmelerin sosyal sorumluluklarının göz ardı edilerek, bir yok etme operasyonu başladığını, kamu 
işletmelerinin 'ülkenin sırtında kambur' olarak gösterildiğini dile getiren Türkel, özelleştirme adı altında kamu 
işletmelerinin yağmalandığını, birilerine peşkeş çekildiğini iddia etti.  
 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kamu işletmelerinin kapatılmasıyla bölgede işsizlik oranın 
hızla artığına ve iç göçlerin yaşandığına dikkati çeken Türkel, "Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nden büyük kentlere göç eden insanlar varoşlarda esrar satmaya başladı.  
 
Güneydoğu'da. Doğu'da artık devlet, bir jandarmasıyla bir de valilik, kaymakamlık önündeki bayrağıyla anıhr 
oldu. Devlet adına Doğu'da Güneydoğu'da başka bir şey kalmadı" diye konuştu. -"KÖLE DÜZENİNE DOĞRU BİR 
GİDİŞ VAR"Şeker fabrikalarının da özelleştirme kapsamına alındığını, bunların da özelleştirilmesiyle birlikte kamu 
adına istihdam yaratacak kuruluş kalmayacağını vurgulayan Türkel, şunları söyledi: "Sosyal devlet, temel hak ve 
özgürlüklerle birlikte ortadan kalkmış durumda. Köle düzenine doğru bir gidiş var.  
 
Sermayenin acımasızlığı, bizi üretmeyen Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıya bırakmıştır. Ulus ötesi şirketler, 
bankalarımız dahil işletmelerimizi gelip elimizden almışlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti artık üretmeyen bir 
devlettir. 'Doğu ve Güneydoğu'ya özel sektörü götüremediğiniz sürece -ki gitmesini gerektirecek alt yapı yok-, 
kamu işletmeleri zarar etmiş olsa bile devlet tarafından sübvanse edilip o bacaların orada tütmesini sağlamak 
gerekiyor' diye özelleştirmeye karşı çıktığımızda sendikalar acımasızca eleştirildi.  
 
Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz tabloya bir bakın lütfen... Son günlerde yaşananlara bir bakın... Cumhuriyet 
içerisinde adeta yeniden kurtarılmış görüntüleri verilen, içimizi yaralayan, karartan tablolara bir bakın... Bu 
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TİRYAKİ KRİZ DİNLEMEDİ / Haber Tarihi : 04.11.2009 13:14:38  
 

tablolar dünden bugüne oluşmadı." .SENDİKALAR İÇİN DİP NOKTASI Kamu işletmelerinin özelleştirilmesinin 
ardından sendikaların da örgütlü mücadele için yeni arayışlar içine girdiğini belirten Türkel, "Biz de dip 
noktasındayız ki bu noktadan itibaren Türkiye sendikal hareketinde, çalışma hayatında yeni yollar açmazsak 
bitme ile karşı karşıyayız" dedi. 'Beyaz yakalı' olarak adlandırılan üniversite mezunlarının çalışma hayatında artık 
daha çok yer aldığını vurgulayan Türkel, "Ancak onlar da sendikaları salt işçilerin malıymış gibi gören anlayışa 
sahipler ve sendikalı olmayı düşünmüyorlar" diye konuştu.   
  

 
Etiketler:  DOĞU , GÜNEYDOĞU , KÖLELİK , MUSTAFA TÜRKEL , SOSYAL DEVLET , TÜRK-İŞ , TÜRKİYE 

Yılın ilk 9 ayında satış hacmini yüzde 2 oranında artıran sigara üreticisi British American Tobacco, bu dönemde 
toplam 533 milyar adet sigara sattı. Şirket, bu rakamı yakalamasında; yaptığı alımların (birleşmelerin) etkili 
olduğunu duyurdu.  
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Grubun 9 aylık süreçteki cirosunda, fiyatlandırmadaki sürekli artış hızının ve geçtiğimiz yılın ortasındaki
Danimarkada Skandinavisk Tobakskompagni (ST), Türkiye'de Tekel ve 17 Haziran 2009 tarihinde Endonezya'da 
PT Bentoel Internasional Investama Tbk'nın (Bentoel) birleşmelerinin etkisiyle güçlü bir büyüme görüldü.  
 
Bu sonuçlar, BAT'nin faaliyet gösterdiği bütün bölgelerin performansı ve katkısıyla ortaya çıktı. Global markalar
iyi bir performans sergileyerek yüzde 4 oranında artış gösterdi. Dunhill yüzde 6, Lucky Strike yüzde 5 ve Pall Mall
yüzde 9 oranında artış gösterirken, Kent'in satış hacmi kilit pazarlarında sektör hacminde görülen düşüşlerin
etkisiyle yüzde 2 oranında düşüş gösterdi." 

 
  

 
Etiketler:  BAT , British American Tobacco , KRİZ , TABACCO , TEKEL SİGARA , TİRYAKİ 
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TEKGIDA-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ / Haber Tarihi : 
04.11.2009 10:58:49  

 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu 15-16 Ekim 2009 tarihinde Rize’de gerçekleştirdiği Başkanlar Kurulu 
toplantısı çalışmalarını tamamlamış ve aşağıda yer alan sonuç bildirgesini basına ve kamuoyuna açıklamıştır: 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu, öncelikle toplantı yerinin Rize olarak seçilmesinin temel nedeni olan
ÇAYKUR ve ÇAYKUR işçilerinin sorunlarını değerlendirmeye almıştır. Gündemin ilk başlıklarını ÇAYKUR işçilerinin 
toplu iş sözleşmesi için sürdürülmekte olan yetki davası süreci ile ÇAYKUR’un özelleştirilmesi girişimleri ve çay 
sektöründe büyük tepkilere yol açan EMTİA BORSASI kurulması çalışmaları oluşturmuş, devamında çalışma 
hayatının sorunları ele alınmıştır. Başkanlar Kurulumuz yaptığı değerlendirme sonucunda; aşağıda yer alan görüş 
ve ilkeleri kamuoyuna açıklama kararı almıştır: 

1- ÇAYKUR ve TEKEL işçilerinin 50 yılı aşkın temsilcisi ve örgütlü gücü olarak, toplu iş sözleşmesi yetkisini 
gasbetme girişimlerine karşı yürüttüğümüz hukuk mücadelemiz, dikkat ve titizlikle sürdürülecektir. Bağımsız 
yargıya olan güvenimiz tamdır. TEKGIDA-İŞ, ÇAYKUR, TEKEL, ET ve BALIK KURUMU işçisi ile birlikte emek 
hareketine örnek teşkil eden dayanışma ve işbirliğini sarsılmaz bir şekilde koruyarak, direnişini devam
ettirecektir. 

2- TEKGIDA-İŞ Sendikası ve üyeleri her zaman olduğu gibi ÇAYKUR’un ve çay sektöründen geçimini sağlayan
halkın en büyük destekçisidir. ÇAYKUR ve sektör asla sahipsiz bırakılmayacaktır. 

3- TEKGIDA-İŞ bu ülkenin en uzun soluklu özelleştirme karşıtı mücadelesini vermiş işçi sendikası olarak,
ÇAYKUR’un özelleştirilmesi girişimlerine dün olduğu gibi bu gün de aynı direnç ve kararlılıkla mücadele
verecektir. 

4- Siyasi irade tarafından suni olarak yaratılmış toplu iş sözleşmesi yetki sorununun, TEKGIDA-İŞ ve ÇAYKUR 
işçisinin enerjisini ve gücünü dağıtmak, özelleştirme projesinin önünü açmak için  tezgahlandığını gayet iyi 
biliyoruz. TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu olarak, bu oyuna gelmeyeceğimizi, yetki süreci ne kadar zaman 
alırsa alsın, ÇAYKUR’a yönelik en küçük bir saldırı halinde, bizi topyekun karşısında bulacaklarını, kamuoyuna ilan
ediyoruz.  

5- Son zamanlarda çay sektörünü endişe içinde bırakan EMTİA BORSA’sı konusunda, Başkanlar Kurulu olarak,
son derece haklı gerekçelerle itirazlarını ortaya koyan sektör temsilcisi ile sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz.

6- EMTİA BORSASI girişimleri, çay sanayiinde kamu girişimciliğini silmeye çalışan büyük sermaye ve siyasetçi 
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işbirliğinin çıkar oyunundan başka bir şey değildir. 

7- TEKEL’in pazarlama sistemini özelleştirerek başlayan ve en sonunda tümüyle tasfiyesiyle sonuçlanan sürecin 
bir benzeri, şimdi EMTİA BORSASI adı altında ÇAYKUR’un pazarlama bölümü için tezgahlanmaktadır. O nedenle
oyuna gelinmemelidir.   

8- Başkanlar Kurulumuz, ülkeyi yönetenleri, işsizlik, aşsızlık ve yoksulluk sorunlarını çözmek için, başta ÇAYKUR
ve Şeker Fabrikaları olmak üzere tüm özelleştirme projelerini derhal durdurmaya ve kamu girişimciliği 
öncülüğünde yeni yatırım yapmaya davet etmektedir. 

9-Bir tütün ülkesi olan Türkiye, Şark tipi tütünde kendi ihtiyacını bile karşılayamaz noktaya doğru
sürüklenmektedir. Tütünümüzü ve ekicimizi korumak amacıyla, yeniden destekleme sistemine geçilmeli ve TTA 
tarafından alım yapılmalıdır. 

10-Başkanlar Kurulumuz, Fiskobirlik’e bağlı Soya Fabrikası’nın, satılmasına şiddetle karşıdır. Bu satış, ürünlerini 
bu fabrikada işleyen fındık üreticilerine büyük bir zarar verecektir. Fabrikanın satılmasının gerçek neden, 
arsasının rant değeridir ve peşkeş çekilmek istenmesidir.  

11-Mevsim ve kampanya işçilerinin, kampanya dönemlerinde işsizlik sigortasından yararlanması için yasal 
düzenleme yapılmalı, mevcut yasa, yararlanma kapsamı genişletilerek daha çok işsizin daha uzun sürede, daha 
fazla gelir elde etmesini sağlayacak şekilde  değiştirilmelidir. 

12-Sosyal devletin ilke ve değerlerine öncelik verilerek, sağlık ve eğitim hizmetlerinden halkın parasız ve kaliteli
bir şekilde yararlanması sağlanmalıdır. Sendikamız, sağlık emekçilerinin hakları ve halkın sağlık hizmetlerine 
erişimi için çeşitli sendikalar ve Tabipler Birliği’nin 18 Ekim’de Kadıköy’de yapacağı mitinge tam destek
vermektedir. 

13-Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak, hak ve özgürlüklerin sınırsız bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak için, çalışma ilişkileri sistemi siyasi vesayetten arındırılmalı, yetki bağımsız ve siyasi etkilerden uzak bir 
kurumda toplanmalıdır. 

14-Çalışma mevzuatı çağdaş sendikal haklar ve demokratik ilkeler gözetilerek yenilenmelidir. 

15-Kamu çalışanlarının sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları tanınmalıdır. Başkanlar Kurulumuz, bu
çerçevede 25 Kasım’da gerçekleştirilecek, Türkiye Kamu-Sen ve KESK önderliğindeki iş bırakma eylemine destek
vermekte, hak ve özgürlük mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olduğunu ilan etmektedir. 

16-Başkanlar Kurulumuzca kıdem tazminatının kaldırılması girişimleri genel grev nedeni sayılmaktadır. 

17-Emeği, emekçiyi köle durumuna indirgeyen özel istihdam büroları yasası ve buna dönük girişimlerle şiddetle
mücadele edilecektir. 

18-AKP Hükümetinin, milletvekilleri yerel siyasetçileri ve bürokratları kanalıyla, baskı ve tehditlerle bağımsız 
sendikal harekete yaptığı saldırılara karşı mücadeleye devam edilecek, sendikal özgürlüklerden asla ödün
verilmeyecektir. 

19-TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu, demokratik, bağımsız ve özgür sendikacılık ilkelerine sarsılmaz
bağlılığı ile siyasi ve idari vesayeti reddederken, emeğin ve emekçinin hak ve çıkarlarını korumak için kararlılığını 
bir kez daha ilan eder. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
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ETİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.&acute;DE 9 GÜN SÜREN GREVİN ANLAŞMAYLA 
SONUÇLANMIŞ OLMASI MEMNUNİYET YARATMIŞTIR! / Haber Tarihi : 04.11.2009 
10:51:53  

 

 
Etiketler:  BAŞKANLAR KURULU , ÇAYKUR , EMTİA BORSASI , KESK , RİZE , SONUÇ BİLDİRGESİ , TEKEL , 
TEKGIDA-İŞ , TTA 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu ETİ GIDA´da uygulanmakta olan grevin, 
tarafların anlaşma sağlaması sonucu yürürlükten kaldırılması ve yeniden işbaşı yapılması üzerine, 
yaşanan süreci değerlendirerek, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:  

  
Sendikamız ile ETİ GIDA işvereni arasında altı ayı aşkın bir süre devam eden toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde ücret zammı ve çeşitli sosyal ödemeler üzerinde anlaşma sağlanamaması üzerine,
13 Ağustos 2009 tarihinde greve gidilmişti. 
  
ETİ GIDA işvereni ile sendikamız, 21 Ağustos 2009 günü, süregiden uyuşmazlığın giderilmesi 
amacıyla yeniden bir araya gelmiş ve taraflar, yaptıkları müzakere sonucunda ücet ve sosyal 
haklar üzerinde anlaşma sağlamışlardır. Böylelikle 22 Ağustos 2009 itibarıyla uygulanmakta olan
greve son verilmiş ve üyelerimiz işbaşı yapmıştır. 
  
Ülkemizin bu önde gelen güzide işletmesinin, uzun süren bir grevin yıpratıcı sonuçlarını 
yaşamadan uzlaşma sağlanmış olması Sendikamız açısından memnuniyet vericidir. 
  
Anlaşma çerçevesinde üyelerimizin ilk altı aylık ücretlerinde yüzde 11,6 cıvarında ve sosyal
haklarında da yüzde 17'ye varan değişik oranlarda iyileştirme sağlanmıştır. 
  
Grev süresince, büyük bir disiplin ve özgüven içerisinde davranan  ETİ GIDA işçilerine, gerek 
sendikaları ve gerekse birbirleriyle gösterdiği işbirliği ve dayanışma nedeniyle takdir ve
teşekkürlerimizi sunarız. 
  
Yine greve çıkılması sonrasında, sınıf dayanışmasının en güzel örneğini vererek, ziyaretleri ve
açıklamaları ile desteklerini sunan, TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK yönetici ve temsilcileri ile kardeş
sendikalara ve sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerindeki üyelerimize grevci kardeşlerimize
verdikleri güç için teşekkür ederiz. 
  
Bu meyanda, aynı kurumsal çatı altında işletmenin menfaatleri adına ortak çaba gösterdiğimiz 
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ETİ GREVİ İŞÇİYE ÖĞRETTİ. / Haber Tarihi : 04.11.2009 10:42:23  
 

değerli ETİ GIDA yetkililerine de, anayasal grev hakkımıza gösterilen saygılı yaklaşım ve
üyelerimizin hassasiyetlerini azami ölçüde gözeten nazik yaklaşımları nedeniyle şükranlarımızı 
arzederken, uyuşmazlığın çözümü için  katkılarını esirgemeyen değerli işveren dostlarımızın
çabaları için şükran ve takdirlerimizi sunmayı bir borç biliriz. 
  
TEKGIDA-İŞ Sendikası, grevi bir amaç değil, araç olarak kabul eden sorumlu ve basiretli bir
sendikal felsefeye sahip olmakla birlikte, koşullar gerektirdiğinde sonuna kadar hak arayışını 
sürdüreceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Ve bir toplumsal mücadeleden daha başarıyla ve
güçlenmiş olarak çıkmanın gururu ve mutluluğu içerisindedir.  

 
Etiketler:  ETİ , GREV , TEKGIDA-İŞ 

ETİ fabrikasında, toplusözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 2 bin işçinin başlattığı 
grev, birçok sendika ve mücadele yürüten işçi için öğretici bir süreçle son buldu. Çünkü Eskişehir Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan ETİ’de 14 Ağustos tarihinde başlayan ve 9 gün süren grevi sonlandıran 
anlaşmayla işçiler, taleplerinin tamamını kabul ettiremeseler de önemli kazanımlar elde ettiler. 

 
Yüzde 22 zam ve sosyal haklardaki dengesizliğin düzeltilmesi taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle greve 
çıkan işçiler, ortalama yüzde 12 zam ve sosyal haklarda birtakım düzenlemeler yapılmasının ardından grevlerini 
sonlandırarak işbaşı yaptılar. Grev süreci ve anlaşmayla ilgili görüşlerini aldığımız sendika yöneticileri ve ETİ 
işçileri, grev sürecinin çok olumlu geçtiğini belirterek, yapılan anlaşmanın bir kazanım olduğunu vurguladılar. 
İşçiler açısından günün koşullarına göre çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Tek Gıda-İş Sendikası 
Eskişehir Şube Başkanı Kadir Özenler, “Bu sözleşmeyi, kriz ortamında imzalanan en iyi toplu iş sözleşmesi olarak 
değerlendirebiliriz. İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 12’yi aşan oranlarda bir artış olacak. Bunu haklarımızı tam 
olarak aldığımız, muhteşem bir sözleşme olarak lanse edemeyiz ama yine de işçilerimiz açısından önemli 
kazanımlar elde ettik” dedi. 

 
İKİ YILLIK AYNI ÜCRETİ SONLANDIRDIK 
Eğer dokuz gün boyunca süren grevleri olmasaydı, bu hakları dahi kabul ettirme şanslarının olmadığını anlatan 
Özenler, “ETİ işçisi yıllardır asgari ücret civarındaki bir ücretle çalışıyordu. Şimdi ücretlerde bir artışı kabul 
ettirmişsek, bu onurlu direnişimiz sayesinde olmuştur. Ama tabii ki her şey bitmiş değil. Bundan sonraki 
toplusözleşmelerde de kazanılmış haklarımızın takipçisi olup, sosyal hakların daha da iyileştirilmesi için kararlı 
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duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu. 
Grev süreci ve anlaşmanın sağlanmasıyla ilgili görüşlerini aldığımız işçiler de, taleplerinin kabul edilmesinde 
grevlerinin etkisi olduğunda hemfikirler. Altı senedir ETİ’de çalıştığını söyleyen bir işçi, daha önce hiç böyle bir 
süreç yaşamadığını söyleyerek; “Şimdiye kadar grev nedir, sözleşme nedir hiç bilmiyorduk. Bize verilene razı 
olup, halimize şükrediyorduk. Ama şimdi iyi sayılabilecek bir zam aldıysak, bu grevimiz sayesinde olmuştur” 
diyor. Patronla işçi arasındaki farkı, bu grevde tüm işçilerin çok iyi gördüğünü anlatan bir diğer işçi de, “Patronun 
hep çok iyi bir adam olduğunu, burada çalışan 2 bin tane işçiye ekmek verdiğini düşünürdüm. Ama her şey bu 
grevde ortaya çıktı. Bize istediğimiz ufak bir zammı vermemek için direndi, fabrikası kapalı kaldı, milyonlarca lira 
zarar etti. ETİ’nin sadece bir günlük kârı, buradaki bütün işçilere verilecek bir yıllık zammı karşılıyordu. İşçiye 
hakkını verirsem sonra daha fazlasını ister diye düşünüyor. Ama biz artık istediğini almanın nasıl olduğunu 
öğrendik. Greve başlamasaydık, bu zammı almamız mümkün değildi” sözleriyle aktarıyor edindiği deneyimleri... 
 
BALAYI GREVDE GEÇTİ 
Fabrikaya iki yıl önce girdiğini ve iki yıldır neredeyse aynı ücretle çalıştığını söyleyen bir diğer işçi de, “Patron 
hep bize geri adım attırmak istedi. Gazetelere ilan verip, grevimizi karalamak istedi. Bize grevi bitirmezsek lokavt 
kararı alacağını ve hepimizi kovacağını duyurmak için uğraştı. Ama biz dik durduk. Çoğumuz grevin ne 
olduğunu bilmiyorduk, burada öğrendik. Bu grev bize çok şey kattı. Hakkını almak için hep birlikte olmak 
gerekiyormuş. Patronun imana gelmesini beklemek yanlışmış, bunları öğrendik. Yapılan anlaşma çok muhteşem 
bir anlaşma değil ama başlangıç için yeterli. En azından patrona biz de varız diyebildik. Bu da bizim için bir 
kazanımdır” diyerek, grevin olumlu sonuçlarına dikkat çekiyor. 

 
Henüz yeni evlendiğini ve birçok borcu olmasına rağmen grevde yer aldığını söyleyen başka bir işçi de, 
“Balayımı grevde yaptım diyebilirim. Ama en güzel balayı benimki oldu herhalde. Eşim de sağ olsun bu süreçte 
çok yardımcı oldu bana. İleride çocuklarıma anlatacağım günler oldu bunlar. Hak almak için tek yolun birlik 
olmak gerektiğini çok iyi anladık. İsteklerimiz kabul edilemeyecek şeyler değildi. Biz sadece aç yaşamak 
istemiyorduk. İstediğini almak için oturup beklemek değil, biraz diş göstermek gerekiyormuş. Anlaşma olumlu 
sayılır. Ama ileride daha iyi olması bizim elimizde” diyor. 
 
Patron ve Tek Gıda İş sendikası arasında yapılan anlaşmanın şöyle; 
* Maaşları brüt 724 lira olanlar, ilk altı ay için 87 lira zam alacaklar. 
* Maaşları 724 liranın üstü olanlar, ilk altı ay için 100 lira zam alacaklar. 
* İkinci altı ayda ücretlere enflasyon artış oranında zam yapılacak. 
* İşçilerin sosyal hakları, aile ve çocuk paraları tam verilecek. 
* Sözleşme farkları ve yakacak paraları tam ödenecek 
* En alt kademe için yüzde 25 olan ikramiye payı yüzde 50’ye çıkartılacak. 

Kaynak: Evrensel Gazetesi - Hasan Çelik 

 
Etiketler:  , ETİ , GREV , TEKGIDA-İŞ 
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TEKGIDA-İŞ SENDİKASI&acute;NDAN İMZA KAMPANYASI-TEKİRDAĞ / Haber 
Tarihi : 04.11.2009 10:27:55  

 

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI&acute;NDAN İMZA KAMPANYASI-ESKİŞEHİR. / Haber 
Tarihi : 04.11.2009 10:24:10  

 

TEKGIDA-İŞ Sendikası, ülke genelinde başlatmış olduğu, “Kıdem tazminatıma dokunma” kampanyası 
çerçevesinde Tekirdağ'da imza standı açtı.  
  

 
Etiketler:  İMZA , KAMPANYA , KIDEM , TAZMİNAT , TEKGIDA , TEKİRDAĞ 

Tekgıda-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kadir Özenler, yaptığı açıklamada kıdem tazminatının kaldırılması ile
ilgili başlattıkları imza kampanyasına katılanların sayısının 5 bini geçtiğini söyledi. Özenler bu konunun herkesi 
yakından ilgilendirdiğini ve toplumun tüm kesimlerinin bu kampanyaya destek olması gerektiğini ifade etti. 

Özenler, "Kampanyamız ayın 17'sine kadar devam edecek. İmza kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız 
sendikamıza gelerek bize destek verebilirler. Toplanan imzalar sendikamızın Genel Merkezine iletilecek ve 
burada toplanan imzalarla birlikte tüm imzalar Başbakan'a gönderilecek" diye konuştu. 
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TEKGIDA-İŞ SENDİKASI&acute;NDAN İMZA KAMPANYASI-SAMSUN. / Haber 
Tarihi : 04.11.2009 10:19:00  

 

GIDA ŞAŞTI, VERGİ KALKTI, TÜFE TAHMİNİ AŞTI / Haber Tarihi : 04.11.2009 
13:09:37  

Haber kaynağı: Şehir gazetesi - Eskişehir'in günlük siyasi gazetesi 

 
Etiketler:  BAŞBAKAN , ESKİŞEHİR , İMZA , KAMPANYA , ŞUBE , TEKGIDA 

Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş Samsun şubesi  "Kıdem tazminatı hakkımızdan vazgeçmiyoruz" eylemi yaptı. Türk-İş 6. 
Bölge temsilcisi İsmail Topçu, son düzenleme çalışmalarına tepki gösterdi. 

Gazi Müzesi önünde stand kuran sendika üyeleri "Kıdem tazminatımıza el uzattırmayız" sloganıyla imza 
kampanyası başlattı. Eylemde basın açıklaması yapan Türk-İş 6. Bölge temsilcisi İsmail Topçu, "Kıdem 
tazminatına saldırıyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi. Sendika üyeleri daha sonra Mecidiye 
Caddesinde bildiri dağıttı. 

 
Etiketler:  EYLEM , KIDEM , SAMSUN , TEKGIDA 

Sayfa 376 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



 

SENDİKAMIZ CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİNİ AĞIRLADI. / Haber Tarihi : 03.11.2009 
15:43:15  

 

Yüzde 1.8 beklenen Ekim TÜFE'si gıda ve vergi indirimlerinin kaldırıldığı için yüzde 2.4 çıktı. Yüzde 5.08 olan yıllık 
TÜFE yine de 39 yılın en düşük seviyesi oldu  
 
EKİM enflasyonu gıda fiyatlarının beklenenden yüksek gelmesi ve vergi indirimlerinin kaldırılması nedeniyle
tahminlerin üzerinde geldi. Yüzde 1.8 civarında beklenen aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2.41 
açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 5.08'de kaldı ve 39 yılın en düşük seviyesini gödü.  
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 5.08, üretici
fiyatlarında (ÜFE) yüzde 0.17 oldu. TÜFE'nin alt kalemlerinde ciddi artışlar gözlendi. Aylık bazda gıda yüzde 2.96, 
konut yüzde 2.12, giyim yüzde 8.39'luk artışla en fazla dikkat çeken üç kalem oldu. Söz konusu üç alt kalem 
TÜFE'nin dörtte üçünü oluşturdu. Gıdada beklentilerin üzerinde gelen fiyat artışları yanında TÜFE'nin en önemli 
nedeni 30 Eylül itibariyle sona eren ÖTV indirimleriydi.  
 
Otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimlerinin uzatılmama kararının ardından vergi
artışlarının fiyatlara yansıtılması ev eşyası alt kalemini aylık bazda yüzde 2.5 artıran unsur oldu. Otomotivde 
kalkan ÖTV indirimi ise ulaştırma fiyatlarına yansıdı. Elektriğe yapılan zammın yansıdığı kalem konut oldu. Konut 
alt kaleminin altında izlenen elektrik- gaz kalemindeki artış yüzde 4 hesaplandı.  
 
TÜFE'deki yıllık düşüşe karşın, çekirdek fiyat göstergelerinde, vergi indirimlerinin bitmesinin de etkisi ile sınırlı 
yükseliş gözlendi. Merkez Bankası'nın en fazla önem verdiği çekirdek fiyat göstergesindeki ( I ), (gıda, alkollü 
içecekler, tütün, altın hariç) yıllık artış yüzde 3.5'ten yüzde 4.1'e çıktı. Yaprak kıpırdamayan sanayide ise fiyatlar 
maliyet baskısının etkisiyle düşük seyrini sürdürüyor. ÜFE'de aylık yüzde 0.28'lik artış, beklenen yüzde 1.1'lik 
yükseliş tahminin altında kaldı. Böylece yıllık ÜFE yüzde 0.17'ye geriledi.  
 
  

 
Etiketler:  ENFLASYON , TÜFE , TÜİK , Türkiye İstatistik Kurumu , ÜFE , VERGİ İNDİRİMLERİ 

CHP İstanbul İl Başkanı Sn. Gürsel TEKİN ve CHP il yönetimi Genel Merkezimizi ziyaret etti. Genel Başkanımız 

Sn. Mustafa TÜRKEL, TÜRK-İŞ Bölge Temsilcisi Sn. Faruk Büyükkucak, GenelYönetim Kurulu Üyeleri, 

Istanbul’da kurulu bulunan Şube Başkanlarımızın ve sendikamız personelinin katıldığı toplantı son derece samimi ve

sıcak bir ortamda gerçekleşti. 
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 Genel Başkanımız Sn. TÜRKEL, işçi sendikalarına yönelik olarak son senelerde özellikle iktidar partisinden gelen

baskıların emek hareketini büyük bir kıskaç altına aldığını, işsizlik yoksulluk gibi sosyal sorunların katlanılamaz hale

geldiğini ifade ederek, gerçek sosyal demokrat çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu nedenle bir süredir emek 

hareketinde uzak kalmış görüntüsü veren Cumhuriyet Halk Partisi’nin işçilere ve sendikalarla işbirliğine yönelik

girişimlerinin karşılıksız kalmayacağını, bu tür çabalara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak TEKEL’in özelleştirilmesine karşı verilen mücadelede CHP’nin verdiği destek ve 

dayanışmanı camiamızda daima takdir ve şükranla anıldığını belirten Genel Başkanımız, bundan sonra emek hareketi,

işçiler, işsizler ve yoksullar adına atılacak her adımı desteklemeye hazır olduğunu söyledi. 
  
Sn. TEKİN de yapmış olduğu değerlendirmesinde, CHP’nin işçiler ve sendikaları ile çok daha yakın bir ilişki ve

birlikte çalışma yollarını oluşturma çabası içinde olduklarını belirterek, ilki Istanbul’da gerçekleştirilmek üzere “İşçi 

Büroları”nın faaliyete geçirileceğini açıkladı. İşçiler ve sendikalarının, partilerinin doğal tabanı olduğunu, dayanışma 

ruhu ve ortak bir strateji temelinde sorunlara çözüm arayacaklarını söyledi.  
 
Etiketler:  CHP , GÜRSEL TEKİN , İŞÇİ BÜROLARI , SENDİKA , TEKGIDA 

ORDU YAĞ SANAYİNDE ZARAR TARTIŞMASI. FİSKOBİRLİK GENEL MÜDÜRÜ MEHMET SARGIN,ORDU YAĞ 
ZARAR EDİYORDERKEN ORDU YAĞ SANAYİ GENEL MÜDÜRÜ BAYRAK,KİM ZARAR EDİYOR DİYORSA
KARŞISINDA BENİ BULUR DEDİ 

Fiskobirlik Yönetiminin elinden çıkartmayı kafasına koyduğu Ordu Yağ Sanayi için zarar tartışması yaşanıyor. 

Fiskobirlik Genel Müdürü Mehmet Sargın, Ordu Yağ Sanayi' nin zarar ettiğini söyledi. Ordu Yağ sanayi Genel
Müdürü Murat Sedat Bayrak'ın açıklamaları ise Sargın'a cevap niteliğindeydi.  
 
Bayrak,Kim Soya, zarar ediyor derse karşısında beni bulur dedi. Bayrak, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:  
 
Soya'nın satışı gündeme geldiği günden bu güne yapılan konuşmalar, gerçekten kuruma zarar veriyor. 
Polemiklerin içinde yer almadım. Önümüzdeki hafta yeni GOLD serimizi çıkarıyoruz. Ondan sonraki hafta dolum
ünitesinin yenilenmiş birimini üretime açacağız. Biz işimizi düşünüyoruz. Bu tür işler bizim enerjimizi ve
motivasyonumuzu da etkiliyor. Bu süreç bizi zorluyor.  
 
Birden fazla cephede savaşan Ordu ne kadar yorulursa bize de fazla cephede mücadele etmekten yoruluyoruz. 
Soya, şu anda zarar eden bir işletme değil. Soya, zarar eden bir işletme diyen karşısında beni bulur. Ahım şahım 
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kâr edende bir kurum değil. İki yıldır yaşanan bir kriz var; Fiskobirlik'in durumu ortada, bütün bu olumsuzluklara 
rağmen biz Soya'yı başa baş duruma getirdik ve ayakta tutuyoruz. Bu süreç fabrikamıza zarar veriyor. Şuana 
kadar bizim tedarikçilerimiz bize karşı pozisyon almış durumdadır. İnsanlar, Soya satılırsa ne olacağını
bilmiyorlar. Yaşanan bir organizeden bahsediyoruz.  
 
Adam bana teneke karton koli gönderiyor, nakliyeci benim nakliyemi yapıyor. Çoğu ile açık hesap çalışıyorum. 
Ordu Yağ Sanayi'nin sözü teminattır. 1,5 ay sonra al paranı diyoruz. Satış durumu ortaya çıkınca bu firmaların
hepsi pozisyon aldılar.  
 
Parayı gönder, ondan sonra kardeşim, fabrika satılırsa ben alan adamın ne yapacağını nereden bileyim, diyor. 
Tedarik tarafından zarardayız. Müşteri tarafına gelelim; şaşalı bir dedikodu başladı ve burayı alacak adam işçi
indirimine gidecekmiş, giderleri azaltacakmış daha ucuza mahal edecekmiş, daha ucuz satabilir diye alımı 
durdurdular.  
 
İnsanlar süreci  görmek için bekliyorlar. Sadece o günlük mal alıyorlar. Küçük alımlar yapılmaya başladı. İçeride 
personelimin psikolojisi bozuldu. Kamuoyunun psikolojisi bu konu ile ilgili bozuk. Şuanda Ordu'nun en önemli 
ekonomik varlığı olan Ordu Yağ Sanayi zarar görüyor. Hepimiz buna zarar veriyoruz. 

 
Etiketler:  FİSKOBİRLİK , ORDU YAĞ , ZARAR , ZARAR TARTIŞMASI 

 TEKGIDA-İŞ Sendikası, ülke genelinde başlatmış olduğu, “Kıdem tazminatıma dokunma” kampanyası 
çerçevesinde Ankara'da Sakarya caddesi metro çıkışında imza standı açtı.  
  

Standa grevde olan ATV işçileri ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yetkilileri de destek verdi. 

 
Etiketler:  , İMZA KAMPANYASI , KIDEM TAZMİNATI , TEKGIDA 
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TEKGIDA-İŞ Sendikası, ülke genelinde başlatmış olduğu, “Kıdem tazminatıma dokunma” kampanyası 
çerçevesinde İzmir’in değişik noktalarında imza standları açtı.  
 
Sendikanın örgütlü olduğu fabrikalarda da devam eden çalışma kapsamında Konak, Karşıyaka ve Alsancak’ta 
açılan stantlarda, kıdem tazminatına ilişkin olarak halka bilgi veriliyor ve imza isteniyor.  
 
Alliance One Tütün Fabrikası Baş Temsilcisi ve TEKGIDA-İŞ 7 No’lu Şube Yöneticisi Halil İbrahim Bircan, yeni 
Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in kıdem tazminatlarını tekrar tartışmaya açmak istediğini belirtti.  
 
Türk-İş ve DİSK’in kıdem tazminatlarına dokunulması durumunda bunun bir genel grev nedeni olacağını
söylediğini hatırlatan Bircan, “Sayın Salim Uslu’nun hükümet yanlısı tutumunu şiddetle protesto ediyoruz, 
işçilerin kazanılmış haklarına yapılan saldırılara asla sessiz kalınamaz ve kıdem tazminatı işçi sınıfının elinde 
kalmış en önemli haktır” dedi.  
 
Tütün Fabrikası İşyeri Temsilcisi Filiz Ağcı da, Meclis’te hazırlanmış olan yasaya göre artık işçinin kıdem tazminatı 
denen bir hakkının da olmayacağını belirterek, “Yani işçiyi sıfıra indirecekler. Sosyal güvencesi olmayan işçiyi
rahatlıkla atabilecekler. İşverenlerin elini kolaylaştıran bir yasa” diye konuştu. 
 
(İzmir/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  AK PARTİ , İMZA , İZMİR , KAMPANYA , KIDEM TAZMİNATI , ŞUBE , TEKGIDA-İŞ 
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2010&acute;DA DOĞALGAZA %70 ZAM GELEBİLİR / Haber Tarihi : 03.11.2009 
12:37:49  

 

Tekgıda-İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından, kıdem tazminatları ile ilgili imza kampanyası başlatıldı. 
 
Demokrasi Parkı önünde stant açan Tekgıda-İş Sendikası kıdem tazminatının iptal edilmesine karşı imza 
kampanyası başlatıldı. Kıdem tazminatının iptal edilmesine yönelik yapılacak çalışmalara karşı imza 
kampanyasına vatandaşlarda ilgi gösterdi. 
 
Tekgıda-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mikdat Yoldaş, imza kampanyasının uyarı amacı taşıdığını 
belirterek, imza kampanyasının 9 gün süreceğini söyledi. Yoldaş, "İmza kampanyamız üyelerimizin dışında 
vatandaşlara açık olarak yürütülecek. Açtığımız imza kampanya 9 gün sürecek. Tüm çalışanları bu imza 
kampanyasına davet ediyoruz. Kıdem tazminatına dokunma genel grev nedenidir" dedi. 
  

 
Etiketler:  ADIYAMAN , AK PARTİ , İMZA , KAMPANYA , KIDEM TAZMİNATI , ŞUBE , TEKGIDA-İŞ 

 

Doğalgaza yeni yıl için dudak uçuklatan bir zam oranı gündeme geldi. Döviz ve ham petrol maliyetleri 
doğrultusunda bir çalışma yapan BOTAŞ'ın gaz fiyatlarını Şubat 2010'da artırabileceği öğrenildi. 
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Doğalgaz fiyatlarındaki nihai artışı, Azerbaycan ile yürütülen fiyat görüşmeleri belirleyecek. Enerji yönetiminin,
görüşmelerde önemli bir avantaj sağlaması halinde zammın yüzde 50'nin altında da kalabileceği ifade ediliyor. 
Geçtiğimiz yıl petrol fiyatlarının 150 dolara dayanmasının ardından doğalgaza toplam yüzde 74 zam yapılmıştı. 
Ancak fiyatların gerilemesiyle birlikte şubat ve mayıs aylarında yüzde 40 indirime gidilmişti.  
 
Hazine'nin 2010 yılı temel varsayım ve program büyüklükleri, enerji KİT'lerine (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) 
ulaşmaya başladı. Zaman'ın Enerji Bakanlığı ve Hazine çevrelerinden edindiği bilgilere göre, yeni yılda ilk olarak
elektrik ve doğalgaza zam yapılacak. Kamunun toptan elektrik satan şirketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt
AŞ'nin (TETAŞ) yıla yaklaşık yüzde 3 bir zamla gireceği belirtiliyor. Bunun sebebiyse yine kamunun elektrik
üretim şirketi EÜAŞ'ın TETAŞ'a sattığı elektriğin birim fiyatını 5 kuruşlardan 13 kuruşlara çıkarmak istemesi. 
 
TETAŞ'ın yapacağı zamların abonelere yansıyıp yansımayacağına Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) karar 
verecek. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) de 2010 yılı doğalgaz satış fiyatlarını belirlemek için
çalışmalara başladı. Geçen yıl toplam yüzde 74 zam yapan ve abonelerin sert tepkilerini alan şirket, yeni yılda da
ciddi zam hazırlığı yapıyor. Hazine'nin döviz, ham petrol vb. girdi maliyeti öngörüleri doğrultusunda
çalışmalarını yürüten şirketin, ilk hesaplamalarına göre gaz fiyatlarında yüzde 50 civarı bir artış yaşanacağı
hesabı ortaya çıktı. Hatta rakamın yüzde 70'leri bulması bile bekleniyor..Petrol ve dövize bağlı olarak 
oranın daha da yukarı çıkmasını ihtimal dahilinde bulunduran şirket, Azerbaycan ile fiyat görüşmelerinin
sonucunu bekliyor. Azerbaycan'dan daha önce ucuz alınan ve halen görüşmeleri devam eden fiyat pazarlığında 
ciddi avantaj sağlanırsa zam oranı yüzde 50'nin altına çekilebilecek. Yüksek bir fiyat farkı ödenmesi halinde ise
zam oranı yukarı doğru değişecek. 

Enerji yönetiminin karşı çıkmasına rağmen Hazine ve Maliye'nin doğalgaza zam ısrarı, Türkiye'ye 704 milyon 
dolar zarar ettirmişti. İran, Türkiye'ye sattığı doğalgazda 'al ya da öde' şartından dolayı alınmayan gazın parasını 
kesmişti. İlk olarak Zaman'ın gündeme getirdiği 'alınmayan gaza ödenecek' paradan kurtulmak isteyen BOTAŞ, 
yıl içinde petrol fiyatlarındaki küçük hareketlenmeleri gaz fiyatlarına yansıtmadı.  
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da 'al ya da öde' riskini doğrulayarak, gaz satışlarını artırmak için yıl
sonuna kadar zam yapılmayacağını açıklamıştı. Yıldız, Azeri gazıyla ilgili de görüşmelerin devam ettiğini ve 
anlaşma halinde ödenecek farkın gaz fiyatlarına maliyet baskısı oluşturacağını söylemişti. Uzmanlar, BOTAŞ'ın
fiyat artışıyla ilgili 'al ya da öde' ve Azeri gazından doğacak fiyat farkının artışı yüzde 50'nin üzerine 
çıkarabileceği uyarısı yapıyor. Aynı uzmanlara göre, ilk zammın ocaktan itibaren yapılması halinde hem yıl 
içindeki zam oranı hem de abonelere ödeyeceği paranın azalacağını ifade ediyor. Ancak Hazine'nin BOTAŞ'a 
ilave kârlılık hedefi koyması halinde artış oranı yüzde 50'nin üzerine çıkabilir. Ayrıca BOTAŞ'ın kamu ve özel
şirketlerden alacağının giderek artması da, şirketin mali yapısını olumsuz etkiliyor. Şirketin, faiziyle birlikte 
toplam alacağı 16 milyar lirayı geçti. Geçen yıl yüzde 74 zamlanan gaz, bu yıl yaklaşık yüzde 40 ucuzlamıştı. 

 
Etiketler:  AZARBEYCAN , AZERİ GAZI , BOTAŞ , DOGALGAZ FİYATLARI , DOĞALGAZA ZAM , TEDAŞ 
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 Kıdem tazminatına dokunan genel greve hazır olsun!  / Haber Tarihi : 03.11.2009 
10:55:44  

 

Tekgıda-İş Sendikası Bitlis Şubesi üyeleri, hükümetin son günlerde gündeme almayı düşündüğü 'Kıdem 
Tazminatı'nın kaldırılmasını protesto etmek amacıyla ortak bir basın açıklaması yaparak imza kampanyası 
başlattılar. 
 
Nurullah Eren Caddesi üzerinde bulunan PTT binası önünde düzenlenen imza kampanyası öncesi bir açıklama 
yapan Tek Gıda-İş Sendikası Bitlis Şube Başkanı Can Murat Yenisöz, tek sermayesi emeği ve alın teri olan 
emekçilerin kıdem tazminatının kaldırılmasını gündeme getiren hükümeti uyarmak istediklerini söyledi. 

Yenisöz, bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile grevlerin de önünün açılacağını vurgulayarak, "Yıllardan beridir 
ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen bu saldırı, emekçilerin katı ve kararlı karşı duruşu nedeniyle bugüne kadar
püskürtülmüşse de AK Parti iktidarı kriz fırsatçısı işverenler ve hizmetkarı bazı ekonomistler tarafından yeniden 
gündeme getirmektedirler. 

Ekonomik krizden önce yoksulduk, şimdi daha yoksuluz. Servetlerine servet katmaya devam ederken, en küçük
zorlanmada çözüm diye işçisini sokağa atan biz değildik. Biz sokağa atılanlarız. Yoksullaştıkça ekmeğimizden
kıstık, çocuklarımızın eğitiminden kıstık, sağlığımızdan kıstık bir tek onurumuzdan kısmadık" dedi. 

Basın açıklamasından sonra kurulan standında imzalar atıldı. Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek olan
imza kampanyasına Bitlis'teki bazı sendikalar da destek verdiler. 

 
Etiketler:  AK PARTİ , BİTLİS , İMZA , KAMPANYA , KIDEM TAZMİNATI , ŞUBE , TEKGIDA-İŞ 

Samsun’da Türk-İş 6. Bölge Temsilciliği üyeleri, kıdem tazminatı hakkına yönelik olarak başlatılan saldırıları 
önlemek ve uyarı yapmak amacıyla imza kampanyası başlattı. 
 
Çalışanların kıdem tazminatlarının Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında kaldırılmak istendiği yönündeki
spekülasyonlar üzerine Samsun’da Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş ile Metal-İş sendikaları Mecidiye Çarşısı’nda imza
standı açtı.  

Sayfa 383 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml
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"Kıdem Tazminatı Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz" sloganıyla başlatılan ve 9 gün sürecek imza kampanyası, 
sendika üyelerine, emekçilere ve yurttaşlara açık olarak yürütülecek. Toplanan imzalar sendika genel merkezi ve
Başbakanlığa gönderilecek.  
  
Emekçilerin en önemli güvencesi olan kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmak için, tüm işçi ve yurttaşların
desteğinin istendiği imza kampanyasında konuşma yapan Türk-İş 6. Bölge Temsilcisi İsmail Topçu, kıdem
tazminatından vazgeçmeyeceklerini, kıdem tazminatına dokunanların genel greve hazırlıklı olmaları gerektiğini 
söyledi. Topçu, kıdem tazminatının kaldırılmaması ve çalışanların haklarının kaybolmaması için mücadele
edeceklerini belirtti.  
  
“Yedirmeyiz, el uzatılmasına da izin de vermeyiz!” 
İmza kampanyası kapsamında hazırlanan bildiride ise şu sözlere yer verildi: “Biz tek sermayesi emeği ve alın teri
olanlar; ekonomik krizden önce yoksulduk, şimdi daha da yoksuluz. Biz sermaye bekçiliği yapan siyasal iktidarı 
arkalayıp her krizden dört ayak üstünde sağlam çıkanlardan olmadık. Her krizin silindiri bizim üstümüzden geçti.
  
Emeğimizle ürettik, vergimizi verdik. Kazanıp da ödemeyenlerin vergisini de biz verdik. Elimizde geleceğe dair
tek bir umut, tek bir güvence var: Kıdem tazminatı. Şimdi kriz öncesinin kazananları, yol göstericileri, şakşakçıları, 
yardakçıları ve çıkar ortakları ağız birliği etmiş, işçinin kıdem tazminatına saldırıyor. Yağma yok! Yedirmeyiz, el 
uzatılmasına da izin de vermeyiz! Bu mücadele bir sınıf mücadelesidir.  
 
Kıdem tazminatını savunarak sadece kendimizin değil, bu hakka uzanamayan milyonlarca kayıt dışı çalışanın
hakkını, hayallerini ve umutlarını da savunuyoruz. İlan ediyoruz! Kıdem tazminatına dokunan genel greve hazır
olsun!” 

 
Etiketler:  HAK , KIDEM , SAMSUN , TAZMİNAT , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ 

Avrupa Birliği 2009 İlerleme Raporu 

Ekonomik ve Sosyal Haklar ve 19. Fasıl Sosyal Politika ve İstihdam Bölümünden Notlar 

19. Fasıl Sosyal Politika ve İstihdam Bölümü 
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Türkiye Sosyal Politika ve istihdam alanında sınırlı bir ilerleme kaydetmiştir. 

Parlamentoda Eşit Haklar Komisyonunun kurulması olumlu bir adımdır. Avrupa Sosyal Fonuna katılım hazırlıkları 
hızlanmıştır. Ancak Sendikalar Yasası, işçi sağlığı ve anti ayrımcılık hala AB standartlarında değildir. AB 
standartlarında ve ILO sözleşmeleriyle uyumlu tam sendikal haklar konusunda bir ilerleme sağlanamamıştır. 
Kadınların iş gücüne katılımı çok düşüktür. Kayıt dışı çalışmanın önlenmesi için daha büyük adımlar atılmalıdır. 
Ortak Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme Sözleşmesi belgelerinin bitirilmesi için Ortak Değerlendirme Belgesinin 
(JAP) nihai hali bitirilmelidir. Sosyal politika alanında daha etkin bir ortak uzlaşmaya varılabilmesi için idari 
kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Yasalarda hala direkt ve endirekt olarak ayrımcılığın tanımı yok. Cinsiyet etnik, köken, din,inanç, engelli, yaş ve 
ırkçılık bağlamında uzlaşılan bir gelişme yok. Eşitlik kurumu hala yok. 

Bakanlığın idari kapasitesi hala yeterli değil, çocuk işçiliğin önlenmesiyle ilgili çalışmalar var ancak temel soruna 
ulaşmaya ilişkin daha fazla kaynak gerekiyor. 

Türkiye Sendikalar Yasası alanında yeterli derecede hazır değil. İşçi sağlığı iş güvenliği alanında bazı ilerlemeler 
var eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları sonucu bir uzlaşma sağlandı ancak ilgili çerçeve direktifinin yasalara 
aktarılmaması önemli bir ihmal. Kamudaki çalışanlar hala yasadaki İSİG kapsamına dahil edilmedi. İş kazalarına 
ilişkin veri toplama sistemi geliştirilmeli. Kayıt dışı sektörde meydana gelen kazalar raporlara girmiyor. 

Sosyal diyalog alanında sınırlı bir ilerleme olu. 28 yıl sonra 1 Mayıs ''Emek ve Dayanışma'' günü ilan edildi. 

Sendikal mevzularla ilgili reform (değişiklik) yıllardır beklemede. Türkiye'de bütün sendikal haklar henüz tesis 
edilmemiştir. Mevcut yasal çerçeve AB standartları ve ILO normlarında değildir ve hem özel hem kamu sektörü 
için örgütlenme, grev ve toplu pazarlık hakları bu çerçevede değildir. ILO' nun uzmanlar komitesi Türkiye'yi bu 
reformları kabul etmeye ve hükümete yardımcı olacak üst düzey ikili bir heyet göndermeyi önerdi. Sektörler 
arası sosyal diyalog zayıf ve toplu iş sözleşmelerinden yararlanan işçi oranı düşük. Üçlü sosyal diyalog ve 
özellikle ekonomik ve sosyal konsey güçlendirilmeli. Türkiye bu alanda yeterli değil. 

Ekonomik ve Sosyal Haklar 

Emek ve Sendikal haklarla ilgili olarak 1 Mayıs’ın “Emek ve Dayanışma Günü” ve resmi tatil ilan edilmesi ve 
İstanbul’da Taksim Meydanında sendikalara gösteri izni kararı 

( küçük sayılar için) Türkiye’de 1980 sonrasında Askeri darbelerle kısıtlanan hakların yeniden tesisine yönelik iki 
sembolik adımdır. 

Ancak Sendikalar yasası mevzuatına ilişkin reform çalışmaları sonuç vermemiştir. Mevcut yasal çerçeve – 
sendikal haklarla anayasal hükümleri de içeren- özellikle örgütlenme, grev ve toplu pazarlık hakları ne özel ne de 
kamu kesiminde AB standartları ILO Konvansiyonları çerçevesinde değildir. (Bakınız 19. Fasıl Sosyal Politika ve 
İstihdam) 

Mevcut sendikal hakların kullanılmasıyla ilgili engellemelerle ve sendikaya üyelik nedeniyle işten çıkarmalara 
ilişkin raporlar vardır. Sosyal Diyalog Türkiye’de zayıftır. 

Toplu İş Sözleşmelerinden yararlanan işçi sayıları düşüktür. 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu üyesi KESK üyeleri anti terör operasyonu kapsamında tutuklanmıştır. 

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI ÇALIŞMASIDIR 
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EMEKÇİLERDEN IMF VE DÜNYA BANKASINA RED / Haber Tarihi : 30.09.2009 
15:14:09  

 

  

 
Etiketler:  AVRUPA BİRLİĞİ , EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR , İLERLEME RAPORU , SOSYAL POLİTİKA VE 
İSTİHDAM , TÜRKİYE 

 

Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, IMF ile Dünya Bankası'nın İstanbul'da yapılacak yıllık toplantısı 
kapsamındaki etkinliklere ilişkin daveti geri çevirdi. IMF ve Dünya Bankası İstanbul'daki yıllık toplantısı 
kapsamında gerçekleştirilecek seminer ve konferanslara çalışanları temsil eden örgütler de davet edildi.  
 
Davet yazısında, 3-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek seminer programında güncel ekonomik konuların 
tartışılacağı 15 oturum düzenleneceği belirtildi. Programın ilk gününde küresel krizin dünya ekonomilerine 
yansımalarının, ikinci gününde Türkiye'ye ilişkin ve bölgesel konuların, üçüncü gününde ise kriz sonrası durumun 
tartışılacağı ifade edilen yazıda, programa, IMF ve Dünya Bankası üyesi 185 ülkenin resmi delegasyonlarının yanı 
sıra özel sektörden, sivil toplu örgütlerinden, basından, ulusal ve- uluslararası kuruluşlardan temsilciler ile 
akademisyenlerin davet edildiği bildirildi. 
  
Türk-İş DİSK, KESK, TMMOB VE TTB'de aldıkları ortak kararla IMF ve Dünya Bankasının davetini geri çevirirken, 
Hak-iş'in etkinliklere katılacağı belirtildi. Emek ve meslek örgütlerinin genel başkanlarının imzasıyla davete 
cevaben IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick'e birer mektup 
gönderildi.  
 
"Bizden Aldıklarınızı Geri Veriniz ve Geldiğiniz Yere Gidiniz" başlıklı mektupta, İstanbul'un IMF ve Dünya Bankası 
toplantısı için yeniden düzenlendiği belirtildi. Mektupta, "Trafik size göre ayarlanıyor, oteller sizin için menliler 
hazırlıyor, kent sizin için temizleniyor ve güvenlik hizmetleri yine sizin için gözden geçiriliyor. Kendinizi evinizde 
hissedesiniz diye.  
Biz, bu ülkenin gerçek sahipleri yani emekçileri, yani işsizleri, yani yoksulları, sizi evimize, ülkemize çağırmadık. 
Bizim davetlimiz olmadığınızdan ülkemizdeki varlığınız bizim için ancak bir zorlama, bir tür zorbalıktır" görüşüne 
yer verildi. "BU KRİZİ KİM ÖDEYECEK?" IMF ve Dünya Bankasının 20. yüzyılda inşa edilmiş "küresel zorbalar" 
olduğu savunulan mektupta, bu örgütlerin sadece sermayenin ve iktidarların sesi olduğu ifade edildi.  
 
Mektupta, şunlar kaydedildi: "Davetsiz olarak bulunduğunuz bu ülkenin halkları, sizleri ve temsil ettiğiniz 
ideolojiyi hiç bitmeyen istikrar programlarınızla, yıllarca emekçilerin alın teriyle üretilmiş kamusal varlıkları talan 
eden özelleştirmelerinizle, reform olarak direttiğiniz ve her seferinde budadığınrz sosyal haklarla çok iyi 
bilmektedir.  
 
Küresel düzeyde yarattığınız krizin bu büyük yıkımında sanki sizin hiç bir etkiniz olmamış gibi, ülkemize 
gelecekmişsiniz, kapitalizmin krizi için çıkış yolları arayacak mışsınız ve yine hiç utanmadan 1980'li yıllardan bu 
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SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN UTANÇ TABLOSU / Haber Tarihi : 18.09.2009
15:48:41  

 

yana şiddetle savunduğunuz liberal politikaları, yufka yürekli yoksulluk edebiyatına bulandırıp insanlığa 
çözümmüş gibi duyuracaksınız." Mektupta, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a, krizin faturasının 1,4 trilyon 
doları aştığı yönündeki sözleri anımsatılarak, "Sıradan bir iktisat öğrencisi bilir ki krizi aşmak sonuçta ödemekle 
mümkün olur. 
  
'Sayın' IMF Başkanı bu krizi kim ödeyecek? 
  
Toplantınıza çağırdıklarınız ya da onların temsil ettiği uluslararası sermaye mi yoksa dünya halkları mı? Yani 
dünyanın her yerinde işsiz kalanlar, yoksullaşan sıradan insanlar mı?" soruları yöneltildi. IMF'nin mevcut krizle 
doğrudan organik bir bağı olduğu vurgulanan mektupta, "Biz bu toprağın halkları, yarattığınız krizi ödemek 
istemiyoruz, politikalarınızı alın ve geldiğiniz yere gidin" denildi. Mektupta, Dünya Bankası Başkanı Robert 
Zoellick'e yönelik olarak şu ifadelere yer verildi: "Mevcut krizin dünyanın her yerinde milyonlarca insanı işsiz ve 
yoksul bıraktığını büyük bir fütursuzlukla açıklıyorsunuz. Peki ama çeyrek yüzyıldır dünyanın her yerinde aralıksız
uyguladığınız yapısal uyum politikalarının yaşadığımız küresel krizle hiç bir bağlantısı yok mu? 
  
Küresel sermaye adına konuşan siz 'Sayın' Dünya Bankası Başkanı Zoellick dünya halkları için konuşamazsınız. 
Yufka yürekli yoksulluk politikalarınız olsa olsa trajiktir. Sizin yardımseverliğiniz çağımızın 'yoksullar yasasıdır'. 
Utanç vericidir. Biz sizin ulufenizi değil, emeğimizin değerini istiyoruz. Yüzyıllar süren emek mücadelesinde 
kazandıklarımızı ve sizin bizlerden çeyrek yüzyılda dünyanın her yerinde şiddetle kopararak aldıklarınızı geri 
istiyoruz. Politikalarınızı alın ve geldiğiniz yere gidin. Toplumun gerçek sorunlarının sizi ilgilendirmediğini 
biliyoruz. Sizlerin paranın ve karın güvenliğini sağlamak için insanın ve toplumun hayatım dikkate almadığınızın 
farkındayız. " 
 
Kaynak: AA   
  

 
Etiketler:  DİSK , Dünya BankasI , IMF , KESK , TMMOB , TTB , TÜRK-İŞ 

Rapora göre geçen yıl 12 bin 359 çalışan ‘sendikal haklarını kullandıkları’ için mağduriyet yaşadı. Türk-İş, 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) yıllık çalışmasında yer almak üzere, sendikal hak ihlalleriyle 
ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, Türk-İş üyesi sendikalar ile sendikalı ya da sendikalı olmak isteyen işçilerin 
yaşadıkları engellemelere yer verildi. 
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DÜNYA BANKASI; TÜRKİYE&acute;DE 4 KADINDAN 3&acute;Ü ÇALIŞMIYOR / 
Haber Tarihi : 16.09.2009 15:37:49  

 

Raporda yer alan sendikal hak ihlallerine ilişkin bazı örnekler şöyle:  
* Belediye-İş’in örgütlü olduğu bir belediyede işçilerin başka sendikaya geçmeleri için baskı yapıldı. Bunu kabul 
etmeyen işçiler baskı, tehdit ve sürgünlere maruz kaldı. Sendika baş temsilcisi belediyede ‘şoför’ olarak çalışırken 
‘çim biçme’ işçisi olarak görevlendirildi. Baş temsilci ve şube mali sek-reteri beş kişinin taşlı-sopalı saldırısına 
uğradı. 205 işçinin görev yerleri değiştirildi, 150 işçinin hizmet akitleri askıya alındı.  
* Koop-İş Sendikası’nın örgütlenme çalışması yürüttüğü çeşitli market ve mağazalarda sendikal örgütlenme 
nedeniyle 116 kişi işten çıkarıldı.  
* Tarım-İş’in bir taşeron şirketteki 10 üyesi sendikal örgütlenmeden kısa süre sonra işten çıkarıldı.  
* Tekgıda-İş’in Çanakkale’deki bir süt ürünleri fabrikası için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk 
müracaatı sonrası sendika üyelerinin işten çıkarılmasına ve sendikalı işçilerin yaptığı işlerin taşeron firmaya 
devrine başlandı.  
* Türkiye Maden-İş’in Isparta’da örgütlü olduğu bir işyerinde, işveren, yemekhanedeki toplantı sırasında “Sen ne 
hakla sendikayı temsil edersin” diyerek diğer temsilcilerin önünde işyeri baş temsilcisine tokat atıp, daha sonda 
işine son verdi.  
* Türkiye Maden-İş’in Çorum’daki bir iş yerinde yürüttüğü örgütlenmede aktif olarak yer alan işçiler işten 
çıkarılarak diğer işçilere gözdağı verilmeye çalışıldı. Sendika üyesi işçilere istifa etmeleri için baskı yapıldı, 
etmeyenler işten çıkarıldı.  
* Tekgıda-İş’in Balıkesir’de örgütlendiği bir işyerinde sendika üyeleri ‘topluca’ işten çıkarıldı.  
* Tekgıda-İş’in örgütlü olduğu bir kamu işyerinde işçilere ‘siyasi güç’ de kullanılarak sendika değiştirme baskısı 
yapıldı.  
* Belediye-İş’in İstanbul’da aldığı grev kararını işyerine asmak isteyen işçilere, polis gaz ve tazyikli suyla 
müdahale etti.  
* Belediye-İş’in örgütlü olduğu bir belediyede 126 sendikalının işine son verildi.  
* İstanbul’daki bir belediyede sendika değiştirerek Belediye-İş’e üye olan bir işçiye ‘sokağını süpürme’ görevi 
verildi. (aa)  
Kaynak: Radikal Gazetesi 

 
Etiketler:  TÜRK-İŞ , Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC , Yıllık Sendikal Özgürlükler Raporu 

 

  

DÜNYA Bankası (DB) ile Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Ülke Ortaklık Stratejisi çerçevesinde hazırlanan 
“Kadınların İşgücüne Katılımı: Eğilimler, Belirleyiciler ve Politika Çerçevesi” başlıklı rapora göre, Türkiye’de 
kadınların sadece yüzde 22’si iş gücüne katılıyor. 
 
Katılım çok düşük 
 
IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesinde düzenlenen medya çalıştayı kapsamında açıklanan rapora 
ilişkin konuşan DPT Uzmanı Müşerref Küçükbayrak, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımının çok düşük 
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olduğunu, kadınların ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı çalışma hayatına katılamadıklarını ifade etti. 
Kadınların ağır koşullara sahip düşük ücretli işler ve çocuklarına bakacak başka bir kişi bulamaması gibi 
sebeplerle çalışmadığını belirten Küçükbayrak, “AB ve OECD ülkelerinde kadının iş gücüne katılımı yüzde 60-65 
iken, Türkiye’de bu oran yüzde 25 civarında. Her 4 kadından 3’ü, ne çalışıyor ne iş arıyor” dedi. 
 
Kente göç etkisi 
 
Küçükbayrak, Türkiye’de 9’uncu Kalkınma Planı çerçevesinde kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 29’a 
yükseltilmesinin hedeflendiğini, bu hedefe ulaşıldığında yoksulluğun da yüzde 15 oranında azaltılabileceğini 
söyledi. Artan eğitim oranına rağmen kadının işgücüne katılımının azaldığını belirten Küçükbayrak, tarımda 
çalışan kadınların tarımdaki çözülme ve kentleşme ile birlikte kentlere göç etmesinin bu duruma neden 
olduğuna dikkati çekti. 
 
Nedeni düşük ücret 
 
Raporu oluşturan çalışma takımının lideri Diego Angel da, İstanbul’da düşük gelirli ailelere giderek kadınlarla 
görüşerek işgücüne katılmama nedenlerini araştırdıklarını anlattı. Kadınların, başta çocukları olmak üzere 
ailelerini bırakamadıklarını, eşlerinin müsaade etmediğini, çalışmanın kendileri için emniyetli olmadığını ifade 
ettiklerini söyleyen Angel, “Başkaları hakkımızda ne der”, “Erkek tek başına aileye bakamıyor mu” gibi algıların da 
yüksek olduğunu kaydetti. Angel, cinsiyet eşitliği için bir eylem planı hazırlandığını, İŞ-KUR yoluyla yılda 50 bin 
kadar kadına eğitim verilerek işgücüne kazandırıldığını, devletin kadın çalışanlar için sosyal güvenlik muafiyeti 
getirdiğini kaydetti. Diego Angel, “Ekonomik kriz bu programı da etkilemiş durumda. Genel istihdam oranı da 
geçen sene yüksek değildi. 250 bin kadar kadının bu yolla işgücüne kazandırılacağını düşündük. Ancak 50 
binden az kadından bahsediyoruz. Toparlanma döneminde çok daha iyi sonuçlar alınacağını düşünüyoruz” diye 
konuştu. 
 
IMF-Dünya Bankası toplantılarında yollar kapatılmayacak 
 
İSTANBUL’da 6-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısında, 
havalimanından, Taksim’e kadar olan yolların trafiğe kapatılmayacağı açıklandı. Bunun yerine, trafik polislerinin, 
gelişen günlük programlara göre yönlendirme yapacakları belirtildi. 
 
15 bin kişi katılacak 
 
Hazine Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Aydın Haskebapçı’nın, Medya Çalıştayı’nda verdiği 
bilgilere göre, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek yıllık toplantıya geçmiş yıllarda 
olduğu gibi 13 bin-15 bin arasında katılımcının gelmesi bekleniyor. Ayrıca toplantıları 400’ü yurt dışından 
yaklaşık 1.500 basın mensubunun izlemesi bekleniyor. İki gün sürecek olan toplantıda Türkçe, İngilizce, Arapça, 
Çince, İspanyolca gibi 7-8 dilde tercüme yapılacak. Tercümelerde 80-85 tercüman görev alacak. 
 
Otellere 4 bin kayıt 
 
Haskebapçı, hükümetin, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarının gerçekleştirilmesi için ne kadarlık bir harcama 
yaptığı sorusu üzerine de, İstanbul Kongre Merkezi’ne 250 milyon dolarlık bir yatırım yapıldığını belirtirken, bu 
merkezin başka organizasyonlara hizmet vereceğini söyledi. Ev sahibi Türkiye’nin sadece şehir içi ulaştırmada 
bazı hizmetler sağladığını anlatan Haskebapçı, yurtdışından 3-4 bin yabancı katılımcının rezervasyon yaptırdığını
belirtti. 
  

Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

Sayfa 389 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



AB&acute;Lİ SENDİKALAR TÜRKİYE&acute;YE HEYET GÖNDERİYOR / Haber Tarihi : 
17.07.2009 16:03:08  

 

 
Etiketler:  Devlet Planlama Teşkilatı , DÜNYA Bankası (DB) , IMF , Kadın istihdamı 

  

Avrupa sendikaları, sendikal haklar konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir heyet göndermeyi 
planlıyor. 

 
Alınan bilgiye göre, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) İcra Komitesi'nin Brüksel'de gerçekleştirilen ve 
"Türkiye'deki sendikaların durumu"nun özel gündem maddesiyle ele alındığı toplantısına, Türkiye'den ETUC 
üyesi Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK temsilcileri katıldı. 
ETUC Genel Sekreteri John Monks, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sendikal haklarla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 
Türkiye'den katılan konfederasyon temsilcileri ise Türkiye'nin, AB üyelik müzakerelerinde 19. faslın açılması için 
ön şartlardan biri olan ve sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırması amaçlanan yasa taslaklarının bu ihtiyacı 
karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, konuşmasında demokrasinin tam işlemediği ülkelerde temel hak ve 
özgürlükler için verilen mücadelelerin istenilen hedefe ulaşmadığını söyledi. 
ETUC'tan çare üretmesini isterken, Türkiye'de sıkıntıların aşılması için zorlu bir mücadele verdiklerini ifade eden 
Çelebi, 1 Mayıs'ın, 29 yıllık bir mücadele sonunda tatil ilan edildiğini ve engellemelere rağmen Taksim'de 1 
Mayıs kutlaması gerçekleştirdiklerini kaydetti. 
Çelebi, "Şimdi ETUC ve üyesi sendikalarla daha çok işbirliğine, güç birliğine daha etkin katkıya ihtiyacımız var. Bir
heyetin Türkiye'de, hükümet nezdinde girişimlerde bulunmasını talep ediyorum" dedi. 
 
KESK BİLGİ VERDİ 
KESK Genel Başkanı Sami Evren de söz alarak bir süre önce KESK Genel Merkezi'nin aranması ve bazı 
yöneticilerinin tutuklanması konusunda bilgi verdi. 
İngiltere, Hollanda, İspanya, Portekiz, Fransa ve Avusturya'dan sendikacılar da Türkiye'deki gelişmelerle yakından 
ilgilendiklerini ve konfederasyonları verdikleri mücadelede desteklediklerini dile getirdi. 
Avrupalı sendikacılar, Türkiye'ye bir heyet gönderilerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşülmesini teklif 
etti. 
Hollanda İşçi Konfederasyonu temsilcisi, Türkiye'deki sendikal hak ihlallerinin ve sendikalaşmanın önündeki 
engellerin Haziran ayındaki ILO Uluslararası Çalışma Konferansı'nda gündeme geldiğine işaret ederek, ETUC'un 
ö zel bir misyon üstlenerek ILO nezdinde girişimlerde bulunmasını önerdi. 
John Monks, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli 
Rehn, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Türk hükümetine defalarca mektup yazarak Türkiye'deki 
sendikal hakların kullanımında yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verdiklerini ve uyarılarda bulunduklarını ifade 
ederek, "Türkiye'ye bir heyetin gitmesi etkili olabilir, ancak en önemlisi Türkiye'deki sendikaların birlik içerisinde 
hareket etmesi" diye konuştu. 

Kaynak: Birgün Gazetesi 

 
Etiketler:  DİSK , ETUC , HAK-İŞ , ILO , KESK , SENDİKAL HAKLAR , TÜRK-İŞ 
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GENÇ İŞÇİ BULUŞMASINDA ULUSLARARASI DİRENİŞ SESLERİ / Haber Tarihi : 
07.07.2009 12:21:04  

 

  

Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) ile DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikalar tarafından İzmir 

Seferihisar’da düzenlenmekte olan Dünya Genç İşçi Buluşması’nda gerçekleştirilen forumda Yunanistan, 

Arjantin, Şili ve Türkiye’den direniş sesleri buluştu.  

 

Örgütlenme deneyimleri başlıklı forumda Yunanistan, Arjantin, Şili ve Türkiye’den Sinter direnişi, Sabah-ATV grevi, 

Entes direnişi temsilcileri konuştu. Entes direnişinden Gülistan Kobatan, direnişin 50. günü kriz gerekçesiyle işten 

çıkarıldığını, işten çıkarılmasının gerçek gerekçesinin örgütlenme çalışmaları olduğunu söyledi. Kobatan, işçilerin tek 

başına kalsalar bile direnerek kazanabileceğini dile getirdi. Sinter işçisi Ferit Yalçın ise direnişlerinin kriz bahanesiyle 

işten çıkarılmaya karşı başladığını anlattı. Direniş sırasında hem devletin hem de işverenin baskısına maruz 

kaldıklarını ancak yılmadıklarını ifade eden Yalçın, direnişin, sadece işlerine sahip çıkmak için direnişe başlayan 

işçileri de değiştirdiğini dile getirdi.  
  
ATV- Sabah grevcisi Nuh Köklü ise grevin kırılması için bir çok girişimde bulunulduğunu hatırlatarak, “Ancak 
yürüttüğümüz mücadele bir vicdan hareketine dönüşmüş durumdadır” dedi. Köklü, yaklaşık 29 yıldır grev 
yapılmamış ve 22 yıldır da toplu iş sözleşmesinden bahsedilmeyen bir sektörde olduklarına dikkat çekti. 
 
Buluşmaya Arjantin’deki işgal fabrikalarından katılan Grupa Alavio ve Agora TV temsilcisi Fabia Pierucci, 
Arjantin’in 1973-80 arası dünyanın en acımasız diktatörlüklerinden birini yaşadığını, binlerce insanın öldüğünü 
hatırlattı. Diktatörlüğün ekonomik gücü küçük bir azınlığın eline ve uluslar arası şirketlere verdiğini belirten Pierucci, 
sonraki bütün hükümetlerin demokratik süreçlerle gelmelerine karşın yine neoliberal politikaları uyguladıklarını 
anlattı. Bu dönemde de 7 milyon işsiz olduğunu ifade eden Pierucci, yaşamlarını sürdüremeyen işçilerin işsizliğe 
karşı örgütlenmeye başladığını söyledi. İşsiz oldukları için üretimden gelen güçlerini kullanamadıklarını bu nedenle 
yolları kestiklerini, fabrikaları çalıştırmadıklarını dile getirdi.  

Hükümetten yaşamlarını sürdürebilmek için talepleri olduğunu ve sonucunda işsizler hareketinin ortaya çıktığını 
kaydeden Pierucci, bir diğer işçi hareketinin ise işgal fabrikaları olarak ortaya çıktı. İflas eden fabrikaları terk 
etmeyen işçilerin üretime devam ederek fabrikalara el koyduğunu anlatan Pierucci, böylece işçi denetimindeki 
fabrikaların ortaya çıktığını söyledi. Patronsuz bir üretim süreci başlatıldığını belirten Pierucci, sonunda yüzlerce 
fabrikanın işçi denetimine geçtiğini, bu mücadelenin diğer ülkelere de sıçrayarak Brezilya, Venezuela ve Uruguay’da 
da böyle fabrikaların oluştuğunu söyledi. 
 
Buenos Aires’te ki Latin Amerika’nın en büyük tersanesinde çalışan Arjantinli tersane işçisi Nicolas Hohlzay ise 
tersanenin uzun yıllar süren mücadelenin ardından işçi denetimine geçtiğini ifade etti. “Burada teşekkür etmemiz 
gereken işçi mücadelesidir” diyen Hohlzay, kazanımın tek sebebinin direniş olduğunu dile getirdi. /emekdunyasi.net 

 
Etiketler:  , Arjantin , Direniş Sesleri , DİSK , Dünya Genç İşçi Buluşması , Şili , Toplumsal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (TAREM) , TÜRK-İŞ , Yunanistan 
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İŞÇİYE 2010 DA DA SEFALET ÜCRETİ / Haber Tarihi : 03.11.2009 11:22:32  
 

RESMİ Gazete’de yayınlanan 2010 Yatırım Programı’na göre işçiye yine sefalet ücreti reva görülüyor.  
 
2010 Yılı Yatırım Programı’na göre asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, emekli
aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde
2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor. 
 
2010 yılında prim yapılandırma geliri olarak 503 milyon TL elde edilmesi bekleniyor. Çalışan kamu görevlilerinin 
sağlık harcamalarının 2010 yılı başından itibaren SGK’ya devredileceği, ancak yeşil kart sahiplerinin sağlık 
harcamalarının program döneminde SGK’ya devredilmeyeceği öngörülüyor.  
 
Sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 83.6 milyar TL, toplam giderlerinin 115.4 milyar TL ve gelir
gider farkının 31.8 milyar TL olması öngörülüyor. GSYH’ye oran olarak, gelirlerin yüzde 8.13, giderlerin yüzde 
11.22 ve açığın yüzde 3.09 olması hedefleniyor. 2010 yılında SGK’ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere
yapılan ek ödeme, devlet katkısı, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi ve özürlü primi teşviki de
dahil olmak üzere toplam 57.7 milyar TL tutarında ve GSYH’nin yüzde 5.61’i oranında bütçe transferi yapılması
öngörülüyor. 
 
İŞSİZLİK FONU YAĞMALANIYOR 
 
2010 yılında İşsizlik Sigortası Fonu’nun prim gelirinin GSYH’nin yüzde 0.32’si, faiz gelirinin GSYH’nin yüzde 
0.44’ü, fona yapılan devlet katkısının ise GSYH’nin yüzde 0.11’i oranında gerçekleşmesi bekleniyor. 5921 sayılı 
Kanun uyarınca, 2010 yılında fonun faiz gelirinin yüzde 75’ine tekabül eden 3.398 milyon TL’lik kısmının, 
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere merkezi yönetim
bütçesine aktarılacağı; fonun gelirlerinden, 18-29 yaş arası genç istihdamı ve kadın istihdamını teşvik amacıyla
uygulanan prim indiriminin maliyetine tekabül eden 137 milyon TL’lik kısmının SGK’ya transfer edileceği 
öngörülüyor.  
 
Ayrıca, 196 milyon TL tutarında kısa çalışma ödeneği harcaması yapılması bekleniyor. Bu çerçevede, fonun 
toplam giderinin 5.011 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Fon varlığının ise 45.5 milyar TL ile GSYH’nin yüzde 
4.42’sine ulaşacağı tahmin ediliyor. 
 
2010 yılında elde edilmesi beklenen özelleştirme gelirlerinin 4.9 milyar TL tutarındaki kısmının, Özelleştirme
Fonu’na aktarılması bekleniyor. Fonların kaynaklarının 4.3 milyar TL ile GSYH’nin yüzde 0.42’si, harcamalarının 4 
milyar TL tutarla GSYH’nin yüzde 0.39’u, böylece 245 milyon TL tutarla fon sistemi finansman fazlasının GSYH’ye
oranının yüzde 0.02 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. (Ankara/ANKA) 
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ASGARİ ÜCRETLİLERE YÜZDE 3 - 3 MEMURA 2.5 - 2.5 ZAM / Haber Tarihi : 
02.11.2009 09:49:59  

 

 
Etiketler:  GSYH , İŞSİZLİK FONU , RESMİ GAZETE , SEFALET ÜCRETİ , SGK , YATIRIM PROGRAMI 

Asgari ücretin 2010 yılı ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında, emekli aylıklarının ise ocak ve temmuz 
aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında arttırılması
öngörülüyor. 

2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi
Gazete’de yayımlandı. 010 yılında, GSYH’ye oran olarak, bir önceki yıla göre, faiz hariç harcamaların 0.1 puan 
artması, faiz harcamalarının ise 0.3 puan azalması öngörülüyor. Böylece, 286.9 milyar lira olarak programlanan
2010 yılı merkezi yönetim bütçe harcamalarının GSYH’ye oranının bir önceki yıl seviyesinin 0.3 puan altına inerek
yüzde 27.9 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. 

Memura 2.5 2.5 

Programa göre, 2010 yılında memur maaşlarına ocak ayında yüzde 2.5, temmuz ayında yüzde 2.5 oranında artış 
yapılacak. Asgari ücretin ise 2010 yılı ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında, emekli aylıklarının ise ocak ve 
temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında 
arttırılması öngörülüyor. 
 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  ASGARİ ÜCRET , MEMUR , ZAM 
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TÜRK-İŞ ORDU YAĞ SANAYİ&acute; NİN SATIŞINA KARŞI / Haber Tarihi : 
02.11.2009 09:19:53  

 

ORDU YAĞ SANAYİSİ&acute;NİN SATIŞINA TEPKİ / Haber Tarihi : 30.10.2009 
16:19:48  

 

Türk-ls, satışa karsı...Türk-lş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, Ordu Yağ Sanayi'nin satışına kesinlikle karşı 
olduklarını söyledi. Beraberinde Türk-İş  Ordu Temsilcisi Selim Yöndem, Tek Gıda-İş Sendikası Ordu Şube 
Başkanı Ali Öner ile birlikte Ordu Gazeteciler Derneği'ne bir ziyarette bulunan Türkel, Ordu Yağ Sanayi A.Ş.'nin 
'elden çıkarmak amacıyla' satılmasına karşı olduklarını açıkladı. Türkel, "Ordu Yağ Sanayi, fındık üreticilerinin 
kuruluşudur. Bu firmanın Fiskobirlik'in borçlarının ödenmesi için bir an evvel elden çıkarılması gibi bir anlayışı 
kabul etmiyoruz" dedi. 

Kaynak: Anayurt Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

FİSKOBİRLİK yönetiminin, borçlarını gerekçe göstererek Ordu Yağ Sanayisi’ni kapatmaya 
kalkmasına, işçiler büyük tepki gösterdiler. 
 
Olağanüstü genel kurul kararı alarak fabrikayı satmayı planlayan FİSKOBİRLİK’e tepki gösteren sendikacılar ve 
işçiler, satışı engelleyeceklerini söylediler.  
 
Fabrika önünde yapılan eyleme, Türk-İş Genel Sekreteri ve TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel,
Sağra ve Yağ Sanayii işçileri, Türk-İş üyesi işçiler, Tüm Köy-Sen, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ve Emek Partisi 
yöneticileri ve üyeleri de destek verdi.  
 
Eylemde konuşan Türkel, fabrikanın kapatılmasına karşı olduklarını ifade etti. Fabrikanın fındık üreticilerinin bir 
değeri olduğunu söyleyen Türkel, “Bu bacanın tütmesini kimse engelleyemez.  
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CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / Haber Tarihi : 27.10.2009 16:35:46  
 

FINDIK EKİLEBİLECEK YERLER LİSTESİ DEĞİŞTİ / Haber Tarihi : 27.10.2009 15:39:10  
 

 
Fındık üreticilerinin ürününü değerlendiren bu fabrika önemlidir. Bu fabrikada fındık üreticilerinin emeği ve 
parası bulunuyor. Ordunun tüten bacasının satışına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Fındık üreticilerinin
üretiminin değerlendirildiği fabrikanın Ordu için önemli olduğuna dikkat çeken Türkel, satışı engellemek için
herkese görev düştüğünü dile getirdi. Eylem, “Soyaya uzanan eller kırılır” sloganlarıyla sona erdi. 
 
(Ordu/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  FİSKOBİRLİK , ORDUYAĞ , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ 

Ulu önderimiz  Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin 86. Yıldönümünü kutluyoruz. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Hükümet tarafından Temmuz ayında açıklanan ve üreticilerin tepkisine yol açan Fındık Stratejisinde değişikliğe 
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gidildi. 750 metrenin üzerindeki yüksekliklerde fındık üretimine devam edilebilecek. İlçe ilçe fındık ekilebilecek 
yerler: 
 
Değişiklikle, 5 ilçede daha ruhsatlı fındık üretimine izin verilirken, 750 metrenin üzerindeki yüksekliklerde fındık

üretimine devam edilebilecek.  

Böylece ilk belirlemelere göre yaklaşık 43 bin hektar alandaki fındık bahçelerinin sökülmesi gerekmeyecek. 

Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 15 Temmuz 

2009'dan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Fındık Stratejisi'ni oluşturan ''Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere

Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar'' 15 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Stratejide temel alınan fındık üretim alanlarının belirlenmesine ilişkin kararname ise 22 Kasım 2001'de

çıkarılmıştı.   

Kararnamede yapılan değişiklikle 750 metrenin üzerinde bulunan ruhsatlandırılacak alanlarda fındık üretimine

izin verildi. Buna göre, ''1. ve 2. sınıf tarım arazileri ve yüzde 6'dan daha az eğimli 3. sınıf tarım arazileri 

dışındaki arazilerde'' ruhsatlandırmak şartıyla fındık üretimi yapılabilecek.  

Düzce'nin Merkez ve Kaynaşlı, Sakarya'nın Ferizli ve Karapürçek, Gümüşhane'nin Kürtün ilçeleri de ruhsatlı

fındık üretim alanlarına dahil edildi. Bu ilçelerde de ''1. ve 2. sınıf tarım arazileri ve yüzde 6'dan daha az eğimli 

3. sınıf tarım arazileri dışındaki arazilerde'', ruhsatlandırmak şartıyla fındık üretimi yapılabilecek.     

Buna göre, ruhsatlandırılacak alanlarda fındık üretimine izin verilen ilçeler şöyle:  

''-Artvin'in Borçka ve Arhavi, 

-Düzce'nin Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Çilimli, Gümüşova, Yığılca ve Kaynaşlı, 

-Giresun'un Merkez, Bulancak, Keşap, Tirebolu, Görele, Eynesil, Espiye, Dereli, Çanakçı, 

Güce, Doğankent, Yağlıdere ve Piraziz, 

-Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin ve İnebolu,  

-Kocaeli'nin Kandıra, 

-Ordu ve Trabzon'un bütün ilçeleri, 

-Rize'nin Ardeşen, Fındıklı ve Pazar, 

-Sakarya'nın Kocaali, Karasu, Akyazı, Hendek, Ferizli ve Karapürçek, 

-Samsun'un Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı, 

-Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Erfelek, Gerze ve Dikmen, 

-Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli, 

-Bartın'ın Merkez, Amasra ve Kurucaşile, 
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İŞÇİDEN İŞÇİYE BÜYÜK DESTEK / Haber Tarihi : 28.10.2009 10:25:42  
 

-Gümüşhane'nin Kürtün ilçeleri.''  

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme

Yapılmasına Dair Karar uyarınca, ruhsatlandırılacak fındık alanları için 1 Eylül'de başlayan başvurular, 31

Aralık'a kadar devam edecek. Böylece, fındık alanları net olarak belirlenecek.  

Söz konusu karar uyarınca, 750 metrenin üzerindeki fındık bahçelerinin sökülmesi gerekiyordu. Strateji

kapsamındaki çalışmalarda halen 750 metreden daha yüksek, orman ve hazine arazisi dahil 100 bin hektar 

alanda, yüzde 6'dan daha düşük eğimli 53,5 bin hektar alanda fındık üretimi yapıldığı belirlenmişti. Fındık

üretim alanlarının belirlenmesine ilişkin kanun ve fındık stratejisi uyarınca bu alanlarda fındık üretiminin 

yapılmaması, bahçelerin sökülmesi gerekiyor. Orman ve Hazine arazilerinde fındık üretimi yapan üreticiler, 

fındık söküm desteklerinden yararlanamayacak. Dolayısıyla 750 metrenin üzerinde bulunan, hazine ve orman

arazisi dışındaki yaklaşık 43 bin hektar fındık bahçesinin sökülmesi gerekmeyecek.  

Fındık strateji kapsamında 3 yılda 176 bin hektar alanda fındık ağaçlarının sökümü hedeflenirken, 81 bin

üreticiye, 2009-2012 yılları sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemleri dikkate alınarak; dekar başına 3 yıl için 

toplam 600 lira ve toplam 753 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak. 

Kararnameyi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı birlikte yürütüyor. 

AA 

 
Etiketler:  alterNATİF ÜRÜN , FINDIK , RESMİ GAZETE , STRATEJİ , TARIM 

İşçiden işçiye büyük destek Daha önce grev yapılan bir gıda fabrikasından çıkartılan 51 işçiye TÜRK-İŞ bünyesindeki diğer 
sendikalara bağlı işçiler yapılacak eylemlerde tam destek verecek.  

Binlerce işçi, ETİ'den çıkartılan işçiler için yürüyecek. Bir gıda fabrikasındaki işlerinden çıkartılan 51 işçiye TÜRKİŞ'e bağlı tüm 
sendikalar destek verme karan aldı. En son üç gün önce yaşanan işçi çıkışlarının ardından duruma tepki gösteren TÜRK-İŞ 2. 
Bölge Temsilcisi Necat Kılıç ve diğer sendikaların şube başkanları, tepkilerini ortaya koyarak, fabrika önünde açıklama yapmıştı. 
Sendikalar, şimdi mevcut üyeleriyle birlikte Tek Gıda-İş Sendikasına destek vermeye hazırlanıyor. Fabrikadaki işveren 
temsilcüerinin tutumlarına yönelik gerçekleştirilecek eylemlerde 51 işçiye destek vereceğini açıklayan sendikalar, "Biz bugüne 
kadar hep birlikteydik, bundan sonrada hep birlikteyiz" diyerek, birlik ve beraberliklerini ortaya koydular. Başta KESK ve DİSK 
olmak üzere TMMOB ve diğer sivü toplum kuruluşları da Tek Gıda-İş Sendikası'na destek verecek. Sendika şube başkanı Kadir 
Özenleri telefonla arayarak ve ziyaret ederek destek sözleri veren sivü ve kitle örgüt temsücüeri, 51 işçinin yeniden işe alınması 
ve işveren temsilcilerinin protesto edümesinde binlerce üyesiyle işçüerin yanında olmayı hedefliyor. 

Kaynak: İKİ EYLÜL GAZETESİ
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KENT A.Ş İŞÇİLERİNE YAPILAN SALDIRI KINANDI / Haber Tarihi : 27.10.2009 
14:15:01  

 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa TÜRKEL saldırıya uğrayan işçilere destek verdi. 

Karşıyaka Belediyesi'nde çalışırken 30 Nisan'da işten atılan DİSK Konfederasyonuna bağlı Genel-İş Sendikası 
üyesi işçiler 181. gündür işlerine dönebilmek için mücadele veriyor. İşlerine geri dönebilmek için 16 Eylül'de 
İzmir'den Ankara'ya yürüyen işçiler 32 gün süren bu yürüyüşün ardından mücadelelerini Ankara Abdi İpekçi 
Parkı'nda kurdukları çadırda  sürdürüyor. 

Eylemlerini sürdürürken Alperen Ocakları üyeleri tarafından saldırıya uğrayan emekçilerden  bir kişi başından 
yaralanırken, işçilerin kaldıkları çadırlar dağıtıldı , direniş fotoğrafları da yırtıldı. 

Aylardır işsizlikle, açlıkla mücadele eden Kent A.Ş işçilerinin günlerdir Ankara halkının desteğiyle oturma eylemi 
yaptıkları parkta bu denli çirkin bir saldırıya uğramalarını geniş katılımlı bir basın açıklamasıyla kınandı. 

 
27.10.2009 tarihinde Abdi İpekçi Parkında düzenlenen Basın Açıklamasında Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa 
TÜRKEL saldırıya uğrayan işçilere destek verdi. 
Kent A.Ş işçileri adına DİSK Genel Sekreteri'ne çiçek veren Türkel, çalışma hayatının zor günlerden geçtiği ve 
kıdem tazminatının dahi ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bu dönemde mücadele için birlik ve beraberliğin 
önemini vurgulayarak işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Tekgıda-İş Orta Anadolu Bölge Başkanı Lütfü Ceylan, Şube Başkanları Ali İhsan Çil ve Mustafa Görgeç' in de 
destek verdiği Basın Açıklamasına ayrıca DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK'e bağlı sendikalar, KESK Genel 
Başkanı Sami Evren, KESK Şubeler Platformu,TÜMTİS Sendikası, Petrol-İş Ankara Şubesi, Yol-İş Ankara Şubesinin 
yanı sıra TMMOB, EMEP, Maden Mühendisleri Odası, siyasi parti temsilcileri, Alevi Bektaşi Federasyonu TTB ve  
AFSAD da katıldı. 

         
  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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TÜRKEL: SOSYAL DEVLET ORTADAN KALKTI / Haber Tarihi : 27.10.2009 10:25:37  
 

Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, sosyal devletin, temel hak ve özgürlüklerle birlikte ortadan kalkmış 
durumda olduğunu savunarak, "Köle düzenine doğru bir gidiş var" dedi.  
 
Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile iş Müfettişleri Derneği işbirliğinde düzenlenen 
"Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu", AÜ Atatürk Konferans Salonu'nda başladı.  
 
Açılışta konuşan Türk-Iş Genel Sekreteri Mustafa Türkel. Türkiye'de sosyal haklardan önce temel hak ve
özgürlüklerde sorunlar olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ekonomik kalkınma ve istihdam 
sağlamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına 'adeta iğne oyası işler gibi' Kamu İktisadi Teşekkülleri (KlT)
kurulduğunu ifade eden Türkel, 1980 sonrasında işçi alımları ve fiyat belirlemedeki siyasi müdahalelerle KİT'lerin
hantal bir yapıya kavuşturulduklarını savundu.  
 
Bu işletmelerin sosyal sorumluluklarının göz ardı edilerek, bir yok etme operasyonu başladığını, kamu
işletmelerinin 'ülkenin sırtında kambur' olarak gösterildiğini dile getiren Türkel, özelleştirme adı altında kamu
işletmelerinin yağmalandığını, birilerine peşkeş çekildiğini iddia etti.  
 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kamu işletmelerinin kapatılmasıyla bölgede işsizlik oranın
hızla artığına ve iç göçlerin yaşandığına dikkati çeken Türkel, "Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nden büyük kentlere göç eden insanlar varoşlarda esrar satmaya başladı.  
 
Güneydoğu'da. Doğu'da artık devlet, bir jandarmasıyla bir de valilik, kaymakamlık önündeki bayrağıyla anıhr 
oldu. Devlet adına Doğu'da Güneydoğu'da başka bir şey kalmadı" diye konuştu. -"KÖLE DÜZENİNE DOĞRU BİR
GİDİŞ VAR"Şeker fabrikalarının da özelleştirme kapsamına alındığını, bunların da özelleştirilmesiyle birlikte kamu 
adına istihdam yaratacak kuruluş kalmayacağını vurgulayan Türkel, şunları söyledi: "Sosyal devlet, temel hak ve 
özgürlüklerle birlikte ortadan kalkmış durumda. Köle düzenine doğru bir gidiş var.  
 
Sermayenin acımasızlığı, bizi üretmeyen Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıya bırakmıştır. Ulus ötesi şirketler, 
bankalarımız dahil işletmelerimizi gelip elimizden almışlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti artık üretmeyen bir
devlettir. 'Doğu ve Güneydoğu'ya özel sektörü götüremediğiniz sürece -ki gitmesini gerektirecek alt yapı yok-, 
kamu işletmeleri zarar etmiş olsa bile devlet tarafından sübvanse edilip o bacaların orada tütmesini sağlamak
gerekiyor' diye özelleştirmeye karşı çıktığımızda sendikalar acımasızca eleştirildi.  
 
Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz tabloya bir bakın lütfen... Son günlerde yaşananlara bir bakın... Cumhuriyet
içerisinde adeta yeniden kurtarılmış görüntüleri verilen, içimizi yaralayan, karartan tablolara bir bakın... Bu 
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69 İLDE KIRMIZI ALARM / Haber Tarihi : 23.10.2009 11:36:53  
 

tablolar dünden bugüne oluşmadı." .SENDİKALAR İÇİN DİP NOKTASI Kamu işletmelerinin özelleştirilmesinin
ardından sendikaların da örgütlü mücadele için yeni arayışlar içine girdiğini belirten Türkel, "Biz de dip
noktasındayız ki bu noktadan itibaren Türkiye sendikal hareketinde, çalışma hayatında yeni yollar açmazsak 
bitme ile karşı karşıyayız" dedi. 'Beyaz yakalı' olarak adlandırılan üniversite mezunlarının çalışma hayatında artık 
daha çok yer aldığını vurgulayan Türkel, "Ancak onlar da sendikaları salt işçilerin malıymış gibi gören anlayışa 
sahipler ve sendikalı olmayı düşünmüyorlar" diye konuştu.   
  

 
Etiketler:  DOĞU , GÜNEYDOĞU , KÖLELİK , MUSTAFA TÜRKEL , SOSYAL DEVLET , TÜRK-İŞ , TÜRKİYE 

Ekonomik Kriz Yurdun Her Köşesinde Son Sürat Yayılırken Son Açıklanan Rakamlar Tüyler Ürpertti. 
 
Kriz illerin bütçe açığını da olumsuz etkilerken, yılın 9 ayında 81 il'den 69'unun bütçesi açık verdi. Geçen yılın
aynı döneminde 66 ilin bütçesi açık vermişti. Bütçe açığı sıralamasında 1 milyar 374.6 milyon TL ile Diyarbakır 
yine ilk sırada yer alırken, en çok bütçe fazlasını ise 51 milyar 585.8 milyon TL ile İstanbul verdi.    
  
ANKA'nın Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı belirlemeye göre, yılın ilk dokuz ayında 69 ilin bütçesi açık, 12 ilin 
bütçesi fazla verdi. En fazla açığı 1 milyar 374.6 milyon TL ile Diyarbakır, 1.055.7 milyon TL ile Van, 959.1 milyon 
TL ile Erzurum verdi. 

Ocak-Eylül döneminde en çok bütçe fazlasını veren 51 milyar 585.8 milyon TL ile İstanbul oldu. İstanbul'u 15
milyar 631.5 milyon TL ile Kocaeli, 9 milyar 892 milyon ile İzmir, 9 milyar 268.2 milyon TL ile Ankara izledi.
Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ ve Zonguldak bütçe fazlası veren diğer illeri
oluşturdular. 

-BÜTÇE FAZLASI VEREN İLLERİN BİLE GELİRİ AZALDI-  

En çok bütçe fazlası veren illerde bile geçen yılın aynı dönemine göre fazlanın gerilemesi dikkat çekti.
İstanbul'un bütçe fazlası yüzde 24.3, İzmir'in yüzde 29.9, Kocaeli'nin yüzde 33.9, Ankara'nın yüzde 10.4 azalış 
gösterdi. 

Toplamda yüzde 747.4 bütçe açığının yaşandığı Ocak-Eylül döneminde, bazı illerin bütçe açığı yüzde 267'ye 
kadar ulaştı. Geçen yılın ilk 9 ayında ise 66 ilin bütçesi açık, 15 ilin bütçesi fazla vermişti. (ANKA) 
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HÜKÜMETTEN ZAM YAĞMURU GELİYOR / Haber Tarihi : 23.10.2009 11:23:14  
 

  

 
Etiketler:  ANKA , BÜTÇE , KRİZ , MALİYE BAKANLIĞI 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cumartesi günü yeni bir vergi artışı düşünmediklerini ancak bunun hiçbir zaman 
olmaz anlamına gelmediğini söylemişti. 2010 bütçesinde yüzde 31,6 artış öngörülen Özel Tüketim Vergisi, sigara 
ve benzinde yüksek oranlı zamlara işaret ediyor. ÖTV'de yükselişin temel kaynakları sigara, akaryakıtın yanı sıra
bu yıl ÖTV indirimi yapılan motorlu taşıtlar ile beyaz eşya olacak. 

2010 bütçe tasarısı hafta sonunda TBMM'ye sunuldu. Tasarıya göre 2010'da akaryakıt üzerinden alınan vergiler
yüzde 26,15 artacak. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden kesilen ÖTV, bu yılın sonunda 24.3 milyar TL olarak tahmin 
edildi. Gelecek yıl bu kalemden 30.7 milyar TL gelir bekleniyor. Bu yıl 2.4 milyar TL olması beklenen motorlu taşıt 
araçları ÖTV'si yüzde 60,85 artışla 3.8 milyar TL olarak öngörüldü. Artışta, ÖTV indirimlerinin baz etkisinden
kurtulmasının etkili olacak.  
 
Sigaradan alınan ÖTV'de de gelecek yıl için önemli bir artış hedefi var. Bu yıl sigaradan alınan ÖTV'den 11.6 
milyar TL sağlanacakken gelecek yıl yüzde 41,54 artışla 16.4 milyar TL gelir hesaplandı. Sigaradan alınan ÖTV'de
artışın zamla karşılanması bekleniyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ürünlerden alınan ÖTV'den bu yıl 1
milyar TL gelir geleceği öngörülüyor. Gelecek yıl da yüzde 32,98'lik artışla elde edilecek gelirin 1.4 milyar TL'ye
çıkması hedefleniyor. Bu kalemde de indirimlerin baz etkisi dikkate alındı. İçkideki artış ise yüzde 6,8 oldu. Bu yıl 
alkollü içkilerden 2 milyar TL gelir beklenirken, 2010 yılı hedefi 2.2 milyar TL. 

Köprüye de zam gelecek  
 
Bu yıl 2 milyar TL gelir beklenen tapu harçlarının gelecek yıl yüzde 23,58 artarak 2.5 milyar TL'ye çıkması 
bekleniyor. Yol, köprü ve tünel ücret gelirlerinin de yüzde 23,7 artması öngörüldü. 2009 sonunda 710 milyon TL
sağlanacakken, 2010'da 878 milyon TL gelir geleceği hesaplanıyor. Özel İletişim Vergisi de gelecek yıl yüzde 8,26
artışla 4.8 milyar TL olacak. Damga Vergisi'nden de yüzde 8,73 artışla 4.4 milyar TL gelir elde edilmesi 
bekleniyor. 2010 bütçe tasarısına göre Başbakanlık'ın bütçesi yüzde 117,9 artışla 1.8 milyar TL'den 4 milyar TL'ye
çıkarılıyor.  
 
Tasarıda ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. KİT ve kamu bankalarından elde edilen gelirlerin azalacağı tahmin edildi.
Hazine ve kamu bankalarından elde edilecek gelirler bu yılın sonunda 4.5 milyar TL olacak. Gelecek yılsa yüzde

Sayfa 401 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



 TÜRK YOĞURDU NA PATENT GELİYOR / Haber Tarihi : 23.10.2009 11:13:36  
 

53,6 azalışla bu kalemden elde edilecek gelir 2.1 milyar TL'ye düşecek. Kamu bankalarının bu yıl 2.1 milyar TL
olan temettü gelirlerinin de yine yüzde 62,41 oranında azalışla 790 milyon TL'ye düşeceği tahmin edildi.
(Referans) 
  

 
Etiketler:  BÜTÇE , KÖPRÜ , MALİYE BAKANLIĞI , ÖTV , TBMM , ZAM 

Şubatta yoğurt tebliğini değiştiren Tarım Bakanlığı, gelen itirazlar üzerine ‘geleneksel Türk yoğurduğu’ için 
patent çalışmalarına başladı. ASÜD Başkanı Ali Ülker, daha önceki tebliğde belirtilen limitlerde üretilen bir 
yoğurdun bir yerden başka bir yere taşınamayacağını belirterek, “Öyle yoğurt olmaz olsa olsa ayran olur” dedi. 

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Kodeks Alimentarius’a uyum için bu yıl şubat ayında yoğurt tebliğini 
değiştiren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, sektörden ve tüketicilerden gelen itirazlar üzerine, şimdi, “Geleneksel 
Türk Yoğurdu”nun karakteristik özelliklerini belirleyip, patentini almak için çalışmalara başladı. Ambalajlı Süt ve
Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Ali Ülker, uyum için belirlenen alt limit özelliklerindeki bir
yoğurdun bir yerden başka bir yere taşınamayacağına dikkat çekerek, “Öyle yoğurt olmaz olsa olsa ayran olur”
dedi. 
 
Tebliğde Türk yoğurdu yoktu 
 
Sakarya’da “AB Sürecinde Türkiye Süt Endüstrisi ve Bölgesel Kalkınma Çalıştayı” sırasında konuyla ilgili
sorularımızı yanıtlayan ASÜD Başkanı Ali Ülker, bakanlığın, Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde 16 Şubat’ta yaptığı
revizyon ile yoğurt üretiminde kullanılan kuru madde alt sınırının olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yoğurt 
tipleri ve çeşitleri tebliğde ifade edilmemiştir. Türk yoğurdu diyebileceğimiz geleneksel koşullarda üretilen 
yoğurdun karakteristliği ile ilgili net bir ifade tebliğde yok. Tebliğ sadece proteine alt limit getirdi.”  
 
İçinde yüzde 4.5 yağ olmalı 
 
Ali Ülker, belirtilen alt limitte ancak yerel üreticilerin yoğurt üretebileceğini de anlatarak şunları söyledi: “Çünkü 
bu özelliklerde yoğurdu bir yerden başka bir yere nakledemezsiniz. Bu kadar düşük kuru madde ile üretilen bir 
yoğurdu başka şehre taşımaya kalkınca ayrana dönüşür. Türk yoğurdu oldukça farklı özelliklerde. Kaymaklı 
yoğurdun tadına doyum olmaz. Sağlıklı kaymaklı yoğurdun yüzde 4.5 yağ ihtiva etmesi lazım. Tebliğdeki alt
limitle yoğurt, ancak katkılarla üretilebilir. Sadece çok güzel kıvamlı bir yoğurt yediğinizi düşünürsünüz.”  
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Çalıştaydaki konuşmasında ise Türkiye’de süt zincirinin en temel sorununun kayıtdışılık olduğunu vurgulayan Ali
Ülker, şu bilgileri verdi: “Türkiye’deki toplam yıllık süt üretimi 12.2 milyon tondur ve bu miktar 642 milyon ton
olan dünya süt üretimi sıralamasında Türkiye’yi 16’ncı büyük süt üreticisi ülke arasına yerleştirmektedir. Ancak 
üretimin sadece yüzde 40’ı süt sanayindeki tesislere giriyor ve kayıtlı olarak işleniyor. Geriye kalan yüzde 60’lık 
kısım ise sadece ekonomik açıdan değil hijyen açısından da denetimsiz. Türkiye’deki toplam yıllık süt üretimi
12.2 milyon ton ve bu miktar 642 milyon ton olan dünya süt üretimi sıralamasında Türkiye’yi 16’ncı büyük süt
üreticisi ülke arasına yerleştiriyor. Ancak kayıtdışılılık oranı da ortada. Avrupa Birliği’nde kayıtlılık, yüzde 95 gibi 
çok yüksek bir seviyede. Ülkemizde süt zincirinin en temel sorunu kayıt dışılık. İşte bu noktada ambalajlı üretim 
daha da önem kazanıyor.” 

Yoğurt komisyonu tipleri belirliyor 

DEĞERLENDİRMESİNDE yoğurdun ‘Türkler’e özgü bir ürün’ olduğunu vurgulayan Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan değerlendirmede, çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi: 
 
Türk yoğurdunun, karakteristik özelliklerini belirlenip, patenti tescil ettirildikten sonra Kodeks Alimentarius 
Komisyonu’na başvuruda bulunulup, ya mevcut uluslararası kodeks standardının değiştirilmesi veya uluslararası 
kodeks standardına ‘geleneksel Türk yoğurdu’nun tanımın konulması yönünde girişimlerde bulunulacak.  
 
Yoğurt tebliğinin hazırlanması için oluşturulan alt ihtisas komisyonu, şimdiye kadar 4 toplantı yaptı. Bu hafta da 
toplanacak olan komisyonun üzerinde yaptığı çalışmada, yoğurttaki protein oranının yüzde 4’de, asgari katı 
madde oranının da yüzde 12’ye çıkarıldığı öğrenildi.Ayrıca ‘kış yoğurdu’, ‘süzme yoğurt’ gibi geleneksel, diğer
yoğurt tiplerinin de özellikleri ve standardı, sadece yoğurda ilişkin yeni oluşacak tebliğ ile belirlenmeye
çalışılacak ve patenti alınıp Kodeks Alimentarius Komisyonu’na başvurulacak.  
 
Komisyon, Silivri yoğurdu, kaymaklı yoğurt, homojen yoğurt ve karışım yoğurt tanımları üzerinde de çalışıyor.
Türk yoğurtlarının, Anadolu’nun farklı bölgelerinde üretilen  
değişik tat ve özelliklerdeki yoğurtların ve geleneksel yoğurdun tanım dışı kalmaması için çalışmaların başlatıldı. 

Türk usulü yoğurt nasıl olur 

TARIM ve Köyişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ‘geleneksel yoğurdumuzu diğer yabancı 
yoğurtlardan ayıran özellik’ler diyerek, şunları sıraladı: 
Sadece protein oranı ve kuru madde değerleri yani kıvama ilişkin kriterler olmayıp, fermantasyonun aynı kapta
yapılıp, pıhtının bozulmaması, kırılmaması yani set tipi yoğurt olmasıdır. 
 
Bunun yanı sıra mayalamak için kullanılan kültür mikroorganizmalarının belirli oranlarda katılmasıyla sağlanan 
hafif ekşimsi tadıdır.  
 
Geleneksel yoğurdun kriterlerini belirlemek için günümüze kadar yapılan tüm çalışmalar ve kaynaklar göz önüne 
alınmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde yayımlanan mevzuat ve literatürler incelenmektedir. 

 
Etiketler:  ASÜD , BM , TARIM VE KÖYİŞLERİ , TÜRK , YOĞURT 
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Bakanlığın değiştirmek istediği Sendikalar Yasası’nda öncelikli olarak işkolu ve aidat ele alınıyor 
 
İşçi ve işveren konfederasyonlarına gönderilen tasağa göre , aidat sistemi değişiyor. Değişikliğin, 
sendikaların mali yapısını zayıflatmayı amaçladığı belirtiliyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren konfederasyonlarına Sendikalar Kanunu’nda değişiklikler 
öngören yeni bir taslak gönderdi. AA’nın haberine göre, bakanlık, üçlü danışma kurulu öncesinde Sendikalar
Kanunu’na ilişkin taslağı Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK’e ulaştırdı.  

Taslak, “işkolu”, “işyeri”, “meslek” sendikaları kurulmasını, “federasyon” ve “konfederasyon” tipi
örgütlenmeleri içeriyor. Böylece “işyeri” ve “meslek” sendikası kurulması yasakları kalkıyor. Bu da işverene bağlı, 
onun sözünden çıkmayacak işyeri sendikacılığının önünü açıyor. Tasarının en önemli unsurlarından birini de 
aidat konusu oluşturuyor. Buna göre, artık aidatlar ücretlerden kesilmeyecek; işçi, sendika aidatını kendisi
ödeyecek. Bu da sendikaların mali yapılarında ciddi bir zafiyet oluşturacak gibi görünüyor. Taslağa göre, “bir
işkolunda faaliyette bulunmak üzere” işkolu sendikaları, “bir işyerinde faaliyette bulunmak üzere” işyeri
sendikaları, “bir meslekte faaliyette bulunmak üzere” meslek sendikaları kurulabilecek. Taslağa göre, sendika
kurucusu olmak için artık Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak. Olağan genel kurulların en geç 4 yılda bir 
toplanmasına ilişkin süre 3 yıl olacak. Sendikaya üyelikteki yaş sınırı 16’dan 15’e düşecek. 15 yaşını dolduran ve
işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilecek. 15 yaşını doldurmamış olanların üyeliği kanuni temsilcilerin yazılı 
iznine bağlı olacak.  

Sendika üyeliğinde noter şartı da kalkacak. Sendika ve üst kuruluşları, tüzük ve çalışma programlarında yer alan 
konularda serbestçe faaliyette bulunacak.  

  

Yeni düzen  

  

Yetkili sendikanın olmadığı işyerlerinde, en çok üyeli sendika, temsilci atayabilecek. Sendika, üst kuruluş ve şube
yöneticilerine 1 ayda ödenecek ücret, yolluk ve diğer ödemelerin toplamı en yüksek devlet memuru maaşının 2 
katını geçemeyecek.  
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Taslakta, işçilerin sendikalara üyelik aidatlarını ödemesinde halen uygulanan “check off” sistemine yer 
verilmiyor. Bunun yerine üyelik aidatlarının bizzat işçi tarafından sendikaya ödenmesi planlanıyor. Sistem, işçi
sendikalarına üyelik aidatlarının toplanması konusunda kolaylık sağlıyor ve sendikaların mali bakımdan
güçlenmelerine olanak veriyor. 

 
Etiketler:  AİDAT , FEDERASYON , İŞÇİ VE İŞVEREN , İŞKOLU , MESLEK , SENDİKA 

 Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının ödenmesinde,  itirazlara ilişkin değerlendirmeler
sonucunda hazırlanan ve yasal süre olan 28 Haziran'dan sonra gönderilen listelerin kabul edilebilmesi 
için yeni yasa çıkarılması gerekiyor. 
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hazine Müsteşarlığı, yeni yasanın hazırlanması için ilgili kurumlardan
görüş istedi. İlgili kurumlardan bu konuda en kısa sürede görüş bildirmesi istenirken, daha sonra hazırlanan
taslak, Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Taslak, Bakanlar Kurulu'nda uygun bulunursa TBMM'ye gönderilecek. 
 
Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanun uyarınca, ilgili kurumların, ödeme listelerine
itirazlara ilişkin değerlendirmeler sonucunda hazırlanan yeni listeleri 28 Haziran'a kadar Tasfiye Halindeki Emlak 
Bankası'nın KEY Birimi'ne iletilmesi gerekiyordu. Ancak, SGK bu listeyi 30 Temmuz'da iletti. Bazı kurumlarda 28
Haziran'dan sonra bu listeleri göndermeye devam etti. 
 
Yasal süre sonunda çok sayıda kişiyi içeren listeler gelmesi üzerine, KEY Birimi, bu listelerin kabul edilip 
edilmemesi yönünde tereddüt yaşadı. Bu listelerin kabul edilmemesi halinde, sağlıklı listeler hazırlanması da
mümkün olmadığı için, yapılan toplantılar sonucunda, listelerin kabulünü sağlamak için, listelerin teslim
süresinin uzatılmasına yönelik yeni yasa çıkarılmasına karar verildi.  
 
Hazine, yasanın içeriğine ilişkin başta SGK olmak üzere ilgili kurumlardan görüş istedi. Hazine Müsteşarlığı
yetkilileri, yasada süre uzatımı yanında, KEY listelerinin hazırlanmasında ve ödenmesinde yaşanan bazı
operasyonel sorunların çözümüne ilişkin düzenlemeler olabileceğini belirtti.  
 
Yetkililer, ödemelerin gecikmesi nedeniyle herhangi bir faiz ödenmesinin mümkün olmadığını vurgularken,
listelerin hazırlanmasından sonra, sadece Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2008'e ilişkin temettü dağıtımı 
nedeniyle, ödeme tutarında çok küçük tutarlarda değişiklik olabileceğini belirtti. 
 
Yasanın hazırlanması ve yeni ödeme zamanı konusunda zaman vermenin mümkün olmadığı vurgulanıyor. Diğer
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taraftan KEY Birimi, elindeki listeler çerçevesinde hak sahiplerinin belirlenmesi ve ödeme listelerinin
oluşturulmasına ilişkin çalışmaları sürdürüyor. KEY ödemeleri sırasında, 1,2 milyondan fazla kişi SGK'ya itirazda
bulunmuştu.  

 
Etiketler:  KEY , KONUT EDİNDİRME YARDIMI , SGK , YASA 

Teorik olarak kapitalist sistemde krizden çıkış iki şekilde olabilir. Birinci durumda, başat sermaye dokusu;
emekçileri ezip, mutlak ve göreli sömürüyü derinleştirip, karşıt sermaye gruplarını da değersizleştirerek güç
kazanır. İkinci durumda ise dünya konjonktürü ve emekçi kesimlerin bilinç düzeyi ve mücadele gücüne bağlı 
olarak, krizden emekçilerin zaferi ile çıkılır. Bu durumun gerçekleşebilmesi için savaş vs. ciddi sosyal çalkantıya 
gereksinim duyulur. 
 
Bu kısa açıklama, sermaye dokusu olgunlaşmış, yedek proleter ordusu güçlü gelişmiş ekonomiler için geçerlidir; 
zira, anlaşıldığı anlamı ile kapitalist krizler, aşırı üretim yapısı nedeniyle söz konusu ekonomiler için geçerlidir. 
Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise krizler, birikimsizlik ve verimsizlikten kaynaklanan açıklar şeklinde
karşımıza çıkar. Ancak, dünya kapitalizminde ekonomilerin birbirine bu denli eklemlendiği koşullarda çevresel
konumlu gelişmekte olan ekonomiler, kendi gelişmemişlik krizleri üzerine bir de gelişmiş ekonomilerden 
yansıyan kriz dalgaları alarak, iki katlı sıkıntıya girerler. 
 
Son krizde de Türkiye’nin durumu aynen böyle gelişti; yaşadığımız içsel kriz dinamikleri üzerine Batı
dünyasından yansıyan talep kısılması ve spekülatif fonların merkez ekonomilere çekilmesi, var olan durumu daha
da vahimleştirdi. Bunlar yaşanırken, ekonomi yüzde 6 dolaylarında küçülüp, resmi işsizlik oranı yükselip, bütçe 
açık verirken, ne ilginçtir ki geçen hafta yapılan IMF-DB toplantılarında da tanık olduğumuz üzere, ekonomiye
övgüler yağdırılıyor, her gün yeni bir yabancı yatırımcının Türkiye’ye geldiğini ya da gelmek istediğini basından 
öğreniyoruz. Bu durum karşısında siyasiler de doğal olarak, Türkiye’nin krizi hafif atlattığını ve sürecin bitmek
üzere olduğunu vurgulamaktan geri durmamaktadır. Böylesi ilginç ters gelişmedeki sihrin ne olduğunun
tartışılması gerekiyor.  
 
Bu sihri açıklayabilecek gerekli bilgiler yukarıda parça parça verildi. Şöyle ki; bir defa, Türkiye’nin gelişmekte olan 
çevresel konumlu bir ekonomi olması, kriz yaşayan Batılı yatırımcılar için çok önemli bir kriz yansıtma limanı 
işlevi görmektedir. İkinci olarak da, Türkiye’de bankaların Batı’da olduğu gibi “asitli fonlar”a fazla bulaşmamış 
olması, derin finansal krizi önlemiştir. Üçüncüsü, içte faizler indirilmiş olmakla beraber, uluslararası
mukayeselerle Türkiye hâlâ bir yüksek faiz ekonomisidir.  
 
Dördüncüsü, hafiflemiş olmakla beraber, yükselen enflasyon karşısında kur baskılı tutulmaktadır. Beşinci sırada 
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yazmakla öneminin küçümsenmeyeceği açık olarak, emekçilerin ve emek örgütlerinin, küresel emperyalizmin 
kalbine su serpecek kadar sükunet içinde bulunması. Ve nihayet, halkın kırsal zihniyet içinde ekonomiyi ikinci
plana atması sonucunda, siyasilerin manevra alanının genişlemiş olmasıdır. 
 
Sayılan ekonomik ve siyasal nitelikler(!), krizin Türkiye’de nasıl sonlan(dırıl)abileceği hakkında şöyle bir öngörü 
yapmamızı kolaylaştırmaktadır. Yaşanan krize rağmen halkın uyumlu olması ve yoğun telkinler sonucunda, 
yabancı sermayenin ekonominin yararına olduğuna iman etmesi, tabii ki yabancı yatırımcıyı ve spekülatörü
heyecanlandırmaktadır.  
 
Türkiye sermayesi ciddi olarak el değiştirmektedir ve bu değişim, yabancılar lehine gerçekleşmektedir. Başka bir 
deyişle; halkımız ve sermaye sahipleri, mal-mülk sahipliğinden, kiracı ve kullanıcı konumuna geriletilmektedir.
Günlük yaşamımızda kullandığımız en basit eşyadan en komplike aygıtlara kadar tüm üretim veya üretimin en 
hassas bileşeni elimizden gitmektedir. Mal-mülk sahipliğinden kullanıcı veya kiracı konumuna gerilemeyi
milliyetçilik duygusu ile yermiyorum; ama böylesi bir konum değişikliği, yaratılan katma değerden ülke halkına 
ne kaldığını belirlemesi açısından önemlidir. Küresel kapitalizm, kendi evimizde bizi ev sahipliğinden kiracı-
kullanıcılığa iterek kendi krizini aşmaya çalışırken, bizi eteğine takıp, bir parmak bal ile teselli etmektedir! 
 
Görülüyor ki, yerli sermaye de(!) yabancı sermaye ile iş birliği yapar, emekçiyi sömürür ve yaratılan değerin
büyük bölümüne el koyar. İşte o nedenle, kapitalist sistem ahlaki değildir; o nedenle, sermayenin özel mülkiyette 
olması bir ülkenin garantisi değildir; o nedenle, özelleştirmelere karşı çıkılmış idi! 

Kaynak: Evrensel Gazetesi EKONOMİ VE POLİTİKA  
İZZETTİN ÖNDER    izo40@hotmail.com  

 
Etiketler:  DB , IMF , KRİZDEN ÇIKIŞ , SENARYO , TÜRKİYE 

 

Çalışma hayatının uzun yıllardır devam eden tartışmalarından biri olan, Ömer Dinçer’in de ilkbaharda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı olduktan hemen sonra ilk toplantılarından birine konu ettiği ‘kıdem tazminatı’ tartışması 
bu kez bir raporla alevlendi. 
 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun kararı doğrultusunda, kıdem tazminatıyla ilgili bir rapor 
hazırlamak için teknik komite oluşturuldu. Komite çalışmaları sonunda, “Kıdem Tazminatı Çalışma Raporu” 
hazırlandı. Raporda, çalışmalara katılan kesimlerin görüş ve önerilerine yer verildi. Raporun hazırlık çalışmalarına 
işveren kesimini temsilen TİSK, TOBB ve TÜSİAD katıldı. 

‘Rekabet edemiyoruz’ 
 
Rapora göre, işveren kesimi, temel olarak AB ülkeleri ve diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki 
kıdem tazminatı yükünün çok yüksek olduğunu ve bu durumun özel sektörün uluslararası rekabet gücünü 
olumsuz etkilediğini savunuyor. İşverenler, söz konusu olumsuz etkinin sadece kıdem tazminatı 
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düzenlemesinden değil, “Bu düzenlemenin iş güvencesi ve işsizlik sigortası uygulamaları ile eş zamanlı olarak ve 
her tam yıl için işçilere 30 günlük ücret gibi yüksek bir tutarla uygulanmasından kaynaklandığı” iddia ediyor. 
 
Mevcut kanuna göre 50 kişinin üzerinde istihdamın bulunduğu işyerlerinde çalışanlar, çalıştıkları her yıl için 30 
günlük maaşları tutarında kıdem tazminatı hakkı elde ediyorlar ve tazminat işten çıkarılmaları durumunda 
işveren tarafından kendilerine ödeniyor. Ödenecek tazminat çalışanın son yıl aldığı maaş üzerinden 
hesaplanıyor. 
Raporda görüşü bulunan işveren örgütleri ise kıdem tazminatına esas olan 30 günlük ücretin 15 güne 
indirilmesini talep ediyor. Bu da çalışanların kıdem tazminatının yarı yarıya azalması anlamına geliyor. Rapor, 
daha önce tartışılan “Kıdem tazminatı, fona dönüşsün” görüşünü ise desteklemiyor. 

‘Kayıtdışına baksınlar’ 
 
Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel: “İşverenler işçilerin ellerindeki en önemli ve son kazanımlarını da almak 
için yoğun çaba harcıyorlar. Önce yüzde 55’lere varan kayıtdışını kayıt altına almaya çalışsınlar. Kayıtdışındaki 14 
milyon çalışanın kıdem tazminat hakkından yararlanması için çalışılması gerekirken 1 milyon insanın 
yararlanabildiği kıdem tazminatı hakkını elinden almak sosyal devlete uymaz.” 

‘Gerilim yaşanır’ 
 
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün: “Kıdem tazminatı maliyet unsuru değildir. Kıdem tazminatı hakkı, ortadan 
kaldırılırsa işçi adeta ‘yevmiyeli ücretli’ haline gelir. Kıdem tazminatı bağının olmaması işten çıkartılmasını da 
kolaylaştıracak. Zaten taşeron ve geçici işçilerin bu bağı kaldırıldı. Hükümetin, işverenlerin taleplerini dikkate 
alması çalışma hayatında çok ciddi gerilimler yaratır.” 

 ‘Sonuna kadar karşıyız’ 
 
Hak-İş Başkanı Salim Uslu: “Bu raporun çalışanlarda bir karşılığı yok. Eğer burada güç kullanarak hükümeti tehdit 
ve baskıyla diz çöktürerek kıdem tazminatıyla ilgili amaçlarına ulaşacaklarsa biz bunun sonuna kadar karşısında 
olacağız. Kıdem tazminatı, istihdamın önünde bir engelmiş gibi davranıyorlar. Böyle bir rapor hazırlarken bize de 
sormaları gerekiyor. ‘Biz nasılsa hükümeti ikna ederiz, sendikalar da buna kuzu kuzu uyar’ diye düşünüyorlarsa 
bunun bir hayal olduğunu söylememiz gerekir.” 

Kaynak: Milliyet Gazetesi 
  

 
Etiketler:  KIDEM TAZMİNATI , MUSTAFA TÜRKEL , REKABET , TÜRK-İŞ 

 

  

Batı merkezli dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin, geçen hafta, yine ilginç gözlemler yapma şansımız oldu. 
Bunlardan biri dünya ekonomisinin (yüzyılın mali şokunun) merkezindeki “garipliklerle” ilgiliydi. İkincisi de, 
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doların geleceğine ilişkin tartışmalarla... 

  

İndeks 10 binde; ikramiye 16 milyar dolar 

  

Mart ayında 7 binin altında sürünen Dow Jones Endeksi (DJİ) geçen hafta 10 binin üzerine çıktı. Bu yükseliş, 
krizden çıkıyoruz havasına önemli bir katkı yapabilirdi; aksine, mali çevrelere yakınlığıyla bilinen CNBC kanalında, 
“Market Watch” portalında, Wall Steet Journal’da bile şüpheyle karşılandı. Yorumcular işsizliğin, üretimin 
durumuna dikkat çekerek, “Dow, ekonomiyi temsil etmiyor” saptamasında birleştiler.  

Gerçekten de, DJİ ABD’nin en büyük 30 firmasının hisselerini, ilgili spekülatif hareketleri izliyor. Halbuki 350 
binden fazla üretken firmanın performansını izleyen bir endeks daha var: Bağımsız İşverenler Ulusal 
Federasyonu Endeksi (NFIB). Mart ayından bu yana DJİ yüzde 50 artarken, NFIB Endeksinin artışı yüzde10’da 
kalmış (Market Watch, 14/10/09).  

“Eh yüzde 10 da fena değil” diye düşünürken, gidip NFIB endeksinin bileşenlerini gösteren ekim ayı raporuna 
bakınca gördüm ki, bu endeks aslında 2006’da, 101’den düşmeye başlamış. 2009 başında 82’ye kadar inmiş. 
Eylül sonu itibarıyla 88’de sürünüyor. Rapor, üç aylık gelir artışı verilerinin bu sektörde yüzde -40, -50 arasında 
kaldığını, işletmelerin talep yetersizliğinden, kredi bulamamaktan büyük sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. Bu 
kesimde sermaye harcamaları eğilimi düşük, işçi çıkarmaya devam ediyorlar. Medya bunlarla değil de en 
büyüklerle ilgilendiğinden, genelde gerçekçi olmayan bir iyimserlik egemen oluyor. Nasıl olmasın? En 
büyüklerin, hazine ve Fed tarafından kurtarılan, artık, her biri ortaçağların yozlaşmış feodal dukalıklarını andıran 
kimi yatırım bankalarının bilançolarında adeta güller açıyor. Örneğin, Goldman Sachs, günde ortalama 35 milyon 
dolar kâr yapmaya devam ederken (The Guardian, 15/10/09), toplumun büyük bir kesiminde, işini, tasarruflarını 
kaybedenler arasında finans kesimine yönelik artmakta olan kızgınlığa aldırmadan, çalışanlarına kişi başına 
ortalama 527 bin dolar olmak üzere toplam 16.7 milyar dolar ikramiye dağıtmaya hazırlanıyor. 

Sizi bilmem ama tam bu noktada benim aklıma yine, Jared Diamond’un, Collapse: How Societies Choose to fail 
or succed (Çöküş: Toplumlar, başarılı veya başarısız olmayı nasıl seçiyorlar- Penguin, 2006) başlıklı çalışması 
geldi. Diamond’un çalışmasına göre, çöküş, toplumların varlıklarını sürdürmeleri için vazgeçilmez doğal 
kaynaklar tükenirken, toplumun geri kalanına göre bu tükenmenin etkilerinden yalıtılmış bir yaşam sürdüren 
yönetici sınıf üyelerinin dikkatlerinin, zenginleşmek, birbirleriyle rekabet etmek, savaşmak, anıtlar dikmek, tüm bu 
etkinleri desteklemek için üreticiyi daha çok sömürmek gibi kısa dönemli hedeflere odaklandığı, halkın 
duygularına, taleplerine duyarsızlaştığı bir noktada başlıyor. 

  

Dolara ne olacak? 

  

“Tam çöküşten söz ederken dolara geçmenin âlemi var mı?” demeyin. Doları konuşurken, aslında, dünya 
ekonomisinin dengelerinin, ABD hegemonyasının, ona dayanan Batı merkezli sistemin geleceğini konuşuyoruz. 
Bu açıdan doların geleceği, bu gelecek şekillenirken başta ABD olmak üzere çeşitli toplumların egemen 
sınıflarının tepkileri, Diamond’un değindiği “Çöküş” senaryolarıyla yakından ilgili. 

Doların uluslararası konumu, ABD’nin “senyoraj” hakkı, ABD egemen sınıflarının, başta Avrupa olmak üzere, diğer
ülkelerin egemen sınıfları üzerindeki hegemonyasının devam edebilmesi açısından yaşamsal bir öneme sahip. 
ABD, 1970’lerin başında, yapısal bir krizin başladığı, ekonomik üstünlüğünün gerileme sürecine girdiği bir 
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noktada doları altına bağlı olmaktan çıkarınca çok önemli bir ayrıcalık elde etti: Artık, ABD, para basıp (üretilmesi 
birkaç cent’e mal olan bir kâğıt parçasının üzerine, 1 dolardan 100 dolara kadar değişen değerler yazıp), dünya 
piyasasından mal, şirket satın alabilecek, yatırım yapabilecek, kredi yoluyla diğer ülkeleri kendine bağımlı 
kılabilecek ya da aniden faizleri arttırıp krize itebilecekti. ABD dış borçlarını bile bu para birimi üzerinden 
gerçekleştirebilecek, bu parayla ülke içinde tüketimi destekleyip toplumsal istikrarı koruyabilecekti. 

ABD’nin ekonomik yapısı zayıfladıkça, kapasite fazlasını emecek talebi yaratmakta yetersiz kaldıkça, diğer bir 
deyişle değer yaratma kapasitesi geriledikçe, başka ülkelerin tasarruflarını (birikimlerini) kendi ülkesine 
yönlendirmek, mülk edinebilmek için bu olanağa daha çok yaslandığını, giderek dünya piyasalarını dolarla 
doldurduğunu, kredi köpüklerinin oluşmasına yol açtığını gördük. Bu köpükler 2007/08 yılında patlayarak 100 
yılın en büyük finansal şokunu yarattılar. ABD’nin, bu şokun yarattığı ortamda mali köpüğü temizlemek, fazla 
(verimsiz) kapasitenin yok olmasına olanak sağlamak yerine, piyasa kuralları gereğince batması gereken 
işletmeleri, bankaları, bu dolar yaratma kapasitesine yüklenerek kurtarmaya giriştiğini, piyasalara dolar (3 trilyon 
doğrudan, 17 trilyon dolar dolaylı olarak) basmaya devam ettiğine şahit olduk. 

Bu yolla ABD yalnızca stratejik firmalarını korumakla kalmıyor, dolar devalüasyonuna dayanarak uluslararası 
ticarette rekabet gücünü arttırıyor, enerji ithalatının maliyetini sınırlıyor, borçlarını azaltıyor (Marttan bu yana 
dolar yüzde 15 değer kaybetti - ABD borcunun yüzde 15’i silindi), elinde dolar rezervi bulunduran büyük güçleri,
rakiplerini de mali olarak vuruyordu. 

Bu yüzden, bir taraftan doların çöküş senaryoları konuşulurken, Çin ve Rusya’nın önderliğinde Japonya ve 
Hindistan, Brezilya ve OPEC ülkelerinin de desteğiyle, yeni bir uluslararası rezerv para arayışı giderek 
yoğunlaşmaya başladı.  

Doların rezerv para olarak kalabilmesi için dolara olan güvenin, talebin belli bir düzeyde kalması gerekiyor. Bu 
nedenle, petrol gibi stratejik malların ticaretinin dolar üzerinden yapılması doların konumunu koruması 
açısından yaşamsal öneme sahip. ABD, bir taraftan doların “senyoraj” ayrıcalığı sayesinde askeri harcamalarını 
finanse edip dünyanın en güçlü ordusunu yaşatabiliyor. Diğer taraftan bu orduyu, senyoraj ayrıcalığını da tehdit 
edici olasılıklara karşı (örneğin, kimi savlara göre petrol ihracatında, dolardan çıkmaya hazırlanan Irak’a ambargo 
koyarak sonra işgal ederek) caydırıcı bir araç olarak kullanıyor. 

Geçen hafta dolara olan güvensizliğin derinleştiğini gördük. Geçen üç ay içinde oluşan uluslararası rezervler 
içinde doların payı yüzde 37’ye düşmüş (New York Post, 13/10/09). Bloomberg’in aktardığına göre, Sumutomo 
Bank’ın baş stratejisti Daisuke Uno, “Gelecek yıl dolar 50 yene düşebilir. Dolar rezerv para konumunu 
kaybedecek” diyormuş. Bu tartışmalar bağlamında, İngiltere’nin hegemonyasını kaybetme süreciyle ABD’nin 
bugünkü durumunu karşılaştıran bir Wall Street Journal yazısı, egemen sınıfların, çöküşten önceki 
duyarsızlıklarını çarpıcı biçimde yansıtan bir saptamayla bitiyordu. Yazara göre, ABD hegemonyası gerilerken 
“sağlık sistemi, iklim değişikliği üzerinde didişmek, Roma yanarken keman çalmaya benziyor”muş (12/10/09).  

  

  

  

  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi  

DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ / ERGİN YILDIZOĞLU / LONDRA 
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SABİT SERMAYE YATIRIMI AZALDI / Haber Tarihi : 19.10.2009 10:25:09  
 

ÇALIŞANIN GÜVENCESİ YOK! / Haber Tarihi : 19.10.2009 10:19:58  
 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın temeli sayılan sabit sermaye yatırımlarında 57 ülke arasında 45. 
oldu. 

Yatırımlarında listede ilk sırada yüzde 42.2 ile milli gelirinin neredeyse yarısını sabit sermaye yatırımlarına ayıran 
Çin yer alırken, bunu yüzde 35.6 ile Hindistan, yüzde 35.3 ile de Bulgaristan ve Romanya izledi. Bu da Türkiye’nin 
sabit sermaye yatırımlarının milli gelire oranının, Çin’in yatırım payının yarısı bile olamadığını ortaya koydu. Diğer 
taraftan Türkiye’nin sabit sermaye yatırımları 2008’de yüzde 4.64 oranında geriledi.  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Kayıtdışı çalışanlar içinde en büyük grubu ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. Büyük bölümü tarım kesiminde bulunan ve 

standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da ticaretle uğraşan ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 3 milyon 

428 bin kişi. Bunların yaklaşık yüzde 92’si oranındaki 3 milyon 153 bininin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığı 

görüldü. Normal bir istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin ücretsiz aile işçisi 
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şeklinde tanımlanması, Türkiye’deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor. Kayıtdışı çalışanlar toplamının 

5 milyon 201 bini tarımda, 5 milyon 104 bini ise tarım dışı sektörlerde bulunuyor. Tarım sektöründe kayıtdışı çalışanlar, 

toplam kayıtdışı istihdamın yüzde 50.4’ünü oluşturuyor. Kayıtdışılık oranı tarımda yüzde 87.1, diğer sektörler 

ortalamasında yüzde 31.4 düzeyinde gerçekleşti.  

  

22 milyon 213 bin olan çalışanın 10 milyon 305 bin kişisi, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunmadan 

istihdam ediliyor. 

Ekonomi Servisi - Türkiye’de 10 milyon 305 bin kişinin, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan çalıştığı 

belirlendi. Bunlardan yüzde 50.4’ü tarım sektöründe istihdam edilirken, yüzde 49.6’sı tarım dışı alanda faaliyet gösteriyor.

ANKA’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre temmuz ayında istihdamdaki toplam 

nüfus 22 milyon 213 bin olurken, bunun 10 milyon 305 bin kişisini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı 

bulunmayanlar oluşturdu.  

Ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan toplam 13 milyon 112 bin kişiden yüzde 28.5’ini oluşturan 3 milyon 737 bin kişinin 

kayıtdışı çalıştığı belirlendi. İşveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 195 bin kişiden yüzde 26.9’unu oluşturan 321 bin 

kişi ile kendi hesabına çalışan 4 milyon 478 bin kişiden yüzde 69.1’ini oluşturan 3 milyon 95 bin kişinin de sosyal 

güvenlik kaydı bulunmadığı saptandı.  

Geçen yıl temmuz döneminde yüzde 44.3 olan kayıtdışı istihdam, 2009 Temmuz’unda yüzde 46.4’e yükseldi.  

Kayıtdışı istihdam verileri bir önceki aya göre ise 0.7 puanlık artış gösterdi. Haziran 2009’da kayıtdışı istihdam yüzde 45.7 

olarak gerçekleşmişti. 

Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 46.4’ü kayıtdışı çalışıyor En büyük grubu ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. 

  

  

  

  

ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİLERi BAŞI ÇEKİYOR 

  

  

  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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ÇAYDA EMTİA BORSASI GİRİŞİMİNE TEPKİ GELDİ! / Haber Tarihi : 18.10.2009 
10:34:02  

 

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ / Haber Tarihi : 
16.10.2009 12:16:19  

 

 

Çayda emtia borsası girişimine tepki geldi Tek Gıda-lş Sendikası Genel Başkanı ve Türk İş Genel Sekreteri 
Mustafa Türkel, "emtia borsası kurma girişimleri, çay sanayisinde kamu girişimciliğini silmeye çalışan büyük 
sermaye piyasasının oyunudur" dedi. 
  
Türkel, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de gerçekleştirilen Tek Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, 
19 maddelik sonuç bildirgesi hazırladıklarını kaydetti. Çay sektörünü endişe içinde bırakan Emtia Borsası 
kurulması çalışmalarını takip ettiklerini kaydeden Türkel, "Son derece haklı gerekçelerle itirazlarını ortaya koyan 
sektör temsilcisi ile sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz. 
  
Emtia Borsası kurma girişimleri, çay sanayisinde kamu girişimciliğini silmeye çalışan büyük sermaye piyasasının 
oyunudur. Siyasetçi, bu oyunda işbirliği içerisinde yer almaktadır" dedi. Türkel, TEKEL'in pazarlama sistemini 
özelleştirerek başlayan ve en sonunda tümüyle tasfiyesiyle sonuçlanan sürecin bir benzeri, şimdi Emtia Borsası 
adı altında ÇAYKUR'un pazarlama bölümü için tezgahlanmaktadır. Bu oyuna gelinmemelidir" ifadelerini 
kullandı.  RİZE (A.A) 

Kaynak: Yenişafak Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu 15-16 Ekim 2009 tarihinde Rize’de gerçekleştirdiği Başkanlar Kurulu 
toplantısı çalışmalarını tamamlamış ve aşağıda yer alan sonuç bildirgesini basına ve kamuoyuna açıklamıştır: 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu, öncelikle toplantı yerinin Rize olarak seçilmesinin temel nedeni olan 
ÇAYKUR ve ÇAYKUR işçilerinin sorunlarını değerlendirmeye almıştır. Gündemin ilk başlıklarını ÇAYKUR işçilerinin 
toplu iş sözleşmesi için sürdürülmekte olan yetki davası süreci ile ÇAYKUR’un özelleştirilmesi girişimleri ve çay 
sektöründe büyük tepkilere yol açan EMTİA BORSASI kurulması çalışmaları oluşturmuş, devamında çalışma 
hayatının sorunları ele alınmıştır. Başkanlar Kurulumuz yaptığı değerlendirme sonucunda; aşağıda yer alan görüş 
ve ilkeleri kamuoyuna açıklama kararı almıştır: 
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1- ÇAYKUR ve TEKEL işçilerinin 50 yılı aşkın temsilcisi ve örgütlü gücü olarak, toplu iş sözleşmesi yetkisini 
gasbetme girişimlerine karşı yürüttüğümüz hukuk mücadelemiz, dikkat ve titizlikle sürdürülecektir. Bağımsız 
yargıya olan güvenimiz tamdır. TEKGIDA-İŞ, ÇAYKUR, TEKEL, ET ve BALIK KURUMU işçisi ile birlikte emek 
hareketine örnek teşkil eden dayanışma ve işbirliğini sarsılmaz bir şekilde koruyarak, direnişini devam
ettirecektir. 

2- TEKGIDA-İŞ Sendikası ve üyeleri her zaman olduğu gibi ÇAYKUR’un ve çay sektöründen geçimini sağlayan
halkın en büyük destekçisidir. ÇAYKUR ve sektör asla sahipsiz bırakılmayacaktır. 

3- TEKGIDA-İŞ bu ülkenin en uzun soluklu özelleştirme karşıtı mücadelesini vermiş işçi sendikası olarak,
ÇAYKUR’un özelleştirilmesi girişimlerine dün olduğu gibi bu gün de aynı direnç ve kararlılıkla mücadele
verecektir. 

4- Siyasi irade tarafından suni olarak yaratılmış toplu iş sözleşmesi yetki sorununun, TEKGIDA-İŞ ve ÇAYKUR 
işçisinin enerjisini ve gücünü dağıtmak, özelleştirme projesinin önünü açmak için  tezgahlandığını gayet iyi 
biliyoruz. TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu olarak, bu oyuna gelmeyeceğimizi, yetki süreci ne kadar zaman 
alırsa alsın, ÇAYKUR’a yönelik en küçük bir saldırı halinde, bizi topyekun karşısında bulacaklarını, kamuoyuna ilan
ediyoruz.  

5- Son zamanlarda çay sektörünü endişe içinde bırakan EMTİA BORSA’sı konusunda, Başkanlar Kurulu olarak,
son derece haklı gerekçelerle itirazlarını ortaya koyan sektör temsilcisi ile sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz.

6- EMTİA BORSASI girişimleri, çay sanayiinde kamu girişimciliğini silmeye çalışan büyük sermaye ve siyasetçi 
işbirliğinin çıkar oyunundan başka bir şey değildir. 

7- TEKEL’in pazarlama sistemini özelleştirerek başlayan ve en sonunda tümüyle tasfiyesiyle sonuçlanan sürecin 
bir benzeri, şimdi EMTİA BORSASI adı altında ÇAYKUR’un pazarlama bölümü için tezgahlanmaktadır. O nedenle
oyuna gelinmemelidir.   

8- Başkanlar Kurulumuz, ülkeyi yönetenleri, işsizlik, aşsızlık ve yoksulluk sorunlarını çözmek için, başta ÇAYKUR
ve Şeker Fabrikaları olmak üzere tüm özelleştirme projelerini derhal durdurmaya ve kamu girişimciliği 
öncülüğünde yeni yatırım yapmaya davet etmektedir. 

9-Bir tütün ülkesi olan Türkiye, Şark tipi tütünde kendi ihtiyacını bile karşılayamaz noktaya doğru
sürüklenmektedir. Tütünümüzü ve ekicimizi korumak amacıyla, yeniden destekleme sistemine geçilmeli ve TTA 
tarafından alım yapılmalıdır. 

10-Başkanlar Kurulumuz, Fiskobirlik’e bağlı Soya Fabrikası’nın, satılmasına şiddetle karşıdır. Bu satış, ürünlerini 
bu fabrikada işleyen fındık üreticilerine büyük bir zarar verecektir. Fabrikanın satılmasının gerçek neden, 
arsasının rant değeridir ve peşkeş çekilmek istenmesidir.  

11-Mevsim ve kampanya işçilerinin, kampanya dönemlerinde işsizlik sigortasından yararlanması için yasal 
düzenleme yapılmalı, mevcut yasa, yararlanma kapsamı genişletilerek daha çok işsizin daha uzun sürede, daha 
fazla gelir elde etmesini sağlayacak şekilde  değiştirilmelidir. 

12-Sosyal devletin ilke ve değerlerine öncelik verilerek, sağlık ve eğitim hizmetlerinden halkın parasız ve kaliteli
bir şekilde yararlanması sağlanmalıdır. Sendikamız, sağlık emekçilerinin hakları ve halkın sağlık hizmetlerine 
erişimi için çeşitli sendikalar ve Tabipler Birliği’nin 18 Ekim’de Kadıköy’de yapacağı mitinge tam destek
vermektedir. 

13-Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak, hak ve özgürlüklerin sınırsız bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak için, çalışma ilişkileri sistemi siyasi vesayetten arındırılmalı, yetki bağımsız ve siyasi etkilerden uzak bir 
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TÜRKEL: VERGİLER SİYASİ RANT İÇİN KULLANILIYOR! / Haber Tarihi : 16.10.2009 
14:09:59  

 

kurumda toplanmalıdır. 

14-Çalışma mevzuatı çağdaş sendikal haklar ve demokratik ilkeler gözetilerek yenilenmelidir. 

15-Kamu çalışanlarının sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları tanınmalıdır. Başkanlar Kurulumuz, bu
çerçevede 25 Kasım’da gerçekleştirilecek, Türkiye Kamu-Sen ve KESK önderliğindeki iş bırakma eylemine destek
vermekte, hak ve özgürlük mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olduğunu ilan etmektedir. 

16-Başkanlar Kurulumuzca kıdem tazminatının kaldırılması girişimleri genel grev nedeni sayılmaktadır. 

17-Emeği, emekçiyi köle durumuna indirgeyen özel istihdam büroları yasası ve buna dönük girişimlerle şiddetle
mücadele edilecektir. 

18-AKP Hükümetinin, milletvekilleri yerel siyasetçileri ve bürokratları kanalıyla, baskı ve tehditlerle bağımsız 
sendikal harekete yaptığı saldırılara karşı mücadeleye devam edilecek, sendikal özgürlüklerden asla ödün
verilmeyecektir. 

19-TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu, demokratik, bağımsız ve özgür sendikacılık ilkelerine sarsılmaz
bağlılığı ile siyasi ve idari vesayeti reddederken, emeğin ve emekçinin hak ve çıkarlarını korumak için kararlılığını 
bir kez daha ilan eder. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  

 
Etiketler:  BAŞKANLAR KURULU , ÇAYKUR , EMTİA BORSASI , KESK , RİZE , SONUÇ BİLDİRGESİ , TEKEL , 
TEKGIDA-İŞ , TTA 

Tek Gıda İş Sendikası  Başkanlar Kurulu Toplantısı Rize’de toplandı. Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk-
İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, “Vergi kurumu, yandaş siyasi güç ve sermaye yaratma ya da sindirme aracı 
olarak kullanılmaktadır” dedi 
 
Rize Dedeman Otel'de düzenlenen Tek Gıda İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Tek Gıda İş 
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Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel yaptığı konuşmada, ÇAYKUR'un 
özelleştirilmesi ve Emtia Borsasının kurulması ile ÇAYKUR'un pazarının yok edilmek istendiğini belirtti.  
 
TEKGIDA-İŞ Sendikası, kurum içi faaliyetleri ile güncel ekonomik ve sosyal sorunları değerlendireceği Başkanlar 
Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Rize’nin özellikle seçildiğini ifade eden Türkel; Çaykur üzerinde oyunlar
oynanmaktadır. Çalışma Bakanlığı Çaykur işçisini mağdur etmiştir” dedi.  
 
Türkel konuşmasında; “ÇAYKUR işçisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mağdurudur. Toplu sözleşme hakları 
ellerinden alınmıştır. Özgür iradesi hiçe sayılmıştır. Anayasa ve yasalar çiğnenmiştir. Ama TEKGIDA-İŞ’in ve
ÇAYKUR işçisinin onuru satılık değildir. Yarım asrı aşan geleneğinde boyun eğmek, emir almak değil, mücadele 
etmek ve direnmek vardır. Kendilerine emir kulu sendika yaratmak isteyenler işte bu noktada yanılmış ve dersini 
almıştır” dedi.  
 
‘Bakanlık Tezgah Kuruyor!’ 
 
Türkül sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna benzer bir oyun TEKEL’de de oynanmıştır.  Düzmece bir işkolu tespitiyle
TEKEL işçisinin toplu sözleşme hakları da elinden alınmıştır. Tezgahın başında yine Bakanlık, yine Hak-iş vardır.
Her iki meselede de konu yargıdadır ve yargıya, adaletin tecelli edeceğine güvenimiz tamdır.   
Başkanlar Kurulu gündemimizin temel başlıklarından birini, yaşadığımız bu siyaset ve hukuk faciaları nedeniyle
Sendikalar Yasası’nda yapılması gereken değişiklikler oluşturmaktadır.12 Eylül hukukunun ağırlığını üzerinde
taşıyan Sendikalar Kanunu’nun, sendikal bağımsızlık ve özgürlük ilkesi temelinde yeni bir felsefeye ihtiyacı vardır.
Bunun için de öncelikli ve tartışmasız bir şekilde, sistem, siyasi vesayetten ve Çalışma Bakanlığı sultasından 
kurtarılmalıdır.  
 
Yetkili sendikanın belirlenmesi dahil, sisteme ilişkin tüm usuli işlemlerin Bakanlık yerine bağımsız, tarafsızlığını
koruyan bir “Toplu İş İlişkileri Kurulu” bünyesinde toplanması ve yetkinin bu bağımsız kurula ait olması 
gerekmektedir. Mevcut yapı örgütlenmenin önüne adeta duvar örmüştür ve yıkılmalıdır. Özgür sendikacılığın
temeli ise, bağımsızlıkta yatmaktadır.”  
 
Başkanlar Kurulumuzun gündem başlıklarından bir diğerini, ekonomik kriz ve beraberinde gelen işsizlik,
yoksulluk oluşturmaktadır diyen Türkel;  
 
“Finans sistemi ayakta kalabildiği halde, ekonomisi en fazla küçülen ülkelerin başlarında yer alan Türkiye için, ne 
IMF ne Dünya Bankası, ne de çıkar beklentisi içindeki gelişmiş ülkelerin sahte ‘ekonomik başarı’ övgüleri bizi
ilgilendirmemektedir. İşsizlik toplumun belini bükmüştür. Yoksulluk sosyal dokuda büyük bir tahribat yaratmıştır.
Bu gidişat, siyasal ve sosyal barışı tehdit etmektedir” dedi. 
  

 
Etiketler:  BAŞKANLAR KURULU , ÇAYKUR , EMTİA BORSASI , TEKEL , TEKGIDA-İŞ 
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GIDA ÜRETİM YERLERİNİN YARISI KAYIT DIŞI / Haber Tarihi : 16.10.2009 14:35:28  
 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Günay, Türkiye'de 40 bine yakın gıda üretim 
yerinin yaklaşık yüzde 50'sinin kayıt dışı olduğunu bildirdi. 

Gıda Mühendisleri Odası, Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde “Küresel Kriz ve Gıda Güvenliği” konulu 
panel düzenledi. 

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi konferans salonunda yapılan panelin açılışında konuşan Atakan 
Günay, dünyada yaklaşık 1 milyar insanın açlık sınırında yaşadığını söyledi. Gelişmiş ülkeler ve Dünya Bankası, 
IMF gibi uluslararası etkili kuruluşların her toplantıda açlık sorununun çözümü için fon ayrılmasını 
kararlaştırdıklarını, fakat bu kararların hep kağıt üzerinde kaldığını ifade eden Günay, ABD'nin Afganistan ve Irak
için harcadığı savaş bütçesinin yüz milyarlarca dolar olduğunu, oysa açlık sorununun çözümü için 30-40 milyar
dolarlık bir bütçenin yeteceğine dikkati çekti. 

Günay, “Gelişmiş ülkelerin savaş bütçeleri, özel banka ve finans kuruluşlarını kurtarmak adına büyük bütçe 
ayrılmasını öngören politikaların bir an önce terk etmeleri ve buralara aktarılan kaynakların açlığa çözüm için
harcanması için çağrıda bulunuyoruz” dedi. 

Türkiye'de de gıda güvenliğinin bir türlü sağlanamadığını ifade eden Günay, gıda güvenliğinin sağlanmasında 
sorumlu kuruluş olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, ülke gerçeklerine ve AB'ye uyumlu, bütünlüklü bir gıda
yasasını çıkaramadığını savundu. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, gıda denetimi için aldığını açıkladığı 5 bin 500'e yakın kişinin önemli bir
bölümünün kırsal kalkınma projeleri, laboratuvarlar ve başka birimlerde çalıştığını anlatan Günay, gıda denetimi 
için yeni denetçilerin mutlaka alınması gerektiğini kaydetti. Türkiye'de 40 bine yakın gıda üretim yerinin yaklaşık 
yüzde 50'sinin kayıt dışı olduğunu ve denetlenmediğini kaydeden Günay, kayıt dışı üretimin insan sağlığını 
tehdit ettiğini bildirdi. 

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık da, bir ekmeğin içinden taş çıksa veya bir lokantada yemeğin içinden 
fare kuyruğu çıksa ilk sorumlu tutulan kurumun belediyeler olduğunu, oysa belediyelerin gıda denetiminde
yetkili olmadığını söyledi. İktidar hırsı nedeniyle belediyelerden gıda denetleme yetkisinin alındığını savunan
Tanık, “Bir şehri en iyi tanıyan yerel yönetimdir. Gıda denetimleri yeniden belediyelere verilmelidir” diye konuştu.

GIDA KRİZİ 
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BAŞKANLAR KURULUMUZ RİZE DE TOPLANDI / Haber Tarihi : 15.10.2009 12:15:41 
 

Panelde “Küresel Gıda Krizi; Ülkemiz ve Dünyadaki Yansımaları” konusunda bir sunum yapan Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, dünyada 2 milyardan 
fazla insanda vitamin ve mineral eksikliği bulunduğunu, 900 milyona yakın insanın açlık sınırında yaşadığını, 126 
milyon çocuğun çok zayıf olduğunu söyledi. 
 
Tarım arazilerinin giderek azalması ve verimsizlik, kuraklık, sıcaklık artışı, artan dünya nüfusu, bazı gıdaların biyo 
enerji üretiminde kullanılması ve gıdaların eşitsiz dağıtımının gıda krizinin başlıca nedenleri arasında 
gösterildiğini anlatan Artık, şöyle konuştu: 
“Gıda krizi insanoğlunun yarattığı bir problemdir. Yüksek petrol fiyatları tarımsal girdilerin fiyatlarını artırdı, gıda
stoklarının azalmasının temel nedeni gıda üretiminde kullanılacak tarım ürünlerinin biyo yakıt olarak
kullanılmasıdır. Uluslararası camianın, insanların açlıktan mağdur olmasına engel olmak amacıyla bu problemi
acilen çözmeleri zorunludur. Bu krizin çözülmesi çok kolay değil ancak, çok acil ve gereklidir.” 

  

 
Etiketler:  DÜNYA GIDA GÜNÜ , KÜRESEL KRİZ , TMMOB , TÜRKİYE 

            TEKGIDA-İŞ Sendikası, kurum içi faaliyetleri ile güncel ekonomik ve sosyal sorunları değerlendireceği 
Başkanlar Kurulu’nu 15 Ekim 2009 tarihinde Rize’de gerçekleştirmektedir. 

             Toplantı için Rize özellikle seçilmiştir. Amaç, toplantıyla birlikte ÇAYKUR özelleştirmesine, yine ÇAYKUR 

pazarlamasını yok edecek Emtia Borsası’na karşı durmak, ÇAYKUR işçisinin yalnız ve sektörün sahipsiz olmadığını 

göstermektir.  
  

ÇAYKUR işçisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mağdurudur. Toplu sözleşme hakları ellerinden

alınmıştır. Özgür iradesi hiçe sayılmıştır. Anayasa ve yasalar çiğnenmiştir.  
  
Ama TEKGIDA-İŞ’in ve ÇAYKUR işçisinin onuru satılık değildir. Yarım asrı aşan geleneğinde boyun

eğmek, emir almak değil, mücadele etmek ve direnmek vardır. Kendilerine emir kulu sendika yaratmak isteyenler işte 

bu noktada yanılmış ve dersini almıştır. 
  
Benzeri oyun TEKEL’de de oynanmıştır.  Düzmece bir işkolu tespitiyle TEKEL işçisinin toplu sözleşme

hakları da elinden alınmıştır. Tezgahın başında yine Bakanlık, yine Hak-iş vardır.  
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Her iki meselede de konu yargıdadır ve yargıya, adaletin tecelli edeceğine güvenimiz tamdır.  
  
Başkanlar Kurulu gündemimizin temel başlıklarından birini, yaşadığımız bu siyaset ve hukuk faciaları 

nedeniyle Sendikalar Yasası’nda yapılması gereken değişiklikler oluşturmaktadır. 
  
12 Eylül hukukunun ağırlığını üzerinde taşıyan Sendikalar Kanunu’nun, sendikal bağımsızlık ve özgürlük

ilkesi temelinde yeni bir felsefeye ihtiyacı vardır. Bunun için de öncelikli ve tartışmasız bir şekilde, sistem, siyasi

vesayetten ve Çalışma Bakanlığı sultasından kurtarılmalıdır.  
  
Yetkili sendikanın belirlenmesi dahil, sisteme ilişkin tüm usuli işlemlerin Bakanlık yerine bağımsız, 

tarafsızlığını koruyan bir “Toplu İş İlişkileri Kurulu” bünyesinde toplanması ve yetkinin bu bağımsız kurula ait 

olması gerekmektedir. Mevcut yapı örgütlenmenin önüne adeta duvar örmüştür ve yıkılmalıdır. Özgür sendikacılığın 

temeli ise, bağımsızlıkta yatmaktadır. 
  
Başkanlar Kurulumuzun gündem başlıklarından bir diğerini, ekonomik kriz ve beraberinde gelen işsizlik,

yoksulluk oluşturmaktadır. 
  
Finans sistemi ayakta kalabildiği halde, ekonomisi en fazla küçülen ülkelerin başlarında yer alan Türkiye

için, ne IMF ne Dünya Bankası, ne de çıkar beklentisi içindeki gelişmiş ülkelerin sahte “ekonomik başarı” övgüleri 

bizi ilgilendirmemektedir. İşsizlik toplumun belini bükmüştür. Yoksulluk sosyal dokuda büyük bir tahribat

yaratmıştır ve derinleşmeye devam etmektedir. 
  
Bu gidişat, siyasal ve sosyal barışı tehdit etmektedir. Toplumsal tepkileri, demokratik muhalif hareketleri 

giderek sertleşen polisiye tedbirlerle yok edeceğini, sindireceğini sananlar, kendilerini kandırmakta ve aslında “rüzgar

ekmekte”dir. 
  
Onca yoksulluk ve açlık içinde, en azından temel insani hizmetler, başta sağlık hizmetlerine erişimin 

kolaylaştırılması beklenirken, katılım payı adı altında sağlık hizmetleri paralı hale getirilmiştir. Artık işçisi, memuru,

emeklisi, çiftçisi ile dar gelirli, kıt kanaat yaşayan insanlar için sağlıklı yaşam hayal olmuştur.  
  
Sosyal güvenlik sistemi değişikliğini “reform” adı altında yutturanlar, maliyetlerin artacağı uyarısına inatla 

kulak tıkarken, şimdi basiretsizliklerini unutup, bütçe açıklarından söz etmekte, faturayı da halka çıkarmaktadır. 

Görünen o ki; reformlarının(!) da reforma ihtiyacı vardır. Reforme ediyoruz derken, deforme ettiklerinin artık gizlenir 

tarafı kalmamıştır. 
  
Eğitim hizmetleri çökmüştür. Kaliteli eğitim sadece parası olanlar için vardır. Beşeri sermayemiz ve 

nihayetinde ülkemizin geleceği karartılmıştır.  
  
İmalat sanayi ekonomik krizle küçülürken, yeni istihdam ve kalkınma adına yatırımın lafı bile

edilmemektedir. Tam tersi hala büyük bir aymazlıkla Hükümet programına özelleştirme hedefleri konmuştur.  
  
Bu gün yaşadığımız ağır ekonomik bunalımın, tarımdaki çöküşün temelinde yatan en büyük etken 

özelleştirmelerdir. Özelleştirme projeleri derhal gündemden çıkarılmalıdır. 
  
Sosyal devlet, sosyal adalet içi boşaltılmış kavram ve kurumlar haline gelmiştir. Vergi kurumu, yandaş siyasi 

güç ve sermaye yaratma ya da sindirme aracı olarak kullanılmaktadır. Vergi sisteminin, kazanandan vergi alma, geliri

yeniden dağıtma ve sosyal adalet adına gerçek bir reforma ihtiyacı vardır. 
  
Tüm bu ekonomik ve sosyal sorunların ağırlığı altında ezilirken, etkili toplumsal güç olarak, hak ve özgürlük 

mücadelesinde asıl sorumluluk işçi sendikalarına aittir. İşçi sendikaları bu sorumluluklarını bir kenara itemezler.
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VERİMLİLİK VE YAŞAM DİZİSİ NO.5 / Haber Tarihi : 15.10.2009 13:11:34  
 

Dayandığı gücü ve ortaya koyabileceği enerjiyi yok saymaya ya da yok etmeye eğilimli bir sendikal anlayışı 

kabul etmek mümkün değildir. İşçi sendikaları “sahibinin sesi” değil, işçinin sesi olmak zorundadır.  
  
Hükümetin sistematik ve ısrarlı bir şekilde yandaş sendikal güç yaratma, demokratik muhalefeti kendi

güdümüne sokma girişimlerine rağmen, bağımsız, özgür ve gerçek demokratik gücünü yansıtabilecek sendikal 

hareket, kendi mecrasında kendi yolunu bulacaktır. 
  
Bu noktada, Türkiye Kamu-Sen ile KESK’in, kamu çalışanları olarak 25 Kasım’da yapacakları iş bırakma

eyleminde yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Kamu çalışanları ile dayanışma içinde olarak, hak ve 

özgürlük arayışlarına sonuna kadar destek verdiğimizi bir kez daha kamuoyuna açıklıyoruz.  
  
Başkanlar Kurulumuz, yaşanmakta olan sorunların tüm ağırlığına rağmen, asıl olarak gücünü, bağımsız ve

özgür sendikacılık ilkesinde bütünleşmiş emek hareketine yeni bir ivme kazandırmak için harcayacaktır. 
  
Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK UYGARLIĞIN ÖLÇÜSÜDÜR

  
Hem bireylerin hem de toplumların yaşam tarzları, iş yapma yöntemleri, yönetim
biçimleri, yetenekleri, sahip oldukları kaynaklar farklı farklıdır. Ancak hepsinin
kullanımına eşit olarak sunulmuş tek bir kaynak vardır: Zaman. “Uzun sürede az iş” veya 
“kısa sürede çok iş” yapma farkını işte bu kaynağın kullanılış biçimi belirlemektedir.
Gerçekten de verimli ve etken olabilmek için zamanı da verimli ve etken şekilde 
yönetebilmek zorundayız. 
 
Öncelikli şunu kabul etmemiz gerekmektedir: Yönetemediğimiz zaman bizim değildir.
Zaman öyle bir kaynaktır ki; 

        Durdurulamaz, yavaşlatılamaz, hızlandırılamaz 
        Geri döndürülemez  
        Satın alınamaz 
        Depolanamaz 
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        Tekrar kullanılamaz  
        Sınırlıdır 
        Yerine kullanılabilecek başka bir kaynak yoktur 
        Hem çok ucuz hem de çok pahalıdır 

 
Herkes için, ama özellikle çalışanlar ve yöneticiler için çok önemli olan bu 
kaynağın yönetimi, amaçlara ulaşmak, yapılan işleri kontrol etmek, kişisel
motivasyonu geliştirmek açısından önemli görülen bir kişisel performansı 
geliştirme tekniğidir. Zaman yönetimi çok çalışmayı değil, etkili ve amaçlara 
yönelik bir biçimde çalışmayı öngörür. Burada yapılmak istenen, kişinin kendi 
zamanını amaçsız olmaktan ve başkaları tarafından kontrol edilmekten çıkarıp, 
zaman yönetimi, bir kişisel verimliliği artırma aracıdır.  
 
Yöneticilerin kişilik yapıları, çalışma alışkanlıkları, planlama anlayış ve 
yaklaşımları, bireysel iletişim yöntemleri, yönetim anlayışları ve yetki devrine
bakışları, onların yönetsel zamanlarını etkileyen faktörlerdir. 
  
NASIL BAŞLAMALI? 
        Öncelikle, başarılı bir zaman yönetiminin gerçekleşmesini iş ortamının 

değil, kişinin zihinsel hazır olma düzeyinin belirlediği; kişinin zihinsel hazır
olma düzeyinin ise;  

      Kendine güven  
      Başarma isteği 
      Mücadele azmi 
      Gerekli bilgilere sahip olma 
      Uygulamada sürekli inanma ile ilişkili olduğu 

unutulmamalıdır 
        Zamanını yönetmek isteyen kişinen kendisinden bir yardımcısı yoktur. 

Başarılı bir zaman yönetimi uygulamasının ancak kendi çabası ile mümkün 
olabileceğini kavraması gerekir.Bu,bir yandan kişinin kendisini 
değiştirmeden çevresini değiştiremeyeceği;diğer yandan da uzun süreli ve 
sabırlı bir mücadele kararı almadan zaman yönetimini
gerçekleştiremeyeceği anlamına gelmektedir. 

  
İLKELER VE UYGULAMALAR 

        Zamanımızın ancak % 60’ ına hükmedebiliyoruz. Her an önümüze çıkabilecek 
beklenmedik görevler, önemsiz olsalar bile aciliyet  kazanmış işler ve sosyal etkinlikler
için de belli bir zaman ayırmamız gerekmektedir. Zamanımızın % 40’ lık bir kısmını bu
türden, kontrolümüz dışındaki işlere ayırmak zorundayız. Zaman yönetimi, % 60’lık
bölümü daha etkili kullanma yönündeki çabaları ifade eder. Bu oranı % 100’ çıkarmak
mümkün değildir. 

        80.20 ilkesi unutulmamalıdır. Bu like, zamanımızın % 20’ si ile işlerimizin % 80’ i ile de
işleremizin % 20’ sini gerçekleştirmekte olduğumuzu ifade eder. 

        Zamanını yönetmek isteyen kişi, yaşama (Ben ne olmak istiyorum? Hangi alanlar ilgimi 
çekiyor? Yaşamla ne tür bir ilişki kurmak istiyorum? Vb.) ve işe ( Hangi işlerden zevk
alıyorum? Başarıyı nasıl tanımlıyorum? Nasıl motive oluyorum? Vb.) ilişkin amaçlarını 
belirlemelidir. Bu amaçların çakışması bir zorunluluk değildir. Dengede bulunmaları 
yeterlidir. Amaç saptama, diğer aşamaları belirleyecektir.w 

        Zamanın nerelere harcandığı belirlenmelidir. Bir ay süreyle her gün, her yarım saatte bir,
yapılmış olan tüm işler kaydedilmelidir. Bu sıkıcı ancak önemli etkinlik, zamanınızın nasıl 
harcandığı konusunda önemli ipuçları verecek ve bir sonraki aşamaya sizi hazırlayacaktır. 
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        Amaçlarınız ile yaptığınız işler çakışıyor mu? Buna kara verirken, işleri önem derecesine 
göre sıralamanızı mümkün kılacak ABC Analizi’ ne başvurun. Şöyle ki;  

       Mevcut görevlerinizden hangi % 15’ i çalışma zamanınızın % 65’ini
dolduracak kadar önemli? (A görevleri) 

       Mevcut görevlerinizden hangi % 20’ si çalışma zamanınızın % 20’ sini 
dolduracak kadar önemli? (B görevleri)  

       Mevcut görevlerinizden hangi % 15’ i çalışma zamanınızın % 65’ ini
dolduracak kadar önemli? ( C görevleri) 

A’ lar üzerine yoğunlaşın 
B’ leri mümkün olduğunca devredin 
C’ leri atmanın yollarını arayın 

        Kontrolünüz altındaki % 60’ lık zaman dilimini planlayın. Planlamayı mümkünse yıllık, 
aylık, haftalık ve günlük olarak, ama mutlaka yazılı olarak yapın. Böylece:  

       Kafanızdaki zaman planı unutulmaz 
       Zihninizin meşguliyeti azaltılır 
       Konsantrasyonunuz artar 
       Tamamlanmayan işler unutulmaz 
       Faaliyet arşiviniz oluşur. 

  
Yıllık planlama için birkaç gününüzü ayırabilirsiniz. Projelere, önemli görevlere, yolculuklara,
tatillere, sosyal faaliyetlere ne kadar zaman ayırabileceğinizi kabaca belirleyin. Örneğin; her 
Pazartesi üretim toplantısı, haftada bir akşam yemek, hafta iki akşam spor gibi. 
Aylık planlama için birkaç saat ayırın. Rezervasyonlarınızı, toplantılarınızı, gideceğiniz davetleri, 
ileteceğiniz mesajları, alışveriş gün ve saatlerinizi belirleyin. 
  
Haftalık planlama 10–15 dakikanızı almalıdır. Bu sürede, hangi işleri o hafta içinde bitireceğinize 
karar verin.  

  
  
Günlük planlamaya 10 dakikadan fazla zaman ayırmayın. Biten günün “muhasebesini”yapın ve 
ertesi günü ayrıntılı biçimde planlayın. Hangi işlerle uğraşacağınıza karar verin. 

        Öncelikleri belirleyin. Böylece: 
         Önce önemlilerle uğraşmak 
         Aciliyete göre çalışmak 
         Tek bir işe yoğunlaşmak 
         İşi bir kerede bitirmek 
         Ayrılan zamanı verimli kullanmak 
         Başkaları tarafından yapılabilecek işleri belirlemek 
         Performansınızın ölçülmesine baz oluşturacak faaliyetleri tanımlamak 
         Amaçlara ulaşmak mümkün olabilecektir. 

  
  

                     Her şeyi kendi yapan ayrıntılar içinde boğulur. Bu nedenle yetki devredin. Kişi, 
kendisinin yapmamasının doğru olacağına inandığı işleri başkalarına devretmelidir. Bir 
kişi için B ve C kategorisine giren işler, başka biri için A işi olabilir. Diğer yandan,C 
işlerinin büyük çoğunluğu,aslında”yapılmasa da olur”türden işler olduğundan bunların yok 
edilmesi gerekir.Böylece; 

      Önemli işlere zaman ayırabilecek 
      Birlikte çalıştıklarınızın bilgisini daha iyi kullanabilecek 
      Astlarınızı geliştirecek 
      Hem kendinizin hem de astlarınızın motivasyonunu 
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sağlayabileceksiniz. 
                     Yetki devrinin ötesinde, diğer tekniklere hakim olmaya çalışın. Doğru iletişim 

yapabilme, toplantı yönetebilme, sekreteri etkili kullanabilme, planlama yapabilme gibi 
tekniklere hakim olmanın yanı sıra “ hayır” diyebilme de, zamanı yönetmeyi mümkün 
kılacaktır. 

                     Değerlendirme yapın. Etkili adımlar atıp zaman yönetimi uygulamasına geçtikten sonra, 
planlanan ile gerçekleşenler gözden geçirilmeli, aksayan yönler için önlem alınmalıdır. 

                     Zaman tasarruf edici yöntemler bulmaya, zamanı öldürücü faktörleri yok etmeye, 
fazladan zaman kazanmaya çalışın. Örneğin:  

       Erken kalkın 
       Uyanır uyanmaz yataktan kalkma isteği yaratmak için hergün kendinize 

eğlence veya keyif verecek bir düşünce geliştirin 
       Günlük giyeceklerinizi ve çantanızı akşamdan hazırlayın 
       Elbise dolabınızı, ayakkabılarınızı rahatça kullanabileceğiniz şekilde 

düzenleyin 
       Sık kullandığınız eşyaları belli bir yerde muhafaza edin 
       Güne olumlu başlayın, pozitif düşünmeye çalışın 
       Her gün size mutluluk veren bir şey yapın 
       Varsa sağlık sorunlarınızı geciktirmeden çözün 
       Sağlığınızı koruyun. Bol su için, doğa ile dost olun, spor yapın 
       İş dışındaki hobilerinizi geliştirin 
       Kendinize randevu verin bir gün bu saatleri sadece kendinize ayırın ve 

randevunuzu iptal etmeyin 
       Kararlı olun, seri hareket edin 
       Not alma alışkanlığı edinin 
       Telefon etmeyi öğrenin 
       Gereksiz muhabbet etmeyin 
       Boş zamanınızı iyi değerlendirin 
       Önünüzde yalnızca iş olsun, ilgisiz olanları kaldırın 
       Yönetici iseniz ayrıntılarla uğraşmayın 
       İşlerinizi yaparken hedef belirleyin ve bu hedefe adım adım yaklaşın. 

Küçük işler hedefe ulaşmada birer parçadır 
       Hedefinize ulaşmada kestirme ve/veya alternatif yolları deneyin 
       İdeal çalışma ortamı yaratın 
       Düzenli olun, aradığınızı bulabilecek bir sistem geliştirin 
       Gereksiz evrak ve dökümanı barındırmayı, atın 
       Zamanınızı yıllık, aylık, haftalık ve günlük periyotlarla planlayın 
       Yazılı kayıt tutun 
       Mutlaka ajanda kullanın 
       Yolda düşünün, zihinsel planlama yapın  
       Hata yapmaya hakkınız olduğunu unutmayın; ancak geçmişte yaptığınız 

hataları tekrarlamayın 
       Kendinizin, zihinsel gücünüzün verimliliğinizi artıracak her unsura (kitaba, 

kurslara, vb.) yatırım yapın 
       Çalışmaktan bıkmayın, sorunlardan ve engellerden yılmayın 
       “Hemen başlıyorum”, “Başaracağım” diyen yapıcı bir kişi olun 
       Başarılı alanlarınızı tespit edin 
       İçinizdeki mutluluk ve doyum kaynağı ile bağlantı kurun 

                     On yıl, bir yıl sonra kendinizi, işinizi, evinizi, ailenizi nasıl ve hangi noktada görmek 
istediğinizi belirleyin 

                     “Bilmiyorum”, “Yardım istiyorum”, “Yanlış yaptım” diyebilin 
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RAKININ VERGİSİ ARTIYOR, VİSKİNİNKİ DÜŞÜYOR / Haber Tarihi : 15.10.2009 
12:54:10  

 

                     Hızlı ve etkili okumayı öğrenin 
                     Tutum ve düşünce tarzınızla endişe ve kuruntularınızdan kurtulmaya çalışın. Endişe, 

amaçları ve yaşama arzusunu yok eder. Unutmayınız ki, endişelenilen şeylerin % 40’ ı 
gerçekleşmemekte; endişelenmeye değer konular % 8’i aşmamaktadır. 

                     Randevularınıza zamanında gidin 
                     Davetsiz misafirlerin sizi meşgul etmelerine izin vermeyin. Bir süre sonra başa 

çıkamayacak hale gelebilirsiniz. 
                     Bilgilerinizi güncelleyin 
                     İşi eve, evi işe taşımayın 
                     İlkeleri olan bir kişilik yapısı sergileyin 
                     İşleri sürüncemede bırakmayın 
                     Tek başınıza halledemediğiniz konularda arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, 

amirlerinizden ve profesyonel kuruluş ve kişilerden destek alın 
                     Birisinden bir şey istediğinizde zamanı mutlaka belirtin. 
 
Etiketler:  BİREY , İLKELER , ÖLÇÜ , UYGARLIK , UYGULAMA , VERİMLİLİK , YAŞAM DİZİSİ , ZAMAN 

Türkiye, AB'ye taahhütleri çerçevesinde rakı, viski, cin ve votkanın vergisini 2018 yılında eşitleyecek. 
Tütün Fonu da, işlenmiş tütünde bu yılın sonunda, diğer tütünlerde ise 2018 yılında sıfırlanacak.  
  
  

Alınan bilgiye göre, AB ile müzakerelerde vergi faslının açılmasının ardından, Birliğe uyum kapsamında 
yapılacak düzenlemeler de netleşmeye başladı. 
 
İlgili faslın açılmasıyla ilgili görüşmelerde ortaya konan taahhütler çerçevesinde Türkiye, AB'nin isteği 
doğrultusunda alkollü içkilerde, alkol derecesine göre vergilemeye geçecek, Tütün Fonu'nu da kaldıracak. 
 
Bunun ilk adımını 14 Nisan'da yayımlanan bir Bakanlar Kurulu Kararıyla atan ve alkollü içkilerde nisbi özel 
tüketim vergisini (ÖTV) sıfırlayıp, maktu ÖTV'leri değiştiren Türkiye, diğer düzenlemeleri de önümüzdeki 
süreçte hayata geçirecek. 
 
İŞLENMİŞ TÜTÜNDE FON KALKIYOR 
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AB'ye uyumdaki ikinci adımı da Tütün Fonu oluşturacak. Tütün ithalatında halen ton başına 3 bin dolar olan 
Tütün Fonu, yıl sonundan başlanarak, aşağı çekilecek. 
 
Önce, bu yılın sonunda çıkarılacak bir kararname ile işlenmiş tütün ithalatındaki fon sıfırlanacak. 
Diğer tütünlerin ithalatında alınan Tütün Fonu da 2010'da 2 bin 250 dolara düşürülecek. Fon, 2011 yılında bin 
800 dolar, 2012 yılında bin 500 dolar, 2013 yılında bin 200 dolar, 2014 yılında 900 dolar, 2015 yılında 600 dolar, 
2016 yılında 200 dolar, 2017 yılında 150 dolar olacak. Söz konusu rakam 2018 yılında da ise sıfıra çekilecek ve 
bu şekilde Tütün Fonu uygulaması sona erecek. 
 
Türkiye'de tütün ithalatından alınan Tütün Fonu geliri yılda 200 milyon dolar olarak hesaplanıyor. 
 
ALKOLLÜ İÇKİLERDE VERGİ 
 
Alkollü içkilerde ise AB'nin alkol derecesine göre vergi uygulaması kapsamında yüksek alkollü içkilerden alınan 
maktu ÖTV eşitlenecek. 
 
AB ile müzakereler sırasında rakıya Yunanlıların Uzo'su gibi özel muamele isteyen Türkiye, bu şekilde 2018 
yılında rakı ile viskinin vergisini eşitlemiş olacak. 
 
Alkollü içkilerde, bu yılın Nisan ayında gerçekleştirilen düzenlemenin ardından 2. düzenleme 2012 yılı Nisan 
ayında gerçekleştirilecek. 2012 Nisan'ında rakıda bulunan 1 litre alkolden alınan ÖTV 38 liraya yükseltilecek. 
Rakıdaki ÖTV, 2015 yılı Nisan ayında 39 liraya, 2018 yılı Nisan ayında ise 40 liraya çıkarılacak. 
 
Nisan ayındaki ayarlama ile vergisi 70,92 liradan 60 liraya düşürülen viskiden alınan maktu ÖTV ise 2012 yılı 
Nisan'ında 50 liraya, 2015 Nisan'ında 45 liraya, 2018 Nisan'ında ise 40 liraya indirilecek. 
Likörde de Nisan'da 57 liradan 55 liraya çekilen maktu ÖTV, 2012 yılı Nisan'ında 50, 2015 Nisan'ında 45, 2018 
Nisan'ında da 40 lira olacak. 
 
Cin ve geneva gibi alkollü içkilerde geçtiğimiz Nisan ayında 41 liradan 40 liraya düşürülen maktu ÖTV'de ise 
herhangi bir değişiklik yapılmayacak. 
 
Böylece 2018 yılı Nisan ayında rakı, viski, cin ve likörden alınan maktu ÖTV, 40 lirada eşitlenecek. 
Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22'nin üzerinde olan şarapların ÖTV'si de dönem içinde düşürülecek. 
 
UYUMLU AYARLAMA YAPILABİLECEK 
 
Bu arada 2018 yılı Nisan ayına kadar geçen süreçte, Türkiye'de bütçe dengeleri nedeniyle alkollü içkilerde ÖTV 
zammına ihtiyaç duyulursa, ürünlerde taahhüt edilen vergi marjları gözönünde bulundurularak bu tür artışlar 
yapılabilecek. 
 
Bu çerçevede örneğin rakıdan alınan ÖTV 38 yerine 45'e çıkarılırsa, viskide de buna orantılı bir ÖTV artışına 
gidilecek. 
 
Ancak 2018 yılında yüksek alkollü içkilerdeki ÖTV mutlaka eşit olacak. 
 
YÜZDE 90'I RAKI VE BİRADAN 
 
Maliye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, alkollü içkilerdeki özel tüketim vergisinin yüzde 90'ı rakı ve biradan 
alınıyor. Devletin alkollü içkilerden bu yılın 8 ayında aldığı ÖTV geliri de 1 milyar 505 milyon lirayı aşıyor. 
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İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI / Haber Tarihi : 15.10.2009 11:47:52  
 

AB'de de yüksek alkollü içkilere aynı oranda vergi uygulanıyor. 
 
AB'de alkollü içkilerde sadece Yunanistan'ın Uzo'su farklı bir statüye tabi tutuluyor. AB'den Uzo'ya ''milli içki'' 
statüsü alan Yunanistan'da Uzo ile diğer alkollü içkiler arasında 1'e iki dengesi bulunuyor. 
 
Etiketler:  AB , CİN , RAKI , TÜTÜN , VERGİ , VİSKİ , VOTKA 

Türkiye'de Temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 12,8 olarak belirlendi. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibariyle her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması, 
''Haziran-Temmuz-Ağustos 2009'' dönemini kapsayan ''Temmuz'' sonuçlarına göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 
geçen yılın aynı dönemine göre, 842 bin kişi artarak 3 milyon 267 bin kişiye yükseldi.  
 
Söz konusu dönemde işsizlik oranı ise 2,9 puanlık artışla yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı 
kentlerde 4 puan artışla yüzde 16, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık artışla yüzde 6,8 oldu.  
 
İşsizlik oranı bu yılın Haziran döneminde yüzde 13 seviyesindeydi. Buna göre Temmuz döneminde işsizlik oranı,
bir önceki döneme oranla 0,2 puan gerileme gösterdi. 
 
Temmuz 2009 döneminde işgücüne katılım oranı ise yüzde 49,3 olarak hesaplandı. 
 
2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas
alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin 
nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla
ifade ediliyor. 

Kaynak: Habertürk 

 
Etiketler:  ANKET , İŞÇÜCÜ , İŞSİZLİK , TÜİK 
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TEKGIDA-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU RİZE DE TOPLANIYOR / Haber 
Tarihi : 14.10.2009 14:59:38  

 

FABRİKALARA GEÇİT YOK ! / Haber Tarihi : 14.10.2009 15:40:43  
 

              TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı , TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa TÜRKEL15 Ekim 2009 Perşembe 

Günü saat:10 :00’da Rize’de Dedeman Oteli’nde gerçekleşecek basın toplantısında çalışma hayatına ve gündeme

ilişkin önemli açıklamalarda bulunacaktır.  

             Ardından TEKGIDA-İŞ Temsilciler Kurultayı, Genel Başkan Mustafa TÜRKEL başkanlığında Yönetim 

Kurulu üyeleri ve şube başkanlarının katılımıyla saat :13:30’da TEKGIDA-İŞ Rize Bölge Temsilciliği Binasında 

toplanarak gündemdeki konuları değerlendirecektir. Kurultay basına açık olarak gerçekleştirilecektir. 

  
Basınımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

TURHAL - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Türk Şeker Anonim Şirketi’ne ait Portföy C Grubu’nda olan 
ve satışa çıkarılan Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Çarşamba ve Turhal Şeker fabrikalarının satışıyla ilgilenen 
Arap işadamları Turhal’a giremediler. Talipler işçi direnişi karşısında fabrikaya giremeden geri dönmek zorunda
kaldılar.  
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ORDU YAĞ SANAYİİ&acute;NİN SATIŞINA TEPKİ / Haber Tarihi : 14.10.2009 
14:40:55  

 

Otomobilin camı kırıldı   

Savola:İlgiliyiz  

Reuters’in haberine göre, Ortadoğu’nun en büyük şeker rafinerisi olan Suudi Arabistan merkezli Savola Group, 6 
şeker fabrikasının ihalesine katılacak. Savola’nın borsa internet sitesindeki açıklamasına göre, Savola’nın gıda 
birimi olan Savola Foods, Türkiye’den tarım kredi kooperatifleri ve Suudi Arabistan şirketi Nesma Holding ile 
ortak girişim oluşturdu. Yüzde 90’ı Savola’ya ait olan Savola Foods ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklıkta ayrı 
ayrı yüzde 40 pay alacaklar. Nesma’nın payı da yüzde 20 olacak. Savola’nın üst düzeyli yöneticilerinden biri, 
konsorsiyumun ihale teklifini 19 Kasım tarihinde vereceğini söyledi. Yönetici “Savola’nın büyüme girişiminin 
merkezinde Türkiye var. Almayı hedeflediğimiz fabrikalar şeker pancarı işliyor ve yılda 500 bin ton üretim 
yapabilecekken halen sadece 300 bin ton üretebiliyor” dedi.  

Mısır’da rafineri ve Cidde’de şeker fabrikası olan Savola Foods, 2007 yılında yemeklik yağ üreticisi Yudum’u 200 
milyon riyal bedelle satın almıştı.  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi-SAVAŞ KALKAN  

  

Turhal Şeker Fabrikası’nda incelemelerde bulunmak üzere gelen arap işadamları, fabrikanın nizamiye girişinde
büyük bir işçi direnişi ve tepkiyle karşılandı. Arap işadamlarının gezmek istedikleri Turhal Şeker Fabrikası önünde 
çıkan arbedede resmi otomobilin camı kırıldı. Ortamın gergin olduğunu gören alıcı, araçlarıyla güçlükle manevra 
yaparak hızlı bir şekilde fabrikayı terk etti. Yaşanan olayda hiçbir güvenlik önleminin ve polisin bilgisi
olmadığından olaylara müdahale edilemediği görüldü.  

 Fabrikayı incelemek isteyen işadamlarının geleceklerini önceden haber alan fabrika çalışanları ile vatandaşlar,
resmi otomobille gelen işadamlarını fabrika önünde karşıladılar ve fabrika nizamiyesinden girişlerine büyük
direniş göstererek engel oldular. Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı İlhan Özyurt, Turhal Pancar Ekicileri
Kooperatif Başkanı Cemalettin Uzamış, Turhal Ziraat Odası Başkanı Mustafa Soylu ve yönetim kurulu üyeleri
de fabrika çalışanlarına destek verdiler.  

  

 
Etiketler:  ARAP , ÖİB , ŞEKER , ŞEKER FABRİKALARI , TURHAL 
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VERİMLİLİK VE YAŞAM DİZİSİ NO.4 / VERİMLİLİK VE TASARRUF KAVRAMLARI 
NEREDE BULUŞUP NEREDE AYRILIYOR / Haber Tarihi : 14.10.2009 13:34:43  

 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Ordu Şube Başkanı Ali Öner, Ordu Yağ Sanayi'nin satışı konusunda beklenen soruların
cevabının verilmemesi halinde gerekirse üretimi durdurmaya kadar gideceklerini söyledi.  
 
FİSKOBİRLİK yönetiminin Ordu Yağ Sanayi A.Ş.'nin satılmasıyla ilgili kararına tepkiler artıyor. Fabrika
çalışanlarının üyesi bulunduğu TEKGIDA-İŞ Sendikası Şube Başkanı Ali Öner, satış kararıyla ilgili basın açıklaması 
yaptı. Satışın şartları ve gerekçelerinin kamuoyuna açıklanmadığını ve gizlenerek arka planda bütün anlaşmaların
yapıldığını öne süren Öner, "Kamuoyuna açıklanmayan birçok soru cevabını bekliyor.  
 
Kurumun birçok atıl durumda olan yerleri varken neden tek geliri olan Ordu Yağ Sanayi'den başlandı. Kamunun 
cumhuriyet tarihinde Ordu'ya kurduğu ilk ve tek olan bu kuruluşa Ordu halkının sahip çıkmayacağını mı 
düşünüyorlar. Kuruluş Ordu halkının mı, yoksa kendisine emanet edilen FİSKOBİRLİK yönetiminin midir? Satış 
şartnamesi nasıl yapılmıştır, bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Satış şartnamesi hazırlanırken işçi temsilcileri ve işçinin 
düşüncesi sorulmamıştır. Ayrıca cevap bulması gereken en önemli soru neden satış kongre öncesine

sıkıştırılmıştır" diye konuştu.  
Kuruma ait 101 dönümlük arazinin asıl değerinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini belirten Öner, "Bu işi iyi 
bilenler 40-50 milyon TL'den bahsediyorlar. Kurum, satış sonrası olasılıklar arasında olan sırf araziden dolayı mı 
satılacaktır? Şayet bu kurum sadece arazi için satın alınıyorsa, yetkililer burada oluşacak istihdam kaybını nasıl 
açıklayacaktır. Gelinen noktada bu kurumun satışı her şeyi güllük gülistan yapacakmış gibi gösteriliyor. Bu satışla 
burada çalışan 220 arkadaşımız perişan olmaktadır. Ayrıca Ordu halkı ve esnafı mağdur edilmektedir" dedi.  
 
Beklenen sorulara cevap verilmemesi ve kendilerinin muhatap alınmaması halinde eylem planları bulunduğunu
ifade eden Öner, "Biz de üst yönetimimizle görüşerek satış kararıyla ilgili bir eylem planı hazırlayacağız. Buradan 
ekmek kazanan insanların haklarını aramak için gerekirse üretimi durduracağız" şeklinde konuştu. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

VERİMLİLİK VE TASARRUF KAVRAMLARI NEREDE BULUŞUP NEREDE AYRILIYOR 
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Verimlilik ve tasarruf kavramlarının zaman zaman karıştırılması veya birbirlerinin yerine eş anlamlı olarak 
kullanılması oldukça yaygın bir yanlış anlamanın sonucudur. Her eğitim düzeyinde, her yaşta kişilerce, sık sık 
tutumlu davranan insanın verimli olduğu ileri sürülüyor, verimlilik ile tasarruf neredeyse özdeşleştiriliyor. Oysa 
bu ikisi birbirleriyle kuşkusuz ilgisi olan, ama çok farklı kavramlar. 

Her birimiz hem tüketici, hem de üreticiyiz. Tüketim sırasında tutumlu davranmanın kesemize de, sağlığımıza da
yararı var. Ama bunun verimlilikle pek bir ilgisi yok. Verimlilikle ilgili olan tutumluluk, toplum içindeki üretici
konumumuzla birlikte ortaya çıkıyor. Üretim yapabilmek için mutlaka birtakım kaynaklardan yararlanmamız 
gerekiyor. İşte bu kaynakları tutumlu olarak kullandığımızda verimlilik artabiliyor. Ancak, rasgele bir tutumluluk
değil bu : “Ne kadar az kullanırsak o kadar iyi” , ya da “Ne kadar artırırsak kardır” değil. Çünkü her işte, her
üretim çabasında bir “yapım bilgisi” söz konusu. O bilgiye sahip olmadan tutumlu olmaya kalkmak, hatalı ve
birçok bakımdan sakıncalı ürünler üretmeye yol açabilir. O yüzden, verimliliği artıracak olan “akılcı 
tutumluluk”tur. 

VERİMLİLİK ÇOK ÇALIŞMAK DEĞİLDİR 

Ne yazık ki ülkemizde kavramların çoğunun halen yerli yerine oturmadığı ve bir kavram kargaşasının yaşandığı
gerçeği ile de karşı karşıyayız. Özellikle verimlilik kavramı üzerindeki yanlış algılamalar daha da fazla. Örneğin 
yüksek verimliliğin işsizliği de beraberinde getirdiği veya verimlilikte artış sağlamak için daha çok çalışılması 
gerektiği gibi büyük yanlışlar da söz konusu olabiliyor.  
 
Eğer yüksek verimliliğin işsizliğe neden olduğu doğru olsaydı, bugün dünyanın verimlilik düzeyi yüksek gelişmiş 
ülkelerindeki işsizlik oranları ülkemizdekinden daha yüksek olurdu. Aynı şekilde, yalnızca çok çalışmakla
verimlilik artırılamaz, yada artırılırsa bile kalıcı ve sürekli olamaz. Yani günde 8 saat yerine 10 saat çalışmak
değildir anlatılmak istenen. Önemli olan 8 saatlik çalışma süresinin içini iyi doldurabilmek, planlı ve akılcı 
çalışmaktır. Verimlilik tabii ki çalışmaktan geçer; ancak burada anlatılmak istenen, dur durak bilmeden, gözü
kapalı çalışmak değil; ne yaptığını bilerek, gerektiğinde durup dinlenerek, akıllıca çalışmak. Çünkü verimliliği 
artırmak için yalnızca çalışma saatlerini artırma sonucu yeterli bir dinlenme sağlanamazsa, bir süre sonra
verimlilikte düşüş meydana gelmesi kaçınılmaz olur. Üstelik, akıllıca çalışmak sonucu verimlilik arttıkça, insanın
yaşamını sürdürebilmesi için zorunlu çalışma süresinin azalacağı ve böylece sanat ve spor gibi etkinliklere
ayırabileceği boş yada özgür zamanın artacağı da bir gerçek. 

TASARRUF VE VERİMLİLİK  AMA KALİTEYİ UNUTMADAN 

Tasarruf kelimesinin hukuksal, ticari veya bankacılıkla ilgili çok çeşitli anlamları olmasına karşılık, burada dikkate
alacağımız anlamı “tutumluluk”tur. Buna herhangi bir tüketim maddesini, örneğin elektriği, suyu, gazı, yakıtı vb. 
gerektiği ölçüde, iyi ve akılcı kullanma düşüncesi diyebiliriz. Tasarruf daha az harcamak gibi bir eğilimi yansıtıp
tüketimle ilgili bir kavram olarak algılanması gerekirken, verimlilik daha az tüketerek daha çok ve kaliteli üretim
sağlamayı da kapsayan -bir kavram olarak düşünülmelidir. Biraz daha teknik bir tanımla verimlilik, bir üretim
sürecinde daha az girdi (işgücü, hammadde, malzeme, enerji, su, toprak vb.) kullanarak, daha fazla çıktı ya da 
ürün elde etmektir. Aynı sürede, aynı kaynakları kullanarak, insana uygun bir çalışma ortamında çevreyi 
kirletmeden daha çok ve kaliteli ürün elde edebilirsek, verimliliği artırmış oluruz. Tabii ki burada çıktının miktarı 
kadar kalitesinin de önemli olduğunu özellikle vurgulamak gerekir.  
 
Demek ki tasarruflu davranmak verimlilik kavramının içinde yer alır, ancak verimliliği oluşturan unsurlardan 
yalnızca birisidir. Verimlilikten söz edebilmek için, eldeki kaynakları daha tutumlu ve akılcı biçimde kullanarak,
daha çok ve daha kaliteli, başka bir deyişle kullanıma daha uygun ürünler elde etmek zorundayız. Örneğin bir
inşaat yapımı sırasında çimento, demir vb. girdilerden daha az kullanarak tasarruf ettiğimizi düşünürsek
verimlilikte artış mı olacaktır?  
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Kesinlikle hayır! Çünkü tasarruflu olmayı savurganlık yapmamak olarak tanımlarken böyle bir inşaat yapımı 
sırasında tekniğin ve bilimin, yapım bilgisinin öngördüğü kadar, iyi hesaplanmış malzemeyi de mutlaka
kullanmak durumundayız. Eğer öngörülenden daha az miktarda malzeme kullanılırsa, o işin çıktısı olan bina 
kalitesiz olacağı gibi, aynı zamanda oturanların can güvenliğini de tehlikeye düşürecektir.  
 
Ülkemizde sürekli gündemde olması gereken bir konu da enerji tasarrufudur; yani üretimimizde, konforumuzda
ve işgücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmaktır. Kısaca, aynı işi aynı sürede, çevreyi 
kirletmeden, daha az enerji kullanarak yapmaktır. Böylece, enerji kaynaklarının temini konusunda büyük ölçüde 
dışa bağımlı bir ülke olarak, enerjiyi savurganlık yapmadan kullanırsak, daha az döviz öderiz. Diğer taraftan 
dünyamızı tehdit eden sera etkisine karşı da duyarlı davranmış oluruz. 

O halde tasarruflu olmayı tutumluluk, savurgan olmamak şeklinde ifade edersek daha doğru olur. Kıt kaynakları
gerektiği ölçüde ve akılcı bir biçimde kullanarak bugünün gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkabiliriz. Ekonomik
açıdan gelişmiş, refah düzeyi yüksek ülkelerle geri kalmış, gelişememiş ülkeler arasındaki temel fark, kaynakların
verimli kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. 

Ancak kalitenin, sadece üretim sürecinin sonunda elde edilen ürünler için değil, üretimin gerçekleştiği çalışma 
hayatının kendisi için de geçerli olması gerekir. Örneğin, bir üretim atölyesinde giderleri düşürebilmek ve
tasarruf sağlamak amacıyla aydınlatmayı ve ısıyı azaltmak veya bir öğrencinin ders çalıştığı ortamın
aydınlatmasını aynı amaçla kısıtlamak gibi davranış biçimleri sonucunda, verimlilik düzeyi düşerek belki de daha
fazla çalışma gereği ortaya çıkacak, yani astarı yüzünden pahalıya gelen bir iş yapmış olacağız. O halde çalışma
hayatında da, tasarruflu olmayı, sağlıklı bir çalışma ortamından ödün vermeden tutumlu olmak şeklinde ifade
edersek daha doğru olur. 
 
VERİMLİLİĞİ NASIL ÖLÇERİZ? 

Verimliliği dar ve geniş anlamı ile iki şekilde değerlendirebiliriz: 
Dar anlamı ile verimlilik, bir üretim sürecinden elde edilen çıktıların(ürünlerin) aynı süreçte kullanılan girdilere
(işgücü, hammadde , makine, enerji vb.) oranlanması ile elde edilen bir değerdir. İşgücünün , makinelerin,
sermayenin verimliliğinden söz edilebilir. İşgücü verimliliğine bir örnek vererek konuyu daha anlaşılır kılmaya 
çalışalım:  
 
Örneğin, 5 çalışanın bulunduğu bir atölyede günlük 8 saatlik mesai boyunca A ürününden 100 adet
üretilmektedir. Bu noktada işgücü verimliliğini bulmak için toplam üretim miktarı olan 100’ü girdi miktarına 
(işgücü sayısına) yani 5’e bölerek kişi başına verimlilik 20 adet bulunur.  
 
Bu rakam tek başına hiçbir anlamı olmayan bir değerdir. Bir şeyler ifade edebilmesi için aynı şekilde ölçümü
yapılmış başka bir dönemle karşılaştırılması gerekir. Makinelerde ve çalışma koşullarında yapılan iyileştirmelerle ,
çalışan sayısı aynı olmak koşuluyla bu rakam 120’ye çıktığında kişi başına verimlilik 24’e yükselecektir. 
  
Diğer bir deyişle işgücü verimliliği % 20 artmış demektir. Bu durum çok şeyi ifade eder. En önemlisi, birim
zamanda daha fazla ürün elde ederek birim başına maliyetleri de düşürmüş oluruz. Daha düşük maliyetle
üretilen ürünün satış fiyatını düşürerek işletme rekabet gücü kazanırken, tüketici de daha az ödeme yapar. O
halde yüksek verimlilik, bir anlamda hayat pahalılığına , enflasyona karşı bir çare olarak da kullanılabilir. Aynı 
zamanda, ülkelerin dışsatım başarısında yüksek verimlilik düzeyi belirleyici bir konumdadır. Çünkü daha düşük 
maliyetlere sahip olunacağı için düşüreceğiniz satış fiyatınız da rekabet gücünüzü artırmış olacaktır, tabii
ürününüzün kalitesini ihmal etmeden. 

Geniş anlamda verimlilik, her yapılan işin nasıl daha iyi yapılacağı düşünüldüğü zaman gerçekleşir. Verimlilik 
sürekli olarak ilerleme sağlayan, mevcut ile yetinmeyip daha iyisini araştıran bir dünya görüşünün benimsenmesi
demektir. Her şeyden önce bir anlayış, hayata bakış ve davranış sonucudur. Bu anlayış, sürekli olarak ilerleme 
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VERİMLİLİK VE YAŞAM DİZİSİ NO.3 / BİLGİSAYARLARDA ÇALIŞMANIN VERİMLİLİĞİ 
İÇİN ERGONOMİK TASARIM / Haber Tarihi : 13.10.2009 14:02:54  

 

sağlamayı, bugünü dünden iyi, yarını bugünden daha mükemmel yapmayı, içinde bulunulan şartlar ne olursa
olsun onlarla yetinmeyip daha iyisini araştırmak için çaba göstermeyi gerekli kılar. 

Özetle , bir toplumda insanlar, her günkü yaşantılarında, birçok kaynağı kullanıp tükettiklerinin, başka türlü
yaşayamayacaklarının farkında iseler; işlerini görürken, amaçlarını gerçekleştirirken yararlandıkları, hem kendileri 
hem de toplum açısından çok değerli olan bu kaynakları saçıp savurmadan, titizlikle, bilgiyle, gerektiğince
kullanmayı bir alışkanlık, bir davranış ilkesi durumuna getirebiliyorlarsa, o toplumda bir verimlilik kültürü 
oluşmuş, gelişme ve kalkınmanın önü açılmış demektir. 

 
Etiketler:  TASARRUF KAVRAMLARI , TÜKETİM , ÜRETİM , VERİMLİLİK , VERİMLİLİK VE YAŞAM DİZİSİ 

 

BİLGİSAYARLARDA ÇALIŞMANIN VERİMLİLİĞİ İÇİN ERGONOMİK TASARIM 

Verimlilik, var olan kaynaklarla üretimi, niceliksel ve niteliksel olarak en çoğa çıkarmak, daha özet bir anlatımla , “
en çoğu en fazla üretmek “ olarak tanımlanabilir.  
Kurumsal girdilerin ne kadarının ürüne dönüştüğünü, ne kadarının ise sistemde emildiğini ortaya koyan 
verimlilik, bir kuruluşun elindeki kaynakları ne denli iyi kullanıldığının bir göstergesidir. 
  
Verimlilik artışı, kuruluşa üretken devreyi yenilemek için gerekli girdileri satın almaya yetecek kaynak sağlamanın
yanında, yedek bir kaynak da sağlar. Bu yedek kaynak kuruluşa varlığını sürdürmenin ötesinde gelişme olanağı
verir. Verimlilik artışından sağlanan bu gelişme, kuruluşun verimliliğinin yeniden artmasına yol açar. Kuruluşların
gelişmesinde yaşamsal önemli olan verimliliğe ulaşmak için, her şeyden önce, üretim sisteminin en asal öğesi
olan insanın yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak gerekir. İnsan yeteneklerinden en iyi şekilde
yararlanabilmek ise, önce, insanı tüm özellikleriyle, yetenek ve kısıtlarıyla tanımakla, sonra da ona, fiziksel ve
ussal yeteneklerini en iyi kullanabileceği bir çalışma ortamı daha doğru bir tanımla ergonomik bir çalışma ortamı 
oluşturmakla olanaklıdır.  
 
Çalışma koşulları ergonomik normlara uygun yapılandırılmadığında, ergonomik ilkelere göre 
düzenlenmediğinde; kısaca çalışma ortamı ergonomik olmadığında verimliliğin düşmesi; sağlıksal sorunların
ortaya çıkması ve iş kazalarının gündeme gelmesi kaçınılmazdır. 

 
ERGONOMİNİN TANIMI 

Ergonomi, insanın yapısal ve fonksiyonel özelliklerine, yetenek ve kısıtlarına ilişkin bilgiler bütünüdür. 
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ERGONOMİK TASARIM 

Verimliliği artırmak; iş güvenliğini sağlamak ve sağlıksal riskleri ortadan kaldırmak amacıyla, insana ilişkin 
bilgilerin, araç-gereç ve makinelerin tasarımına, çalışma yerinin yerleşimine, çalışma yöntemlerinin 
oluşturulmasına ve çalışma koşullarının denetim altına alınmasına uygulanmasıdır. 

EKRAN ÖNÜ ÇALIŞMANIN ERGONOMİK TASARIMI 

 

  

Günümüzde bilgisayarların yaygın olarak kullanımı, bir yandan yaşmamızı kolaylaştırırken, öte yandan ortam 
koşullarının ergonomik olmaması durumunda kullanıcıların sağlıkları üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Yanlış seçim ve yanlış kullanım sonucunda baş ve sırt ağrıları; göz , boyun, sırt , bilek ve eklem rahatsızlıkları 
sıklıkla görülmektedir. Ortaya çıkan tüm bu rahatsızlıkların çalışılan ortamın ve donanımın ergonomik
tasarımlanmamış ve ergonomik yerleştirilmemiş olmasından kaynaklandığı rahatlıkla söylenebilir. Aşağıda
bilgisayar kullanıcılarına daha güvenli, daha sağlıklı ve daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik
ergonomik öneriler sunulmuştur. 

Monitörler 
 
• Monitörler kullanıcının tam önüne yerleştirilmelidir. 
 
• Ekranın üst kenarı göz hizasında yada biraz altında olmalıdır. 
 
• Ekranda görüntü bozukluğu olmamalı, karakterler net bir şekilde okunabilmelidir. 
 
• Ekran –göz uzaklığı 45-60 cm olmalıdır. 
 
• Bazı araştırmacılar kırmızı ve koyu mavi ekranlardan sakınılmasını salık veriyorlar. Kırmızı rengin 
hipermetropiye koyu mavinin ise miyopiye yol açtığı ileri sürülmektedir. 

Sandalyeler 

Oturulan sandalyelerin boyutları ve özellikleri, çalışanın anatomik, fizyolojik ve antropometrik özelliklerine uygun
olmalıdır. Söz konusu uygunluk için sandalyenin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: 
 
• Sandalyenin yüksekliğinin ayarlanabilir olması yararlıdır. 
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• Sandalyenin yüksekliği , alt bacak yüksekliğinde olmalı ve ayakların zemine sağlam bir şekilde basmasına 
olanak tanımalıdır. Kısa boylu çalışanlarda bu denklik öne doğru eğimli (yaklaşık 15 derece) ve yeterli genişlikte 
(en az 40 cm) ayaklıların kullanımıyla sağlanabilir. 
 
• Eğer tekerlekli sandalye kullanılacaksa beş tekerlekli sandalyeler tercih edilmelidir. 
 
• Sandalye arkalığı bel çukurunu desteklemelidir (sandalye arkalığının genişliğinin en az 30 cm olması salık 
verilmektedir). 
 
• Sandalyenin kollukları varsa, bu kolluklar sabit olmalı ve kollukların yüksekliği , önkolun yere paralel olmasının
sağlayacak yükseklikte olmalıdır. 
 
• Sandalyenin oturma yerinin genişliği, kalça genişliğinde, derinliği yaklaşık üst bacak uzunluğunda, kenarları ise
yuvarlak olmalıdır. Oturma yerinde kullanılan dolgu maddesi çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır. 

Klavye ve Fare 

• Klavyenin yerleşim yüksekliği, dirsek yüksekliğinde olmalıdır. 
 
• Klavyenin, önkol, bilek ve ellerin yere paralel hareket etmesini sağlayacak şekilde tasarımlanmış olması 
önemlidir.  
 
• Fare, klavyenin hemen sağına yerleştirilmelidir. 
 
• Farenin boyutları ve şekli elin ölçülerine uygun olmalıdır (ne büyük ne küçük ). 

 
Aksesuarlar 

• Veri girişinin yoğun olarak yapıldığı işlerde belge tutuculara gerek vardır. Kullanıcının çalışma şekline bağlı 
olarak klavyeye ya da monitöre monte edilen tutucu türlerinden biri tercih edilebilir. Monitöre monte edilen 
belge tutucular monitörle aynı yükseklikle ve aynı uzaklıkta olmalıdır. 
 
• Ağırlıklı olarak bilgisayarla çalışmanın yapıldığı çalışma yerlerinde, eğer klavye ergonomik tasarımlanmamışsa 
bilek destekleyicilerine gerek vardır. Bilek destekleyicilerin, önkol, bilek ve elleri yere paralel olarak destekleyecek 
şekilde tasarımlanmış ve yerleştirilmiş olmaları gerekir. 

Aydınlatma 

Bilgisayarla çalışılan çalışma yerlerinde göz önemli görevler üstlendiğinden, aydınlatma çok önemlidir.
Dolayısıyla bilgisayarlı çalışma yerlerinde aydınlatmaya gereken önemin verilmesi gerekir. Bu gereklilik hem
çalışanların göz sağlığının korunması, hem de verimliliğin artırılması açısından söz konusudur. Aşağıda
bilgisayarlı çalışma yerlerinin aydınlatılmasında göz önünde bulundurulması gereken ergonomik ilkelere
değinilmiştir. 

• Monitör ile yakın çevre arasındaki ışıklılık kontrastı 1/10’u aşmamalıdır. 
 
• Oda aydınlatması 300-500 lüksü aşmamalıdır. 
 
• Ekran yüzeyinde parazit yansımaların oluşmaması için monitörün , pencerelerin ve yapay ışık kaynaklarının, 
kullanıcının yan tarafında kalacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. 

Sayfa 434 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



EMEKLİYE KATILIM PAYI ŞOKU / Haber Tarihi : 13.10.2009 12:01:24  
 

 
MESLEKİ RİSKLER 

Fizyoterapistler, ekran başında uzun süreli oturarak çalışmanın kas-iskelet sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol 
açtığını ileri sürmektedirler. Öte yandan sürekli hareketsizliğe kötü postürle çalışma eşlik ettiğinde, söz konusu
rahatsızlıklar önemli boyutlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle sürekli ekran başında çalışanların günlük iş 
aktiviteleri programına bir miktar ekran dışı aktiviteleri programına bir miktar ekran dışı aktivitelerin eklenmesi, 
bu kişilere vücut mekaniği konusunda eğitim verilmesi ve bu kişilerin görsel ya da kassal yorgunluk hissettikleri
anda çalışmalara ara vermeleri yararlı olur.  

 
Etiketler:  BİLGİSAYAR , ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ , ERGONOMİ , TASARIM , VERİMLİLİK , YAŞAM DİZİSİ 

Emekliye katılım payı şoku 

Bu ayın başından itibaren tedavilerde yeni katılım payı uygulaması başladı 
 
Yeni katılım payları tabloda görüldüğü gibi uygulanacak. 

 

 

 

Yukarıda yer alan katılım paylarının bir kısmı muayene sonrası eczanelerde tahsil edilirken, bir kısmı da 

emekli aylıklarından (dul ve yetim aylığı dahil) kesilecek. Örneğin birinci basamakta tedavi olan emekli, 

eczaneye gittiğinde kendisinden 2 TL tahsil edilecek. Eğer tedavi sonrası ilaç yazdırmadıysa herhangi bir 

ödeme yapmayacağı gibi aylığından kesinti de olmayacak. İkinci ve üçüncü basamak muayenelerde ise 

ilaç yazdırmayan emeklinin aylığından 5 TL kesilirken, ilaç yazdırmışsa ayrıca eczane tarafından 3 TL 

tahsil edilecek. 
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KAPASİTEDE MİNİ TOPARLANMA ÇIKTI / Haber Tarihi : 13.10.2009 11:55:37  
 

 
Etiketler:  EMEKLİ , KATILIM PAYI 

Özele giderken iki, ilaç yazdırırken dört kere düşünün! 

 

Özel hastanelere başvuran emeklilerin aylıklarından 12 TL katılım payı kesilecek. Aynı emekli ilaç da 

yazdırmışsa, ayrıca eczaneye 3 TL ödeyecek. Böylece hem muayene olup hem de ilaç yazdıran 

emeklinin cebinden toplamda 15 TL çıkmış olacak. Ortalama emekli aylığının 600-700 TL civarında 

olduğu ülkemizde, emeklilerin özel sağlık kuruluşlarına giderken ve ilaç yazdırırken iki kere düşünmesi 

gerekiyor. Zira ayda birkaç kere özel hastaneye giden bir emekli, ay başında kesintili maaşını çektiğinde 

tansiyonu fırlayabilir. 

 

En uygunu 1. basamak 

 

Mutlaka tam teşekküllü hastaneye gitmesi gerekmeyen emeklilerin, mümkünse işlerini 1. basamak sağlık 

kuruluşlarında halletmelerini tavsiye ediyoruz. Böylece emekli aylığını çektiklerinde kötü sürprizlerle de 

karşılaşmamış olurlar. 1. basamak sağlık kuruluşları; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, 

sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve 

toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil 

sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin mediko sosyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birinci basamak 

sağlık ünitelerinden oluşuyor. Yine 1. basamak olarak kabul edilen özel sağlık kuruluşları ise özel 

poliklinikler ile ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarıdır. 

 

- Sadettin ORHAN / Bugün - 

Sanayi üretiminin öncü göstergesi kapasite kullanım oranı, eylülde bir yıl öncesine göre düşüşüne devam 
etmekle birlikte, aylık bazda artış gösterdi. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İmalat Sanayinde Eğilimler Eylül 2009” sonuçlarına göre, yüzde 70.1 olan imalat 
sanayinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 azaldı. Aylık bazda şubattan bu yana 
toparlanma eğilimine girmişken temmuz ve ağustosta yeniden düşüşe geçen kapasite kullanımı, eylülde bir 
önceki aya göre yüzde 0.4 puan da olsa artış gösterdi. Kapasite kullanım oranı 2008 Kasım’ından sonra haziran 
ayında 72.7 ile zirve yapmıştı. Daha düşüşe geçen kapasite kullanımı temmuzda 72.3, ağustosta 69.7’ye 
gerilemişti.  
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En büyük neden iç talep yetersizliği 
 
Eylül ayında kapasite kullanım oranının yüzde 70.1’de kalmasının en önemli nedeni iç pazarda yaşanan talep 
yetersizliği oldu. İşyerlerinin tam kapasite ile çalışmamasının en önemli nedeni, yüzde 53 ile bu oldu. Endekse 
göre, dış pazarda talep yetersizliği yüzde 31.2 oranında etkili olurken, mali imkansızlıklar kapasite kullanımını 
yüzde 3.1, yerli mallarda hammadde yetersizliği yüzde 3.9 ve ithal mallarda hammadde yetersizliği yüzde 1.8, 
işçilerle ilgili meseleler ise yüzde 1.1 oranında kapasite kullanımını etkiledi. 
 
Devlette 24 puan arttı özel sektörde geriledi 
 
Aylık bazda kapasite kullanımı eylülde geçen yıla göre devlette 24.5 puan azalarak yüzde 69.9 olurken, özel 
sektörde ise 8 puanlık bir gerilemeyle yüzde 69.9’a indi. Eylül ayında geçen yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında, imalat sanayi kapasite kullanım oranı devlette yüzde 94.2’den yüzde 69.9’a, özel sektörde 
yüzde 77.9’dan yüzde 69.9’a geriledi. Ağustos ayında ise geçen yıla göre devlette 4.6 puan azalarak yüzde 88.9 
olurken, özel sektör ise 4.3 puanlık bir gerilemeyle yüzde 69.5’e inmişti. Eylül sonuçlarına göre, iktisadi faaliyet 
kollarına göre üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanımı en düşük sektör yüzde 45,6 ile büro, muhasebe bilgi 
işlemleri makine imalatı oldu. 
 
2010’da yüzde 80’leri yakalarız 
 
SANAYİ ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, kapasite kullanım oranlarında toparlanmanın başladığını belirterek, 
“2010 yılı içinde yeniden yüzde 80’lerdeki kapasite kullanım oranlarını yakalayacağımızı düşünüyorum” dedi. 
Ergün, mevsimsel etkilerin yoğun olması nedeniyle ağustosu baz alarak bir değerlendirme yapmanın doğru 
olmayacağını, eylülde artış trendinin süreceğini yineledi.  
 
Cari açık 8 ayda yüzde 81.2 azaldı 
 
CARİ açık yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81.2 oranında azalarak 34 
milyar 935 milyon dolardan 6 milyar 574 milyon dolara gerilerken, geçen Ağustos ayında 3 milyar 19 milyon 
dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın Ağustos ayında 127 milyon dolar fazla verdi. Merkez Bankası 
Ağustos ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerini açıkladı. Buna göre bir önceki yılın Ağustos ayında 3 milyon 19 
milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın Ağustos ayında 127 milyon dolar fazla verdi. Alt kalemler 
itibarıyla, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığının bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 45.3 oranında 
düşerek 3 milyar 485 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin yüzde 
3.5 oranında artarak 3 milyar 989 milyon dolara yükselmesi, gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net 
giderlerin yüzde 18.5 azalarak 521 milyon dolara düşmesi ve cari transferlerden kaynaklanan net girişlerin yüzde
1.4 oranında artarak 144 milyon dolar olarak gerçekleşmesi, bir önceki yılın Ağustos ayında açık veren cari 
işlemler hesabının bu yılın aynı ayında fazla vermesinde etkili oldu. 2009 yılının Ocak-Ağustos döneminde cari 
açık, bir önceki yılın aynı önemiyle karşılaştırıldığında yüzde 81.2 oranında azalarak 34 milyar 935 milyon 
dolardan 6 milyar 574 milyon dolara geriledi. 

Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  KAPASİTE , MİNİ TOPARLANMA , SANAYİ , TÜİK 
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VERİMLİLİK VE YAŞAM DİZİSİ NO.2 / EĞİTİMDE ETKİN ÖĞRENME VE DERS ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERİNDE VERİMLİLİK / Haber Tarihi : 12.10.2009 10:10:48  

 

EĞİTİMDE ETKİN ÖĞRENME VE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNDE VERİMLİLİK 

 
Eğitimde amaç; düşünen, yaratan, üretebilen, sorun çözebilen ve öğrendiklerini yaşantıya dökebilen bireyler
yetiştirmektir. Öğrencilerin bütün bu işlevlere sahip olabilmeleri, onların öğrenme sürecini “etkin öğrenme”
haline dönüştürebilmeleri ile mümkündür. Etkin öğrenme tekniklerinin eğitimde kullanılması ile öğrenciye;
katılımcılık, olumlu ve eğitim amacına uygun bilgi, tutum ve davranış değişikliği, öğrenilen şeyin yaşantıda
kullanımı ve sorun çözücü düşünme yeterlilikleri kazandırılabilecektir. Etkin bir öğrenmenin gerçekleşmesinde
öğrenci etkinlikleri dışında öğretmen/eğitici, okul/eğitim ortamı ve velinin tutum ve davranışları da önemli birer 
etkendir. 

• ETKİN ÖĞRENME İÇİN VERİMLİ ÇALIŞMA 

Öğrenmenin gerçekleşmesi için en temel girdi, öğrenci fonksiyonudur. Öğrencinin herhangi bir bilgi, tutum ve 
davranışı öğrenmesi için öncelikli olarak öğrenmeye istekli olması gereklidir. Öğrencinin başarılı olması etkin
öğrenme ile gerçekleşebilir. Başarı derecesi ne olursa olsun, öğrencinin harcadığı çaba oranında başarı elde 
etmek istemesi son derece doğal ve normal görülen bir yaklaşımdır. Ancak öğrenci, harcadığı çaba oranında 
başarı gösteremiyorsa, çalışmanın verimsizliğinden söz etmek mümkündür. Bunun yanında bilgilerin
ezberlenmesi yöntemi ile sınavlarda başarı sağlayan öğrenciler için etkin öğrenme ve çalışma verimliliğinden
bahsedilemez. Çünkü ezber yolu ile öğrenilen bilgiler zaman zaman öğrencilere sınavlarda başarı sağlasa da, 
ezberlenen bilgi sorun çözmede ve yaşantıya uyarlanmada kullanılamaz. Kısaca, ezberlenen bilgi öğrenilememiş 
bilgidir ve çalışma, geçici başarı sağlayan verimsiz bir çalışmadır. 

• ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ NASIL SAĞLANIR? 

Öğrenciler, çalışmalarından verim elde edip, etkin öğrenme ile başarılı olabilmek için aşağıda sıralanan bazı 
konulara önem vermelidirler: 
 
a) Öğrenci öncelikli olarak kısa ve uzun dönemli hedeflerini belirlemelidir. Örneğin; ileride inşaat mühendisi 
olmak istiyorum ve buna ulaşmak için fen derslerine daha çok eğilmem gereklidir gibi. 
 
b) Öğrenci ders alışmaya başlamadan önce çalışma ortamını düzenlemelidir. 
 
b.1) Öğrenciye mümkünse ders çalışabileceği bir oda, bu sağlanamıyorsa evin içinde uygun bir köşe veya yer
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ayrılmalı, buraya bir masa ve sandalye yerleştirilmelidir. Çalışma masa ve sandalyesinin öğrencinin fiziki yapısına 
uygun olmasına dikkat edilmelidir. Çok rahat ve yumuşak bir koltuk, kanepe veya yatak üzerinde uzanarak,
yatarak çalışma öğrencinin ağırlaşmasına neden olabilir.  
 
b.2) Çalışma masasının karşısına veya öğrencinin göz hizasına gelecek şekilde, dikkat dağıtıcı, hareketli veya
sabit materyal (afiş, resim, oyuncak gibi) yerleştirilmemelidir. 
 
b.3) Çalışma ortamı gürültüden, müzik veya TV sesinden arındırılmalıdır. Müzik, TV , bilgisayar oyunları ve
telefon konuşmaları, ders çalışma aralarında ya da ders sonunda öğrencinin kendisine verdiği ödül olarak
kullanılmalıdır. 
 
b.4) Çalışma ortamı sık sık havalandırılmalıdır. Öğrenci, dikkatinin dağıldığını ya da hayaller kurma eğilimine 
girdiğini hissettiği anda odayı havalandırmalı, basit küçük benden ve solunum egzersizleri ile dikkatini yeniden
toplamalıdır. 
 
b.5) Çalışma ortamındaki ışığın konumuna ve ısıya dikkat edilmelidir. Öğrencinin kullandığı ışığın görmeyi 
engelleyecek veya gözlere zarar verebilecek düzeyde olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca ortamın ısısı da yine 
öğrenciyi rahatsız etmeyecek düzeyde tutulmalıdır. 
 
b.6) Öğrenci ders çalışma öncesinde hafif gıdalar almalıdır. Aşırı tokluk veya açılık, ders çalışmayı engelleyen 
önemli etmenlerdir. Bunun yanında ders esnasında aşırı olmamak kaydıyla şekerleme veya elma yemek faydalı 
olacaktır.  
 
b.7) Uyku düzeni de önemli bir etken olarak görülmektedir. Çünkü dinlenmiş bir zihne alınan bilgiler daha kalıcı 
olacaktır. Düzenli bir uyku ile (en az 4 saat) unutma oranı düşecektir.  
 
b.8) Çalışma süreleri en az yarım saat, en fazla bir saat olarak ayarlanmalı, her bir saatte yaklaşık on dakika ara
verilmelidir. Bu aralarda başka bir dersin ön hazırlığı yapılabilir. Öğrenci çalışma ve dinlenme zamanını 
planlamalı ve belli bir disiplin içinde çalışmalıdır. 

c) Ders çalışmaya öncelikle, okulda o gün öğrenilen konular gözden geçirilerek başlanmalı, ders sırasında alınan
notlar temize çekilmeli ve ödevler yapılmalıdır. Bu çalışma tarzı, öğretmen tarafından verilen bilgilerin 
pekişmesini, sınavlara daha kısa zamanda hazırlanılmasını, daha sonraki günler görülecek derslere hazırlıklı 
gidilmesini sağlayacaktır. Ayrıca yılsonu ve ara ödevlerinin zamanında yapılması, sınav zamanı ortaya çıkacak
sıkışıklığı önleyecektir. Unutulmamalıdır ki son dakikada yapılan çalışmalar eksik kavramaya ve sınavlarda düşük 
not alınmasına neden olmaktadır. 

d) Başarısız olunan ders ve konuların, yazılı ve sözlü sınav sorularının yeniden incelenip değerlendirilmesi ve 
doğru cevapların öğrenildiğinden emin olunması etkin öğrenmeye yardımcı olacaktır. Bir konu sadece bir
kitaptan değil, başka kaynaklardan da yararlanılarak tekrar edilmelidir. Anlaşılmayan noktalar öğretmenlere vakit
geçirmeden sorulmalıdır. Sorun ya da problem çözümlerinde rakamların değiştirilerek tekrar tekrar çözülmesi 
bilginin kalıcılığını artıracaktır. 

e) Zamanın kısıtlı olduğu sınav dönemlerinde okuma parçalarının baştan sona tekrar tekrar okunmaması için ilk 
okumada önemli noktalar işaretlenmeli ve bu kısımlar çalışılmalıdır. 

f) Unutma, en fazla, tekrar yapılmadan geçen ilk 24 saat içinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, dersler ve 
özellikle yeterince anlaşılmamış konular bu süre içinde tekrar edilmeli ve akılda kalıcı, günlük yaşantıya 
uyarlanabilen ilişkilendirmelerden yararlanılmalıdır. 

g) Çalışılan konu birkaç kez okunmalı, okunanlar yazılarak pekiştirilmeli, küçük özetler hazırlanmalıdır. Öğrenci,

Sayfa 439 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



SİYASET SENDİKALARDAN ELİNİ ÇEKSİN! / Haber Tarihi : 11.10.2009 15:48:16  
 

kaynağı veya ders notlarını göz önünden kaldırarak kendi kendini sınava tabi tutmalı, unutulan yerleri kaynağa 
başvurarak tekrar etmelidir.  
  

 
Etiketler:  DERS ÇALIŞMA , EĞİTİM , ETKİN ÖĞRENME , VERİMLİLİK , YAŞAM DİZİSİ , YÖNTEM 

Bugün Türkiye’de özgür sendikacılığı oluşturmak istiyorsak, mutlaka Çalışma Bakanlığı’nı kapatmak ve sendikal 
hareketi Çalışma Bakanlığı’nın güdümünden, yani siyasetin tahakkümünden kurtarmamız gerekir. 

İktidara yanaşarak kendi varlıklarını sürdürmek isteyen insanlar var. Hele de bizim başımıza gelenleri gördükten
sonra kamuda örgütlü sendikaların yöneticileri iktidar yandaşı olmaktan başka çareleri kalmadığı anlayışına 
kapıldılar.  

Mustafa Türkel Türk-İş Konfederasyonu’nun Genel Sekreteri. Sosyal demokrat bir geçmişi var. Sonuna kadar da
bunu korumakta kararlı. Hükümeti, Hak-İş’i kullanarak sendikal hareketi parçalamaya çalışmakla suçluyor. 
Sendikaları kendine bağımlı hale getiren Çalışma Bakanlığı’nın derhal kapatılması ve sendikal hareketin
bağımsızlığına kavuşmasını istiyor. Kayıt dışının çok fazla olduğuna işaret ederek de “Türkiye bir bilinmezler 
ülkesi. Hiç kimse GSMH tutarını ya da dış borçlarımızın ne kadar olduğunu bilmiyor. Hükümet de
rakamlarla hiç durmadan insanların kafasını karıştırıyor” diyor.  

  

- Sizce Türkiye’deki sendikal hareketin durumu nasıl? 

M.T.- Türkiye gibi desek daha iyi olacak. Tabii ki iyi gitmiyor. Özellikle 12 Eylül sonrası sendikal hareketin karşı 
karşıya bulunduğu tablo ve sendikal kadrolarda yarattığı rehavet ve tembellik, ne yazık ki sendikal hareketi sona
doğru getirmeye başladı. Biz de yaklaşık 7-8 yıldır konfederasyon olarak kendimizi sorgulamaya yöneldik.
Yeniden yapılanmaya ya da yeniden kendimize yol açmaya ihtiyacımız olduğunu tartışıyoruz.  

Ama 12 Eylül’den sonra sendikal hareketin yeniden toparlanması pek mümkün olmadı. Zaman zaman madenci 
olayları, zaman zaman konfederasyon öncülüğünde yapılan koalisyon hükümeti karşıtı mücadeleler günübirlik 
kazanımlar içindi. Bu bir mevzi koruma anlayışıyla yapılmıştı. Ama siz mevziyi ne kadar korumaya çalışırsanız 
çalışın, birileri gelip sizi başka bir mevziye doğru sürüyor. Bugün Türkiye’deki sendikal hareketin karşı karşıya
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bulunduğu tablo bu.  

Son otuz yılda bir şeyler kazanmak yerine bir şekilde elde edilmiş kazançları koruma anlayışı hâkim oldu. Bu da
tabii başarılı bir savunma hattı oluşturamadı. Savunmaya geçtiğiniz andan itibaren zaten kaybetmeye başlarsınız.
Bu da küresel sermayenin güçlenmesi, Reagan-Thatcher dönemi ve Özalizmle başladı. Sendikalar bir savunma
hattı kurmaya çalıştı. Ama bu aslında doğru bir mantık değildi. Bunda kadrolarının yetersizliğinin de payı vardı.  

Erdoğan’ın tek adam iktidarı 

- Demokratik açılıma pek meraklı olan AKP’nin hükümet olmasıyla birlikte sendikal hareket artık bitme
noktasına geliyor, deniyor. Bundan sonra ne olur? 

- AKP iktidar olduğundan beri kendisi gibi düşünmeyenlere yaşama hakkı vermeyen bir politika uygulamaya 
başladı. Bu baskıyı öncelikle de sendikalar ve sivil toplum örgütleri üzerinde kurdu. Öyle ki Çemişkezek’teki
Berberler Odası seçimlerine bile müdahale eder hale geldi.  

Birinci dönem iktidar olduklarında da konfederasyonumuza yoğun saldırılar yapmaya başladılar. Bunun en 
önemli ayağı da Başbakan, Tarım Bakanı ve o zamanki Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’nı görevlendirerek,
orman işkolunda çalışan binlerce insanımızı ağlatarak Türk-İş’e bağlı bir sendikadan istifa ettirdiler. Hak-İş’e üye
yaptırdılar. 

Bunun da amacı Türk-İş’i tamamıyla yok etmekti. Daha sonra bu olay benim sendikamın başına geldi. Rize Çay-
Kur’da AKP üst kadrolarının talimatıyla benim sendikamın üyelerini Hak-İş’e bağlı bir sendikaya geçirtmek için
bütün güçleriyle çalıştılar. Bu çalışmada köy muhtarları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçede belediye başkanları 
görev aldılar. Bu yetmedi. Bu mücadele devam ederken işçilerden beklemedikleri bir tepkiyle karşlaştılar. Ben de
oraya gittim. Günlerce çadır eylemi yaptım. Bu mücadele sonuç verdi. Bütün baskılara rağmen yaklaşık 14 bin
Çay-Kur çalışanından 14 bini Tek-Gıda-İş’te kaldı.  

Bu sırada sendikamızın ekonomik yapısını zayıflatmak amacıyla Tekel’e de itiraz ettirdiler. Hak-İş’te dandik bir
sendika kurmuşlar. Adamlar bu işte resmen AKP’ye tetikçilik yaptılar. Milletvekilleri ve partinin üst düzey 
yöneticileri de tetikçilik yaptı. Nitekim AKP’de Hak-İş’ten gelme iki milletvekili var. İkisi de MKYK’de. Bu iki
milletvekilinin Erdoğan’ın bilgisi dışında bu işleri yapması mümkün mü? Değil. Demek ki bu bizatihi Erdoğan’ın
talimatıyla yapılan bir operasyon.  

Sendikacı hükümet yandaşı olmaz 

- Bir de Türk-İş’e bağlı belediyelere baskı olayı vardı... 

- Evet. Bütün o yaptıkları yetmemişti. Isparta Belediyesi’yle işe başladılar. Bir kez daha söylüyorum. Bu
operasyonlar tamamıyla talimatla yapılıyor. Bu kişi Hak-İş’ten gelme AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel 
başkan yardımcısı. Ayrıca elli yıldır hava işkolunda örgütlü olan Türk-İş’e bağlı bir sendikamızın işkolu itirazlarını 
yaptırdılar.  

Belediyelerde bu yeni dönem daha hızlı bir operasyona girdiler. Bunlardan ortaya çıkan sonuç şu: AKP kendisi 
gibi düşünmeyen hiçbir sivil toplum örgütü ve sendikaya yaşama hakkı tanımama kararında. Bunu da 
uygulamalarıyla ortaya koydu. Türk-İş’i bu anlamda terbiye etmeye çalışıyor.  

- Türk-İş yöneticilerinin de bunda sorumluluk payı yok mu? Türk-İş yöneticilerinin de kendi geleceklerini 
güven altına almak için AKP’yle ters düşmekten korktukları haberleri geliyor. Tük-İş Genel Sekreteri
olarak bu haberlere ne diyorsunuz? 

- Bu yadsınamaz. İktidara yanaşarak kendi varlıklarını sürdürmek isteyen insanlar var. Hele de bizim başımıza 
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gelenleri gördükten sonra, kamuda örgütlü sendikaların yöneticileri iktidar yandaşı olmaktan başka çareleri 
kalmadığı anlayışına kapılabilirler.  

Sadece sendikalarda değil, çoğu sivil toplum örgütünde benzer olayları yaşıyoruz. Basının durumuna bakın. 
Baskı altında tutuluyor, azarlanıyor, itiliyor, devletin imkânlarıyla üzerlerine denetlemeler gönderiliyor.  

Size bir örnek vereyim. Başbakanlık Denetleme Kurulu şikâyet üzerine Yol-İş sendikamızı denetlemeye kalkıştı. 
Bunun başbakanın talimatıyla yapıldığı açık. Çünkü kurul doğrudan doğruya başbakana bağlı. Bizim
hukukumuza göre sendikaları ancak kendi organları denetler. Ya da yargıya bir suç duyurusu vardır. Gereğini 
yargı yapar. Ama hükümet yeni bir yol açmak istedi. Biz de karşı çıktık. “Denetleyemezsiniz” dedik. Bu arada 
uluslararası hukuk devreye girdi. Uluslararası hukuk sendikaların özerkliğini ve özgürlüğünü savundu. ILO’nun
(Uluslararası Çalışma Örgütü) normları belli. Sonuçta Danıştay, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun böyle bir
hakkının olmadığına karar verdi. Bu bir örnek. Bu olmazsa ya sigorta ya maliye müfettişleri gönderiliyor.  

Bu nedenlerle de kimi yönetim kademesindeki insanlar da ister istemez iktidara yanaşmak suretiyle, kendi
varlıklarını sürdürmek amacıyla ne yazık ki hükümetle iyi ilişkilerini ön planda görüyorlar. Bu da siyasi iktidarları 
cesaretlendiriyor. Zaten siyasi iktidarlar uzun yıllardır sendikaları bu şekilde böldüler ve yönettiler. İşçi sınıfının,
sendikal hareketin kimliği de bu davranışlarla yok edilmiştir, erozyona uğratılmıştır.  

- Bu böyle gider mi? 

- Hayır. Böyle sürmez. Çünkü Türkiye’nin elli-altmış yıllık bir sendikal geçmişi var. O süre içinde, “Eyvah, 
sendikal hareketin sonu geldi mi? Bu iş bitti mi?” diye kaygılandığımız olaylar yaşanmıştır. Daha çok 1980
sonrası Kenan Evren’in uyguladığı politikalarda bunu gördük. “Sendikalara ne gerek var?” zihniyetinin hâkim
olduğu süreçlerden de geçtik.  

Ancak o dönemlerde işçiler kendi şartlarını kendileri oluşturdular. 1989 bahar eylemleri de kendi yolunu açtı. Biz
kendi yolumuzu açtıktan sonra birileri bizim önümüze düşmek zorunda kaldı. 1989 bahar eylemleri sendikal 
hareketin önderlerine rağmen yapılmıştır. O günkü yönetim kademelerinin yüzde 90’ına yakını işçiden gelen bu
tepkileri kamuoyuna sendika muhalefeti tarafından örgütlendi biçiminde yansıtmaya çalıştı. Ama olayın öyle 
olmadığı görüldü.  

Bıçak kemiğe dayanmıştı. Artık işçiler kendi haklarını korumak zorundaydılar ve yöneticilerine güvenmiyorlardı.  

Üzülerek söylüyorum. Bugün de yönetim kademelerinde ağırlıklı olarak o 1989 bahar eylemlerine öncülük eden,
bunları organize eden insanlar var. O gün o mücadeleyi veren insanların bugün karşı karşıya bulundukları 
duruma bakıp, kendi görevlerini yeniden gözden geçirmeliler, diye düşünüyorum. Ancak ben inanıyorum ki
Türkiye’de hâlâ aydın, sendikal harekette önderlik yapabilecek, arkasında çöplüğü olmayan, kimliğiyle, 
duruşuyla, mücadele çizgisiyle sınıfına, toplumuna ve emeğe inanmış insanlar var. Bu insanlar önümüzdeki süreç 
içinde umuyorum ki bir araya gelecekler, ortak akılla yeni çözümler üreterek işçilere yeniden misyonlarını 
hatırlatıp sendikaları yeniden toplumun gözünde saygın hale getireceklerdir. 

  
Hak-İş kullanılıyor 

- Başbakanlık Denetleme Kurulu hiç Hak-İş’e gönderildi mi? 

- Hayır. Tam tersine. Belki Hak-İş öyle olmasını istemiştir de Başbakanlık, Denetleme Kurulu’nu göndermiştir.
Konfederasyonlar arası ilişkilerde ne yazık ki hizmet yarışı anlayışı yok. Zaman zaman büyük desteklerle işçi 
hareketini ve sınıfını bölmeye çalışan siyasi iktidar Hak-İş’i kullanıyor.  

Hak-İş’in başındaki Bay Uslu da zaman zaman işçiden, emekten yana politikalar üretiyormuş gibi söylemler 
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kullanarak kendini göstermeye çalışıyor ama hayatında hiç işçilik yapmamıştır. Hasbelkader paraşütle sendika
başkanlığına getirilmiş. Geldiği yerde de sahibinin sesi olmaya devam ediyor.  

Ben Hak-İş’te üye olanları ayırmak gerektiğini söylemek istiyorum. Ben Hak-İş’in üst yönetimini sendikacı olarak 
görmüyorum. Onların bu sınıf mücadelesine verebilecek bir şeyleri olduğuna da inanmıyorum. Sadece 
kendilerine verilmiş misyonu yerine getirmek için mücadele ediyorlar.  

- Bu misyonları nedir? 

- İşçi hareketinin enerjisini bölmek için orada olan bir taşeron olarak görüyorum. Çünkü bugüne kadar 
yaptıklarına baktığınızda, işçilerin kazandığı her hakkı demokrasi adına süslü söylemlerle ellerinden almak için 
öncü görünümü de var.  

Buna en güzel örnek kıdem tazminatı konusu. Kıdem tazminatından yararlanmayan insanlar var. Sekiz milyon 
kayıtlı çalışan var. Bu sekiz milyondan bir milyonu sendikalı ve kıdem tazminatından yararlanıyor da geri kalan 
yedi milyon yararlanmıyorsa çarpıklık yararlananlarda değil, yararlanamayan insanların çokluğundadır. Bir o
kadar da kayıt dışı olan var. Bunların kıdem tazminatından yararlanmasının önü açılmalıdır.  

Ortada bir yasa ve bu yasanın vermiş olduğu bir hak var. Ama bu haktan yararlanma imkânınız yok. O zaman 
yasayı niye çıkardınız? Bu yasa çıktıysa bu yasanın uygulanmasının önündeki engelleri kaldıralım.  

  

  

  

AKP’nin demokrat olduğuna, demokrasiyi içine sindirdiğine inanmıyorum 

- Almanya seçimlerinden sonra AKP’nin nasılsa AB yolu kapandı düşüncesiyle sendikal yasalarda
değişikliğe gideceği duyumları alınıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Ben Sayın Başbakan’ın demokrasi anlayışından ve demokrat olduğundan şüpheliyim. Çünkü eylemleriyle 
söylemleri birbirini hiç tutmuyor. Demokrasiyi kendi bildiği biçimiyle millete dayatmaya çalışan bir mantığa 
sahip. Öyle olmasa kalkıp ikide bir insanları, toplumu azarlamaz.  

Yüzde 34’lerle, yüzde 40’larla seçilmiş olsa bile bu ülkenin yüzde 100’ünü temsil ettiğini ve bunun 
sorumluluğuna göre davranması gerektiğini söylemek zorundayım. Ama hiçbir zaman böyle davranmadığını 
biliyoruz.  

Bir başka konu, AKP’nin demokrat olduğuna, demokrasiyi içine sindirebildiğine inanmıyorum. Tek adama dayalı 
totaliter bir yönetim biçimi geliştirmişler. Öyle olmasalar Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirirler ve Türkiye’de
demokrasiyi savunmanın en etkin araçlarından olan siyasi partileri demokratik hale getirirler. Bir genel başkanın
iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı bir duruma demokrasi denemez.  

- Ayrıca Seçim Kanunu ve yüzde 10 barajının düşürülmesi de demokrasi için önemli değil mi?  

- Olmaz olur mu? Önseçim mekanizmalarının işletilmediği, lider sultasının hâkim olduğu bir parlamenter yapıya 
baktığınızda bundan demokrasi çıkar mı? Bir de o insanların demokrasi süzgecinden geçerek oralara
gelmediklerini hepimiz biliyoruz.  

Akşam yatıyor, ertesi gün şapkadan milletvekili adayı olarak çıkıyor. Ondan sonra da parlamentoya giriyor.
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Sendikalarla ilgili olarak da yapmaya çalıştıkları bu. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Sendikal harekette 
uluslararası normlar belli. Türkiye ILO’nun 87, 88, 90 sayılı sözleşmeleriyle ilgili taahhütte bulunmuştur. Türkiye 
bunlara uygun bir biçimde daha özgür bir sendikal yapılanmanın kurulması için barajları, noter engellerini
kaldırmalıdır.  

Demokrasiden yanaysalar sendikaların Çalışma Bakanlığı’yla bağlarını keserler. Hatta Çalışma Bakanlığı’nın
kapatılması gerekir. Bugün Türkiye’de özgür sendikacılığı oluşturmak istiyorsak mutlaka Çalışma Bakanlığı’nı 
kapatmak ve sendikal hareketi Çalışma Bakanlığı’nın güdümünden, yani siyasetin tahakkümünden alarak 
özgürleştirecek bağımsız bir kurul aracılığıyla yapılandırmak gereklidir.  

  

  

  

Türkiye kayıt dışı ülke 

- Küresel krizin de etkisiyle Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 13-14’lere ulaştı. Bu sorun nasıl çözülür? 

- Türkiye’de işçi maliyetleri çok yüksek. Asgari ücret 900 lira. Devletin vergi ve sigorta kesintisinden sonra kalıyor
geriye 580 lira. İşçi ve işveren de bundan çok rahatsız. Bu maliyetler öncelikle kayıt dışını cesaretlendiriyor. Bu da 
istihdamı zorunlu olarak sınırlandırıyor. Bu da yetmiyor. Taşeronlaşma başlıyor. Bu olunca da Türkiye’de işsizliğin 
sağlıklı bir biçimde tespit edildiğini söylemek mümkün değil.  

Biz Türk-İş olarak yaptığımız araştırmada, yüzde 22 ile 26 arası bir işsizlik olduğunu gördük. Ama çok da sağlıklı 
bir veri tabanı olmadığı için bu araştırmalarımıza devam edeceğiz. Aslında Türkiye bilinmezlikler ülkesi. 
Sendikalar üye sayısını bilmez. İktidarlar insan kaynaklarını, insan sayısını bilmez. Kendi insan sayısını sayamayan,
milli gelirini hesaplayamayan bir ülke konumundayız. Belki bu kayıt dışılık birilerinin, kendilerine alan yaratmak 
için kullandıkları ve pek hoşlarına giden bir durumdur.  

Söyler misiniz? Kişi başına düşen gelir 10 bin dolar mı 6 bin dolar mı? Yani bizim GSMH’miz 400 milyar dolar mı 
350 milyar dolar mı? Kimse bunu bilmiyor. Hatta Türkiye’nin iç ve dış borçlarının toplamını bile bilmiyoruz. 
Rakamlarla toplumun kafası o kadar karıştırılıyor ki Türkiye’nin bilinmezlikleri iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. 
 
 Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

LEYLA TAVŞANOĞLU 
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 BİLİNÇLİ TÜKETİCİ BİLİNÇLİ TÜKETİM  
 
  

 Bilinçli Tüketici, Kalite ve Verimlilik 

Sevgili Tüketiciler,  
Artık günümüzde güçlü olan sizsiniz. Bir yandan gelişen teknolojiyle mal ve hizmetler 
olağanüstü çeşitlenirken, öte yandan da küreselleşen ve gelişen pazarda yüz binlerce mal ve
hizmet sizin onu seçmenizi beklemektedir. Aynı şekilde, gelişen iletişim sistemleri ise pazarı 
küçültüp, seçme hakkınızı kullanmanızı kolaylaştırarak sizi gerçek anlamda “velinimet”
yapmış durumdadır. Artık, üretim ve tüketim arasında gelişen bir süreç olan ekonomide “nasıl 
bir üretim olacağını, üretimin nitelik ve niceliğini belirleyen” tüketim ve tüketicidir.  
Bilinçli tüketici; haklarına saygılı, kaliteli mal ve hizmeti talep edecek, bu konuda tüm
haklarını arayacaktır. Öte yandan bir şirketin ticari yaşamda başarılı olabilmesinin yolu 
“elindeki kaynaklardan eskisine göre daha çok üretebilmesine, yani verimliliğini
artırabilmesine” bağlıdır. Oysa başarılı bir üretim için, sadece aynı girdilerle aynı sürede daha
çok üretmek yetmez. Eğer üretilen mal veya hizmet kaliteli değilse, o ürünün tüketiciyi mutlu 
etmesi, onun beklenti ve gereksinimlerini karşılaması, dolayısıyla da piyasada tutunarak 
benzerleriyle rekabet edebilmesi olası değildir. Günümüzde kısaca; “Tüketicinin beklenti ve 
gereksinimlerini öngörücü, onun mutluluğunu sağlayıcı yönde yapılan, müşteriyi
üretimin odağına alan mal ve hizmet üretimi”demek olan kaliteli üretim, verimliliğin en
önemli unsurudur. Verimlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen kaliteli üretim, tam 
rekabeti, ucuzluğu ve gönenci (refahı) beraberinde getirecektir. Bu ise, tüketici için artan alım 
gücü, üretici için ise artan rekabet gücü, yeni yatırım olanakları ve işsizliğe çare demektir. Bu 
anlamda gelişmiş ekonomilerin ardında, bilinçli tüketiciler olduğu kadar, bu bilinçli çoğunluğa 
rağmen üretim yapılamayacağının farkında olan bilinçli ve dürüst üreticiler unutulmamalıdır. 
  
 Bilinçli Alışveriş ve Bilinçli Tüketici 

  
Bilinçli alışverişi ancak bilinçli tüketiciler yapabilir. Bilinçli tüketici ise kısaca; bir mal ya da 
hizmet satın alırken gerçek gereksinimlerini göz önünde tutarak ondan en üst düzeyde yarar 
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sağlamayı amaçlayan, bunun için planlı alışveriş yapan, sağlıklı, güvenli , çevreye saygılı 
ürünü seçme özelliğini taşıyan, benzerleri arasından yerli olanı seçen, alışverişin nesnesi değil 
öznesi olduğunun bilincinde olan, yüksek kalitedeki mal veya hizmetleri en uygun fiyata 
alarak, para, zaman, enerji gibi kaynaklardan üst düzeyde yararlanabilme olgunluğuna erişmiş, 
bir ayıplı mal ya da hizmet satın aldığında ise hakkını arayan ve örgütlü olan tüketicidir.  
  
 Basit Bir Alışveriş Planı 

  
Bilinçli alışverişin ilk koşulu öncelikle bir alışveriş planı yapmaktan geçer. Bunun için: 
  

1.      Öncelikle gerçek gereksinimlerinizi saptayınız. Çünkü sonsuz gereksinimler
karşısında kaynaklarımız sınırlıdır. Dolayısıyla ilk iş olarak alışverişe çıkmadan önce 
gereksinimlerimiz arasında bizim için en önemlisinden başlayarak bir önem 
sıralamasına gitmek yapılacak ilk işimiz olmalıdır.  

2.      Planınızı yaparken satın alınacak mal ve hizmetlerin; çeşit, fiyat, kalite, kullanım 
özellikleri, garanti, yedek parça ve servisleri hakkında bir ön piyasa araştırması 
yapmalıyız.  

3.      Kullanabileceğimiz gelir ve diğer kaynakların miktarını belirleyip, bunların
kullanımını planlamadan alışverişe çıkmamalıyız. Örneğin, bir otomobil alacaksınız, 
otomobilinizi mümkün olduğunca talebin en az olduğu kış aylarında almanın, evinizin 
kombi tesisatını ise yaz aylarında yaptırmanın uygun olacağını unutmayıp planınızı 
ona göre yapınız. 

4.      Alışverişlerinizde mutlaka fiş veya fatura alınız. Böylece vergi kaçağına ortak
olmadığınız gibi ayıplı çıkan bir mal ve hizmete karşı hakkınızı arama olanağını elde
edersiniz. Unutmayınız ki satın aldığınız bir ürünü nereden, ne zaman ve kaça
aldığınızı kanıtlayamazsanız hakkınızı da arayamazsınız. 

5.      Alışveriş için en uygun zamanı belirleyerek, gün içerisinde en tenha saatlerde alışveriş
yapınız. Alışveriş yoğunluğunuzu ayın başı yerine ayın sonuna kaydırmanın, mal ve 
hizmeti seç im koşulları ve fiyat açısından avantajlı olacağını unutmayınız.  

6.      Mutlaka bir alışveriş listesi hazırlayın. Böylece alışveriş planınız dışında harcama
yapmanızın önüne geçeceğiniz gibi , neyin hangi miktarda alınacağını gördüğünüz 
için, yanlış şeyi, yanlış miktarda almayı önleyerek kaynak ve zaman savurganlığını 
önlemiş olursunuz.  

  
  

         Alışverişte Dikkat Edilecek Konular 
  
  

1. Alışverişe yorgun ve aç çıkmayınız. 
2. Ürünlerin reklam ve promosyonlarından, o ürünün uluslar arası bir marka taşımasından 

etkilenmeden; fiyat, kalite, güvenlik, uygunluk, işlevsellik, yedek parçasının bulunması ve
ucuzluğu servislerinin varlığı ve sıklığı, garanti süresi gibi faktörlerde piyasa araştırması 
yapınız. 

3. Benzerleri arasından yerli olanı seçmenizin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını; bunun da
yeni iş ve yatırım olanakları yaratarak, yurt kaynaklarının etken bir şekilde kullanılmasına ,
böylece yurt ekonomisinin güçlenmesiyle refahın sağlanmasına katkı sağlanacağını 
unutmayınız.  

4. Beyaz eşya, otomobil vb. dayanıklı tüketim mallarının Türkçe tanıtma ve kullanma 
kılavuzuyla satılmasına, garanti koşulları ve süresine, az yakıt ve enerji tüketmesine, TSE 
markasının varlığına , gıda ürünlerinin ambalajında üretim tarihi ve son kullanma tarihinin 
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olmasına, mümkünse gıda katkı maddesi taşımayan , genetik yapısı değiştirilmemiş doğal,
ekolojik ürünleri tercih etmeye, üretimi sırasında çevreye saygılı olan ürünler ile ambalajı 
dönüşümlü , doğayı kirletmeyen ürün almaya dikkat ediniz.  

5. Tartı ölçü ve aletlerinin doğru tarttığına dikkat ediniz. Alışveriş kilo, gram kullanılan terazi 
ile yapılacaksa, terazinin her iki kefesinin de boş olduğu durumda dengede durduğuna, 
tartım sırasında ürünün terazinin kefesine hızla bırakılarak kefenin bir anda aşağıya 
düşürülmemesine dikkat ediniz. Diğer mekanik tartı aletlerinin ölçü ve ayarlarının yapılıp 
yapılmadığına ilişkin belgesini sorunuz. 

6. Unutmayanız ki satıcının amacı ürünü satmaktır. Dolayısıyla satıcının söylediklerinden 
ziyade kendi araştırmanız sonucu edindiğiniz bilgiye itibar ederek alışveriş yapınız. 

  
 Alışveriş Sırasında İzlenmesi Gereken Adımlar 

  
1. Alışverişe mutlaka alışveriş listesi hazırlayıp çıkınız. 
2. Alışverişinizi tekrar tekrar geriye dönmeden, hafif ürünleri önce, ağır ürünleri ise en sona

bırakacak şekilde planlayınız. 
3. Alışverişlerinizde kredi kartı kullanacaksanız mutlaka ayın başında harcama tutarının 

hepsini birden ödeyip ödeyemeyeceğinize çok dikkat ediniz. 
4. Alışverişinizi makul ölçüde çeşit bulunan market, mağaza ve pazarlardan yaparak seçerek 

“seçme hakkınızı” rahatça kullanmaya dikkat edeniz.  

  
 Evrensel Tüketici Hakları 

1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda “ Uluslar arası Tüketici Birlikleri Örgütü”nün 
önerisi ve oybirliği ile kabul edilen, Türkiye’nin de imza atmış olduğu, Tüketicilerin Uluslar arası 
Anayasası niteliğindeki “ Tüketicilerin Korunması İlkeleri Rehberi” ni oluşturan ve daha sonra 
Uluslar arası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından geliştirilen evrensel kabul görmüş tüketici 
hakları şunlardır.  
Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: 
Tüketicilerin yeme, içme, giyinme, bakınma gibi biyolojik gereksinimlerinin karşılanması için 
alınan önlemler. 
Sağlık ve Güvenlik Hakkı: 
Satın alınan her çeşit mal ve hizmetin üretim, dağıtım ve kullanılması sırasında karşılaşılan 
risklere ve tehlikelere karşı alınan yasal, idari, teknik önlemler ve uygulamalar.  
Bilgi Edinme Hakkı: 
Mal ve hizmetin özellikleri, kullanım, bakım koşulları ile tehlikeleri ve risklerine ilişkin 
tüketicilerin doğru, eksiksiz olarak bilgilendirilmesi konusundaki düzenlemeler, uygulamalar.  
Örgütlenme, Sesini Duyurma ve Temsil Edilme Hakkı: 
Tüketicilerin haklarını alabilmeleri ve koruyabilmeleri için bir araya gelerek güçbirliği 
oluşturabilmeleri; kendilerini ilgilendiren yasal , idari, teknik , ticari, ekonomik, sosyal ve politik 
her konuda düşünce ve görüşlerini belirtebilmeleri, kamuoyu oluşturabilmeleri, baskı unsuru 
olabilmeleri. 
Eğitilme Hakkı:  
Tüketici bilincine sahip olmaları, hak ve sorumluluklarını öğrenebilmeleri açısından tüketicilerin 
eğitilmesi. 
Seçme Hakkı: 
Tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetler arasında gelir düzeylerine göre kendi gereksinimlerini 
karşılayabilme, istedikleri mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilme, tercih edebilme ve 
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seçeneklerin artırılması.  
Tanzim Edilme Hakkı (Zararın Karşılanması Hakkı): 
Satın alınan mal ve hizmetlerin ayıplı (kusurlu, özürlü) çıkması durumunda; ayıpların ve ayıpların
neden olduğu her türlü maddi, manevi , hukuki, ekonomik zararın karşılanması.  
Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: 
Reklamlar , kapıdan satışlar, kredili ve taksitli satışlar , tek taraflı sözleşmeler tüketici kredileri, 
satış sonrası hizmetler, fiyatlar çeşitli kamu hizmetleri gibi konularda tüketicilere daha iyi ve 
uygun koşullarda mal ve hizmet sunulmasının sağlanması , yukarıda belirtilen konular hakkında 
tüketicilerin aldatılmamaları, zarar görmemeleri ve mağduriyetlerinin önlenmesi , tüketicilerin 
yaşam düzeylerinin yükseltilmesine ilişkin alınan tüm yasal idari, teknik, sosyal ve ekonomik 
önlemeler. 
Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: 
Temiz hava; yeterli ve temiz su; daha çok yeşil alan; temiz ve çağdaş bir kent; sağlıklı kaliteli 
altyapı hizmetleri gibi havası, suyu, toprağı ve yerleşme olanakları ile uygun bir yaşama ortamının 
sağlanması, oluşturulması ve savurganlığa karşı alınan tüm önlemler.  
Almama Hakkı: 
Son zamanlarda yukarıda belirtilen tüketici haklarına aykırı mal ve hizmetlere karşı tüketici 
örgütleri önderliğinde, o mal veya hizmeti almayarak onları üretenleri cezalandırma eylemleri çok 
yoğun olarak yaşanmaktadır. Batı’da büyük küçük tüm şirketlerin korkulu rüyası olan bu 
uygulama birçok tüketici örgütü tarafından en doğal tüketici haklarından birisi olarak kabul 
görmektedir. 
  

         Tüketici Bir Sorunla Karşılaştığında Nerelere Başvurmalıdır 
  
1.      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, Sanayi 

ve Ticaret il Müdürlüklerine, 
2.      175 Alo Tüketici Hattına, 
3.      İlçelerde kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine  
4.      Tüketici Mahkemelerine 
5.      Satın aldığınız bir mal ya da hizmetle ilgili olarak bir sorunla karşılaşıldığında nasıl bir yol ya 

da yöntem izlenmesi gerektiği konusunda tereddütleriniz varsa, Tüketici Hakları Derneği’nin 
merkez ve şubelerinden yararlanabilmek için Derneğin Genel Merkez telefonu olan (0312 ) 
425 15 29 No’lu telefon ve faksına ya da diğer bir tüketici derneğine başvurabilirsiniz.  

 
Etiketler:  BİLİNÇLİ , KALİTE , MPM , TÜKETİCİ , TÜKETİCİ HATTI , VERİMLİLİK , YAŞAM DİZİSİ 
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ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI / Haber Tarihi : 08.10.2009 13:53:47  

 

TİSK: İSTİHDAM&acute;DA KAN KAYBI HIZLANDI / Haber Tarihi : 08.10.2009 
15:29:43  

 

       TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ile

yürütülen 19.dönem işletme toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmış olması nedeniyle memnuniyetini ifade

ederek basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:         

         Sendikamız ile Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş, yetkilileri arasında sürdürülmekte olan işletme 

toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılmıştır. 

             Yaşanan ağır ekonomik kriz ortamında, böylesine önemli ve değerli bir işletmemizin toplu iş sözleşmesinin,
müzakerelerin ikinci oturumunda anlaşmayla sonuçlanması, camiamızda büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
  

Değerli işveren yetkililerimize, yaklaşık kırk yıldır sürdürdükleri dost, barışçı, çalışanlarının haklarını 

saygıyla ve özenle gözeten tutum ve anlayışları için teşekkür ediyoruz. 
  

01.09.2009-31.08.2011 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesiyle taban ücret 820TL/ay 

seviyesine getirilmiş ve enflasyonun altında kalmamak kaydıyla ücretlere seyyanen 145 TL/ay zam yapılmıştır. 
  

Sosyal yardımlarda ise yüzde 6 ile yüzde 12,5 arasında değişen oranlarda iyileştirmeler sağlanmıştır. 
  
Toplu iş sözleşmesinin ANADOLU EFES BİRACILIK camiası, sendikamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını 

dileriz. 
  
Saygılarımızla. 
  
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2009 yılının 2. çeyreğinde açıklanan sanayi üretimi 
rakamlarının, istihdamda kan kaybının hızlandığının göstergesi olduğunu savundu. 
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SANAYİ ÜRETİMİ AĞUSTOS VERİLERİ AÇIKLANDI / Haber Tarihi : 08.10.2009 
11:01:41  

 

 
TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, sanayi üretimi verilerinin, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı

dönemine göre üretim ve verimlilikteki düşüşün hızının azaldığını, buna karşılık istihdamdaki düşüş hızının 

artığını gösterdiği belirtildi. 

Üretim ve verimlilikteki gerilemenin yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre azaldığına, ancak geçen yılın üçüncü 

çeyreğinde yüzde 1,1 ile başlayan istihdamdaki gerilemenin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10,6'ya, ikinci

çeyreğinde ise yüzde 12,4'e çıktığına işaret edildi. 

Dünyada ve Türkiye'de ''istihdam artışı sağlanmadığı sürece krizin devam edeceği'' yönünde fikir birliği 

bulunduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: 

''Kriz süresince Türkiye'de alınan önlemler istihdam üzerinde yeterli etkiyi yaratmamıştır. İstihdam tedbirlerinin

önemli bir bölümü ilave istihdama ilişkindir. Oysa bugün işveren kesiminin önceliği, çalıştırdığı işçilerin

istihdamını korumaktır. Bunun için de sosyal sigorta işveren primleri ve kıdem tazminatı gibi temel yüklerde

hafifletme şarttır.'' 

AA 

 
Etiketler:  İSTİHDAM , KAN KAYBI , SANAYİ , TİSK , ÜRETİM 

Ağustos ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretini daraldı. Sanayi 
üretimi verilerinin Ağustos ayında bir miktar canlanması bekleniyordu 
 
Türkiye'nin sanayi üretimi ağustos ayında, 2008 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 oranında azaldı.   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.   

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve

Taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı. İmalat Sanayi sektörü endeksinde yüzde 7,2, Elektrik, Gaz ve Su 

sektörü endeksinde yüzde 3,6 azalış gözlendi.  

 

Kaynak: Haber7.com 
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AKP&acute;NİN SENDİKA SINAVI / Haber Tarihi : 07.10.2009 09:49:13  
 

 
Etiketler:  İSTATİSTİK , SANAYİ , TÜİK. ENDEKS , TÜRKİYE 

Türk işçi hareketi olması gereken yerin çok gerisindedir ve bunun da nedeni 12 Eylül sonrasında çıkarılan, 1980
öncesi yaşanan olayların faturasını işçi sınıfına ve işçi sendikalarına çıkaran, işçi sendikalarını kâğıttan kaplana
dönüştüren 2821 ve 2822 sayılı sendikal yasalardır.  

Türkiye salt bu yasalar yüzünden uluslararası platformlarda haklı olarak eleştirilmiş, hükümetler bu eleştirilere
uyum sağlamak için bu yasalarda değişiklikler yapmış, fakat yamalı bohçaya dönen yasalar günün gerçekleri ve 
uluslararası ilkelerle bir türlü örtüşmemiştir.  

AKP hükümeti AB müktesebatı çerçevesinde AB yetkililerine verdiği Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasalarını 
değiştirmek sözünü yaşama geçirmek için ekim ayında düğmeye basmak kararındadır. Şu anda TBMM Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu’ndan geçmiş olan tasarı Meclis gündemine alınmayı beklemektedir.  

Hükümet ekim ayı içinde endüstriyel ilişkiler düzeninin sosyal tarafları ile bu konuda bir mutabakat arayışına 
girecek ve sonrasında bu tasarıyı Meclis gündemine getirecektir. Sosyal tarafların bu konuda bir mutabakat 
sağlamaları olanaksızdır, çünkü iki tarafın istekleri arasında köklü çelişkiler vardır.  

Türk işçi hareketi güçsüz  

Bugünkü konumu ile Türk işçi hareketi güçsüzdür. Türk-İş Genel Sekreteri Sayın Mustafa Türkel’in verdiği 
bilgilere göre Türk-İş’in 587 bin, Hak-İş’in (AKP’nin katkısı ve zorlaması ile) 71 bin ve DİSK’in 47 bin ödenti veren
üyesi vardır. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan yaklaşık 13 milyon işçinin varlığı karşısında 705 bin sendika
üyesi işçi ancak yüzde 5.54 oranında bir örgütlenme tablosu ortaya çıkarmaktadır ki bu dünya sıralamasının bir 
hayli aşağısında, zayıf bir işçi hareketinin varlığını ortaya koymaktadır.  

Türk işçi hareketi güçsüz olduğu için demokrasi yörüngesine oturamamıştır ve sosyal adaletin yokluğu, sınıflar
arası refah uçurumu ürkütücü boyuttadır. Bu nedenle çıkarılması düşünülen sendikal yasalar sosyo-ekonomik 
dengeler açısından son derece önemlidir.  

Yetkiyi kötüye kullanma  

Türk-İş’in bir bilim kuruluna hazırlattığı gerçekçi ve uluslararası ilkelerle de örtüşen tasarısı Çalışma Bakanlığı
tarafından kabul görmemiştir. Bakanlık, Meclis gündeminde bulunan, AKP’li milletvekillerinin hazırladığı tasarının
sosyal taraflarca esas alınmasını istemektedir. Biz bu yazıda satırbaşları ile yapılması gereken değişikliklere 
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değinmek istiyoruz.  

Öncelikle Türk sendikacılığı Çalışma Bakanlığı ve bürokratlarının siyasi etkilere ve tercihlere çok açık 
boyunduruğundan kurtarılmalıdır. Çalışma Bakanlığı, yetkisinin nasıl kötüye kullanılabileceğinin örneğini en son,
bir işkolunda çoğunluğu olmadığı halde, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı bir sendikaya yetki vermekle
göstermiştir.  

Türk sendikacılığında yandaş sendika yaratılmasını önlemek ve sendikaların siyasi partiler önünde bağımsızlığını 
korumak için işkolu tespiti ve toplusözleşme yapma yetkisi konularında karar vermek üzere Bakanlık dışında 
sosyal taraflarca bir Toplu İş İlişkileri Kurulu kurulmalı ve bu yetkiler Çalışma Bakanlığı’ndan alınmalıdır.  

Bakanlık toplusözleşme yapabilme yetkisi için Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi veya en az 80 bin üyeli bir
konfederasyona üyeliği yeterli görmekte, işkolu barajını kaldırmak istemektedir. Bu DİSK’in tasfiyesi ile 
sonuçlanabilecek ve sendika enflasyonu yaratabilecek sakıncalı bir yaklaşımdır.  

Yetki için işkolunda yüzde 3 üye sahibi olma koşulu daha sağlıklı olacaktır.  

Sendika aidatlarına ve yöneticilerin ücretlerine sendika genel kurulları karar vermelidir. Bugün üye sayısı az fakat
25 bin lira aylık alan sendika yöneticileri, bütçesinin yüzde 80’ini yönetici aylıklarına ayıran sendikalar vardır.
Dayanışma aidatlarında sendikanın onayı aranmalı ve bu aidat sendika üyesinin ödediği aidatla eşdeğerde 
olmalıdır.  

Sendikaların ticaret yapma yasağı kaldırılmalı ve sendikalar üyelerinin satın alma gücünü ayakta tutabilmek için
“ekonom”lar açabilmelidir. Sendika yöneticilerinin yerel meclislere ve TBMM’ye seçilmeleri durumunda
görevden ayrılma zorunluluğu kaldırılmalıdır. Sendikalar radyo istasyonu kurabilmelidir.  

Grev yasakları mutlaka daraltılmalı, noter, banka, eğitim işkollarında grev hakkı tanınmalıdır.  

İşveren kuruluşları aidatların kaynakta kesilmesi (check-off) görevinin işverenlere verilmesine karşıdır ve bunun
kaldırılmasını istemektedir. Toplusözleşme yapan sendikalar bu zorunluluğu toplusözleşme hükmü haline 
getirebilirler ama birçok sendika yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle bugünkü uygulama 
muhafaza edilmelidir.  

Tarih onları affetmez  

Almanya seçimlerinden sonra AKP’nin sendikal yasalarda değişiklik yapmak isteyip istemeyeceği tartışılmaktadır,
çünkü Merkel ve Sarkozy AKP’nin AB hayalinin önüne kesin bir duvar örmüştür. AKP kendini AB’ye verdiği
sözlerin yerine getirilmesi baskısından kurtulmuş sanabilir.  

Türk-İş yöneticilerinin çoğunluğu, kendi geleceklerini güvenceye almak için AKP ile çelişmek korkusundan
kurtulmak zorundadır. Bu ülkede demokrasinin eksiksiz uygulanması ve sosyal dengelerin kurulması için güçlü
sendikalar vazgeçilemez, olmazsa olmaz kurumlardır ve bu kurumlar kişilerin bencil kaygılarından çok daha 
önemlidir.  

Bu nedenle Türk-İş, demokratik haklarını kullanarak 2821 ve 2822 sayılı yasaların mutlaka işçi ve toplum yararına 
değiştirilmesi için, gerektiğinde, tribünlerden inmeyi düşünmelidir. Bunu yapmaz ve olaylara seyirci kalırlarsa 
tarih onları asla affetmeyecektir.  

Kaynak: Cumhuriet Gazetesi  Dr. Engin ÜNSAL 

 
Etiketler:  AB , AKP , MUSTAFA TÜRKEL , SENDİKA SINAVI , TBMM , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ , TÜRKİYE 
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PERSONEL SINAVINA İNANILMAZ BAŞVURU / Haber Tarihi : 06.10.2009 16:17:40  
 

Ziraat Bankası'nın personel alımı için açtığı sınava gösterilen ilgi işsizlik sorunun boyutunu bir kez daha
ortaya koydu.  
 
Ziraat Bankası'nın 1195 kadro için açtığı sınava katılabilmek için, 9,4 katı başvuru geldi. Toplam 12 bin 
517 kişi, Ziraat Bankası'nın personeli olmak için başvurdu. 
 
Türkiye'de üniversite mezunları arasında işsizlik oranı, geçen yıl Haziran ayında yüzde 10,1 iken, bu yıl Haziran 
itibariyle yüzde 11,5'e yükseldi. Üniversite mezunu erkekler arasında işsizlik oranı yüzde 9,3 düzeyinde iken, 
üniversite mezunu genç kızlarda işsizlik oranı yüzde 15,3'e kadar çıkıyor. 
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ziraat Bankası, toplam 1195 kişilik kadroya sınavla servis görevlisi, 
bankacılık okulu uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı almak üzere 11-25 Eylül tarihleri arasında başvuruları 
kabul etti. KPSS ön şartı aranan kadrolar için, bu sürede, uzman yardımcısı olmak üzere Bankacılık Okulu;na
girmek için 1802 kişi, müfettiş yardımcılığı sınavına girmek için 1665 kişi ve asistan servis görevlisi kadrosu için
ise 9050 kişi olmak üzere toplam 12 bin 517 kişi başvurdu. 
 
Bankacılık Okulu'na başvuran 1802 adayın yazılı sınavı 10 Ekim'de, müfettiş yardımcılığına başvuran 1665 adayın
yazılı sınavı 24 Ekim'de yapılacak. Asistan servis görevlileri ise sözlü sınavdaki başarı durumlarına göre işe 
alınacak. 
 
Banka, 100'ü Ankara Bankacılık Okulu, 75'i İstanbul Bankacılık Okulu için olmak üzere 175 kişi alacak. Öğretime 9
Ekim 1989'da başlayan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'ndan, 17 dönemde bugüne kadar toplam 1661 bankacı 
mezun oldu. Okula, sadece üniversite mezunları katılabiliyor. Mezun olanlar, uzman yardımcısı olarak göreve 
başlıyor ve eğitim boyunca asistan servis elemanı maaşı alıyor. 
 
Toplam 1665 kişinin başvurduğu müfettiş yardımcılığı kadrosuna 20 kişi, 9 bin 50 kişinin başvurduğu asistan
servis görevlisi kadrosuna ise sadece bin kişi alınacak. Yani, sınav sonucunda, 11 bin 322 üniversite mezunu genç 
yine iş aramaya devam edecek. 
 
Türkiye'de Haziran sonu itibariyle işsizlik oranı yüzde 13 düzeyinde bulunuyor. Toplam 3 milyon 269 bin işsizin 2
milyon 666'sı kentlerde, 603 bini kırsal kesimde. Kentlerde yüzde 16 olan işsizlik oranı kırsal kesimde yüzde 7'ye
düşüyor. Tarım dışı sektörde genelde yüzde 16,4 olan işsizlik oranı, kentlerde yüzde 16,5, kırsalda yüzde 16,1 
düzeyinde. 
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SN. ÇELEBİ YE GEÇMİŞ OLSUN DİYOR, SALDIRININ İÇYÜZÜNÜN 
AYDINLATILMASINI BEKLİYORUZ! / Haber Tarihi : 05.10.2009 15:49:12  

 

Ancak, 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 23,7'ye ulaşıyor. Kentlerdeki genç nüfusta yüzde 28,1'e 
çıkan işsizlik oranı, kırsal kesimde yüzde 14,6'ya iniyor. 
 
Etiketler:  İŞSİZLİK , PERSONEL SINAVI , SINAV , TÜRKİYE , ZİRAAT BANKASI 

            TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, DİSK Başkanı Sn. Süleyman Çelebi’nin vurulmasıyla ilgili 

olarak üzüntülerini ifade ederken aşağıdaki açıklamayı yaptı: 

             DİSK Genel Başkanı Sn. Süleyman ÇELEBİ’ye menfur bir silahlı saldırı yapıldığı haberi camiamızda büyük 

bir tepkiyle karşılanmıştır. 
  
            Değerli sendikacı ve işçi camiasının güzide şahsiyeti Sn. ÇELEBİ’ye yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle ve 

nefretle kınıyoruz. 
  
            Saldırganın kimliği konusunda basına acele olarak yansıyan bilgilerde, yine “akli dengesi yerinde olmayan” 

bir kişi olduğu haberi verilmektedir. 
  
            Bu tür bilgilerin hedef şaşırtma ve gerçekleri gizleme amaçlı olduğu endişesi giderek artmaktadır. 
  
            Sn. ÇELEBİ’ye acil şifalar dilerken, DİSK ve işçi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, emniyet 

görevlilerini de saldırının iç yüzünü aydınlatarak, bu tür olayların önüne geçmeye davet ediyoruz.  
  
            Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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Enflasyonda düşüş eylülde de sürdü / Haber Tarihi : 03.10.2009 10:10:59  
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,39, üretici fiyatları 

endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,62 arttığını açıkladı. 

TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 5,27, ÜFE'de yüzde 

0,47 arttı. 

Yılın dokuz ayında TÜFE yüzde 2,18, ÜFE yüzde 3,60 oranında artış gösterdi. 

Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 7,52, üretici 

fiyatlarında yüzde 3,22 düzeyinde gerçekleşti. 

EYLÜL AYI İTİBARIYLA YILLIK ENFLASYON TÜFE'DE YÜZDE 5,27, ÜFE'DE YÜZDE 0,47 ARTTI  

Türkiye'de Eylül ayı itibariyle yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 5,27, üretici fiyatlarında (ÜFE) 

yüzde 0,47 arttı.  

Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 11,13, ÜFE'de yüzde 12,49 olmuştu. Böylece, Eylül  ayı 
itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının, TÜFE'de 5,86 puan, ÜFE'de 12,02 puan altında gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 0,39, ÜFE'de 
yüzde 0,62 arttı. 2008 yılı Eylül ayında TÜFE yüzde 0,45 artış, ÜFE'de yüzde 0,90 düşüş olmuştu. Buna göre aylık 
bazda enflasyon, geçen yıl Eylül ayına göre TÜFE'de 0,06 puan düşüş, ÜFE'de ise 1,52 puan artış gösterdi. 

Öte yandan TÜFE'de Eylül ayında endekste yer alan 449 maddeden 95 maddenin ortalama fiyatında değişim 
olmadı, 221 maddenin ortalama fiyatında artış, 133 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti. 

ÜFE'de ise Eylül ayında endekste bulunan toplam 768 maddeden 210 maddenin ortalama fiyatında değişim 
olmadı, 349 maddenin ortalama fiyatında artış, 209 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu. 

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ- 

Eylül ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine
açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,60, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise 0,37 
arttı. 
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Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,35, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,32, enerji hariç ve alkollü içkiler 
ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,36, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları 
yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyonda da yüzde 0,37 arttı. 

Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç de yüzde 0,32, işlenmemiş gıda 
ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,28, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, 
alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 0,36 artış meydana geldi. 

TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları 
şöyle: 

AYLIK ENFLASYON                                 TEFE            ÜFE                                    TÜFE 

Aylar    2004*  2005   2006   2007   2008   2009   2004*  2005  2006  2007   2008  2009 

Ocak     2,6   -0,41   1,96  -0,05   0,42   0,23  0,70   0,55   0,75   1,00   0,80  0,29   

Şubat    1,64   0,11   0,26   0,95   2,56   1,17  0,55   0,02   0,22   0,43   1,29 -0,34 

Mart     2,10   1,26   0,25   0,97   3,17   0,29  0,89   0,26   0,27   0,92   0,96  1,10 

Nisan    2,65   1,21   1,94   0,80   4,50   0,65  0,59   0,71   1,34   1,21   1,68  0,02 

Mayıs   -0,03   0,20   2,77   0,39   2,12  -0,05  1,60   0,92   1,88   0,50   1,49  0,64 

Haziran -1,05  -0,48   4,02  -0,11   0,32   0,94 -0,13   0,10   0,34  -0,24  -0,36  0,11 

Temmuz  -1,52  -0,74   0,86   0,06   1,25  -0,71  0,22  -0,57   0,85  -0,73   0,58  0,25 

Ağustos  0,79   1,04  -0,75   0,85  -2,34   0,42  0,58   0,85  -0,44   0,02  -0,24 -0,30 

Eylül    1,85   0,78  -0,23   1,02  -0,90   0,62  0,94   1,02   1,29   1,03   0,45  0,39 

Ekim     3,23   0,68   0,45  -0,13   0,57         2,22   1,79   1,27   1,81   2,60  

Kasım    0,75  -0,95  -0,29   0,89  -0,03         1,54   1,40   1,29   1,95   0,83  

Aralık   0,13  -0,04  -0,12   0,15  -3,54         0,45   0,42   0,23   0,22  -0,41 

  

YILLIK ENFLASYON.        TEFE                                     ÜFE                            TÜFE 

.       ------ ---------------------------------                                      -------------------------------------- 

Aylar    2004*  2005   2006   2007   2008   2009  2004*  2005  2006   2007   2008  2009 

Ocak    10,80  10,70   5,11   9,37   6,44  7,90  16,20  9,23   7,93   9,93   8,17  9,50 

Şubat    9,14  10,58   5,26  10,13   8,15  6,43  14,28  8,69   8,15  10,16   9,10  7,73 

Mart     7,97  11,33   4,21  10,92  10,50  3,46  11,83  7,94   8,16  10,86   9,15  7,89 

Nisan    8,91  10,17   4,96   9,68  14,56 -0,35  10,18  8,18   8,83  10,72   9,66  6,13 
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KEY HAK SAHİPLERİNE YENİ ŞOK / Haber Tarihi : 05.10.2009 12:32:00  
 

Mayıs    9,56   5,59   7,66   7,14  16,53 -2,46   8,88  8,70   9,86   9,23  10,74  5,24

Haziran 10,53   4,25  12,52   2,89  17,03 -1,86   8,93  8,95  10,12   8,60  10,61  5,73 

Temmuz   9,44   4,26  14,34   2,08  18,41 -3,75   9,57  7,82  11,69   6,90  12,06  5,39   

Ağustos 10,52   4,32  12,32   3,72  14,67 -1,04  10,04  7,91  10,26   7,39  11,77  5,33   

Eylül   12,50   4,38  10,55   5,02  12,49  0,47   9,00  7,99  11,19   7,12  11,13  5,27 

Ekim    15,48   2,57  10,94   4,41  13,29         9,86  7,52   9,98   7,70  11,99  

Kasım   14,40   1,60  11,67   5,65  12,25         9,79  7,61   9,86   8,40  10,76  

Aralık  13,84   2,66  11,58   5,94   8,11         9,32  7,72   9,65   8,39  10,06 

 
Etiketler belirtilmedi. 

KEY paralarını önümüzdeki günlerde almayı umut eden 5 milyon 800 bin hak sahibine yeni şok. Zeki Sayın, 

son listelerde de hata çıktığını belirterek, “Paralar şu gün ödenecek demek zor” dedi. 

 

Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi beklenen ancak teknik çalışmalar tamamlanamadığı için bu tarihe

yetiştirilemeyen Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde yeni bir sorunla karşılaşıldı. 6 bini aşkın kamu 

kurum ve kuruluşundan gönderilen listelerde yeni hatalara rastlandı.  

Ancak yasal süre 26 Haziran’da dolduğu için yeni bir yasa çıkarılmadan hataların yeniden düzeltilemeyeceği

belirtiliyor. Tasfiye halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, tespit edilen yeni hatalar 

nedeniyle ödemelere ilişkin yakın bir tarih vermenin kolay olmadığını söyledi.  

HÂLÂ HATA ÇIKIYOR  

KEY ödemeleriyle ilgili son durum hakkında BUGÜN’e bilgi veren Başkan Sayın, itiraz süresinin geçtiğimiz

haziran ayında dolduğunu belirterek, “Kurumlardan gelen listeler içinde yanlış olanlar düzeltilmek üzere geri

gönderilmişti. Düzeltmeler yapılıp bize iade edildi. Halen elemanlarımız düzeltilmiş listeleri inceliyor. Sorun 

çıkmayan listeler Emlak Yatırım Ortaklığı’na gidecek. Orası da resmi gazetede ilan ettikten sonra Ziraat 

Bankası tarafından ödemelere başlanacak” dedi. 6 bin kurum içerisinden gelen listelere tek tek baktıklarını

ifade eden Sayın, bunun için de uzun zaman gerektiğini bildirdi.  

Sayın, “Ayrıca, maalesef düzeltilerek iade edilmiş listelerden dahi yeni yeni hatalar çıkıyor. Bunlar 
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düzeltilmeden ödeme nasıl yapılacak, orası belli değil. O nedenle şu gün ödenecek demek çok zor” diye

konuştu.  

KANUNA İHTİYAÇ VAR  

KEY listelerine yapılan itirazların tamamının düzeltildiğinin söylenemeyeceğini de vurgulayan Sayın, 

ortaya çıkan hataların düzeltilmesi konusunda yeni bir yasaya ihtiyaç olabileceğini belirtti. Sayın şöyle 

devam etti:  

“26 Haziran’a kadar düzeltilmesi gereken listeler düzeltilmiş şekliyle bize geldi. Ancak tekrar makineye girip de

baktığımız zaman bir kısmında hâlâ hata gözüküyor. Bunlar ne olacak? Hatasız olanlar belki Emlak 

Gayrimenkul’e gönderilecek. Ancak düzeltmeye imkan veren yasanın tanıdığı süre doldu.  

Düzelttik dedikleri halde hatalar devam ediyorsa, tekrar düzeltmek için bir fırsat vermek gerekir mi, gerekmez 

mi? 26 Haziran’a kadar gönderilmeyen listeler var, onlar ne olacak? Bütün bunlar için yeni bir kanunu

düzenlemeye ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.” 

AÇIKLAMA BEKLENİYOR 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 60’ı, KEY hak sahiplerine ait. Ancak sayıları 6 milyona

yaklaşan hak sahiplerinin alacaklarını alıp alamayacakları hala belirsizliğini koruyor. Hak sahiplerine ödemenin

ne zaman yapılacağı konusunda hiçbir yetkiliden kesin tarih alınamıyor. Vatandaş ise uzun süredir açıklama

bekliyor. 

TAKViM iŞLEMEDi 

Yaklaşık 5.8 milyon vatandaşı ilgilendiren KEY ödemeleri için ilkbaharda belirlenen takvime göre, ikinci KEY

ödemesinden yararlanacak kişilerle ilgili listeler 26 Haziran’a kadar Emlak Bankası’na teslim edilecekti. Emlak

Bankası da hesaplamaları 2 ay içinde tamamlayarak ödemeleri ağustos ayı sonuna kadar yetiştirecekti. İkinci 

KEY ödemelerine ilişkin süre çok sayıda itiraz dilekçesinin verilmesi nedeniyle 6 ay ertelenmişti.  

Birinci KEY ödemesinden yararlanamayan veya KEY tutarını düşük bulan hak sahiplerinden yaklaşık 1.5 

milyon adet itiraz dilekçesi geldi. Ayrıca 3 milyon hatalı hak sahibi ile 1.3 milyon vatandaşlık numarası tespit 

edilemeyen hak sahibinin bilgilerinin de kontrol edilmesi gerekiyordu. Bugün gelinen noktada listelerde

saptanan yeni hatalar nedeniyle yine belirsizlik yaşanıyor. 

Erdoğan SÜZER - Bugün 

 
Etiketler:  EMLAK BANKASI , KEY PARALARI , KONUT EDİNDİRME YARDIMI 

Sayfa 458 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



AB, İRLANDA&acute;DAKİ LİZBON REFERANDUMUNA ODAKLANDI / Haber Tarihi : 
02.10.2009 15:11:42  

 

İrlandalılar Lizbon Antlaşması’nı bir kez daha reddederse, antlaşma tarihe karışacak.  
 
Lizbon Antlaşması, İrlanda’da ikinci kez referanduma sunuluyor. 2008 yılının Haziran ayında yapılan ilk referandumda 
İrlanda halkı Lizbon Antlaşması’na ‘hayır' demiş, bu tutum Avrupa Birliği’nde önemli bir krize yol açmıştı. Bu 
gelişmelerden sonra Avrupa Birliği kimi tavizlerde bulunarak, Lizbon Antlaşması’nda İrlanda’nın isteği doğrultusunda 
bazı küçük değişiklikler yapmıştı. Şimdi söz sırası yine İrlanda halkında; uzmanlar ekonomik krizden çıkışı Avrupa 
Birliği’nde görenlerin ‘evet’, ekonomik krizin faturasını mevcut hükümete çıkaranların ise ‘hayır’ oyu kullanacağı 
görüşünde. İrlandalılar Lizbon Antlaşması’nı bir kez daha reddederse, antlaşma tarihe karışacak. Dublin referandum
öncesi heyecanlı. 
 
Öğrenciler aktif 
 
İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Henry Caddesi insanlarla dopdolu. Müşteriler, ellerinde alışveriş poşetleri bir
dükkândan diğerine koşuyor. Kalabalığın tam ortasında üzerlerinde “evet, evet, evet” yazılı tişörtler olan bir öğrenci 
grubu dikkat çekiyor. Gruptan Patrick Molloy, “sokaktaki insanlarla konuşuyoruz, afişler dağıtıyoruz, onlarla anlaşmanın 
içeriği hakkında tartışıyoruz. İrlanda’nın lehine olabilecek nedenler göstererek onları ‘evet’ oyu kullanmaya ikna etmeye
çalışıyoruz" diyor. Molloy, büyük siyasi partilerin yanı sıra Lizbon Antlaşması’nın kabul görmesi için lobi faaliyetleri
yürüten “Evet Kuşağı” adlı küçük bir oluşumun üyesi. Molloy, küresel ekonomik krizden ağır darbe alan İrlanda için tek
çıkış yolunun Avrupa Birliği olduğu kanısında. Bu küçük grubun birkaç metre ötesinde ise James Bradley ve 
arkadaşlarından oluşan sol eğilimli bir diğer grubun küçük standı göze çarpıyor. Bu grup ise, Lizbon Antlaşması’nın 
onaylanması halinde bunun İrlanda’da askerileşme eğilimine yol açacağını savunuyor. James Bradley, özellikle genç
seçmenlerin Avrupa Birliği karşıtı olduğunu belirtiyor: “Yaşlılar evet oyu vermek istiyor, gençler ise hayır... Bu konuda
çok büyük farklar görülüyor.” 
 
"Halk fikir sahibi değil" 
 
Dublin sokaklarında görülen afişler birbirine benzer nitelikte. Sade ifadeler, eleştiriler, basit söylemler. Dublin'deki bir 
okulda ülkenin üst düzey politikacıları ile bir tartışma oturumu düzenleyen öğrenci Cale Perin, İrlandalıların Lizbon
Antlaşması’nın içeriği hakkında çok da fazla fikir sahibi olmadığı görüşünde: “Lizbon Antlaşması’nın gerçekten ne 
getirebileceği konusunda o kadar çok insan bilgisiz ki… Her iki tarafta da çok fazla panik yaratan var. Hiç kimse 
konunun gerçekten ne olduğunu bilmiyor.” 
 
"Seçmenler Cowen'ı cezalandırabilir" 
 
İrlanda Sosyal Refah Bakanı Mary Hanafin, İrlanda’nın ekonomik krizle mücadelede yalnız kalmaması için Lizbon
Antlaşması’na ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bakan, Lizbon Antlaşması’nın onaylanması halinde ülkenin bağımsızlığının 
bundan zarar görmeyeceğini savunuyor. Ancak Hanafin, seçmenlerin iktidarı döneminde işsizlik oranının yüzde 14’e 
çıktığı Başbakan Brian Cowen’i ‘hayır’ oyu kullanarak cezalandırmasından endişe duyuyor. Bakan şöyle konuşuyor:  
 
“Evet, böyle bir tehlike söz konusu. Ekonomik kriz ağır şekilde hissedildiği ve aileleri yük altında bıraktığı için birçok
insan hayal kırıklığına uğramış durumda. Bir parti haricinde, büyük muhalefet partileri de dahil olmak üzere bütün
partilerin referandumdan ‘evet' çıkması için uğraş vermesi, bu konunun parti politikası ya da hükümet ile ilgili 
olmadığını gösteriyor. Bu daha büyük bir konu, İrlanda’nın geleceği ile ilgili"  
 
"AB yoluna devam eder" 
 
Ülkedeki işveren kuruluşları ve büyük sendikalar da Lizbon Antlaşması’nı destekliyor. Ayrıca, İrlanda'nın bu anlaşmaya 
onay vermemesi halinde, Avrupa Birliği içinde büyük eleştirilere maruz kalabileceği iddiaları dile getiriliyor. Lizbon
karşıtı Avrupa Parlamentosu üyesi sosyalist Joe Higgins ise bu görüşte değil. Bakan, Lizbon Antlaşması'nın işçi 

Sayfa 459 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



FIRIN İŞVERENLERİNİN DİKKATİNE / Haber Tarihi : 02.10.2009 12:32:19  
 

haklarını tehlikeye düşüreceğini savunuyor: “Lizbon Antlaşması Avrupa Birliği’nin geleceğine yöne verecek. İrlanda 
halkının Avrupa Birliği’nde kalması ile ilgili bir durum değil bu. İrlanda’nın hayır oyu kullanması halinde, Avrupa Birliği
kendi kuralları ile yoluna devam eder. Siyasi kesim çok tepkili yaklaşsa da, milyonlarca Avrupalının bunu memnuniyetle
karşılayacağını düşünüyorum. Ancak Avrupa Birliği, insanların demokratik iradesine saygılı olmak zorunda.” 
 
Son kamuoyu yoklamalarında, hayır diyenlerin oranı yüzde 25 civarında, evet diyenlerin oranı yüzde 48 ila 55 arasında 
değişiyor. Geri kalan seçmenler ise kararsız. 

Kaynak: AB Haber 

 
Etiketler:  Başbakan Brian Cowen , İrlanda , Lizbon Antlaşması , referandum 

  

FIRIN İŞYERLERİNDE YETKİLİ SENDİKA HENÜZ BELİRLENMEMİŞTİR! 
İŞVERENLERİN AİDAT KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR! ÖZ GIDA-İŞ 

AVUKATININ İHTARNEMİSİNİN HUKUKİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR!
  
  
            Fırın sahiplerinden elimize ulaşan Av. Beytullah DUYMAZ imzalı İHTARNAME’den anlaşıldığına göre, Öz 
gıda-iş Sendikası, yasadışı yol ve yöntemlerle para toplama alışkanlığını sürdürmeye devam etmektedir. 
  
            Av. Beytullah DUYMAZ, ihtarnamesinde 01.01.2007-31.12.2008 tarihleri arası için birikmiş aidat talep 
etmiştir. Oysa, herşeyden önce yasa gereğince Öz gıda-iş Sendikası’ının o dönem boyunca noterden onaylı üye
listesini örgütlü olduğu fırın işyerlerine vermesi gerekmekteydi. 2007 ve 2008 yılları için Öz gıda-iş Sendikası 
tarafından dönemi içinde böyle bir bildirim yapılmadığı, şimdi geriye dönerek toplu para istendiği 
anlaşılmaktadır. 
  

Bu durumda, fırın işverenlerine aidat ödenmesi için ihtarname gönderen avukatın öncelikle, 2007 ve
2008 yılları boyunca o işyerinde çalışan üyelerinin Noter onaylı üye kayıt fişlerini göndermesi yasanın amir 
hükmüdür. Yine yasanın amir bir hükmü de, o işyerinde çalışanların çoğunluğunun kendisine üye olduğunu
gösteren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş “yetki belgesi” nin işverene
gönderilmesidir. 

  
Fırın işverenleri her iki resmi belge kendilerine teslim edilmediği takdirde, Öz gıda-iş Sendikası 

avukatına veya temsilcisine ödeme yapmamalıdır. Aksi takdirde bu ödediği paraları bir kez daha ödemek 
zorunda kalabilir. 
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Bu yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmeyen avukatın gönderdiği ihtarname de hukuken 

hükümsüzdür ve “haksız kazanç” temini teşebbüsünde bulunduğu için suç işlemektedir. 
  
Tüm fırın işverenleri şunu bilmelidir ki; şu anda da hiçbir işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapmak

yetkisi yoktur. Hangi sendikanın kaç fırında yetkili olacağı konusu İş Müfettişlerinin incelemesi sonucu belli 
olacaktır. Halen bu yasal inceleme devam etmektedir. 
  
            Artık fırınları parselleme devri kapanmıştır. “1000 fırın senin 2000 fırın benim” diyerek “haraç” toplama 
dönemi bitmiştir. Fırın İşverenleri Sendikası da sendikasına üye olmayan fırın işletmeleri adına toplu iş 
sözleşmesi imzalamaya yetkili değildir. 
  
            Değerli fırın işverenlerimizi haksız ve gereksiz yere ödeme yapmamaları ve aksi takdirde kendilerinin 
sorumlu duruma düşecekleri hususunda bir kez daha uyarıyoruz. 
  
            Saygılarımızla arzolunur. 
       TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
        GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 

Pabuçları asıl nereye fırlatmak lazım sizce? 

Dün, saatler öğleyi bulmadan haber zehirlenmesine uğradım. Başlangıçta kanallar arasında sakin sularda dolaşır 
gibi dolaşırken... Birden hayat hızlandı. Ardı ardına ekrana yeni haberler düştü. 

Dominique Strauss-Kahn’a fırlatılan pabuç ise tavan yaptı. 

TÜSİAD toplantısı... 

Diyarbakır’daki mahkemenin Jandarma Genel Komutanlığı’na JİTEM sorusu... 

Genelkurmay Başkanı için yapılan suç duyurusuna gelen ölüm tehdidi... 
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Tarım Bakanı Mehdi Eker dışında hiç kimsenin ne yazılı ne de görsel medyada tek kelimeyle söz etmediği 
Ceylan’ın havan topuyla parçalanması... 

İhracat rakamları... 

Dermanım kalmadı. 

Ve... 

“Pabuç Vakası” ertesinde... 

Meclis’in açılışı... 

Abdullah Gül’ün yapacağı konuşmayı beklemeden yazıya oturdum. 

*** 

Birkaç zamandır IMF ve Dünya Bankası üzerine çalışma yaptığım için... 

Bu kurumlarla ilgili yerleşik algılama biçimi ve alerji ile bu kurumların kimsenin ilgilenmediği son stratejileri 
arasındaki farkı tespite çalışıyorum. 

İlginç şeyler çıkıyor. 

Örneğin, gelin şu maddeyi beraberce okuyalım: 

“Şu anda bir milyardan fazla insan günlük 1 doların altında bir yaşam sürüyor ve bu bir milyarın dörtte üçünden
fazlası kötü besleniyor. 

IMF’nin gelir düzeyi düşük olan ülkelerde rolü, bu ülkeler büyüdükçe ve olgunlaştıkça değişmektedir. 

Ancak temel hedef aynıdır; yoksulluğun derinlemesine ve kalıcı olarak azaltılması için zemin oluşturarak, 
ekonomik istikrarın ve büyümenin gelişmesine yardımcı olmak.” 

Bunlar nerede yazıyor: 

“http://www.IMF.org/external/np/exr/am/2009/roadistanbul/index_tur.htm” adresindeki IMF’nin resmi Türkçe 
sitesinde. 

Düne kadar “ülke yönetimlerinin” batırdığı ülkeleri, dış dünyanın borçlarını tahsil edecek hedefi de içeren 
reçetelerle tedaviye giden IMF, şimdi neden yoksulluğu hedef alıyor? 

Çünkü nanoteknolojinin hâkimiyetine girmeye başlayan sanayi sonrası üretim biçimiyle yoksulluk bir arada 
bulunamayacağı için. 

Çok nitelikli mal üreten bir sistemin gelişmiş bir alım gücüne ihtiyacı var. 

O nedenle IMF ve Dünya Bankası on yıldır derin bir strateji değişikliği içinde. 

*** 

Ama uluslararası tahlillere filan girmek uzun iş... 
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Hele ucuz hamasetin en salçalı yemeği olan “siyasal milliyetçilik” şamatası gibi bir toplumsal silah varken... 

Bizim gibi ülkelerde “faili” dışarıda aramak esastır. 

Beşinci kol, emperyalizm... 

Dış düşmanlar, satılık hainler v.s... 

Bütün bu söylem sonunda aynı adrese çıkar ve “içerdeki sistemin ve yönetimin niteliğini” gözlerden saklar. 

“Mevcut sistemin rezaletini” ve “ulusal yönetimin beceriksizliğini” pas geçerek, “dış ve iç düşmanlarla” durumu
saklarsınız. 

*** 

Sabahın köründe başladığım haber maratonunda, benim bütün pabuçlarımı fırlatarak protesto etmek istediğim 
hazin habere çok erken saatlerde rastladım.  

“Haber zehirlenmesine” uğramış gibi hissetmemin bir nedeni de, aynı Bingöl’de minik bedeni paramparça olan
Ceylan olayında olduğu gibi bunun da pek kimsenin ilgilenmeyeceği bir haber olmasıydı:  

Tuzla tersanesinde “iş kazası” nedeniyle 128’inci işçi de ölmüştü.  

26 yaşında raf ve boya işleri yapan Halil Daş, 22 Eylül günü Desan Tersanesi’nde boyadığı geminin
güvertesinden ambara düşmüştü.  

Hayat savaşını daha öncelerden kaybetmişti, yaşama savaşını da dün kaybetti.  

Evli ve iki çocuk babasıydı.  

Cenazesinin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek 
üzere memleketi Şanlıurfa’ya götürüldüğünü öğrendim.  

Denizi olmayan Şanlıurfa’dan, tersanelerde iki kuruş para kazabilmek için İstanbullara gelen bir hayat daha 
söndü.  

***  

Biliyorum, tüm gazeteler, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’a fırlatılan pabuçla dolu, hem de çok dolu bir
biçimde çıkacak.  

Tuzla’da ölen 26 yaşındaki Şanlıurfalı Halil Daş’la da kimse ilgilenmeyecek.  

Pabuçları asıl nereye fırlatmak lazım sizce? 
 
Tuzla’da ölen işçinin pabucu   

#gsol div.hbr {;} 
KAYNAK: Mehmet ALTAN mehmetaltan@stargazete.com 
 
Etiketler:  Abdullah Gül , Dominique Strauss-Kahn , Dünya Bankası , IMF , ölüm , tuzla 
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GERGİNLİĞİ ÇÖZMEK HÜKÜMETİN ELİNDEDİR! / Haber Tarihi : 02.10.2009 10:46:42  
 

 

              TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Sn. Mustafa TÜRKEL, seçim öncesi vaadine rağmen yedi yıldır 

“milletvekilliği dokunulmazlığı” sorununu çözmeyi ısrarla reddeden Hükümeti, artık sorumluluğunu üstlenip gereğini

yapmaya, ülkeyi hızla saran gerginliği azaltmaya davet etti. Sn. TÜRKEL’in konuya ilişkin açıklaması şöyle; 

             Türkiye, DTP milletvekillerinin “ifade vermesi” konusuyla, yeni bir siyasi ve toplumsal gerilimin içine 

çekilmektedir. Milletvekilliği dokunulmazlığı sorununu, seçim öncesi vaadine rağmen yedi yıldır çözmeyen AKP 

Hükümeti, bu gün yaşanan bunalımın tek sorumlusudur. 
  
            Parlamento bünyesinde bulunan ve yasama faaliyetiyle hiçbir ilişkisi olmayan soruşturma dosyalarının 

muhatabı olan milletvekillerini korumak amacıyla ertelenen sorun, bu gün tüm ülkeyi çatışmaya ve istikrarsızlığa 

götürebilecek bir krizin anahtarı haline gelmiştir. 
  
            Hükümet, ilkesizliğinin ve “benden olsun, çamurdan olsun” mantığının ceremesini topluma yükleyemez. 
  
            Anayasal haklar, sorumluluklar ve eşitlik ilkesi herkes için geçerlidir. 
  
            Hükümet siyasi irade olarak, kar topağı olmaktan çıkıp çığ tehlikesi haline gelmiş bulunan dokunulmazlık 

konusunu derhal çözmelidir. Hiç kimsenin, kimseden, gönüllülük temelinde Anayasal haklarından vazgeçmesini

istemek ve beklemek hakkı olamaz. 
  
            Gün, siyasi tansiyonu sorumsuz ve fevri beyanlarla arttırıp, öfke tohumlarını yeşertme günü değil, herkes ve 

her kesim için akıl, izan ve toplumsal çıkarlar adına sağduyuyla hareket etme günüdür. 
  
            Bu noktada, asıl sorumluluk Hükümete düşmektedir. Yapması gereken tek iş de milletvekilliği 

dokunulmazlığını düşünce ve siyaset yapma özgürlüğü ilkesi içinde yeniden düzenleyip, “yolsuzluk ve suçların” 

 zırhı olmaktan çıkarmaktır.  
  
            Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
           TEKGIDA – İŞ SENDİKASI 
          GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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ÖNGÖRÜ VE UYARILARIMIZDA YİNE HAKLI ÇIKTIK! / Haber Tarihi : 02.10.2009 
10:44:19  

 

         TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının yürürlüğe 

girişinden itibaren geçen bir yılda, iyileşme bir yana, hak kaybı ve sağlık maliyetinin giderek arttığını belirtmiştir. 

Kanuna tasarı halinde iken etkili ve kararlı bir şekilde direnilememiş olmanın maliyetini şimdi milyonlarca dar gelirli 

ve yoksul insanın çektiğini ifade eden Genel Yönetim Kurulumuz basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı

yapmıştır:               

   AKP Hükümetinin, sosyal güvenlikte reform, çağdaşlaşma, “sağlık ve güvenlik haklarına kolay erişim,
ucuz ve kaliteli hizmet” gibi cilalı sözlerle pazarladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  bir
yılını doldurmuş bulunuyor. 

             Bir yıllık deneyim, öngörü ve uyarılarımızda ne denli haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. 
  
            Devletin en temel sosyal hizmet alanlarını, piyasaya terk etmek zihniyetiyle hazırlanmış olan 
kanun, tam da kurgulandığı neticeyi üretmeye başlamış görünmektedir. 
  
            Büyük bir hızla gelişen özel sağlık sektörü, giderek pahalılaşan hizmetleri nedeniyle dar ve düşük 
gelirli kesimi hızla dışlamıştır. 
  
            Özel sağlık kuruluşları müthiş bir atıl kapasite ve boşa gitmiş yatırımları ile müşteri beklerken,
devlete ait sağlık kuruluşlarına izdihamdan girilememektedir. Öte yandan sosyal güvenlik kurumunun
iflası pahasına, yandaş ve yakınlarını zengin etmek amacıyla özel sağlık kuruluşlarının palazlandırıldığı, 
kamuoyunca gayet net gözlenmektedir. 
  
            En basit tetkik ve ameliyatlar bile aylar sonrasına bırakılarak, insanların sağlıkları kaderlerine
terkedilmiştir. 
  
            Parasız sağlık hizmeti artık hayaldir. Yoksulluk ve açlık seviyesi giderek yükselen toplumda, sağlık 
hizmeti alabilmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Geçerli mantık, “ölen ölür kalan sağlar bizimdir”
olmuştur. 
  
            SSK ilaç fabrikaları tasfiye edilirken söylediklerimiz, “ilacı çok daha pahalı alırsınız” uyarılarına 
kulak tıkayanlar, şimdi ilaç maliyeti arttı diye kronik hastaları bile ölüme terk etmenin yollarını icad
ediyorlar. 

Sayfa 465 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



İHRACATTA VE İTHALATTA REKOR DÜŞÜŞ / Haber Tarihi : 01.10.2009 10:00:37  
 

  
            Bütün bunlar reformsa, reformunuzu başınıza çalın. 
  
            Kanunun yürürlüğe girmesi sırasında hakları pazarlık konusu yapıp, hiç olmazsa birazını aldık diye
avunanlar için de, şimdi muhasebe zamanıdır. 
  
            O gün kararlı olup, direnemeyenlerin faturasını şimdi işçi çekmektedir. 
  
            Daha fazla kayba tahammül yoktur. Toplum giderek sağlığını kaybetmektedir. Devlet, devlet 
olduğunu hatırlayıp sorumluluğunu üstlenmelidir. 
  
            Parasız sağlık herkesin hakkıdır. Herkes bu hakkı için mücadele vermelidir. 
  
            Saygılarımızla. 
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 

İhracat Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak, 7 milyar 833 milyon dolar oldu. 

İthalat da Ağustosta yüzde 34 oranında azalarak, 12 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Ağustosta dış ticaret açığı ise 

yüzde 40,6 oranında azalarak, 8 milyar 205 milyon dolardan 4 milyar 876 milyon dolara geriledi. 2008

Ağustos ayında yüzde 57,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2009 Ağustos ayında yüzde 61,6'ya 

yükseldi. 

Türkiye'nin, yılın sekiz ayındaki (Ocak-Ağustos dönemi) ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde

30,1 gerileyerek 64 milyar 622 milyon dolar, ithalatı da yüzde 39,9 azalarak 87 milyar 574 milyon dolar

oldu.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. 

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,9 azalarak 22
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Hiç bu kadar fakirleşmemiştik! / Haber Tarihi : 30.09.2009  
 

milyar 951 milyon dolara geriledi. 2008 yılının Ocak-Ağustos döneminde yüzde 63,4 olan ihracatın ithalatı 

karşılama oranı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 73,8'e yükseldi. 

Geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 92 milyar 394 milyon dolarlık ihracat, 145 milyar 658 milyon dolarlık

ithalat yapılmıştı. 2008 yılı ilk sekiz ayında dış ticaret açığı 53 milyar 265 milyon dolar, ihracatın ithalatı 

karşılama oranı da yüzde 63,4 olarak gerçekleşmişti. 

 AYLIK AÇIK 

TÜİK'e göre 2009 Ağustos ayında ise ihracat, 2008 yılının aynı ayına göre yüzde 29,1 gerileyerek 7 milyar 

833 milyon dolar, ithalat yüzde 34 azalarak 12 milyar 709 milyon dolar oldu. 

Söz konusu ayda dış ticaret açığı, 2008 yılının aynı ayına oranla yüzde 40,6 azalarak 4 milyar 876 milyon 

dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 61,6 olarak belirlendi. 

Geçen yıl Ağustos ayında, 11 milyar 47 milyon dolarlık ihracat, 19 milyar 251 milyon dolarlık ithalat 

yapılmıştı. Söz konusu ayda dış ticaret açığı 8 milyar 205 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da

yüzde 57,4 olmuştu. 

  

  

  

 
Etiketler:  AYLIK AÇIK , İHRACAT , İTHALATTA REKOR DÜŞÜŞ , TÜİK 

Cumhuriyet 30.09.2009

Türkiye Refah İzleme Anketi’ne göre, ekonomik kriz nedeniyle ailelerin dörtte üçünün gelirleri düştü 

Fatura ödeyemiyorlar 

TEPAV, UNICEF ve Dünya Bankası’nın anketine göre yoksul ailelerin neredeyse tamamı elektrik-gaz-su 
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faturalarını ödeyemez hale geldi. 

Borçlar bini aştı 

Geliri düşen aileler kriz döneminde yüklü borç altına girdi. Yoksul aileler krizle baş edebilmek için çocukların 
gıda tüketimlerini bile kıstı. 

İşsizlik oranı yüksek  

Daha düşük gelir ve daha yüksek işsizlik Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli merkezindeki ailelerin 
çoğunluğunun yaşamlarını etkiledi.  

Ekonomi Servisi - Ekonomik kriz en çok yoksul aileleri vurdu. Daha düşük gelir ve daha yüksek işsizliğin 
yaşandığı Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli merkezinde yaşayan ailelerin çoğunluğu boğazlarından 
bile kısmak zorunda kaldı.  

TEPAV, UNICEF ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve 2 bin 100 aile üzerinde uygulanan 
“Türkiye Refah İzleme Anketi’ne” göre, ailelerin neredeyse dörtte üçü Ekim 2008 ile Haziran 2009 arasında 
gelirlerinin düştüğünü bildirdi. Geliri düşen ailelerin kriz döneminde yüklü borç altına girdiği görülürken 
yoksul ailelerin krizle baş edebilmek için çocukların gıda tüketimlerini de kıstığı dikkat çekti. Ankete göre 
kentlerde yaşayan ailelerin gelirlerindeki düşüşe uyum sağlamak için çeşitli yollara başvurduğu görüldü. 
Öncelikle, aileler daha ucuz gıda ve gıda dışı ürünlere yöneldiler, ancak aynı zamanda gıda tüketiminin 
miktarında da tasarrufa gittiler. Yaygın olarak başvurulan diğer yollar ise sosyal etkinliklere yapılan 
harcamaların kısılması, gıda ürünlerini kendilerinin üretmesi ve ulaşım tercihlerinin değiştirilmesi oldu. 
Anketin gerçekleştirildiği dönemde, katılımcıların üçte biri elektrik-gaz-su faturalarını ödeyemez duruma 
düştü ve yüzde 9’unun en azında geçici süreyle de olsa faturalarını ödeyemediklerinden dolayı bağlantıları 
kesildi. Kentlerde yaşayan yoksul ailelerin çoğu gelirlerini ve giderlerini denkleştirebilmek için komşularından, 
dostlarından, ailelerinden, toplumlarından ve kamu programlarından destek aldıklarını bildirdi.  

Bu gelirle geçinilmez 

  

Özellikle yoksullar ve orta sınıf olmak üzere, aileler geçinebilmek için yüklü bir borçlanma altına girdi ve yeni 
alınan borçlar toplam aylık gelirlerinin yarısına ulaştı. Bazı aileler ile yapılan derinlemesine görüşmeler, bu 
destek ağlarının daralmakta olduğunu gösterdi ve en yoksul aileler yaklaşık beşte birinin her türlü destekten 
yoksun kaldıklarını belirtti. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Zachau, “Özellikle kayıt dışı 
sektörde çalışanlar ve kendi işini yapanlar olmak üzere çalışanların da birçoğu işleri olmasına rağmen 
gelirlerinde düşüş olduğunu bildirdi” dedi. Bu düşüşlerden en fazla yoksulların etkilendiğini ifade eden 
Zachau, bu şehirlerdeki en yoksul aileler arasında, on aileden dokuzunun daha düşük gelirle başa 
çıkabilmenin yolunu bulmak zorunda kaldıklarını bildirdiğini ifade etti. UNICEF Türkiye Daimi Temsilcisi Reza 
Hosseini, “Önemli bulgulardan birisi, yoksul ailelerin ebeveynlerinin neredeyse yarısının çocuklarının 
gıda tüketimlerini kısmak zorunda kaldıklarını bildirmesidir. Bu ekonomik gerilimin yoksul aileler için 
devam edip etmediğini çok yakından takip etmemiz gerekecek” diye konuştu. 

TEPAV Direktörü Güven Sak ise “Anket, krizde etkilenen aileleri desteklemek için uygulanabilecek en 
iyi sosyal politikaların neler olduğu konusunda hükümet, sivil toplum, üniversiteler ve genel 
kamuoyu arasında bir diyalog ihtiyacı bulunduğunu ortaya koymaktadır” yorumunu yaptı. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 
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HUKUK GALİP GELDİ, HAK YERİNİ BULDU! HAVA-İŞ SENDİKASINI KUTLUYOR, 
BAŞARILAR DİLİYORUZ! / Haber Tarihi : 29.09.2009 16:05:08  

 

 
Etiketler belirtilmedi. 

           Hava-iş Sendikası’nı THY Teknik A.Ş. işletmesi için devam eden işkolu tespit davasını 
kazanmış olması nedeniyle kutluyoruz. 

             Hukuki düzenlemeler ve işkolu özellikleri itibarıyla, tersini düşünmek mümkün olmadığı
halde, THY Teknik A.Ş.’de yaratılan bu karmaşanın tek nedeni, yandaş sendikal hareket yaratma
peşindeki siyasetçi ve bürokratlardır. 
  
            İşçilerin aylarca toplu sözleşmesiz kalarak mağdur olmalarını önemsemeyen, sadece 
muhalif sendika olarak gördüğü Hava-iş’i tasfiye için hiçbir hukuki temele dayanmasa bile engel 
çıkarmayı vazife bilen bu anlayış, son derece tehlikeli ve antidemokratik bir yönetim düzeni 
arayışının göstergesidir. 
  
            Ancak, yine hak yerini bulmuş, hukukun üstünlüğüne olan güven ve inancımız
tazelenmiştir. 
  
            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın benzeri bir skandalının mağduru olarak,
hukukun galip geleceği günü sabırla bekliyoruz. 
  
            Hava-iş Sendikası yönetimi ve üyelerini, ortaya koydukları mücadele ve dayanışma ruhu 
nedeniyle bir kez daha tebrik ediyor, sonuna kadar destek verdiğimizi ilan ediyoruz. 
  

            Saygı ile duyurulur. 

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI  

GENEL YÖNETİM KURULU 

  

  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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PASİF İÇİCİLİK NEDİR ?  

Sigaradan çevreye yayılan dumanın içerisinde 4000den fazla kimyasal madde belirlenmiştir. Bu maddelerin

ararasında 40dan fazla kanser yapıcı madde olduğu bilinmektedir. 

Özellikle kapalı ortamlarda içilen bir sigaranın dumanına maruz kalmak, en az sigara içmek kadar zarar 

verebilmektedir. Bu şekilde sigara dumanına maruz kalınmasına pasif içicilik denilmektedir. 

Yanan bir sigaranın dumanı ile sigara içen kişinin soluğu yoluyla yayılan dumanın birleşimi çevresel sigara

dumanı  ÇSD (environmental tobacco smoke  ETS) olarak tanımlanmaktadır. 

  

KİMLER RİSK GRUBUNDADIR? 

ÇSD herkes için zararlıdır. Ancak, anne karnındaki bebekler, küçük bebekler ve çocuklar daha büyük risk

altındadır. Çünkü gelişmekte olan akciğer, beyin gibi organlar zarar görürler. Maalesef 5 yaşın altındaki 

çocukların % 50 - 67'si de en az bir erişkinin sigara içtiği evlerde yaşımaktadır. 

Anne ve bebek arasında hamilelik boyunca bir kan dolaşımı ve bu yolla bir alışveriş vardır. Sigara içen hamile 

kadınlarda bu dolaşım değişir. Uzun dönemde ne gibi sağlık sorunlarına yol açtığı henüz bilinmemekle beraber

bazı çalışmalar hamilelikte sigara içmenin yarık damak-dudak gibi doğum anormalliklerine yol açtığını

göstermiştir. 

Sigara içen annelerin daha az sütü vardır. Sigara içmeyen annelere göre düşük doğum oranı daha fazladır.

Sigara içen anne çocuklarında "Ani Bebek Ölümü Sendromları"na daha sık rastlanır. Bu da 1-12 aylık

bebeklerin en sık ölüm nedenidir.  

Her yaştaki çocukda ÇSD'ye sunuk (maruz) kalmak akciğer işlevlerini bozar. Çocukluk dönemi astımlarının 

sıklığını ve şiddetini artırır. Pasif içicilik; sinüzit, rinit, kistik fibrozis, kronik solunum problemleri rahatsızlıklarını

artırır. 2 yaşın altındaki çocuklarda ÇSD bronşit ve zatürre olasılığını artırır. 

Günde yarım paket veya daha fazla sigara içen anne babaların çocuklarının herhangi bir solunum yolu

hastalığından hastaneye yatma riski 2 kat daha fazladır.  
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ÇSD VE KULAKLAR  

ÇSD hem kulak enfeksiyonlarının sayısını artırır, hem de kulak hastalığının süresini uzatır. Solunan duman 

burun arkasıyla orta kulağı birbirine bağlayan östaki borusunu tahriş eder. Bu da orta kulakta sıvı birikimi ve 

enfeksiyonla kendini gösterir. Çocuklarda duyma kaybının en önemli sebeplerinden biri kulak enfeksiyonudur. 

  

ÇSD VE BEYİN  

Hamilelik ve sonrasında sigara içen annelerin çocukları diğerlerine göre daha çok davranış bozukluğu gösterir. 

Hiperakitvite, okul performansı ve entellektüel kazanımlar da bozulur.  

  

PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ KANSER NEDENİ MİDİR ?  

Pasif içicilik sadece çocuğun gelişimine zarar vermez, aynı zamanda diğer kanser nedeni hava kirletici 

maddelerden 100 kat daha fazla kansere yol açma riski taşır. ÇSD her yıl 3000'den fazla sigara içmeyen kişinin 

akciğer kanserinden ölümüne neden olmaktadır. 

  

NE YAPABİLİRSİNİZ ?  

1. Eğer içiyorsanız, sigarayı bırakın! Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa profesyonel destek alın. 

2. Evinizde sigara içenler varsa, onların bırakmasına yardımcı olun. Bu mümkün değilse, onlardan ve 

ziyaretçilerden evin dışında sigara içmelerini rica edin. 

3. Arabanızda sigara içilmesine izin vermeyin! 

4. Çocuğunuzun okulunda ya da çevresinde sigara içilip içilmediğini kontrol edin. 

  

NEREDEN BAŞLAYALIM ? 

Mark Twain'in hoş bir lafı vardır. "Sigarayı bırakmak çok kolay, ben yüzlerce kez bıraktım!" Disiplinli biri için 

aniden kesmek kolay olabilir, ama çoğu kişi için hiç de kolay değildir. Bir daha sigara içmeme düşüncesi size 

dayanılmaz gelebilir. Bu yüzden önce kendinize sadece bir hafta bırakacağım diye söz verin. İlk dumansız

haftayı başarıyla atlatırsanız bir hafta için daha söz verin ve böylece tamamen bırakıncaya kadar devam edin.

Başetmeniz gereken iki önemli engel var: Nikotin bağımlılığı ve sigara alışkanlığı  

  

BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK  

Tütün, bağımlılığa yol açan nikotin içerir. Eğer aniden bırakırsanız bir takım fiziksel ve fizyolojik etkiler 

hissedeceksiniz. İştah açılması, sinirlilik, anksiete (tedirginlik), depresyon, uykusuzluk gibi etkilerin görülmesi

doğaldır. İlk hafta bu bırakma belirtileri ağır olur. Ama 2. haftadan sonra azalır. Bir ay içinde ise çoğu yok olur.

Yavaş yavaş bırakırsanız bu etkiler daha az şiddetli, ama daha uzun olur. Bu yüzden aniden bırakma önerilir.  
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ALIŞKANLIKTAN KURTULMAK 

Düşünmeden, otomatik olarak sigara yakma ve bir nefes çekme alışkanlığından kurtulmalısınız. Ne zaman 

sigara yakmaya yeltenseniz ne yaptığınız konusunda bilinçli olun. Sonra neden sigara içmek istediğinizi 

düşünün. Bir şeye mi üzüldünüz? Her zaman sigara içtiğiniz mekanda mısınız? Sinirli misiniz? Eğer ne zaman 

ve neden içtiğinizi anlarsanız kendinizi daha iyi kontrol edersiniz.  

  

ÖNERİLER  

1. Arkadaşlarınıza, ailenize kısacası çevrenizdeki herkese sigarayı bıraktığınızı söyleyin. Kendinizi ilk bir-

iki hafta içinde tedirgin hissedebilirsiniz. Ama bunlar geçicidir. Herkesten yardım ve anlayış beklediğinizi

iletin. 

2. Kendinizi meşgul edin ve sigara içme fikrini kafanızdan uzak tutun. Spor yapabilirsiniz, hobilerinizi 

geliştirebilirsiniz. Sigara içmeyen arkadaşlarınızı ziyaret edin. Sigara içilen yerlerden (kokteyl, telefon

konuşmaları, televizyon seyretme) kaçının. 

3. Bağımlılıktan kurtulursanız bir daha asla sigara içmeyin. Küçük bir nefes bile! Bir çok kişinin sosyal 

olmak için tek tek içtikleri sigara ile bağımlı olduklarını unutmayın! 

4. Sigara içeceğinize şunları deneyin: Sigaralarınızın her zaman durduğu yere bir paket çiklet koyun,

Sigara içmek istediğiniz zaman bir bardak su için. Spora başlayın. Böylece tedirginliğiniz azalır ve 

alabileceğiniz kalorileri de yakarsınız. 

5. Sigaralarınızı her zaman bulamayacağınız yerlere saklayın. 

6. Karton alıyorsanız onun yerine paket alın. 

7. Tatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçının.Düşük kalorili beslenin. Sigara bırakanlarda kilo alma sorun olabilir. 

  

  

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?  

1. ABD'de her yıl 340 bin kişi tütüne bağlı hastalıklardan ölmektedir. 

2. Sigara içen ve yaşamları boyunca da içmeye devam eden gençlerin yarısı tütün nedeni ile öleceklerdir. 

3. Sigara içen annelerin doğacak çocukları da zarar görür. Düşük, düşük doğum ağırlığı, hamilelik

komplikasyonları, bebeklik ve çocukluk dönemleri sağlık sorunları riski vardır. 

4. Sigara tüm kanser türlerinin %30'nun, akciğer kanserlerinin ise % 80-90?ının nedenidir. Erkeklerde en 

sık ölüm nedeni olan kanser türü akciğer kanseridir. Kadınlarda en sık neden meme kanseri iken son 

yıllarda akciğer kanseri en sık ölüm nedeni haline gelmiştir. 

5. Sigara içenlerin, içmeyenlere göre kalp krizinden ölme olasılığı iki kat, ani kalp durması riski üç kat daha
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DİNÇER SENDİKALARI BİTİRİYOR! / Haber Tarihi : 29.09.2009 11:28:29  
 

fazladır. 

6. Pipo ve sigara içenlerde, içmeyenlere göre ağız ve yemek borusu kanserleri beş kat daha fazladır. 

7. Sigara, ses kaybına yol açar ve ölümünüze neden olabilecek gırtlak kanserinin başlıca sebebidir. 

8. Sigara içenler içmeyenlere göre; zatürre, soğuk algınlığı, bronşit, sinüzit gibi hastalıklara daha kolay

yakalanır ve daha zor iyileşirler. 

9. Sigara içenlerle çalışan veya yaşayan pasif içici durumundaki sigara içmeyen kişiler de yukarıdaki

risklerle karşı karşıyadır. Çocuklarda bu durum daha belirgindir. 

  

  

Kaynak: ME & Dİ Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Merkezi 

 
Etiketler:  ALIŞKANLIK , PASİF İÇİCİ , SİGARA 

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’i nerelerden tanıyoruz?   
 
Taa Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden... Marmara Üniversitesi’nde profesörken
Erdoğan’a danışmanlık yapıyordu. Erdoğan’la birlikte Ankara’ya taşındı.  
 
Başbakan’ın müsteşarı oldu... Orada başına gelmedik kalmadı. İntihalciliği (bilim hırsızlığı) ortaya çıktı. YÖK
profesörlüğünü geri aldı. 1995 yılında yazdığı makalenin ortaya çıkması ile birden ünlendi! Dini ağırlığı olan 
konferansta sunduğu makalesinde, Türkiye’nin o zamandan bugüne yaşadığı gelişmelerin yol haritasını 
çiziyordu! Hakkını teslim etmeli: Bugünü o zamandan gördü.  
 
Uluslararası durumun, Türkiye Cumhuriyeti’nin İslamileşmesi için çok uygun ortam yarattığını, yerel kültürün 
İslam olduğunu vb. yazıyordu. “Müsteşarken” bu doğrultuda çalıştı hep! Bir ara ortaya “Türkiye büyük bir obez
devlet” sözüyle çıktı! Gazeteler üzerine atladı haberin! Efendim, devletimizde memur vb. sayısı görülmemiş 
çokluktaymış. Devlet şişmiş. Hazırladıkları (temel) yasa tasarısı ile devleti küçülteceklermiş... Mahalli yönetimlere
öncülük vereceklermiş... Bu sözleri dile getirirken henüz Ankara’da yeniydiler ve merkez yönetimin bütününe
sahip değillerdi.  
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O zaman devlet obezse şimdi obezin de obezi oldu! Kimse Dinçer’e “Obez devlet ne oldu” diye sormuyor! *** 
AKP iktidarı, karşısında “sorun çıkartan” kim ve ne varsa hemen “halletme” konumuna geçiyor ya! Devlet
gücüyle, olmadı yasayla! Şimdi sıra işçilerde! İşçiler arada sırada “dayılanıyor”lar! Grev yaparız falan diyorlar!
Memur sendikaları meydan okuyor; hükümete kafa tutuyor, pazarlık yapıyorlar...  
 
Olacak iş mi!  
 
Tabii, işçileri ve sendikalarını “halletme” işini Ömer Dinçer üstlendi. Bakan, sendikaları bitirecek bir yasa tasarısı 
hazırladı! Zaten üye sayısı ve parası azalan sendikaları tamamen devre dışı bırakacak, işçileri iktidarın ve
patronların insafına terk edecek yasa tasarısının omurgası: Sendika üye aidatları otomatik olarak kesilmeyecek, 
sendikalar bizzat işçilerden aidatı isteyecek, yani elden toplayacak! Hak-İş bile isyanda!  
 
Bakan ayrıca sendikaların üye sayılarını durmadan güncelleyecek bir sistem kuruyor, böylece sendikaların
toplusözleşme yetkilerinin düşürülmesi için de zemin hazırlanıyor! AKP hükümeti “Ülkemizin demokratikleşme
şampiyonuydu! Dinçer’in işçilere ve sendikalarına karşı bu “demokratikleşme açılımı”, şüphesiz ki yandaşları 
tarafından alkış toplayacaktır.  
 
Aslında yasanın nasıl sendika ağalarına karşı özellikler taşıdığı (maaşları en yüksek devlet memuru maaşının iki 
katını geçemeyecekmiş!) üzerine epey yazı okumayı bekleyelim! AKP iktidarının bu “demokrat” yüzünü çok iyi
biliyoruz! Sendikalar, işçiler, 1963’te Ecevit’in devrim niteliğindeki Çalışma Yasası ile en geniş hakları elde 
etmişlerdi! O tarihler, 27 Mayıs’ın getirdiği geniş özgürlüklerin yaşandığı zamanlardı!  
 
Yeni liberalizm rüzgârı küresel çerçevede sosyal hak ve özgürlükleri bir bir yok etmek için çok çalıştı! Şimdi AKP 
bu yolda daha sert adımlarla ilerliyor!  
 
AKP yasal hakların düşmanı! Diyor ki:  
 
Yasal hak ne demek! Mücadele ne demek! Grev ne demek! Benimle pazarlık ne demek? Ben neyi ne kadar
istersem onu alacaksın. Ne zaman istersem o zaman alacaksın! AKP sadaka toplumu yaratan bir iktidar kurdu! 
Çalışanları yolacak, yontacak, yoksullaştıracak... Sonra da seçim zamanları oy avcılığı için sadaka dağıtacak... 
Bazen yarım altına el bastıracak Kuran gibi... Buzdolabı, çamaşır makinesi gönderecek suyu bile olmayan evlere, 
Tunceli’de olduğu gibi... Cemaatleri yoksulların üzerine salacak.. kömür mömür... AKP, çalışanı kimliksizleştiriyor,
kemiksizleştiriyor, yalnızlaştırıyor, uşaklaştırmak istiyor... Ömer Dinçer, “siyasal İslami kültür”ün gereğini yapıyor! 
 
obursali@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler:  AKP İKTİDARI , ÇALIŞMA BAKANI , ERDOĞAN , ÖMER DİNÇER , YOKSUL 
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REFORMDA TÜRK-İŞ&acute;İN AKLI BAŞINA DAHA YENİ GELEBİLDİ / Haber Tarihi : 
29.09.2009 11:29:12  

 

25 Eylül günü ajanslardan "Türk-Iş 'Sosyal Güvenlik Reformu'nun Bir Yılını Değerlendirdi" başlıklı haber düştü. 
Bunu, bizim bu perşembe günü (1 Ekim 2009) Ortaköy Princess Otel'de gerçekleştireceğimiz "Sosyal Güvenlik
Reformu"nun birinci yılı değerlendirmesi konulu panelden önce yayınlanmışlar. (Perşembe günkü panele 
Hürriyet'ten hocam Şükrü Kızılot, Posta'dan dostum Ekrem Sarısu, Star'dan kadim kardeşim Resul Kurt, 
Sözcü'den Şevket Tezel konuşmacı olarak katılacaklar.) 

 UYAN TÜRK-İŞ SABAH OLDU... Ben, reform TBMM'ye gelmeden önce, "Bu reform bize söylenen iki amaç olan,
'işçi, memur, esnaf arasında haklar ve borçlar anlamında NORM ve STANDART getirmiyor', 'SGK'nın açıklarını 
azaltmıyor, aksine emekli aylıklarını düşürürken, sağlık harcamalarını tavan yaptıracağından, açıkları artırıyor,
zıplatıyor" derken ve bu gerçekler karşısında hükümet ile bakanlık sessiz kalırken, arka bahçecilik yapıp 
(üstünüze vazife olmadığı halde) yalanlıyordunuz. 

Şimdi ne değişti de düne kadar kraldan çok kralcı olup savunduğunuz reformu kötülüyorsunuz? işte bu Türk-Iş, 
"Sosyal Güvenlik Reformu"nun birinci yılını değerlendiren bir rapor hazırlamış. Rapora göre, "Sosyal Güvenlik 
Sistemi'nin sorunlarını çözeceği iddiası ile uygulamaya konulan düzenlemeler, sigortalı işçilerin yeni sorunlar
yaşamasına neden olmuş, sistemin sorunlarının çözüleceğine ilişkin hiçbir işaret vermemiş, hatta Türk-Iş giderek
büyüyen açıklarla sigortalıların haklarının daha da kısılacağından, çok daha vahimi giderek sistemin 
duraksayacağından" endişe duymaktaymış. 

Tartışma yaratmıştı 
  
1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren reform, eşitlik ilkesini ve sağlığa bakışı nedeniyle eleştiriye uğramıştı. 

Vah Türk-Iş vah, bunları yeni mi anladınız?  

Sosyal Güvenlik Reformu kötü geliyor, işçi haklarını buduyor, emekli aylıklarını düşürüyor diye konuştuğumda,
işçilerinize gönderdiğiniz bilgi notları ve açıklamalarınızda "Ali Tezel yalan söylüyor" diyordunuz. Şimdi uyandınız 
mı, yoksa işçilerinizin uyanmasından ve sizlerin 'arka bahçeci' olduğunuzu anlamasından mı korkuyorsunuz?
REFORMU ŞİMDİ KÖTÜLÜYORSUNUZ Reformun, Anayasa Mahkemesi'nden döndürülmesinden sonra Çalışma 
Bakanlığı'nın IMF'cilerin talimatı ve yönlendirmesi ile hazırladığı taslak konusunda ben olumsuz yazılar yazdıkça,
işçilere gelen kötü uygulamaları açıkladıkça, yarı bulacak 2008'de Sosyal Güvenlik Sistemî'ne 35 milyar lira 
gerçekleşen transfer tutarı, bu yılın temmuz ayına kadar 30 milyar 923 milyon liraya ulaştı. Ayrıca sisteme 
aktarılacak kaynağın yıl sonunda 52 milyar lirayı aşacağı kaydedilmiş. Prim gelirlerinin emekli aylığı ve sağlık 
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giderlerini karşılama oranının geçen yıl yüzde 64.6 iken Temmuz 2009'da bu oranın yüzde 54.5'e gerilediği 
belirtilmiş. bana demedik laf bırakmadınız. 

Üstelik ağzımdan hiç çıkmadığı halde "Ali Tezel, Türk-Iş'e küfrediyor" diyormuşsunuz. 

Siz asıl üyelerinize ve milleti uyandıran Ali Tezel'e küfrediyorsunuz, ama olayı bu şekilde yansıtmayla tolere 
edebileceğinizi zannediyorsunuz. Hatta daha da ileriye gidip, Nisan 2008'de bazı sivil toplum kuruluşları ile
konfederasyonların (mesela DlSK'in) toplantıyı terk edip, "işçi ve çalışanlar ile emeklilerin haklarını geriye
götüren bu tasarıya destek vermiyoruz, uzlaşmıyoruz" dediği saatlerde, Çalışma Bakanlığı'nın önüne zamanın
Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile çıkıp, uzlaştık diyen sizdiniz. 

Şimdi uzlaştık dediğiniz reformu mu kötülüyorsunuz?  

SİZ DAHA 'ENDİŞE' AŞAMASINA YENİ GELDİNİZ  

Bakın Türk-iş reformu nasıl değerlendirmiş Rapora göre; ? Bir yıllık uygulamanın, sosyal güvenlik sisteminde 
finansman, kapsam, hak ve yükümlülüklerde birliktelik ve kurumsal yapı konularındaki sorunları çözüme
kavuşturmadığı, aksine sigortalıların yeni sorunlar yaşamasına neden olduğu görüşüne yer verilmiş ve bir yıllık 
uygulama sonuçlarının "çok olumsuz bir tabloyu ortaya koyduğu" ifade edilmiş. ? 2008 yılında Sosyal Güvenlik
Sistemi'ne 35 milyar lira olarak gerçekleşen transfer tutarının, bu yılın temmuz ayına kadar 30 milyar 923 milyon
liraya ulaştığı, yıl sonuna kadar yapılacak transfer tutarının 52 milyar lirayı aşacağı belirtilmiş. I Prim gelirlerinin
emekli aylığı ve sağlık giderlerini karşılama oranının geçen yıl yüzde 64.6 düzeyinde olduğu anımsatılan raporda,
2009 Temmuz ayı itibarıyla bu oranın yüzde 54.5'e gerilediği açıklanmış. 

Geçen yıl 741 lira olan en düşük kamu görevlisi emekli aylığının, 2009'da yıllık yüzde 9.3 artırılarak 810 liraya
yükseltildiğine dikkat çekilen raporda, 2008'de 576 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığının yıllık yüzde 4.4 
artırılarak 601 liraya, BAĞKUR emekli aylığının ise yüzde 5.7 artırılarak 445 liradan 471 liraya yükseltildiği
belirtilerek NORM ve STANDART gelmediği kabul edilmiş. 

Hatta, "...işçi ve kendi adına çalışan esnaf ve çiftçi emeklisine refahtan pay verilmemesi, onların yaşam 
koşullarının iyileştirilmemesi, sosyal devlet anlayışı ile örtüşmemektedir" diyerek, reform SSK emeklilerinin ve 
Bağ-Kur emeklilerinin ülkenin kalkınmasından pay almasını engelliyor görüşümü desteklemiş. 

Yıl sonunda SGK'nın sağlık giderinin 52 milyar lirayı aşacağının tahmin edildiği vurgulanan raporda, 2009 bütçe
rakamlarının çok üstünde gerçekleşecek sağlık giderlerini azaltmak için "sigortalıların cepten ödemesi gereken
paranın artacağı" endişesi duyulduğu kaydedilmiş. 

Güldürme beni Türk-iş.  

Ne endişesinden bahsediyorsun. 1 Ekim'de muayene paraları zamlandı, 1 Ocak'ta Global Bütçe ile milletin
cebine gidilecek. Sen daha endişe mi ediyorsun;  
 
Türk-iş cebe giren elden haberin olmadı mı hâlâ? 

Kaynak: Habertürk Gazetesi 

 
  

 
Etiketler:  ALİ TEZEL , BAG-KUR , REFORM , SGK , SOSYAL GÜVENLİK REFORMU , TBMM , TÜRK-İŞ 
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KOŞULLAR DAHA DA KÖTÜLEŞTİ / Haber Tarihi : 29.09.2009 11:22:18  
 

AKP Hükümeti tarafından Sosyal Güvenlik Reformu olarak sunulan ve sağlık, sigorta, emeklilik gibi alanlarda 
gerçekleştirilen değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından bir yıl geçti. Bu bir yılda neler değişti? Halkın 
hayatını kolaylaştıran düzenlemeler var mı? Yoksa yaşam daha mı zorlaştı?  
Bu soruların yanıtlarını Türk-İş hazırladığı rapor ile kamuoyuna duyurdu.  
Türk-İş, 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu’nun bir yılını değerlendirdiği raporda, bir yıllık 
uygulamanın, sosyal güvenlik sisteminde finansman, kapsam, hak ve yükümlülüklerde birliktelik ve kurumsal 
yapı konularındaki sorunları çözüme kavuşturmadığını; aksine, sigortalıların yeni sorunlar yaşamasına neden 
olduğunu bildirdi. Raporda bir yıllık uygulama sonuçlarının “çok olumsuz bir tabloyu ortaya koyduğu” belirtildi. 
Küresel krizin etkisinin yoğun yaşandığı 2008’de sistemin 1.90 olan aktif/pasif dengesinin, 2009’da 1.82’ye kadar 
düştüğü ifade edilen raporda, 2008’in Ocak-Temmuz döneminde 15 milyar 937 milyon lira olan finansman 
açığının, 2009’un aynı döneminde 16 milyar 766 milyon liraya yükseldiğine dikkat çekildi. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 20 Mayıs 2006’da yürürlüğe girmesiyle üç sosyal güvenlik kurumunun tek 
çatı altında toplandığı anımsatılan raporda, buna karşın özerk yönetim yapısı oluşturulmadığı için kurumsal yapı 
sorunlarının devam ettiği kaydedildi.  
Raporda, “SGK’nın kurulduğu 2006’dan bugüne kadar aynı siyasi parti iktidarda olmasına karşın son 2.5 yıl içinde 
5 kez kurum başkanı değiştirilmiştir. Çok sayıda üst yöneticinin de sıklıkla değiştirildiği göz önüne alınırsa, 
kurumun yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu, kaynaklarının en uygun şekilde kullanıldığını söylemek 
zordur” denildi.  
TEDAVİDE KALİTEYE ULAŞILAMADI 
Genel Sağlık Sigortası’nın ülkede yaşayan herkesi kapsaması ve sigortalının sağlık hizmetine ulaşmasını 
kolaylaştırmasının olumlu değerlendirildiği raporda, ancak bir yıllık uygulamada kurumun sağlık giderlerinin 
önemli ölçüde artmasına karşın, tedavi hizmetlerinde amaçlanan hizmet kalitesine ulaşılamadığı kaydedildi.  
Yıl sonunda kurumun sağlık giderinin 35 milyar lirayı aşacağının tahmin edildiği vurgulanan raporda, 2009 bütçe 
rakamlarının çok üstünde gerçekleşecek sağlık giderlerini azaltmak için “sigortalıların cepten ödemesi gereken 
paranın artacağı” endişesi duyulduğu belirtildi. 
Raporda, sigortalıların ödedikleri primlerin dışında cepten ödeme yaparak sağlık hizmetlerine ulaşmalarının, 
düşük gelir grubundaki çok sayıda kişinin yeteri kadar sağlık hizmetinden yararlanmasını engellediğine dikkat 
çekildi. 
İŞÇİNİN PRİM YÜKÜ ARTTI 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanmasıyla işçilerin prim yüklerinin arttığı belirtilen 
raporda, kamuda çalışan işçilere 6772 sayılı Kanun gereği ödenen ikramiyelerden prim kesilmeye başlandığı 
anımsatıldı. Raporda, asıl ücretlerin dışında, ikramiye ve benzer niteliklerde ödemelerin yapıldığı aylarda, prime 
esas kazancı aşan ödemelerin, takip eden iki ayda prime tabi tutulmasının, uygulanması güçlükle yürütülen ve 
işçilere prim yükü getiren diğer bir düzenleme olduğu ifade edildi. 
SİSTEM DAHA DA DURAKSAYACAK 
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Raporda şu ifadelere yer verildi: “Sosyal güvenlik sisteminin sorunlarını çözeceği iddiası ile uygulanan 
düzenlemeler, sigortalı işçilerin yeni sorunlar yaşamasına neden olmuş, sistemin sorunlarının çözüleceğine ilişkin 
hiçbir işaret vermemiştir. Aksine, bir yıllık uygulamanın sonuçları, sistemin aktüeryal dengesinin daha da 
bozulacağına ve açıklarının daha da büyüyeceğine işaret etmektedir. Türk-İş, giderek büyüyen açıklarla 
sigortalıların haklarının daha da kısılacağından, çok daha vahimi giderek sistemin duraksayacağından endişe 
duymaktadır. Türk-İş, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına uyan, tüm taraflarla uzlaşılarak özerk yönetim 
yapısına sahip, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi kurulabileceğine inanmakta ve bunu istemektedir.”  
 
  

İŞ KAZASI GEÇİREN AÇ KALIYOR 
Türk-İş’in hazırladığı raporda, 1 Ekim 2008’den itibaren 18 yaşını dolduran okumayan, çalışmayan ve evlenmemiş 
kız çocuklarının sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile ferdi sayılmaması, işçilere verilen istirahat raporları, 
özel sektörde mevsimlik ve kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları konularındaki uygulamaların da yeni sorunlara 
yol açtığı belirtildi. 
Yeni uygulama ile iş kazaları ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 25 veya daha yukarı 
oranda kaybedenlere bağlanan gelirlerde önceki sistemde uygulanan alt sınır uygulamasının kaldırıldığına işaret 
edilen raporda, 1 Ekim 2008’den önce bu durumdakilere 485 liranın altında gelir bağlanmazken alt sınır 
uygulamasının kaldırılmasıyla bu miktarın 121 liraya kadar gerilediği dile getirildi. Raporda, “Geçirdikleri iş kazası 
sonucu oluşan sakatlıkları nedeniyle işten çıkartılan ve yeni bir iş bulma şansı imkansız olan bu durumdaki 
sigortalı işçiler açlığa mahkum edilmiştir” denildi. 
 
  

HARCANAN PARA ARTTI YARARLANAN KESİM AZALDI 
Raporda, kurumun finansman açığının aynı hızla büyüyeceği varsayılırsa yıl sonuna kadar açığın boyutunun 30 
milyar liraya ulaşacağı kaydedildi. 
Raporda, geçen yıl sisteme 35 milyar lira olarak gerçekleşen transfer tutarının, bu yılın temmuz ayına kadar 30 
milyar 923 milyon liraya ulaştığı, yıl sonuna kadar yapılacak transfer tutarının 52 milyar lirayı aşacağının tahmin 
edildiği belirtildi.  
Prim gelirlerinin emekli aylığı ve sağlık giderlerini karşılama oranının geçen yıl yüzde 64.6 düzeyinde olduğu 
hatırlatılan raporda, 2009 Temmuz ayı itibariyle bu oranın yüzde 54.5’e gerilediği belirtildi. Raporda, şu görüşlere
yer verildi: “Giderek prim gelirlerinin söz konusu giderleri karşılama oranının daha da düşebileceğinden endişe 
duyulmaktadır. Bir yıllık uygulamanın kurum finansmanı açısından ortaya koyduğu bu tablo, kayıt dışı 
çalıştırmanın ve işsizliğin kabul edilir düzeyde çözüme kavuşturularak kurumun aktif-pasif dengesi 
sağlanmadıkça, finansman yapısının düzeltilmesinin mümkün olmayacağına ilişkin Türk-İş’in görüşünü haklı 
çıkarmaktadır. Bir yıllık uygulama, sistemin finansman sorununun çözüme kavuşmadığı sonucunu ortaya 
koyduğu gibi kapsam sorununun da çözüme kavuşamadığı işaretini vermiştir. Sosyal güvenlik sistemimizin 
kapsamı dışında olan nüfus 2007’de genel nüfusun yüzde 17’si olarak hesaplanırken, 2008 ve 2009’da bu oran 
yüzde 19’a yükselmiştir.” Raporda, sosyal güvenlik sisteminde “reform” olarak adlandırılan projenin dördüncü 
ayağı olan Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler Kanunu’nun bugüne kadar yasalaştırılmaması da eleştirildi. 
 
  

EMEKLİLERE SEFALET DAYATILIYOR 
Türk-İş’in raporunda, yeniden yapılandırılan sistemin hak ve yükümlülüklerde de birliktelik sağlamadığı ifade 
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İŞKOLU DAVASINI HAVA-İŞ KAZANDI / Haber Tarihi : 29.09.2009 11:01:43  
 

AĞUSTOS 2009 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI / Haber Tarihi : 28.09.2009 16:14:34  
 

edildi. 
Geçen yıl 741 lira olan en düşük kamu görevlisi emekli aylığının, 2009’da yıllık yüzde 9.3 artırılarak 810 liraya 
yükseltildiğine dikkat çekilen raporda, 2008’de 576 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığının yıllık yüzde 4.4 
artırılarak 601 liraya, Bağ-Kur emekli aylığının ise yüzde 5.7 artırılarak 445 liradan 471 liraya yükseltildiği 
belirtildi.Raporda, “Hiç kuşkusuz kamu görevlilerine verilen en düşük emekli aylığı da ülke şartlarına göre çok 
azdır. Ancak işçi ve kendi adına çalışan esnaf ve çiftçi emeklisine refahtan pay verilmemesi, onların yaşam 
koşullarının iyileştirilmemesi, sosyal devlet anlayışı ile örtüşmemektedir” denildi. Raporda, benzer ayrıcalıkların 
emekli aylıklarının hesaplanmasında ve diğer bazı haklarda da devam ettiğine yer verildi.  
(İstanbul/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  AKP , İŞÇİNİN PRİM YÜKÜ ARTTI , SİGORTA , SİSTEM DAHA DA DURAKSAYACAK , TÜRK-İŞ 

TEKNİK AŞ İşkolu davasını Hava-İş kazandı Mahkeme, THY Teknik AŞ'nin taşımacılık değil 
metal işkolunda olduğuna hükmetti. Böylelikle Hava-İş Sendikası toplu sözleşme 
yapabilecek.  

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

RAMAZAN ‘BOŞ MUTFAĞA’ GELDİ.  

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 741.- TL, YOKSULLUK SINIRI 2.413.- TL  
MUTFAK HARCAMASI AYLIK YÜZDE 0,36 ve ORTALAMA YILLIK YÜZDE 5,49 ORANINDA ARTTI.  
  
BAZI MARKETLERDEKİ ‘RAMAZAN KAMPANYALARI’ FİYAT ARTIŞINI DENGELEDİ.  
  
Çalışanların mutfak harcaması bazı marketlerde “ramazan ayı” öncesi uygulanan kampanya ve promosyon 
etkisiyle fazla değişmedi. Ancak elde edilen gelirin yetersizliği nedeniyle gıda harcamalarında bile kısıntıya
gidilmek zorunda kalınması nedeniyle ramazan bir anlamda ‘boş mutfağa” geldi.  
  
Çalışanların geçim koşullarını ortaya koyan önemli bir gösterge olan “TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı”
çalışmasının Ağustos 2009 ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması zorunlu gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 740,90 lira olarak hesaplandı. Gıda ile birlikte yapılması 
zorunlu olan kira, yakacak, elektrik, su gibi konut, ulaşım, giyim, sağlık, eğitim vb harcamalar da dikkate
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alındığında, insan onuruna yaraşır bir yaşama düzeyi sağlamak yapılması gereken harcama tutarı (yoksulluk 
sınırı) 2.413,35 liraya ulaştı.  
  
Kuşkusuz hesaplanan bu tutar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelirdir. 
Ancak çoğu zaman ailede çalışan sayısı bir kişiyle sınırlı kalmakta ve başkaca bir gelir kaynağı 
sözkonusu olmamaktadır. Elde edilen gelirin yetersiz ve çoğunlukla birden çok hanehalkı bireyinin 
tek gelir kaynağı olması yoksulluk sorununu yakıcı hale getirmektedir. Yaşanan bu toplumsal 
gerçeklik özellikle “ramazan ayı” döneminde “yoksula yardım” politika ve uygulamalarını ön plana 
çıkarmaktadır.  
  
Dört kişilik ailenin sadece beslenebilmesi için yapması gereken harcama tutarı yürürlükteki asgari 
ücretten 195 lira fazladır. Diğer bir ifadeyle asgari ücret dört kişilik ailenin mutfak harcamasına 
sadece 22 gün yetmektedir. Kira, ulaşım, elektrik, su, yakıt ve benzeri diğer zorunlu harcamalar da 
eklendiğinde yapılması gereken harcama tutarı daha da artmakta, aradaki fark açılmaktadır. 
İzlenen gelir politikası ile ücret gelirlerinde yapılan/yapılmaya çalışılan yetersiz artışlar çalışanların 
geçim şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır.  
  
TÜİK ve TÜRK-İŞ gıda endeksi değişiminin yer aldığı grafikten de görüleceği üzere gıda 
fiyatlarındaki yıllık artış hızı son aylarda -her iki endekste de- gerileme göstermektedir. Ancak fiyat 
artışlarında görülen bu eğilimin çalışanlara olumlu etkisi -satın alma gücündeki gerileme ve 
hedeflenen enflasyona endeksli ücret zamları nedeniyle- olmamıştır.  
  
Konfederasyonumuz hesaplamasına temel olan gıda maddelerinin fiyatları doğrudan piyasadan, 
market ve semt pazarları dolaşılarak belirlenmektedir. Yapılan hesaplama sonuçları her ayın son 
haftası açıklanmaktadır. TÜİK tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ise izleyen ayın ilk haftası 
açıklanmakta ve açıklanan bu veriler benzeri çalışmayı yapan kuruluşların temel girdisi olmaktadır. 
Konfederasyonumuz çalışması bu niteliğiyle bağımsız ve tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini 
yansıtan “öncü gösterge” olarak kabul edilmektedir.  
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında Ağustos 2009 ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 
şöyle olmuştur:  
                Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı 
bir önceki aya göre yüzde 0,36 oranında artmıştır.  
  
  
• Gıda enflasyonunda yılın sekiz ayı itibariyle fiyatlarda yüzde 0,17 oranında artış 
gerçekleşmiştir.  
  
• Gıda harcaması tutarındaki artış son oniki ay itibariyle sadece yüzde 1,52 düzeyinde olmuştur.  
  
• Yıllık ortalama artış oranı ise gerilemesini sürdürerek yüzde 5,49 oranında  
  
Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan bazı ürünlerin fiyatlarında 
Ağustos 2009 itibariyle gözlenen değişim ana hatlarıyla şöyle olmuştur:  
                Süt, yoğurt, peynir grubunda; bu ay önemli bir fiyat değişikliği görülmedi. Ancak bazı süt 
ürünlerinde promosyon nedeniyle fiyat indirimi sözkonusuydu.  
  
                Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduğu grupta; et ve tavuk fiyatı (et yüzde 
1,54 ve tavuk yüzde 11,24 oranında) artış gösterirken sakatat fiyatı aynı kaldı. Yumurta fiyatı bu ay 
yüzde 11,11 oranında zamlanarak 20 kuruş olurken, genelde piyasada olan kültür balıklarının fiyatı 
aynı kaldı. Önümüzdeki ayın başında başlayacak yeni sezonda balık fiyatlarının etkisi kuşkusuz 
farklı olacaktır. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, barbunya) fiyatı 
genel olarak değişmezken, sadece kırmızı mercimek fiyatındaki indirim dikkati çekmiştir.  
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                Mevsim şartlarının olumlu etkisi yine meyve-sebze fiyatlarında görülmüş ve mutfak 
harcamasını rahatlatan unsur olmuştur. Ortalama olarak meyve-sebze kilogram fiyatı geçen ay 
2,03 lira olarak iken bu ay 1,85 lira olarak hesaplanmıştır. Bu ay ortalama kilogram fiyatı sebzede 
düşmüş, meyvede ise biraz yükselmiştir. Hesaplamada -her zaman olduğu gibi- pazarda yoğun 
olarak bulunan ve satılan ürünler temel alınmıştır.  
  
                Ekmek, pirinç, un, makarna gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bulgur fiyatındaki artış dışında 
diğer ürünlerin fiyatı aynı kalmıştır. Ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi 300 gramı 1 liradan 
satılmaktadır.  
  
                Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı, zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve margarin 
fiyatı değişmemiştir. Aynı şekilde zeytin (siyah-yeşil) fiyatı aynı kalırken salça, tuz, şeker, bal, 
pekmez, fiyatı da değişmemiştir. Baharatlardan (kimyon, nane, karabiber, vb) nanenin, yağlı 
tohumlardan ise (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb) ceviz ve Antep fıstığının fiyatı artmıştır. Bazı 
çay fiyatlarında artış gözlenmiş, ıhlamur fiyatı ise değişmemiştir.  
  
enisbagdadioglu@ttmail.com 
  
Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan bazı ürünlerin fiyatlarında 
Ağustos 2009 itibariyle gözlenen değişim ana hatlarıyla şöyle olmuştur:  
                Süt, yoğurt, peynir grubunda; bu ay önemli bir fiyat değişikliği görülmedi. Ancak bazı süt 
ürünlerinde promosyon nedeniyle fiyat indirimi sözkonusuydu.  
  
                Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduğu grupta; et ve tavuk fiyatı (et yüzde 
1,54 ve tavuk yüzde 11,24 oranında) artış gösterirken sakatat fiyatı aynı kaldı. Yumurta fiyatı bu ay 
yüzde 11,11 oranında zamlanarak 20 kuruş olurken, genelde piyasada olan kültür balıklarının fiyatı 
aynı kaldı. Önümüzdeki ayın başında başlayacak yeni sezonda balık fiyatlarının etkisi kuşkusuz 
farklı olacaktır. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, barbunya) fiyatı 
genel olarak değişmezken, sadece kırmızı mercimek fiyatındaki indirim dikkati çekmiştir.  
  
                Mevsim şartlarının olumlu etkisi yine meyve-sebze fiyatlarında görülmüş ve mutfak 
harcamasını rahatlatan unsur olmuştur. Ortalama olarak meyve-sebze kilogram fiyatı geçen ay 
2,03 lira olarak iken bu ay 1,85 lira olarak hesaplanmıştır. Bu ay ortalama kilogram fiyatı sebzede 
düşmüş, meyvede ise biraz yükselmiştir. Hesaplamada -her zaman olduğu gibi- pazarda yoğun 
olarak bulunan ve satılan ürünler temel alınmıştır.  
  
                Ekmek, pirinç, un, makarna gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bulgur fiyatındaki artış dışında 
diğer ürünlerin fiyatı aynı kalmıştır. Ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi 300 gramı 1 liradan 
satılmaktadır.  
  
                Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı, zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve margarin 
fiyatı değişmemiştir. Aynı şekilde zeytin (siyah-yeşil) fiyatı aynı kalırken salça, tuz, şeker, bal, 
pekmez, fiyatı da değişmemiştir. Baharatlardan (kimyon, nane, karabiber, vb) nanenin, yağlı 
tohumlardan ise (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb) ceviz ve Antep fıstığının fiyatı artmıştır. Bazı 
çay fiyatlarında artış gözlenmiş, ıhlamur fiyatı ise değişmemiştir.  
  
enisbagdadioglu@ttmail.com 
  
Araştırmada, dört kişilik bir ailenin fizyolojik ihtiyaçları ile tutarlı, yeterli ve dengeli beslenmesini 
sağlamak için gerekli olan kalori sayısı ve bunu karşılayacak besinlerin cins ve miktarı temel
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alınmaktadır. Ankara’da çalışanların yoğun olarak alışveriş yaptıkları market ve semt pazarları ayda 
iki-üç kez dolaşılarak fiyatlar derlenmekte ve yapılması gereken asgari düzeydeki gıda harcaması 
tutarı hesaplanmaktadır.  
  
“Açlık Sınırı” dört kişilik bir ailenin, sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için bir ayda gıda için 
yapması gereken asgari harcama tutarını tanımlamaktadır.  
İnsan onuruna yaraşır düzeyde yaşam sürdürebilmek için gereken harcama tutarı, hiç kuşku yok 
ki, gıda ile sınırlı değildir. Gıda harcaması yanında giyim, konut, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar için 
gerekli tutarın da ayrıca hesaplanması gerekmektedir. “Yoksulluk sınırı” zorunlu ihtiyaçlar için 
yapılması gereken toplam harcama tutarını ifade atmaktadır.  
  
Gıda dışındaki zorunlu harcamaların tutarını ayrıntılı olarak ve tek tek hesaplamak için 
kullanılabilecek, “beslenme kalıbı” benzeri bir bilimsel ve objektif yöntem -maalesef- mevcut 
değildir. Bu tutarın hesaplanmasında, genellikle aile bütçesi yöntemi kullanılmaktadır. Ailelerin 
elde attığı geliri ve temel ihtiyaçları için yaptıkları harcamaları gösteren çalışmalardan 
yararlanılarak bir hesaplama yapılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, ailelerin toplam harcamaları 
içindeki “gıda” payı temel alınarak gıda dışı harcamalara ulaşılmaktadır.  
  
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, aile bütçesine yönelik anket çalışması yapılmaktadır. 
TÜİK, ülke genelinde yaptığı anket ile ailelerin elde attığı geliri ve tüketim harcamalarını 
bulmaktadır. TÜİK’in 2003–2004 Hanehalkı tüketim Harcamaları Anketi’ne göre “gıda 
harcamaları”nın toplam tüketim harcamaları içindeki payı yüzde 30,70 oranındadır.∗ 
  
TÜRK-İŞ çalışması sonucu açıklanan yoksulluk sınırı tutarı, işçinin eline geçmesi gereken ücret 
düzeyi değildir. Bu değerlendirme eksik bir yaklaşımın ifadesidir. Yoksulluk sınırı tutarı, ailenin 
yapması gereken insan onurunun gerektirdiği harcama düzeyidir ve bir bakıma, haneye girmesi 
gereken toplam gelirin alt sınırını ortaya koyan önemli bir göstergedir. Ancak çoğu zaman, ücretli 
çalışan ailenin tek gelir kaynağı olduğundan yoksulluk sınırı tutarı olması gereken ücret düzeyi 
olarak görülmektedir.  
  
TÜRK-İŞ’in bu çalışmasıyla hesaplanan gıda harcama tutarında, aylar ve yıllar itibariyle meydana 
gelen değişimi yansıtan oranları enflasyon verisi olarak değerlendirmek de ihtiyatlı bir yaklaşımı 
gerektirmektedir.  
  
Konfederasyonumuzun yirmibir yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı gıda harcaması 
tutarındaki değişim, bir bakıma TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyatlarındaki değişimin yönünü ortaya 
koyan öncü gösterge niteliğindedir. Nitekim 1988–2007 yıllarını kapsayan dönemdeki TÜİK 
“tüketici fiyatları endeksi”ndeki artış ile birlikte tüketici fiyatları içinde önemli alt harcama grubu 
olan “gıda harcamaları”ndaki yıllık ortalama değişim TÜRK-İŞ’in “gıda harcaması ile 
kıyaslandığında -neredeyse- paralel bir gelişme hemen dikkati çekmektedir. 
  
Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile 
karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır. Aileler, düşük düzeydeki geliriyle beslenme ve 
beslenme dışı harcamaları karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını da dikkate alarak tüketim 
malları arasında tercihte bulunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda 
maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda maddelerini seçmektedir. 
  
Bu durumda olan aileler, büyük bir olasılıkla beslenme dışı harcamalarının (kira, ulaşım, yakıt, 
elektrik ve benzerleri) bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir. 
Sonuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz 
beslenme yapmasına yol açmaktadır.  
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KRİZİ YARATANLARA GÜVEN YOK / Haber Tarihi : 25.09.2009 13:18:04  
 

  
TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı tutarları ile elde edilen gelir arasındaki 
fark, çalışanların içinde bulunduğu geçim sıkıntısının boyutlarını ortaya koyan önemli bir gösterge 
olmaktadır.  
  
 
Etiketler belirtilmedi. 

 G20 Sendika Liderler Zirvesi için Pitsburgh’da bir araya gelen küresel sendikal hareketin temsilcileri, G20 zirvesine 

katılan liderlerle görüşecek. © Sendika temsilcileri ülke liderleriyle yapacakları görüşmelerde, kriz sonrası yeniden 

yapılanma sürecinde krize neden olanlara güvenmediklerini iletecek. 

- G20 zirvesiyle eşzamanlı olarak Pitsburgh’da G20 Sendika Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen küresel sendikal 

hareketin temsilcileri, taleplerini iletmek üzere ülke liderleriyle görüşecek. 

Küresel sendikal hareketin temsilcileri, liderlerle yapacakları görüşmelerde, kriz sonrası yeniden yapılanma sürecinde

krize neden olanlara güvenmediklerini ifade edecek, sosyal adalet, eşitlik, çevreyle barışık kaliteli iş ve daha fazla

sosyal koruma isteyecek. Görüşmelerde, ayrıca ülke liderlerine, G20 zirvesinin bir ‘istihdam zirvesi’ olması gerektiği, 

aksi takdirde iyileşme ihtimalinin kalmayacağı uyarısında bulunulacak. Küresel Sendikal Hareketin Pitsburgh’daki 

G20 zirvesine ilişkin öncelikleri şöyle: 

4 G20, iş konusuyla daha fazla ilgilenmeli, ILO’nun küresel iş paktını uygulamalı. 

4 2010 yılı başlarında metinlerini hazırlamada ILO’nun ana rolü üstleneceği bir G20 çalışma bakanları toplantısı 

düzenlenmeli. Bu toplantıya, başta istihdam olmak üzere iyileşme tartışmalarına katılmak üzere sosyal taraflar da 

davet edilmeli. 

4 Mali reform konusunda kriz öncesi mali istikrarı sağlamada başarısız olanlara güvenilemez, reform sürecinde

şeffaflık sağlanmalı. 

4 Kaynakları ve kapasitesi artırılan IMF’nin yönetimi yeniden şekillenmeli, gelişmekte olan ülkelere yönetimde

oyların en azından yarısı verilmeli. 

4 Vergi yükü dar gelirlilere yüklenmemeli, adaletli toplum oluşturulmalı. Unutulacak bir kâğıt parçasına değil,

sürdürülebilir ekonomik etkinlik için anlamlı bir sözleşmeye ihtiyaç var. Bu sözleşme refahın paylaşıldığı adil bir

toplum modeli için anahtar olan ILO standartlarını esas almalı. 
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BU YASAYLA TÜRKİYE&acute;DE SENDİKACILIK TARİH OLUR! / Haber Tarihi : 
25.09.2009 13:12:03  

 

Verilen sözler tutulmadı 

  

AA’nın haberine göre, sendikal hareketin temsilcileri, G20 Sendika Liderler Zirvesi’nin ilk gününde çeşitli konularda

değerlendirmeler yaptı. İlk gün çalışmalarına Türkiye’den Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay başkanlığındaki 

bir heyet katıldı. 

Değerlendirmelerde, daha önce Londra’da gerçekleştirilen G20 zirvesinde istihdamın ana gündem maddelerinden 

birisi haline gelmesi ve ILO’nun G20 zirvelerinde masada yer almasının sağlanması sendikaların başarısı olarak

gösterildi. Ancak G20 liderlerinin, Londra’da istihdam ve çalışanları ilgilendiren diğer konularda verdikleri sözleri 

tutmak konusunda aynı başarıyı göstermediği kaydedildi. 

Bu arada, sendikacılar, taleplerini iletmek üzere ülke liderleri ve kurum temsilcileriyle çeşitli görüşmeler yapacak. Bu

kapsamda ILO Genel Direktörü Juan Somavia, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Pascal Lamy, Avrupa

Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, IMF Direktörü Dominique Strauss-Kahn, Arjantin Devlet Başkanı Cristina

Fernandez, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Rodriguez Zapatero, Japonya Başbakanı Yukio

Hatoyama ve Avustralya Başbakanı Kevin Rudd ile bir araya gelecek. Sendikacıların ABD Başkanı Barack Obama ve 

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev’le de görüşmesi bekleniyor. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  G20 zirvesi , ILO , IMF , istihdam zirvesi , Jose Manuel Barroso , Sendika Liderler Zirvesi 

 

Çalışma Bakanlığı, sendikacılık düzenini altüst edecek bir taslak hazırladı 
 
Konfederasyonların görüşü alınmadan hazırlanan taslağa göre, sendikaların aidat gelirleri kesilecek. 

Sendika başkanlarının maaşları en yüksek devlet memuru maaşının 2 katını geçemeyecek. Hükümetle 

pazarlığa oturabilen yetkili sendikaların yetkisi iptal edilecek. Düzenlemeler hayata geçerse birkaç sendika 

ayakta kalacak. 

 İktidar olduğu günden bu yana toplumun muhalif kesimlerine tepkisini açıkça gösteren hükümet, şimdi de 

Türkiye’de sendikacılık sistemini baştan aşağı değiştirmek üzere düğmeye bastı. Çalışma Bakanlığı, 

sendikacılıkta yeni bir dönem başlatacak yasal düzenlemelerle ilgili bir taslak hazırladı. Taslakta yer alan 

bazı önemli düzenlemeler de bu ayki Üçlü Danışma Kurulu toplantısında konfederasyon başkanlarına konu

başlıkları slaytlarla anlatıldı. Ancak taslak, istemelerine rağmen konfederasyonlara verilmedi. 
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Düzenlemelerin bu haliyle hayata geçmesi halinde sendikacılık sistemi tarih olacak.  

 

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in 2 Eylül’de gerçekleşen Üçlü Danışma Kurulu toplantısında genel hatlarıyla

konfederasyon başkanlarına açıkladığı yeni taslak çalışması, sendikalarda şok etkisi yarattı. Masada 

bulunan Hak-İş Başkanı Salim Uslu, Bakan Dinçer’e bu girişimle ilgili “Bu yaptığınız sosyal cinayet olur” 

derken, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, “İsyanın sonundayım” dedi.  

 

Sendikaların genel başlıklarla öğrendikleri düzenlemelere tepki göstermesi üzerine Bakan Dinçer’in 

toplantıda net konuştuğu, “Bu düzenlemeler Meclis’e bir paket olarak götürülecek. Herkes konumunu 

korumakta ısrarcı bir tutum içinde olursa, insiyatifi kendimiz ele alırız. Böyle olmamasını temmenni 

ediyorum” dediği öğrenildi.  

 

Türkiye’de çalışan işçilerin % 59.9’u sendikalı  

 

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, Türkiye’de 5 milyon 398 bin 296 işçi 

çalışıyor. Çalışan işçi sayısının yüzde 59.88’i sendikalı. Bir başka deyişle 3 milyon 232 bin 279 işçi bir 

sendikaya bağlı. Türkiye, Tekstil, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) 338 bin 835 

işçiyle en büyük sendika konumunda.  

 

KONFEDERASYONLAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR 

 

Hak-İş: Hükümet bunu yaparsa sosyal cinayet olur 

 

Gelişmeyle ilgili VATAN’a bir değerlendirme yapan Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Salim Uslu, “Bu 

sendikaları çökertecek bir adım. Gelirimizi elimizden alıyor, ’Aidatınızı elden toplayın’ diyor. Bu tüm 

gelirimizin elimizden alınması demek. Hükümet, sendikaların yetki konusunu, sendikal sistemi zayıflatmak 

için kullanıyor. Hükümet, hazırladığını yaparsa sosyal cinayet olur” dedi.  

 

Uslu, şöyle devam etti: “Yetkili sendikayı belirleyecek sendikalı üye sayısını, Ocak’ta açıklayacak. Ocak’ta 

masaya oturabilecek yetkili sendika sayısı 2 ya da 3 tane kalacak. Bu artık sözün bittiği noktadır. 

Sendikalar bitirilecek.” 

 

Disk: AB normlarını beklerken bu düzenleme çıktı  

 

Üçlü Danışma Kurulu toplantısında yer alan ve taslağı slaytlarla izleyen başkanlardan biri olan DİSK 

Başkanı Süleyman Çelebi, tepkisini şöyle dile getirdi: “29 yıldır sendika yasalarını tartışıyoruz. ILO 

normları, AB örnekleri diyerek bize yasaları bu yıl değiştireceğiz, diyerek tartışmayı yıllardır gündemde 

tuttular. Bir ülkenin başbakanı çıkıp Belçika’da biz yasaları değiştirip AB normlarına çıkaracağız diyor. ILO 

normlarına uygun düzenlemelerle ilgili çalışırken, ortayı çıkarılan taslak bu. ‘Üye aidatlarını siz toplayın’ 

diyor. Bu denir ama bunu diyebilen ülkelerin sendikal haklarını da getirirsiniz o zaman.”  

 

Türk-İş: Taslak henüz gelmedi, tartışılması yararsız 

 

Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu’nun ise toplantıda para toplama işinin sendikalara bırakılmasına itiraz 

ettiği, taslağı beklediklerini ve incelemek istediklerini söyledikleri öğrenildi. Gelişmelerle ilgili görüşü sorulan 

Türk-İş Başkanı Kumlu, VATAN’a konuşmak istemedi. Basın danışmanı aracılığıyla VATAN’a bir not 

gönderen Kumlu, taslağın henüz kendilerine gönderilmediğini, taslağın son halini görmedikleri için ayrıntılı 

bir tartışmaya girmek istemediklerini belirterek, “Şu aşamada bu ayrıntılarla konunun tartışılmasında bir 

yarar görmüyorum” notunu iletti. 

Kaynak: Vatan Gazetesi Gülümhan GÜLTEN  
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ÜRETİCİLER TÜCCARIN PENÇESİNDE / Haber Tarihi : 23.09.2009 13:10:20  
 

  

 
Etiketler:  DİSK , KONFEDERASYONLAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR , SENDİKACILIK TARİH OLUR 

 

Hükümetin uygulamaları çiftçileri özellikle de onların büyük kısmını oluşturan küçük üreticileri olumsuz etkiliyor. 
Büyük üreticiler ve tüccarlar ise kârlarını artırıyor. Bu uygulamalardan nasibini alanlar arasında pirinç üreticileri 
de var.  
 
Bafralı çeltik üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak fiyatın 1.4 TL’nin altında olması 
halinde ekonomik olarak bitme noktasına geleceklerini açıkladılar. Üreticiler bu durumun pirinçte dışa bağımlı 
hale gelme anlamına geleceğini de dile getirdiler.  
 
Bafra’nın Karpuzlu köyünde çeltik üreticisi olan Yusuf Şener, son 4 yılda maliyetlerin arttığına dikkatleri çekerek,
TMO tarafından açıklanan rakamlar, verilen desteklerde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Açıklanacak 
rakamın 1.4 liranın üstünde olması gerektiğini dile getiren Şener, aksi durumda gübre, mazot ve işçilik ile ilgili 
borçlarını ödeme noktasında ciddi sıkıntıya düşeceklerini ifade etti.  
 
Bafra Ziraat Odası Başkanı Sait Karagöl ise son yıllarda umduğunu bulamayan çeltik üreticileri ve tarımsal
üreticilerin beklentilerinin karşılanmamasının büyük hayal kırıklığı yaşattığını kaydetti.  
 
MASRAF ARTIYOR FİYAT YERİNDE 
Karagöl, gübre, tohum, zirai ilaç, mazot, elektrik gibi girdi fiyatlarındaki aşırı fiyat artışlarına karşılık, ürün 
fiyatlarının yerinde saydığını ve tarım için eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı.  
 
Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Ak da gerek pirinç ithalatının, gerekse verilen düşük fiyatların her
anlamda Türkiye’yi dışa bağımlı hale getireceğini, çiftçi nüfusunun önemli oranda azalmasına sebep olacağına 
dikkat çekti. Ak, hükümetin oluşacak bu kara tabloyu iyi analiz etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Son birkaç yıl 
içinde dünya standartları üzerinde verim artışı yakalayan 20 bin çeltik üreticisinin ülke ihtiyacının tamamını
karşılamaya talip bir potansiyeli var. Pirinç ithalatı hiç de akıllıca bir iş değil. Bu tablonun, elbette siyasi ve iktisadi
olumsuz etkileri, ne üreticimize ne tüketicimize, ne de ülkemize fayda getirecektir” dedi. 
 
Siyasi iktidarların çeltik üretiminde tarım politikalarını belirlemeleri için üretici birlikleri, TMO ve değirmencilerin 
bir araya gelerek, geleceğe yönelik arz ve talebin dengesini oluşturacak bir sistem oluşturmaları gerektiğine 
işaret eden Ak, “Piyasa istikrarının sağlanması yolunda üretilen ürünün bir anda değil, talebin istediği ölçüde
peyderpey piyasaya sürülebilmesi için üretici birliklerinin ve TMO’nun desteklenmesi gerekmektedir. Çeltik 
ürününün yerli üretimle karşılanması hususunda gerekli şartlar oluşturulmalıdır” diye konuştu. 
 
‘AÇIKLANACAK RAKAMLAR ÖNEMLİ’ 
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Koşuköyü’nde çeltik üreticisi olan Cemalettin Demir ise Bafralı üreticilerin karpuz noktasında zarar ettiklerini, 
ürünlerinin tarlada kaldığını hatırlatarak, TMO’nun açıklayacağı rakamın önemli olduğunu dile getirdi. 
Gerek pirinç ithali, gerekse düşük rakamların üreticilerin ekonomik olarak bitmesi anlamına geldiğini belirten
Demir, “Bu duruma en kısa sürede çözüm bulunmalı. Çiftçinin bitmesi, bizden alacağı olan esnafın da işini 
zorlaştıracaktır” ifadesini kullandı.  
  

Üreticiler örgütlenmeli 
Çeltik üreticilerinin sıkıntılarını değerlendiren Ziraat Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, sorunun tarımda
uygulanan politikalardan kaynaklı genel bir sorun olduğunu belirtti.  
 
ADB’de üretilen pirincin pazar arayışından kaynaklı Türkiye’de ithal pirinç kullanıldığını bildiren Atalık, bu
sebeple Türkiye’de pirinç üreticilerinin sıkıntı yaşadığını kaydetti. Üreticinin pirinci çok düşük fiyattan satmak
zorunda kaldığını söyleyen Atalık, bir başka sorunun ise Türkiye’de üretimin azaltılmak istenmesi olduğunu dile
getirdi. Hükümetin “Çiftçi azalırsa, Türkiye gelişmiş ve sanayisi güçlenmiş bir ülke olacak” mantığıyla hareket 
ettiğini söyleyen Atalık, üreticilerin sorunlarının örgütlenmekten geçtiğini söyledi. Üretici kooperatiflerinin bu
noktada büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Atalık, “Maalesef son dönemde üretici birlikleri AKP 
Hükümeti tarafından karalanmaktadır. Üreticiler bu sebeple örgütlülükten uzaklaşıyor ve tüccarların eline
düşüyor” dedi.  
Fındık üreticileri için de konuşan Atalık, son dönemde artan fındık alım fiyatlarının büyük fındık tüccarlarına ve 
arazi sahiplerinin işine yaradığını bildirdi.  
 
Ezilenin küçük üretici olduğunu söyleyen Atalık, “Küçük üreticinin bekleyebilecek gücü yok. Ürettiğini bir an 
önce elden çıkarmaya çalışıyor” dedi. ABD ve AB’de bile tarımda serbest piyasanın uygulanmadığını söyleyen 
Atalık, Türkiye’de de ürün fiyatını üretici birliklerinin belirlemesi gerektiğini söyledi. Üreticilerin tüccarların eline
düştüğünü bildiren Atalık, çözümün de yine kooperatif örgütlenmesiyle geleceğini açıkladı. FİSKOBİRLİK gibi 
üretici kuruluşlarının son dönemde özerkliğini kaybettiğini ve hükümete bağlı kurumlar haline dönüştüğüne 
açıklık getiren Atalık, çiftçilere yapılan yardımların da bu birlikler üzerinden yapılması gerektiğini söyledi. Atalık,
hükümet kurumları üzerinden yapılan yardımların farklı bir politik kaygı olduğuna dikkat çekti. 
 
TÜCCARIN YÜZÜ GÜLÜYOR 
Pazara ilk indiğinde 3.5 liradan satılan fındığın fiyatı, büyük fındık üreticilerinin ürününü bekletmesiyle 4.7 liraya 
ulaştı.  
 
Giresun Ziraat Odası Başkanı Özer Akbaşlı, eylül ayının piyasalarda fındık fiyatlarının oluşmasında çok önemli bir 
ay olduğunu belirterek, "Çünkü fındığın her yıl ortalama 150 bin tonluk bölümü bu ayda pazara iniyor. Bu
nedenle fındık bu ayda oluşan fiyat üzerinden sezon sonuna kadar piyasada işlem görüyor." dedi. 
 
Hükümetin fındık fiyatının serbest piyasa koşullarında oluşacağı yönünde karar alması üzerine ziraat odaları 
olarak üreticiye fındığını pazara az miktarda indirmeleri konusunda sürekli uyarıda bulunduklarını anlatan 
Akbaşlı, "Üreticiye, Türkiye'nin, 2009 yılı tahmini fındık rekoltesinin 400 bin ton dolayında olduğu söyledik ve bu 
miktardaki fındığın da piyasalar için yeterli olmadığını vurguladık. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO)
deposundaki fındığı, 2009 ürünü fındık satılana kadar piyasaya sürmeyeceğini ifade ettik. Gelinen bu süreçte 15
Ağustos'ta pazara ilk indiğinde 3.5 liradan işlem gören fındık bugün 4.7 liraya kadar yükseldi" dedi. 
 
Fındık Üreticilerinden Adem Turan da 1.5 ton fındığı olduğunu ifade ederek, "Sıkıntıya düşmediğim takdirde
fındığı satmayacağım. Fındığın fiyatı konusunda Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) duruşu
çok önemli. İnşallah piyasaya girer ve fiyatın yükselmesine katkı sağlar" şeklinde konuştu. GİRESUN 

 
Etiketler:  ÇİFTÇİ , HÜKÜMET , TMO , TÜCCAR 
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ÜYELERİMİZİN VE HALKIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUZ! / Haber Tarihi : 
18.09.2009 12:12:09  

 

12 Eylül Darbesi / Haber Tarihi : 24.09.2009 11:43:57  
 

          Sel felaketlerinin ülkenin pek çok yöresini mahvettiği günlerin ardından ve ekonomik kriz ile işsizlik, 
yoksulluk ve açlığın kol gezdiği günler içerisinde; Ramazan Bayramını buruk bir tat alarak geçireceğiz. 

             Ancak, bayramlar kırgınlıkların, acıların ve umutsuzlukların paylaşılarak, sevgiyle ve dostlukla hafifletildiği 
günlerdir. 
  
            Sevgi, kardeşlik ve barış içinde geçmesi temennisiyle başta üyelerimiz olmak üzere, emekçilerin ve 
halkımızın bayramını kutlar, esenlikler dileriz. 
   
                                                                                   TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
                                                                               GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 

12 Eylül 1980 öncesinde sendikaların sınıf hareketi içindeki oluşan etkinliğini ve gücünü 
kırmak için 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu hazırlandı ve dönemin piyasacı...  
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2821 ve 2822 sayılı yasalar nasıl değişiyor?  
Dr. Erkan Aydoğanoğlu 
12 Eylül 1980 öncesinde sendikaların sınıf hareketi içindeki oluşan etkinliğini ve gücünü kırmak için 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hazırlandı ve dönemin piyasacı, 
özelleştirmeci ekonomi politikalarına uygun bir şekilde düzenlenerek, 1983 yılında yürürlüğe girdi. Her iki yasa 
ile amaçlanan, sendikal faaliyetlerin sadece çalışma yaşamı ile sınırlı, az sayıda, her yönden zayıf ve sendikal 
bürokrasinin denetiminde olan bir sendikal yapı oluşturmaktı. Çünkü o dönem kabul edilen 24 Ocak 1980 
Kararları’nın sorunsuz ve engelsiz uygulanabilmesi için sendikaların zayıf ve mecalsiz olması gerekiyordu.  
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, sadece işkolu sendikaları ve üst kademede, sadece konfederasyonların 
kurulacağını öngördü. İşyeri sendikaları ve federasyonlar kurmak, 1980 öncesinin sermaye için ‘acı’ 
deneyimlerinden hareketle yasaklandı. 12 Eylül öncesinde yürürlükte olan 274 sayılı Sendikalar Kanunu, işyeri 
esasına göre örgütlenme konusunda bir sınırlama getirmediği için tek bir işyerindeki işçileri örgütleyen bir 
sendika, işyerinde yetkili sendika olarak toplusözleşme yapabilmekteydi.  
1983 yılında yürürlüğe giren sendikal yasaların işyeri sendikacılığına izin vermemesi ve ülke çapında yüzde 10 
örgütlülük barajı getirmesinin, geçmişte yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldıracağı ve daha güçlü sendikaların 
oluşmasını sağlayacağı gerekçesiyle o dönemdeki sendikacılar tarafından olumlu karşılandı. Ancak o günden bu 
yana geçen süre içinde sendikal örgütlülüğün yüzde 6’lara kadar gerilemesi, mücadeleci birçok sendikanın bu 
sınırlamalar yüzünden yetki alamama tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Üstelik çok sayıda 
işyerinden oluşan işletmelerde, yetki alabilmek için sadece tek bir işyeri değil tüm işletme çapında çoğunluk elde 
etme zorunluluğunun getirilmesi, sendikal örgütlenmeye büyük darbeler vurdu.  
AKP Hükümeti, 12 Eylül ürünü 2821 ve 2822 sayılı kanunları Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
standartlarına uygun hale getirmek iddiasıyla gözden geçirdi ve yeni yasa taslakları hazırlayarak Meclis’e 
gönderdi. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu taslağı ile bazı işkolları birleştirilerek, 28 olan işkolu sayısı 19’a 
indiriliyor. Yeni düzenleme ile bazı işkollarındaki (örneğin ulaşım işkolu) ayrılıklar ortadan kaldırılırken, bazı 
işkolları ilgisiz başka işkolları ile birleştiriliyor.  
Sendikaların işleyişinde bazı yönlerden kolaylıklar getiren (özellikle sendikalara üyelik ve istifalarda noter şartının
kaldırılması gibi) düzenlemeler olmasına rağmen, sendikal hakların kullanılması konusunda 12 Eylül’ün “yasakçı” 
izleri devam ediyor. Örneğin sendikaların en çok yakındığı yüzde 10 işkolu barajı kalksa da yüzde 50 1 işyeri ve 
işletme barajının korunması bu adımı işlevsiz hale getiriyor.  
Yüzde 10 işkolu barajı yerine getirilen düzenleme, bırakalım sendikal özgürlükleri sağlamayı, en az 12 Eylül 
darbecilerinin yasaları kadar kısıtlayıcı. Sadece Ekonomik Sosyal Konsey’de temsil edilen ve en az 80 bin üyeye 
sahip konfederasyonlara bağlı sendikalara TİS imzalama hakkı tanınıyor olması, bu yasakçılığın en somut 
göstergesi. Böylece, denetlenemeyen, çalışma hayatında sürekli rekabete ve çatışmalara yol açan, merkezi olarak 
yönlendirilmesi ve denetim altında tutulması zor mücadeleci sendikalar yerine, daha kolay kontrol altına 
alınabilecek az sayıda sendika ile örgütlü işçi hareketinin denetim altına alınması hedefleniyor.  
Yapılan düzenlemelerle, işçilerin grev hakkının hükümet tarafından “genel sağlık” ve “ulusal güvenlik” gibi son 
derece “esnek” gerekçeler gösterilerek askıya alınabilmesi aynen devam ediyor. Bu anlamda yapılmak istenen 
düzenlemeler, taslağın getirdikleri yasadaki düzenlemeden çok farklı değil. İşçilerin greve çıkması için aşılması 
zorunlu olan uzun prosedürler aynen korunurken, genel grev, dayanışma grevi gibi haklara yönelik yasaklar 
sürüyor.  
Emek ile sermaye arasındaki çıkar çatışması ve mücadelenin en önemli alanlardan birisi olduğu için sendika ve 
toplu pazarlık hakkını hükümet, piyasanın ve sermayenin çıkarlarına ters düşmeyecek şekilde düzenlemek istiyor. 
2821 ve 2822 sayılı yasalarda yapılmak istenen değişiklikleri bu açıdan değerlendirdiğimizde, ‘12 Eylül ruhunun’ 
aradan geçen 29 yıla rağmen hâlâ diri olduğunu söylemek mümkün.  
Sendikaları sisteme böylesine bağımlı hale getiren ve sistemin olumsuzluklarını meşrulaştırmaya zorlayan bir 
düzenlemenin sonucunda sendikacılığın sermayenin ve iktidarın çıkarlarına hizmet etmekten başka hiçbir işlevi 
kalmayacak. Böyle bir ortamda emekçiler ve toplumun sendikalara yönelik güveninin tamamen ortadan kalkması 
ve sendikaların bürokratik birer devlet kurumu haline getirilmesi kaçınılmaz.  
Gerçek anlamda demokratik bir ülkede yaşamanın öncelikli koşulunun örgütlü olmaktan geçtiği bugün 
dünyanın her yerinde kabul görmüş evrensel bir gerçektir. Türkiye’de, çalışma yaşamı başta olmak üzere pek çok 
alanda örgütlenme hakkına yönelik yasal düzenlemeler ve fiili uygulamalardan kaynaklı engeller ortadan 
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kaldırılmamıştır. 12 Eylül’ün ürünü olan Anayasa ve diğer yasaların özünü oluşturan yasakçı, aşırı kuralcı ve 
dışlayıcı özü, örgütlü ve bilinçli bir toplum yaratma çabalarının karşısındaki en büyük engel olmayı 
sürdürmektedir.  
 
  

YASALARIN DEĞİŞMESİNİ İSTEMEYEN SENDİKACILAR DA VAR  
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu: 12 Eylül sermayenin uluslararası güçlerle birlikte o günkü işçi 
sınıfı ve halk hareketine karşı yaptığı faşist bir darbedir. Bu darbenin işçi sınıfının haklarını elinden alan bir 
anlayış için yapıldığını yaşayarak gördük. Türkiye’de 12 Eylül’den sonra değiştirilmeyen; küçük makyajlar dışında, 
tek yasa sendikalar yasasıdır. Bunun amacı belli. Sendikalara ciddi baskılar yapılıyor. Yasaları yıllardır gündeme 
getiriliyor, değiştireceğiz diyorlar ama sonra geri çekiyorlar. Bugün gündeme geldiyse AB’nin baskıları 
sonucunda geldi. Bunu da sürece yayıp taleplerimizi yerine getirmeyecekler. Sermaye ‘Örgütlenme özgürlüğü 
kargaşa yaratır, elimizdeki güçlü sendikaları güçsüzleştirir, kontrolümüz dışında bir sendikal hareket yaratır, 
yabancı sermayeyi kaçırır’ diyor. Avrupa’da işçi sınıfının elindeki haklar alınmaya başlanınca sendikaların 
kıymetleri yavaş yavaş anlaşılır oldu.  
Türkiye’de benzer bir sorunla karşılaşmak istemeyen sermaye, sendikal hareketi uzun vadede tasfiye ettikten 
sonra bu yasaları çıkartacak. Özellikle mücadeleci sendikalara yoğun bir saldırı var. Bunlar ortadan kaldırıldıktan 
sonra, sarı sendikaların eline verip yasaları çıkartacaklar. Biz uzun süredir bunun için mücadele ediyoruz. ILO 
raporunda çıkan sonuçlar Türkiye için yüz kızartıcıdır. ILO nezdinde yasaların lehimize dönüşmesi için 
çabalarımız sürecek. Türkiye’de de mücadelenin birleşmesine gerek var. Ama bu yasalardan beslenen 
sendikaların, yasaların değişmemesi için alttan çalışma yürüttüklerini bile görüyoruz. Sendikacılar bütünsel 
olarak bu olaya bakarlarsa ve kendi çıkarları için değil sınıf çıkarları için hareket ederlerse başarabilirler. 
Sermayede artık bunun önüne geçemiyoruz, biz de en azından kıdem tazminatı alalım diyorlar. Bu oyuna da 
gelmemek gerekiyor.  
ANAYASA DEĞİŞMELİ  
BES Genel Başkanı Osman Biçer: Bizim açımızdan asıl olan, 12 Eylül Anayasası’nın ortadan kaldırılmasıdır. Bu 
anayasa kaldırılmalı ve emekten yana bir anayasa yapılmalıdır. Bu barajlar, sonuçta sendikal örgütlenmeyi 
dinamitleyen bir düzenleme. Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi ve iyileştirilmesi içini asıl olarak 
Anayasa’nın ortadan kaldırılması, darbecilerin yargılanması ve halka hesap vermesi gerekiyor. Demokratik bir 
anayasa oluşturabilirsek, Kürt sorunundan çalışma yaşamına kadar birçok sorunun çözümü de beraberinde 
gelecektir.  
DARBECİLER YARGILANSIN 
Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç: 12 Eylül rejimi Türkiye’ye çok şey kaybettirdi. Yüz binlerce insan işkence 
tezgahından geçti, idamlar oldu, sakat kalanlar oldu ama işçi sınıfına da çok büyük darbe vurdu. Sendikalar 
yasası değiştirilerek 2821 ve 2822 ile işçilerin hakları gasp edildi. Toplusözleşme hakkı, örgütlenme hakkı 
ellerinden alındı. Bugün hâlâ bunun değiştirilmesi için mücadele veriyoruz. AB sürecinde olan Türkiye’nin en çok 
ayak direttiği nokta işçi hakları. Bir değişiklik yapmadıkları gibi yeni çıkartılan yasalarla da var olan hakları gasp 
ediyorlar. 12 Eylül düzenine ve yapanlara işçi sınıfı asla rahmet okumayacaktır. Çünkü en çok zararı işçi sınıfı 
görmüştür. Biz 12 Eylül darbecilerinin yargı önüne çıkmasını istiyoruz. Bunlar yargı önüne çıkmadığı sürece 
darbe yapmak isteyen heveslileri olacak. Bir daha demokrasinin sekteye uğramaması için darbecilerin 
yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. 12 Eylül’e ait ne varsa onların mutlaka değişmesi gerekiyor. Darbeciler 
ülkeye hiçbir şey kazandırmadı, çok şey kaybettirdi.  
Kaynak: Evrensel Gazetesi  
Sultan Özer 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Uluslararası doğrudan yatırımlarda keskin düşüş / Haber Tarihi : 18.09.2009 
12:08:33  

 

 

YASED tarafından tüm dünya ile aynı anda duyurulan rapora göre bu yıl Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan 
yatırım girişleri keskin bir düşüşle 10 milyar dolarda kalacak.  

© UNCTAD’ın 2009 Dünya Yatırım Raporu, tüm dünyayla aynı zamanda YASED Başkanı Piraye Antika ve Genel 
Sekreteri Mustafa Alper tarafından kamuoyuna açıklandı. 

  

Ekonomi Servisi - 2009 Dünya Yatırım Raporu’na göre, bu yılın tamamında Türkiye’ye yönelik uluslararası 
doğrudan yatırım (UDY) girişleri keskin bir düşüşle 10 milyar doların altında kalacak. Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Örgütü UNCTAD tarafından hazırlanan ve Türkiye’de Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED 
tarafından tüm dünya ile eşzamanlı olarak açıklanan rapor, UDY açısından uluslararası finansal krizin etkilerini de 
gözler önüne seriyor.  

2008 verilerini içeren rapora göre: 

* Türkiye çektiği 18 milyar dolarlık UDY ile en çok yatırım çeken ülkeler arasında 20. sırada (2007’de 25. 
sıradaydı) yer aldı. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasındaki sıralamada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 9. sırada 
yer aldı.  

* UDY girişleri 2007’de ulaşılan 22 milyar dolarlık rekor seviyeden yüzde 18 oranında gerilemiş durumda.  

* UDY girişlerinin bu yıl daha keskin bir düşüşle 10 milyar doların da altında kalması bekleniyor. Yılın ilk 7 ayında 
UDY girişleri ancak 4.9 milyar dolara ulaşabildi. Bu geçen yılın yüzde 58 gerisinde.  

* Uluslararası doğrudan yatırım stokları açısından Türkiye 70 milyar dolarlık stoku ile 40. sırada yer alıyor.  

* Geçen yıl Türkiye’de 11.6 milyar dolarlık birleşme ve satın alma operasyonu gerçekleşmişti. YASED bu yıl 5 
milyar doların bir rakam bekliyor. 

* Türkiye, global UDY akışlarından aldığı paya bakıldığında 2008 yılı itibarıyla bu oran geçen yıl ile aynı oranda 
yüzde 1.1 oldu. 171 gelişmekte olan ülke arasında Türkiye’nin UDY payı ise 2007’deki yüzde 4.2’den yüzde 2.9’a 
geriledi.  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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İşçiye önce büyükler kıydı. / Haber Tarihi : 18.09.2009 12:06:32  
 

Sağlıkta katkı payı arttı / Haber Tarihi : 18.09.2009 10:53:58  
 

 

TEPAV’ın araştırmasına göre krizin ilk etkileri küresel ekonomiye daha fazla entegre olan büyük işletmelerde 
hissediliyor daha sonra da istihdam kayıpları küçük işletmeler arasında yayılarak derinleşiyor. 

Ekonomi Servisi - Türk Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), küresel krizle ortaya çıkan işsizlikten 
öncelikle sanayileşmiş batı ve güney bölgelerindeki büyük işletmelerin çalışanlarının etkilendiğini açıkladı.  

TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Sarp Kalkan ile Araştırmacı Ülkem Başdaş’ın hazırladığı “İşletme 
büyüklüğü ve bölgesel farklılıkların kriz döneminde istihdam kayıpları üzerindeki etkileri” başlıklı 
“Politika Notu” yayımlandı. Notta şu bilgilere yer verildi: 

4 Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin hissedilmesiyle birlikte yeni istihdam yaratma kapasitesi 
sınırlandı ve ciddi istihdam kayıpları gözlendi. 

4 2008’in 3. çeyreğine kadar yüzde 10 civarında seyreden işsizlik oranı artmaya başlamış, 2009’un ilk 2 
çeyreğinde sırasıyla yüzde 16.1 ve yüzde 13.6 olarak gerçekleşmiştir. 

4 İşsizlik oranlarına bakıldığında 2. çeyrekteki göreli düzelme iş arayanların sayısındaki azalmadan ve iş bulma 
umudunu kaybedenlerdeki artıştan kaynaklandı. 

4 Krizin ilk etkileri küresel ekonomiye daha fazla entegre olan büyük işletmelerde hissedilirken, daha sonra 
istihdam kayıpları daha küçük işletmeler arasında yayılarak derinleşmekte. 

4 Büyük şirketler değişen koşullara daha hızlı intibak ederken çalışanlarının sayısını öncelikli olarak azalttı. 

4 Krizin değişik büyüklükteki ve bölgelerdeki işletmeler üzerindeki etkileri hem zamanlaması hem de etki 
kanalları açısından farklılaşmakta. İşsizliğin azaltılmasına yönelik tedbirler alınırken bu ve benzeri farklılıkların 
göz önünde bulundurulması gerekiyor. 

4 Öncelikle, politika tasarımı sürecinde krizden daha az etkilenen şirketlerin neden daha az etkilendikleri ayrıntılı 
olarak incelenmesi gerekiyor.  

İkinci olarak da istihdam kazançlarının gözlendiği alanlarda bu kazançların istihdam kayıplarını dengeleyebilmesi 
için politikalar geliştirilmelidir.  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Tezel: İşsizin parasını hüpletiyorlar / Haber Tarihi : 18.09.2009 10:50:10  
 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ'e göre, 
kapsama dahil kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ayakta tedavilerine ilişkin hekim ve diş hekimi 
muayenelerinden birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 lira, ikinci ve üçüncü
basamak resmi sağlık kurumlarında 8 lira, özel sağlık kurumlarında 15 lira katılım payı alınacak. 

 
Kapsama dahil kişilerin ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayeneleri sonucunda reçete
düzenlenmemesi veya reçete edilen ilaçların temini amacıyla eczanelere müracaat edilmemesi durumunda 
birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmayacak. 

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde ise katılım payı 
tutarlarında 3 lira indirim yapılacak. 

Önceki düzenlemede, muayene katılım payları ikinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3, eğitim ve araştırma
hastanelerinde 4, üniversite hastanelerinde 6, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 lira olarak uygulanıyordu. 

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile
hekimi muayenelerinden katılım payı alınmıyordu. 

Kaynak: Cumhuriyet 
  

 
Etiketler:  KATKI PAYI , SAĞLIK , TEDAVİ 

İşsizlik Sigortası Fonu'nun nema gelirlerinin bütçeye gelir kaydedilmesini öngören yasa Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül tarafından onaylandı. 

 

Fonun amacı dışında kullanıldığını savunan sendikalar yasaya karşı çıkıyor.Türk-İş de CHP'nin 

düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasını beklediklerini belirtti. 

 

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, İşsizlik Fonu'na ilişkin düzenlemeyi NTV yayınında değerlendirdi.  

 

Tezel şunları söyledi: "5920 sayılı yasayı Cumhurbaşkanımız veto ettikten sonra içinden bir maddeyi 

çıkarıp Meclis yeniden kabul etti; bu sefer numarası değişti 5921 oldu. 3 maddeli bir kanundur. Birinci

maddesi ile fondaki paraların 2009 ve 2010 yılında nemalarının 4'te 3'ü 2011 ve 2012 yılında nemaların
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ABD&acute;NİN FÜZELERİ KARIN DOYURMUYOR! / Haber Tarihi : 17.09.2009 
13:39:30  

 

4'te 1'inin hazineye aktarılması öngörülüyor. Ama bu paranın nasıl geri geleceği yazmıyor. 

 

Normal şartlarda hükümetin bana 10 milyar gönder ben de sana nemasıyla daha sonra öderim deyip

şartlarını konuşmaları lazım. Ama bu sene öyle olmadı; fon yönetimi başlamadan Meclis'ten yasa

geçirdiler. Biz paranın 11.5 milyar lirasını hazineye aktardık. Tamam aktardınız da nasıl geri

ödeyeceksiniz? Onu Ekonomik Koordinasyon Kurulu diye bir fon var yine hükümetten oluşan bir fon o 

karar verecek. Ne zaman ödeyeceğine ne kadar ödeyeceğine o kurum karar verecek. Belki ödeyip 

ödemeyeceği de belli değil. Şu anda 42 katrilyon (42 milyar TL) para var eski parayla. Bir kısmı hisse 

senedinde bir kısmı hazine bonosunda ve çok iyi yönetiliyor. Hükümet parayı fon yönetiminden istemiyor. 

Oradan isterse fon yönetimi yasa gereğince bana yüzde kaç faiz vereceksin ya da nema vereceksin diye

soracak. Bunu diyemediği için bu paranın 2009-2010-2011 yıllarının faizlerinin belli kısmını istiyor. Ama ne 

zaman geri ödeyeceğini söylemiyor. O zaman ben de fondan para istiyorum ne zaman ödeyeceğime ben

karar vereyim ödeyeceksem faizine ben karar vereyim. Böyle bir uygulama olmaz. Umarım ana muhalefet 

partisi veya Meclis'teki milletvekillerinin yeter sayısı konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşır." 

 

BÜYÜK İHTİMALLE YARGIDAN DÖNER 

Konunun Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi durumunda büyük ihtimalle birinci maddenin iptal edileceğini

belirten Tezel sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci madde daha kötü. Diyor ki; ey işveren eğer şu anda işsizlik

sigortasından işsizlik ödeneği alan birisini işe alırsan o işe aldığın işsizin ödeyeceğin işsizlik ödeneğini

sana vereceğim diyor. Yani normal şartlarda İşsizlik Fonu'nun amacı işsizlere para vermektir. İşverene 

'normal işsizi alma', İşsizlik Fonu'ndan para alan işsizi al ona vereceğim parayı sana vereyim diyor. İşsizlik

Fonu'nu göz göre göre soyuyor esas vermesi gereken işsize vermiyor işverene vereceğim diyor. Yani fonu 

işverenle devlet hüpletiyorlar." 

 

"Yakında kıdem tazminatı fonunu getirmeye çalışacaklar bu fonun da akıbeti aynı olacak" diyen Tezel,

kıdem tazminatını kaldırmanın zamana yayılmasının adının kıdem tazminatı fonu olduğunu belirtti.  

 
Etiketler:  CHP , CUMHURBAŞKANI , FON , İŞSİZLİK , ONAY , SENDİKA , YASA 

ABD'nin füzeleri karın doyurmuyor. TEKGIDA-İŞ Sendikası, ABD'den savunma silahı alınmasına tepki gösterdi. 
Sendika dan yapılan açıklamada, "Bu halkın füzeye değil, ekmeğe ihtiyacı var. Füzeler düşmanlık biriktirmekten 
başka bir işe yaramıyor. Füzeler karın doyurmuyor" denildi.  
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Kent Gıda birleşme için sermaye artırıyor / Haber Tarihi : 17.09.2009 13:02:48  
 

TEKGIDA-İŞ Sendika sından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ABD'den 7.8 milyar dolar değerinde savunma 
silahları alacağına ilişkin haberlerin camiada tepkiye yol açtığı belirtildi. Açıklamada kısaca "Daha birkaç ay 
öncesinde bu hükümet değil midir ki. mali yetersizliği gerekçe gösterip, işsizler için birikmiş fona el koymuş, 
işsizin bile cebine el atmıştır. Madem silaha verecek paranız vardı, niye işsizin fonuna el attınız?" denildi. 

Kaynak:Birgün Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Cadbury Schweppes bünyesinde faaliyet gösteren Kent Gıda, grubun 2007 yılında satın aldığı Intergum 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşmek için sermayesini artırıyor. Kent Gıda tarafından İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'nda yapılan açıklamada, Intergum'un devir alınması suretiyle birleşilmesine ilişkin olarak 
uzman kuruluşlardan gerekli raporlarıns alındığı ve birleşme katsayısı, değiştirme oranları ve birleşme 
nedeniyle yapılması gereken sermaye artırım miktarının belirlendiği bildirildi. Açıklamada Kent Gıda'nın 
birleşme için sermayesinin 4 milyon 468 bin lira artıracağı ve artırılan sermayenin payları oranında 
Intergum'un ortaklarına tahsis edileceği kaydedildi. Birleşme için 15 Eylül 2009'da Sermaye Piyasası 
Kurulu'na başvuruda bulunulduğu vurgulandı. Sermayesi 24.5 milyon lira olan Kent Gıda'nın yüzde 99,36 
hissesi Cadbury Schweppes'e ait bulunuyor. Cadbury Schweppes Grubu, "Falım" ve "First" gibi sakızların 
üreticisi olan Intergum'u 450 milyon dolar peşin bedel ve üstlenilen borç karşılığında Haziran 2007'de satın 
almıştı.  
  
Tesisler Gebze'ye taşınacak 
Bu satın almanın ardından Intergum'un ürettiği tüm sakız ürünlerinin Türkiye genel distribütörlüğü Kent 
Gıda'ya verilirken, Kent Gıda'ya ait olan "Nazar" markası 350 bin lira tutarındaki lisans bedeli ile Saadet 
Gıda'ya devredilmişti. Kent Gıda'nın Intergum'ı devralmasıyla birlikte, Intergum'ın sahibi bulunduğu İstanbul 
Bağcılar'daki sakız üretim makine ve tesisleri, bu yıl sonuna kadar Kent Gıda'nın Gebze'deki fabrikasına 
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Yüzde 6 lık daralma programı / Haber Tarihi : 17.09.2009 12:12:04  
 

taşınacak. Birleşme ve taşınma süreci içinde Kent Gıda'nın Intergum'ın sahibi bulunduğu özellikle "First" ve 
"Falım" gibi markalar altında sakız üretebilmesi için Intergum ile birleşme süreci sonuna kadar yürürlükte 
kalmak üzere bir marka lisansı sözleşmesi imzalanacak.  
Kaynak: Referans Gazetesi 
 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Orta vadeli program sonunda açıklandı. IMF ile anlaşma yapılırsa bu program üzerinden yapılacağını söyleyen 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, hedefleri gerçekleştirmek için vergi artışına gidilmeyeceği taahhüdünde 
bulundu.  

Buna karşılık Babacan, programın kaynağına ilişkin soruyu “Elektrik KİT’lerinden beklediğimiz, zarar etmesinler”
diye yanıtlayarak elektrik fiyatlarına yapılan zamların devam edeceği mesajını verdi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de sağlık sisteminde vatandaşa binen yükün artacağı
konusunda açıklamalarda bulundu. Hastalardan alınan tedavi katkı payları arttırılacak sigortanın ödediği ilaç 
payları ise azaltılacak. 

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, mayıs sonunda
açıklanması gereken 2010-2012 Orta Vadeli Ekonomik Programı dün açıkladı. Programa göre 2009’da daralma
yüzde 3.6’dan yüzde 6’ya revize edildi. Yıl sonunda Merkezi Yönetim Bütçe Açığı 66 milyar liraya çıkacak. Faiz 
dışı denge de 21 milyar lira açık verecek. Piyasa iç borç çevirme oranı yüzde 78’den yüzde 112’ye çıkarılırken, 
işsizlik yüzde 14.8 seviyesinde kalacak. Babacan, “IMF ile anlaşma yapılırsa bu program üzerinden 
yapılacağını” söyledi. Programın kaynak ihtiyacı için “vergi artışı yapılmayacağını” belirten Babacan, elektriğe 
gelecek zamların devam edeceği mesajı verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hastalardan 2
TL olarak alınan tedavi katkı paylarının bazı kademelerde arttırılacağını, özel hastane farkının yüzde 30’dan
yüzde 70’e yükseltileceğini, sigortanın ödediği ilaç paylarının da orijinal ilaçlarda yüzde 100’den; eşdeğer
ilaçlarda da yüzde 80’den yüzde 60’a çekileceğini söyledi.  

Babacan, yeni Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, 2009 yılında gayri safi yurtiçi hasılanan 
(GSYİH) yıllık ortalamada, toplamda yüzde 6 civarında gerileyeceğini beklediklerini ifade ederek, “Dönemler
itibarıyla baktığımızda 2009 yılının ilk çeyreği biliyorsunuz açıklandı. Daralma yüzde 14.3, ikinci çeyrek 
yüzde 7 oldu. Son çeyrekte pozitif büyüme rakamı olası görülüyor. Ancak buna ‘garanti’ diyemiyoruz”
diye konuştu. 

İşsizlikte hedef yüzde 14.8 

Ekonomideki bu daralmanın Türkiye’de istihdamın azalmasına ve işsizliğin artmasına yol açtığına dikkati çeken
Babacan, “Türkiye’de de işsizlik oranları geçen yıl ortalamada yüzde 11 iken, bu yılın ortalamasına
baktığımızda yüzde 14.8’lik bir işsizlik rakamı bekliyoruz” dedi. Babacan, 2009 yıl sonu enflasyon 
tahminlerinin de yüzde 5.9 olduğunu söyledi. 
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HÜSEYİN KAYA ELBEK İ KAYBETTİK! TÜRK-İŞ CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN / 
Haber Tarihi : 16.09.2009 12:55:04  

 

FÜZE DEĞİL, EKMEK VE İŞ İSTİYORUZ! / Haber Tarihi : 16.09.2009 13:06:27  
 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

                 TÜRK-İŞ 4.Bölge Temsilcisi, değerli ve kadim dostumuz Hüseyin Kaya ELBEK’in 
vefat haberi TEKGIDA-İŞ camiasında büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. 

  
         Sendikamızın Adana ve çevresindeki sendikal faaliyet ve eylemlerinde yakın işbirliği ve 
desteğini daima yanımızda bulduğumuz sevgili kardeşimizi şükranla anıp, özleyeceğiz. 
  
         Aziz arkadaşımıza Tanrı’dan rahmet, kederli yakınlarına ve TÜRK-İŞ Başkanlığı ile
Temsilciliği nezdinde tüm mesai arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi sunuyoruz. 
 
Etiketler belirtilmedi. 

              Türkiye’nin ABD’den 7,8 milyar dolar (11-12 milyar TL)değerinde savunma silahları alacağına ilişkin 
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EKMEK İŞVERENLERİ SENDİKASI, ÖZ GIDA-İŞ İN USULSÜZ AİDAT TOPLAMA 
TEHDİDİNE KARŞI ÜYESİ İŞLETMELERİ UYARMALIDIR! / Haber Tarihi : 16.09.2009 
13:02:19  

 

haberler camiamızda tepkiye yol açmıştır. 

            Türkiye, 
Açlık ve yoksulluk içinde kıvranırken, 

            İşsizlikte dünya rekorları kırarken, 
            Yeni iş sahası, yatırım için taş üstüne taş konmazken, 
            Dahası son doğal felaketlerle onbinlerce insan işsiz, evsiz, eşyasız kalmışken, 
            
            Hangi hakla ve gerekçeyle, milyarlarca doları, kimi kimden koruyacağını anlamadığımız bir füze sistemine 
yatırıyor? Komşu ülkelerle barışçı ilişkiler kurmaya ve korumaya çalışırken neden yeni gerginliklere ortam 
hazırlıyor? 
  
            Bu soruların cevabı yoktur. Daha birkaç ay öncesinde bu Hükümet değil midir ki; mali yetersizliği gerekçe 
gösterip, işsizler için birikmiş fona el koymuş, işsizin bile cebine el atmıştır. Madem silaha verecek paranız vardı 
niye işçinin fonuna el attınız? 
  
            Bu kıtlıkta, bu yoksullukta savaşa değil, barışa yatırım yapılmasını istiyoruz. Milyarlarca doların ABD’nin 
silah baronlarına değil, kendi ülkemizin ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını istiyoruz. 
  
            Bu halkın füzeye değil, ekmeğe ihtiyacı var. Füzeler düşmanlık biriktirmekten başka bir işe yaramıyor. 
Füzeler karın doyurmuyor. 
  
            Saygılarımızla. 
 TEKGIDA İŞ SENDİKASI 
 GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 

             Sendikamıza ulaşan bilgilerden, Öz gıda-iş Sendikasının süresi 31.12.2008 tarihinde biten sözleşme
dönemi için aidat borcu altında toplu paralar talep ettiği, bu amaçla ihtarnameler göndererek, savcılığa suç
duyurusunda bulunma tehdidinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Bu ekonomiden işsize umut yok! / Haber Tarihi : 16.09.2009 13:14:18  
 

             2821 ve 2822 sayılı Kanunlar çerçevesinde bir sendikanın işverenden aidat kesmesini talep edebilmesi 
için hem yetki belgesinin hem de üyelerinin noter onaylı üyelik fişlerinin de ekli olduğu listesini ibraz etmesi
gerekmektedir. 
  
            Oysa, Öz gıda-iş Sendikası’nın bu belge ve bilgileri ibraz etmeden, toplu para talep ettiği anlaşılmakta ve 
bu talebi hukuka aykırı bulunmaktadır. 
  
            Fırın işletmelerinin kendilerine noter onaylı üyelik fişlerinin olduğu üye listesi ibraz edilmediği takdirde
kimin için aidat kesilmesini bilme imkanları olmadığına göre, yasanın bu emredici hükmünü yerine getirmeyen 
işçi sendikası adına aidat kesme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 
  
            Dolayısıyla Öz gıda-iş Sendikası’nın gönderdiği ihtarnamelerde savurduğu tehditlerin hukuken anlamı 
yoktur. 
  
            Ekmek İşverenleri Sendikası’nı üyelerinin menfaatlerini korumak için gerekli uyarıları yapmaya, boş yere 
ödeme yapmalarının önüne geçmeye davet ediyoruz. 
  
 
Etiketler belirtilmedi. 

İşsizlik oranının artış hızında dünya ortalamasını 5’e katlayan Türkiye’de yıllık bazda istihdamdaki azalma 
sürüyor. 

Sanayi istihdamındaki kan kaybı hız kesmeden devam ediyor. Haziran 2009’da bir yıl öncesine göre sanayi 
istihdamı 473 bin kişi azaldı. İşsizlerin 330 bini sanayiden kaynaklandı.  

ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Türkiye genelinde işsiz sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 
972 bin kişi artarak, 3 milyon 269 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise geçen yıla göre 3.6 puanlık artışla yüzde 13 
oldu. “İş aramayıp çalışmaya hazır olan” 848 bin kişi eklendiğinde, işsiz sayısı 5 milyon 117 bine, işsizlik oranı 
yüzde 21.5’e çıktı.  

TÜİK, Hanehalkı İşgücü Anketi’nin “mayıs-haziran-temmuz” dönemini kapsayan “haziran 2009” sonuçlarını 
açıkladı. Verileri değerlendiren Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yıllık bazda işsizlik oranındaki 
artış sürecinin devam ettiğini belirtti. Türkiye’deki işsizlik oranının artış hızının dünya ortalamasının 5 katı olduğu 
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Eğitimde eşitlik yok! / Haber Tarihi : 16.09.2009 13:11:57  
 

belirtilen açıklamada, şu tespitlere yer verildi:  

* The Economist’in verilerine göre Haziran 2009 itibarıyla Türkiye, işsizlik oranının yüksekliği açısından dünya 
5’incisi.  

* İşsizlerin 330 bini sanayiden kaynaklandı. Diğer sektörlerin aksine, imalat sanayi istihdamındaki yıllık azalışın 
Marttan itibaren yükseldiği ve herhangi bir azalma göstermeden yüzde 10 düzeyinde kaldığı anlaşılıyor. 

* Haziranda işgücü 809 bin kişi artarken, istihdam 164 bin kişi azaldı.  

* Kentlerde istihdam 427 bin kişi azaldı. Genç istihdamındaki azalış 206 bin kişi oldu. Genç işsizlik oranı yüzde 
18’den 5.7 puan artarak yüzde 23.7’ye çıktı.  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) “herkes için kaliteli eğitim” hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar 
çerçevesinde “Eğitim İzleme Raporu 2008”i yayımladı. 

Yoksulluk önce kız öğrencileri vuruyor. Gelir düzeyinin, ortaöğretim çağındaki kız çocuklarının eğitimine 
katılımında bağımsız etkisi bulunuyor. Yoksulluk, öğrencinin eğitim sistemindeki başarısını da etkiliyor. Ailesinin 
eğitim ve gelir düzeyi daha yüksek öğrencilerin Anadolu ve fen liseleri gibi seçici kurumlara gitme olasılığı tutarlı 
biçimde daha yüksek.  

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) “herkes için kaliteli eğitim” hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar 
çerçevesinde “Eğitim İzleme Raporu 2008”i yayımladı. Bu rapor, 2007 raporunda oluşturulan kavramsal 
çerçeveyi büyük ölçüde koruyarak, geçen yıl içinde öne çıkan politika ve uygulamalara ve yeni araştırmalara 
odaklanıyor.  

Her yıl yayımlanıyor 

Eğitim İzleme Raporları, her yıl yayımlanarak, eğitim politikaları ve uygulamaları hakkında tutarlı ve bütüncül 
değerlendirmeler sunmayı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor. Eğitime erişimin üç ayağı bulunuyor: Okula 
kayıt, devam ve mezuniyet. Rapora göre, kayıtta gözle görülür bir iyileşme yaşanırken, devam ve mezuniyetle 
ilgili ciddi kaygılar bulunuyor.  

Bu konuda raporda yer alan saptamalar şöyle: 

¦ İlköğretim kademesinde okula kayıt alanında önemli ölçüde gelişme sağlanmıştır. Buna rağmen, 2008-2009 
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ETİ GIDA DA İŞÇİ KIYIMI! / Haber Tarihi : 15.09.2009 15:21:52  
 

öğretim yılında 6-13 yaşlarında ve nüfus kaydı olan 129 bin 420’si kız 220 bin 19 çocuk halen eğitim sistemine 
kayıtlı değil. Bu çocukların yaklaşık 100 bini Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Bu 
sayılara nüfus kaydı olmayan çocuklar dahil değil. 

¦ İlköğretime devam ve ilköğretimden mezun olan çocukların çağ nüfusuna oranıyla ilgili olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından veri açıklanmıyor. Diğer istatistikler kullanılarak yapılan değerlendirmeler, 4. sınıftan 
başlayarak kız/erkek oranında bozulmayı ve 6. sınıf çağından itibaren öğrenci sayısındaki azalmayı gösteriyor.  

¦ Okula kaydolmama ve okula devam etmeme nedenlerinin niteliksel ve niceliksel araştırmalarla irdelenmesi ve 
bulguların eğitim politika süreçlerini beslemesi gerekiyor.  

Örneğin araştırmalar ilk ve ortaöğretime erişimde kırsal kesimde olmanın ya da annenin tek başına hanehalkı 
reisi olduğu evlerde yaşamanın istatistiki olarak anlamlı olumsuz etkisini gösteriyor. Bu çocuklara özel politikalar 
geliştirilmesi gerekir. 

Yoksulluk ve toplumsal dışlanma 

Rapora göre, yoksulluk ve toplumsal dışlanma deneyimleri, farklı biçimlerde ortaya çıkarak öğrencinin eğitim 
sistemine katılımı ya da sistemdeki başarısı üzerinde etkili olabiliyor. Hanehalkı Bütçe Anketleri’nden elde edilen 
veriler temelinde, gelir düzeyi ile ilköğretime katılım arasında anlamlı bir ilişki bulunmuyor. Ortaöğretime 
katılımda ise gelir düzeyinin, kız çocuklarının eğitime katılımında bağımsız etkisi bulunuyor.  

Hanede sosyal güvenlik kurumuna üyeliği olan biri olduğunda, eğitime katılım oranı, hem kız hem erkek 
çocuklarda, hem ilköğretim hem ortaöğretim kademesinde tutarlı biçimde daha yüksek. Gelirini tarımdan 
sağlayan hanelerde de çocukların eğitime katılım oranı daha düşük.  

Eğitimde eşitlik ilkesi 

Raporda, “ortaöğretime geçiş noktası, öğrencilerin sosyoekonomik özelliklerinin belirleyiciliğinin ortaya 
çıktığı önemli kırılma noktalarından biridir” deniliyor. Raporda yer alan verilere göre, ailesinin eğitim ve gelir 
düzeyi daha yüksek öğrencilerin Anadolu ve fen liseleri gibi seçici kurumlara gitme olasılığı tutarlı biçimde daha 
yüksek bulunuyor.  

Rapora göre, öğrencilerin ortaöğretimde büyük ölçüde sosyoekonomik özellikleri doğrultusunda okul türlerine 
ayrışması, geçiş sisteminin bu durumun ortaya çıkmasında oynadığı rolün sorgulanmasına neden oluyor. Ancak, 
bu durum eğitim sistemindeki birçok farklı bileşenle ilgili olabilir. Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin bu durumu 
ağırlaştırmaması ve hafifletmek için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.  

FİGEN ATALAY-CUMHURİYET GAZETESİ 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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              Sendikamızın, örgütlü olduğu ETİ GIDA işletmesinde toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması 
üzerine greve çıkılmış ve 9 gün süren grevin ardından sözleşme imzalanmıştır. 

             Anayasal bir hak olan grev uygulaması sonrasında toplu iş sözleşmesi bağıtlanması ile birlikte, yaşanan 
gerilimi unutmak ve işçi işveren ilişkilerini çalışma barışı içinde sürdürmek konusunda azami bir iyiniyet 
sergilemiş olmamıza rağmen, işverenin adeta grevin intikamını alırcasına üyelerimizi işten çıkarmaya başlaması 
camiamızda büyük bir tepkiye yol açmıştır. 
  

Bu güne kadar toplam 26 üyemiz işten çıkarılmıştır. 23 üyemiz için ekonomik sebepler ve maliyet 
unsuru gerekçe gösterilerek tazminatlı çıkış yapılırken, üç üyemiz ise cezai fesih yapılarak tazminatsız işten 
çıkarılmıştır.   
  

Tazminatsız çıkarılan üyelerimiz için, işverenin açıklamalarının işçiye ulaşılmasına engel oldukları gibi, 
herhangi bir somut mesnete dayanmayan, subjektif gerekçeler ortaya konmaktadır.  
  

İşten çıkarılan üyelerimizin içinde işçi temsilcisi, Şube denetleme kurulu üyesi ve işletme izin ve disiplin
kurulu üyelerinin de yer aldığı da göz önünde tutulursa, işverenin asıl amacının sendikal mücadele ve yasal grev
esnasında aktif rol oynayan üyelerimizi tasfiye etmek ve böylelikle hem sendikaya hem de diğer üyelerimize
gözdağı vermek olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle işveren sendikamızın üyelerini greve çıktıkları için 
cezalandırmaktadır. 

  
İşverenin işten çıkarmalarda ortaya koyduğu gerekçelerin, haksızlığı ve gerçeklik taşımamasının en 

önemli kanıtı da, bir yandan işçi çıkarırken, öte yandan 140 yeni işçi almasıdır. 
  
TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak ETİ GIDA işvereninin, hukuku çiğneme pahasına yaptığı bu uygulamayı 

şiddetle kınıyor ve bu haksızlık karşısında sessiz ve tepkisiz kalınmayacağının bilinmesini istiyoruz. 
  
Çok uzun bir geçmişe dayanan işçi işveren ilişkilerinin çalışma barışı içinde devam etmesinin hem 

işletme hem de üyelerimizin çıkarına olacağının bilinci ile ETİ GIDA işvereninin sağduyu içinde hareket ederek, 
haksız yere işten çıkardığı üyelerimizi yeniden işe almaya davet ediyoruz. Aksi takdirde doğabilecek
huzursuzlukların sorumlusu Sendikamız olmayacaktır. 
 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Türkiye'de, Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 13 olarak belirlendi. 
 
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin,
“Mayıs-Haziran-Temmuz 2009” dönemini kapsayan, “Haziran” sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 
geçen yılın aynı dönemine göre 972 bin kişi artarak, 3 milyon 269 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 3,6 puanlık 
artışla yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı kentlerde yüzde 16, kırda yüzde 7 olarak hesaplandı. 

İşsizlik oranı 2009 mayıs ayında yüzde 13,6, 2008 Haziran'da ise yüzde 9.4 düzeyindeydi. 
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Söz konusu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 48,8 oldu. 

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas
alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin 
nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla
ifade ediliyor. 

İşsiz sayısı bu yılın Haziran döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla arttı, ancak Mayıs ayına göre düşüş 
gösterdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler itibarıyla her ay kamuoyuna duyurduğu Hanehalkı İşgücü 
Anketinin “Mayıs-Haziran-Temmuz” dönemini kapsayan “Haziran 2009” sonuçlarını açıkladı. 

Anket sonuçlarına göre, geçen yılın Haziran ayında yüzde 9,4 olan işsizlik oranı, bu yıl 3,6 puanlık artışla yüzde
13'e yükseldi. İşsizlik oranı bu yılın Mayıs ayı ile kıyaslandığında ise 0,6 puan azalış gösterdi. Mayıs ayında işsizlik 
oranı yüzde 13,6 düzeyindeydi. 

İşsizlik oranı şubat ayında yüzde 16,1, Mart ayında yüzde 15,8, Nisan ayında da yüzde 14,9 olarak hesaplanmıştı. 

Ülke genelinde yüzde 13 olan işsizlik oranı, kentsel yerlerde yüzde 16, kırsal yerlerde yüzde 7 olarak belirlendi. 

Geçen yıl yüzde 11,9 olarak belirlenen tarım dışı işsizlik oranı da bu yıl Haziran ayında yüzde 16,4'e yükseldi. 
Genç nüfustaki işsizlik oranı da yüzde 18'den yüzde 23,7'ye çıktı. 

Haziran'da istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla göre 164 bin kişi azalarak 21 milyon 947 bin kişiye düştü. 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışanların sayısı 253 bin kişi arttı, tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısı ise
417 bin kişi azaldı. 

İş gücü anketine göre, Haziran döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 819 bin kişilik artışla 70 milyon 505 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 875
bin kişi artarak, 51 milyon 644 bin kişiye ulaştı. 

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 42,5'E GERİLEDİ 

Geçen yıl Haziran ayında yüzde 48,1 olan iş gücüne katılma oranı, bu yıl yüzde 48,8 oldu. Söz konusu oran,
kentsel yerlerde yüzde 46, kırsal yerlerde yüzde 55,5 olarak belirlendi. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 
71,1, kadınlarda ise yüzde 27,4 oldu. 

Aynı dönemler itibariyle istihdam oranı yüzde 43,6'dan yüzde 42,5'e geriledi. Bu oran, kentsel kesimde yüzde
38,6, kırsal kesimde yüzde 51,6 olarak hesaplandı. 

İş gücüne dahil olmayanların sayısı 26 milyon 361 binden 26 milyon 428 bine çıktı. Kayıt dışı istihdamın oranı ise
0,8 puan artarak yüzde 45,7'ye ulaştı. 

TARIM DIŞI İŞSİZLİK, YÜZDE 16,4'E YÜKSELDİ 

Haziran 2009 döneminde istihdam edilen toplam 21 milyon 947 bin kişinin yüzde 26,4'ü tarım, yüzde 18,4'ü 
sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 48,9'u ise hizmetler sektöründe çalışıyor. 

Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı 1,3 puan,
hizmetler sektörünün payı 0,7 puan arttı, sanayi sektörünün payı ise 2 puan azaldı. İnşaat sektörünün payında 
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ise değişiklik gözlenmedi. 

Haziran ayı itibariyle Türkiye genelinde işsiz sayısı, 2008'in aynı dönemine göre 972 bin kişi artarak, 3 milyon 269 
bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 3,6 puanlık artışla yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. 

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 4,4 puanlık artışla yüzde 16, kırsal yerlerde ise 1,9 puanlık artışla yüzde 7 oldu. 

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 puanlık artışla yüzde 16,4'e ulaştı. Bu oran 
erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 puanlık artışla yüzde 15, kadınlarda ise 4,1 puanlık artışla yüzde
21,3'e çıktı. 

GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK 

Bu yılın Mart ayında yüzde 27,5, Nisan ayında yüzde 26,5, Mayıs ayında yüzde 24,9 olan genç nüfusta işsizlik 
oranı, Haziran ayı itibariyle yüzde 23,7'ye geriledi. Ancak geçen yılın Haziran ayındaki yüzde 18'lik oran dikkate
alındığında, genç nüfustaki işsizlik oranı 5,7 puan artış gösterdi. 

Anket sonuçlarına göre, işsizlerin yüzde 71,2'si erkek, yüzde 59,1'i lise altı eğitimli, yüzde 27,2'si de bir yıl ve 
daha uzun süredir iş arıyor. 

İşsizlerin yüzde 30,7'si 'eş-dost' vasıtasıyla iş bulmaya uğraşıyor, yüzde 89,2'si (2 milyon 915 bin kişi) daha önce 
bir işte çalışmış. 

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 48,1'i hizmetler, yüzde 26,1'i sanayi, yüzde 16,5'i inşaat, yüzde 
6,8'i tarım sektöründe istihdam edilmiş, yüzde 2,5'i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış. 

İŞSİZLERİN YÜZDE 25,6'SINI İŞTEN ÇIKARILANLAR OLUŞTURDU 

İşsizlerin yüzde 23,4'ü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 25,6'sını işten çıkarılanlar, yüzde 15,5'ini 
kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 9,5'ini işyerini kapatan-iflas edenler, yüzde 6,6'sını ev işleriyle meşgul 
olanlar, yüzde 9,8'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar ve yüzde 9,6'sını diğer nedenlerle
işlerinden ayrılanlar oluşturdu. 

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 71,5'İ ERKEK 

Haziran dönemi itibariyle istihdam edilenlerin yüzde 71,5'i erkek. İstihdam edilenlerin yüzde 59,9'u lise altı 
eğitimliler oluşturdu. İstihdam edilenlerin yüzde 59,3'ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 25,9'u kendi hesabına 
ve işveren, yüzde 14,8'i ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. 

Çalışanların yüzde 61,2'si 1-9 kişi arası çalışanı olan iş yerlerinde istihdam edildi. Çalışan kesimin yüzde 2,9'unun
ek işi var. Halen bir işi olanların yüzde 3,2'si mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş 
arıyor. Ücretli olarak çalışanların yüzde 87,7'si sürekli bir işte çalışıyor. 

TARIMDA KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 86,7 

TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, Haziran 2009'da, 2008 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan 
artarak yüzde 45,7'ye yükseldi. Buna göre söz konusu oran geçen yıl Haziran ayında yüzde 44,9 düzeyindeydi. 

Bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 88,5'den yüzde 86,7'ye düştü,
tarım dışı sektörlerde ise yüzde 30,3'ten yüzde 31'e yükseldi. 

İŞGÜCÜ DIŞINDA OLANLAR 
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ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ TARİHSEL BİR HATADIR! / Haber 
Tarihi : 14.09.2009 15:15:48  

 

Ankete göre, Haziran itibariyle iş gücü dışında olan 26 milyon 428 bin kişinin yüzde 45,7'si daha önce bir işte 
çalıştı. 

Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde iş gücü dışında olan 12 milyon 69 bin kişinin yüzde 10,5'i 
emeklilik, yüzde 5,2'si mevsim gereği, yüzde 7,6'sı sağlık nedeniyle, yüzde 4,6'sı eşinin isteği ve evlilik, yüzde 
5,3'ü işten çıkarılma/iş yerinin kapanması, yüzde 4'ü işinden memnun olmama ve yüzde 13,9'u da diğer
nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldı. 

HAZİRAN DÖNEMİNDE 406 BİN KİŞİ İŞTEN AYRILDI 

Haziran itibariyle 2 milyon 5 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. 

Bu kişilerin toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,1 olarak hesaplandı. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin
yüzde 28,8'i 25-34 yaş grubunda bulunuyor. 

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 15,6'sı sanayi, yüzde 34,7'si hizmetler, yüzde 22,6'sı
inşaat sektöründe, yüzde 27,1'i ise tarım sektöründe işbaşı yaptı. 

 
Etiketler:  GENÇ NUFUS , İSTATİSTİK , İSTİHDAM , İŞ , İŞSİZLİK , TARIM , TÜİK 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için yeniden ihale çıkılmasının, 

Türkiye’nin sosyoekonomik koşulları açısından büyük sakıncalar yaratacağını belirterek, ŞEKER-İŞ Sendikasının 

özelleştirme karşıtı mücadelesine tüm gücüyle destek olacağını belirtti. Konuya ilişkin basın açıklaması şöyle: 

 ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ TARİHSEL BİR 
HATADIR! 

DERHAL DURDURULMALIDIR! 
  

  
            11 Eylül 2009 tarihi itibarıyla Türkşeker’in Çarşamba, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Turhal ve Yozgat 

fabrikalarının özelleştirmesi amacıyla ihaleye çıkılmıştır. 
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İSTANBUL BÖLGE SENDİKA BİLEŞENLERİ SEL FELAKETİ BASIN AÇIKLAMASI / Haber 
Tarihi : 14.09.2009 15:25:01  

 

            ŞEKER-İŞ Sendikamızın yıllardan beri sürdürdüğü başarılı mücadele, Türkiye’nin bu güne yapmış olduğu vahim 

yanlışlardan birini daha tekrarlamamasını sağlamıştır. Ancak, ülkeyi idare edenlerin, özelleştirme konusundaki 

saplantılarından bir türlü vazgeçmedikleri görülmektedir. 
  
            Oysa, yaşanan son ekonomik kriz, gelişmiş ülkelerin krizden çıkmak için sarıldıkları kamu kaynakları, ağır işsizlik 

sorunu, KİT’lerin hayati önemini bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır. 
  
            Hele hele pancar sektörü gibi, yüzbinlerce ekicinin, binlerce sanayi işçisinin ve az gelişmiş il ve ilçelerinin, yine 

yan ürünleri ile çok geniş toplumsal kesimin hayat damarı olan bir sektörü özelleştirme suretiyle tasfiye etmek, 

yaşanmışlıklardan hiç ders almamak ve hatta artık kötü niyetli olmak demektir. Türkiye bu gün bu denli ağır bir sosyal 

travma yaşıyorsa ana nedeni bu günleri düşünmeden yapılan özelleştirmelerdir. 
  
            Tütünde özelleştirme deneyiminin acı sonuçları ortadayken, tarımsal KİT’lerle birlikte tüm tarım ve hayvancılık 

sektörü can çekişmekteyken, artık “şeker” sektöründe özelleştirmenin konu bile edilmemesi gerekir. 
  
            TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak ülkenin sosyoekonomik koşulları açısından, son derece sakıncalı olan bu 

özelleştirme girişiminin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. 
  
            ŞEKER-İŞ Sendikasının özelleştirme karşıtı mücadelesinde de tüm gücümüzle yanında bulunduğumuzu, her türlü 

desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. 
  
            Saygılarımızla. 
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
  
             
 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Ülkemizin Marmara ve Trakya bölgesinde etkili olan yağışlar su baskınları ve sel felaketinin yaşanmasına neden 

olmuş bir çok vatandaşımızın evlerini ve bölgedeki işyerlerini su basmış üstüne üstlük onlarca vatandaşımız işe 

giderken iş yerinde veya evine dönerken sel sularına kapılarak hayatını kaybetmiştir. 

 Bu felaketin yarattığı acıları yürekten paylaşırken ölen emekçilerimize Tanrıdan rahmet , yakınlarına baş sağlığı ve 

maddi hasar görmüş bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 
  
Her felaketten sonra olduğu gibi bu olaydan sonrada sel ile ilgili her ayrıntıyı öğrendik daha da öğreneceğiz gibi 

görünüyor ‘özellikle devlet büyüklerimizin açıklamalarını duyduktan sonra’ Tedbir almalı idik , haklarımızı bilmeli 

idik. 
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SABİHA GÖKÇEN HAVAALANINDA SENDİKAL KIYIMA SON VERİLMELİDİR! / Haber 

Evet Devlet büyüklerimiz bir bakıma haklılar , suçumuzun farkındayız onun için acımızın yanı sıra utanç 

içerisindeyiz. 
  
Hatalıyız, uzunca bir süredir istanbul’un Rantsal dönüşümüne direnen bir bölgeyiz. 
  
Hatalıyız, nasıl oy kullanacağımızı bir türlü öğrenemedik.  
  
  
Hatalıyız, Çevremizdeki alışveriş merkezleri gibi ruhsatlı yüksek ve gösterişli binalar yapabilir veya bizde 

imkan olmadığına göre burayı zengin yada zenginleşecek kişilere terk edip teslim etmeliydik,  
  
Hatalıyız, gelirimizin ciddi bir bölümünü su faturalarına veriyorken bununla arıtma , dere ıslahı şebeke 

rehabilitesi gibi çalışmaların yapılıyor olması gerektiğini bilmeliydik. 
  
  
Hatalıyız, Anayasal hakkımızı kullanıp Sendikalı olabilir en azından işçi servislerimizi eşya taşıma 

araçlarından değil de insan taşıyan araçlardan yapabilir bunu kontrol edebilirdi. 
  
Bu vesile ile yaşanan acı olaylardan herkesin ve her kurumun dersini alması ve ihmali olan sorumlulardan hesap 

sorulmasını yöre emekçileri olarak talep ederken, 
  
 böyle bir olaydan sonra hesap vermesi gerekirken medya ekranlarında hesap sorar bir tavır takınan 

büyükşehir belediye başkanını da üzüntüyle izliyor söylediklerini kelime kelime takip ediyoruz . 
  
Yaraların hızla sarılması için başta devlet olmak üzere tüm kurumların bölgeye yardımlarını talep ediyor ve bir daha 

böyle bir felaketin yaşanmaması temennimizle bölge halkına saygılarımızla tekrar taziyelerimizisunuyoruz. 
                    
 BÖLGE SENDİKA BİLEŞENLERİ ADINA SAYGILARIMIZLA. 
  
  
  
SAAT ;   15:00 
Adres : BASIN EKSPRES YOLU ESKİ DERE YOLU CAD. HALKALI PAPAZ   KÖPRÜSÜ   PAMEKS 

TEKSTİL ÖNÜ 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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Tarihi : 11.09.2009 13:07:52  
 

YİNE MADEN KAZASI, YİNE ÖLÜM! / Haber Tarihi : 11.09.2009 10:18:17  
 

           Sabiha Gökçen Havaalanı yer hizmetleri sunuculuğu yapan şirket, sendikal örgütlenmeyi engelleyerek ve 
sendikaya üye olan işçileri işten çıkararak açık bir anayasal suç işlemektedir. 

  
            Hava-iş Sendikası bünyesinde örgütlenen işçilere yönelik baskıları ve işverenin sergilediği kıyımı şiddetle 
kınıyor ve protesto ediyoruz. 
  
            Kardeş sendika Hava-iş’in son yıllarda maruz kaldığı yasa ve hukuk dışı baskı ve yıldırma 
operasyonlarının bir yenisi şimdi Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gerçekleşmektedir. 
  
            Üstelik de Başbakan’ın “işçi çıkararak fırsatçılık yapmamaları” için işverenleri uyardığı bir dönemde, hava 
alanı yer hizmetleri gibi öne çıkan bir hizmet dalında böyle pervasızca bir kıyım yaşatılmasını ne anlamak ne de 
kabul etmek mümkündür. Çalışma Bakanlığı, derhal müfettişleri kanalı ile bu hukuksuzluğu tespit edip 
durdurmak zorundadır. 
  
            İnanıyoruz ki hiçbir baskı, tehdit ve gözdağı işçileri ve Hava-iş Sendikasını yıldıramayacaktır. 
  
            Sendikalaşma hakkı ve özgürlüğünü yok sayan işverenle verdiği mücadelesinde işçileri ve Hava-iş 
Sendikası’nı tüm gücümüzle destekliyor ve dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. 
  
            İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yapım, Yatırım ve İşletme A.Ş. yöneticilerini de anayasa ve yasalara 
saygı göstererek, çalışanlarının örgütlenme haklarını tanımaya ve işten çıkarılan işçileri yeniden işe alarak, iş 
barışını tesis etmeye davet ediyoruz. 
 
Etiketler belirtilmedi. 

              TTK Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kilimli işletmesinde göçük neticesinde ve yine
Zonguldak’ta bir başka madende dinamit patlaması sonucu üç maden işçisinin hayatını kaybetmiş
olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. 
  
            Son derece zor ve ağır çalışma koşulları olan maden işletmelerinde sıklıkla ortaya çıkan bu
kazaların, büyük ölçüde gerekli ve yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamasından kaynaklandığı
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Zonguldak&acute;ta 3 maden işçisi hayatını kaybetti. / Haber Tarihi : 11.09.2009 
10:16:53  

 

ortadadır. 
  
            İnsan yaşamının her türlü değerin üstünde olduğu gerçeğinin unutulmamasını ve artık daha
fazla can yitirilmeden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. 
  
            Kazada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Tanrı’dan rahmet, kederli yakınlarına ve
Genel Maden-İş Sendikası’na başsağlığı ve sabır dileklerimizi sunuyoruz. 
  
TEKGIDA İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Zonguldak'ta bir maden ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçüğün altında kalan iki işçinin 
cesedine ulaşıldı. Bölgedeki başka bir madende patlayan dinamit sonucu da 1 işçi öldü. 

  

  

 Zonguldak'ta Karadon Müessese Müdürlüğü Kilimli İşletmesi maden ocağında göçük altında kalan 2 işçinin 
cesedine ulaşıldı.  
 
İşçiler Ali Ziya Kısaboyun ile Caner Albuzlu, sabah saat 05.00 sularında meydana gelen göçüğün altında 
kalmışlardı.  
 
Yaklaşık 18 süren arama kurtarma çalışmaları sonunda, akşam 23.00 sularında Kısaboyun'un, 01.00 sularında da 
Albuzlu'nun cesedi göçük altından çıkarıldı.  
 
İŞE GİTMEK İSTEMİYORMUŞ  
TTK Genel Müdürlüğü'nce açılan 3 bin işçi kadrosu için geçen yılın ekim ve kasım aylarında 35 bin 291 adayın 
katıldığı mülakatta, uzunluğu 4 metreyi aşan maden direğini taşıması, kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandığı 
uygulamalı test edilen Albuzlu, 20 bin 814 kişinin katıldığı kurayı kazanarak işe girmeye hak kazandı.  
 
 
TTK'de 1 Ocak 2009'da iş başı yapan 30 yaşındaki Caner Albuzlu'nun, iş koşullarının ağırlığından yakınarak işe 
gitmek istemediğini söylediği öğrenildi.  
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Pahalı çikolatacı imajını silmek için yeni indirimler yapıyor / Haber Tarihi : 
10.09.2009 13:07:17  

 

Evli ve 1 çocuk babası Albuzlu'nun akrabası Ratif Karaçelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Caner ile 
görüştüğünü belirterek, şöyle dedi: ''Bana, (İş yeri şartları çok zor, hiç gidesim gelmiyor, ayaklarım geri gidiyor) 
diyordu. Ben de ona işine gitmesini, artık hiçbir yerde ekmek olmadığını söylemiştim. Şimdi böyle bir olayla 
karşılaştık, çok üzgünüz. Umarım ocaktan sağ çıkarılır. Umudumuzu koruyoruz.''  
 
Albuzlu'un mesai arkadaşlarından birinin annesi Şaziment Kademcik de Albuzlu ile oğlunun aynı ocakta 
çalıştığını belirterek, ''İş çıkışı bizim eve geleceklerdi. Onlara yemek hazırlamıştım. Ancak, oğlumun arkadaşının 
göçükte kaldığını öğrendim. İnşallah sağ olarak kurtarılır'' dedi.  
 
KISABOYUN'UN EŞİ HAMİLE  
Bir kız çocuğu sahibi olan 31 yaşındaki Ali Rıza Kısaboyun'un eşinin, ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi. 

Kaynak: Radikal Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Nestle Türkiye Çikolata ve Şekerleme Grubu Genel Müdürü Devrim Cöbek, krizin etkisiyle böyle bir karar 
aldıklarını belirterek, "İki yeni ürün 25 kuruştan satılıyor. 
 
Bundan önceki en ucuz ürünümüz 50 kuruşluk çikolatalardı." dedi. 2002'de fiyatları yüzde 25 aşağı çektiklerine 
işaret eden Cöbek, "Böylelikle rakiplerimizle fiyatlarımızı aynı seviyeye getirdik. Yeni ürünümüzle birlikte 
fiyatımızı daha aşağıya da çekmiş olduk." ifadelerini kullandı.  
 
Nestle Grubu son üç yılda Türkiye'ye 250 milyon lira yatırım yaptı. Türkiye'deki 100. yılını kutlayan Nestle'nin 
Çikolata ve Şekerleme Grubu, 2005'ten bu yana yılda ortalama yüzde 25 büyüme kaydetti. Son iki yılda ürünlerin 
yüzde 92'sinin güncellendiğini ve Türkiye'den diğer Nestle şirketlerine yapılan ihracatın da üçe katlandığını 
anlatan Cöbek, Nestle Türkiye'nin pazara sunduğu ürünlerin yüzde 99'unun Türkiye'de üretildiğini ifade etti.  
 
Kısa bir süre önce İsviçre Broc'da bulunan Çikolata Mükemmeliyet Merkezi'ni (Chocolate Centre of Excellence) 
de açtığını belirten Cöbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "13 ülkedeki çikolata pazarındaki ilk 5'teki bütün markalar 
alındı, bunlar merkeze gönderilip eritildi. Bu çikolatalar eritildikten sonra tüketicilerle testler başladı. Bu testler 
her ülkede ayrı yapıldı. Avrupa'da 13 ülkede yapılan tüketici araştırması sonucuna göre, Avrupa'nın en beğenilen
çikolata reçetesini oluşturan Nestle şu anda Türk tüketicisine de bu reçeteye göre üretilmiş çikolatalar sunuyor.'' 

Türkiye'de bayramlık çikolata pazarının yaklaşık 10 bin tonluk bir pazar olduğunu ve bundan önce Nestle'nin
bayramlık çikolata pazarında yer almadığını belirten Cöbek, artık bundan sonra Nestle'nin de bayramlık çikolata 
pazarında yer alacağını bildirdi. 
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Hükümetten memura kötü haber! / Haber Tarihi : 10.09.2009 12:53:00  
 

Etiketler:  BAYRAM , CİKOLATA , İNDİRİM , NESTLE , TÜRKİYE 

 

Uzlaştırma Kurulu kararına rağmen hükümetin maaş artışı konusundaki tutumu değişmedi. Yarın
yapılacak toplantıda hükümetin teklifini artırma imkanı olup olmadığı sorusu üzerine Yazıcı, "Hayır yok" 
yanıtını verdi. 

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, memur konfederasyonlarıyla yarın yapılacak toplantıda, Uzlaştırma Kurulunun toplu
görüşmelere ilişkin kararının görüşüleceğini, hükümetin bu konudaki yaklaşımının değişmediğini söyledi. 
Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki bazı konulara ilişkin soruları yanıtladı. 
 
Yarın yapılacak toplantıda hükümetin teklifini artırma imkanı olup olmadığı sorusu üzerine Yazıcı, "Hayır 
yok" yanıtını verdi. 
 
Toplu görüşmelere ilişkin süreci anlatan Yazıcı, görüşmelerde, sadece ücret konusunun değil, memurların sosyal 
hakları, disiplin kovuşturması, pozisyonlarına göre yaşadıkları farklı uygulamalar gibi konulara ilişkin pek çok 
maddenin ele alındığını söyledi. 
 
Yazıcı, görüşülen konulardan 22 tanesinde mutabakata varıldığını ancak en önemli gündem maddesi olan mali 
konularda bütün bütçe imkanlarını zorlayarak, yüzde 2,5 artı 2,5 zam ve enflasyon farkı ödemesi teklif ettiklerini
anımsattı. 
 
Teklifin kabul edilmemesi üzerine konunun Uzlaştırma Kuruluna götürüldüğünü anlatan Yazıcı, şunları kaydetti: 
 
"Uzlaştırma Kurulu diğer konulara pek değinmedi ve yüzde 4 artı 4 önerisi oldu. Yasaya göre Uzlaştırma Kurulu 
kararını taraflar kabul ederlerse uzlaşma, mutabakat tutanağına dönüşür, kabul etmezlerse bu da bir tutanakla 
tespit edilir ve konu Bakanlar Kuruluna gönderilir. Yarın yapacağımız toplantıda Uzlaştırma Kurulunun kararını 
görüşeceğiz. Hükümetin buradaki yaklaşımı değişmemiştir. Çünkü biz olanı vermezlik yapmadık. İmkanlarımız 
neyse onu söyledik. Dolayısıyla bizim söylediğimiz tarihten bu yana imkanlarımızda bir değişme, gelişme
olmamıştır. Dolayısıyla Uzlaştırma Kurulu bir değişime dayanarak karar oluşturmuş değil. Mevcut duruma göre 
böyle bir takdirde bulunmuş ama hükümetin önerisinin ötesinde herhangi bir farklılık olmayacak. Yarın da büyük 
bir ihtimalle bu konuda uzlaşma olmayacak ama diğer maddelerde uzlaşmamız var." 

 
Etiketler:  HÜKÜMET , KAMU , MAAŞ , MEMUR , TEKLİF 
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Türkiye ekonomisi yüzde 7 küçüldü. / Haber Tarihi : 10.09.2009 12:36:47  
 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 küçüldüğünü açıkladı. 

Türkiye ekonomisinde yılın ilk çeyreği için açıklanan yüzde 13,8 küçülme rakamı, yüzde 14,3 olarak revize edildi.
Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7 küçülme meydana geldi. En fazla küçülme
yüzde 21 ile inşaat sektöründe görüldü. 

  

TÜİK'in 2009'un ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı GSYH verilerine göre, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2
küçülen inşaat sektörü, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21 ile önemli ölçüde daralma gösterdi. 

Yüksek oranda küçülme gösteren diğer sektörler arasında yer alan madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde
15,3'lük daralma yaşandı. Bu sektörde geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 büyüme olmuştu. 

Ticaret sektörü yüzde 15 küçüldü 
Toptan ve parakende ticaret sektörü de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,5 büyüme göstermişti ancak bu 
yılın aynı döneminde söz konusu sektörde yüzde 15 küçülme gözlendi. 

İmalat sanayinde de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydedilmişti, yılın aynı döneminde söz 
konusu sektörde yüzde 8,7 daralma meydana geldi. 

Geçen yılın Nisan-Haziran döneminde yüzde 4,2 büyüme gösteren ulaştırma-haberleşme sektörü de bu yılın
ikinci çeyreğinde yüzde 11,5 daraldı. 

Vergi-sübvansiyon yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 
6 küçüldü. 

Büyüme gösteren sektörleri 
kinci çeyrekte büyüyen sektörler arasında balıkçılık yüzde 8,4, tarım, avcılık ve ormancılık da yüzde 6,6 ile öne
çıktı. 

Mali aracı kuruluşların faaliyetlerinde yüzde 7,5, dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetlerinde yüzde 6,6 büyüme 
gözlendi. Yılın ilk çeyreğinde sözkonusu sektörlerde sırasıyla yüzde 10,9 ve 10,7 büyüme olmuştu. 

İkinci çeyrekte oteller ve lokantalar yüzde 1,9, konut sahipliği yüzde 4,8, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri
yüzde 2,3, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik yüzde 1,2, sağlık işleri ve sosyal hizmetler yüzde
2 ile büyüme gösteren diğer sektörler arasında yer aldı. Eğitimdeki büyüme sözkonusu dönemde yüzde 0,7
oldu. 
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Devletin, harcamalar içindeki payı bir miktar azaldı 
TÜİK verilerine göre, harcamalar yöntemiyle ilk çeyrekte 20 milyar 984 milyon 180 bin lira olarak hesaplanan
GSYH, ikinci çeyrekte 23 milyar 511 milyon 991 bin lira düzeyinde belirlendi. 

GSYH içinde devletin yılın ikinci çeyreğindeki tüketim harcamaları sabit fiyatlarla, geçen yılın aynı dönemine 
göre bir miktar düşüş göstererek, yüzde 11,2'den yüzde 10,7'ye geriledi. Ancak tutar olarak 2 milyar 340 milyon
501 bin liradan 2 milyar 504 milyon 381 bin liraya yükseldi.  

Hane halklarının tüketim harcamalarına bakıldığındaysa yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının toplam 
yurtiçi tüketimi yüzde 77,1'den yüzde 76,9'a geriledi. Tutarda ise 16 milyar 188 milyon 782 bin liradan 18 milyar
71 milyon 149 bin liraya artış gözlendi. Bu kapsamda yerleşik hane halklarının tüketiminin GSYH içindeki payı 
yüzde 74,8'den yüzde 73,4'e geriledi, yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketimi yüzde 3'ten yüzde 4,2'ye
çıktı. 

TÜİK verilerine göre 2008 ve 2009 yılı ikinci çeyrekte, üretim yöntemine göre sektörel gelişme hızları, sabit
fiyatlarla şöyle oldu: 

                                           2008          2009 
Sektör                           Iı. Çeyrek   Iı.Çeyrek 
----------                           ----------      --------- 
Tarım                                  -0,7          6,6 
Balıkçılık                           11,8           8,4 
Madencilik                         7,7        -15,3 
İmalat sanayi                    4,8          -8,7 
Elektrik-gaz                       5,9          -6,0 
İnşaat                               -5,2        -21,0 
Ticaret                               4,5        -15,0 
Oteller-lokantalar            1,5            1,9 
Ulaştırma-Haberleşme 4,2        -11,5 
Mali Kuruluşlar                9,6           7,5 
Gayrimenkul Kiralama  9,4            2,3 
Eğitim                               0,7            0,7 
Sağlık işleri ve  
sos.hizm.                        2,6             2,0 
Konut Sahipliği              1,6             4,8 
Eviçi Pers.Çalş.  
Hanehalkları                  7,9             0,7 
Dolaylı Ölçülen  
Mali Ara.Hizm.                9,9            6,6 
Vergi Sübvansiyonlar  -2,6           -6,5 
GSYH(alıcı fiyatları)       2,8           -7,0 
GSYH'nin seyri 

 
TÜİK verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçlarındaki gelişmeler şöyle: 

                              Cari Fiyatlarla        Sabit Fiyatlarla 
                                   GSYH                           GSYH 
Dönem                 (Milyon Lira)  (Yüzde) (Milyon Lira) (Yüzde) 
---------------             -------------     -------     -------------   -------  
2008 1.dönem(*)     215.562      14,7        24.483      7,2 
2008 2.dönem(*)     239.436      17,8        25.279      2,8 
2008 3.dönem(*)     262.384      13,0        28.049      1,0 
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İmalat sanayinde kapasite kullanımı 69,7 seviyesine indi. / Haber Tarihi : 10.09.2009
12:33:08  

 

2008 4.dönem(*)     232.717       5,9         24.353      -6,5 
2008 Yıllık(*)             950.098      12,7      102.164     0,9 
2009 1. dönem (*)   209.433      -2,8         20.984     -14,3 
2009 2. dönem       228.817       -4,4         23.513      -7,0 
(*) İlgili dönemlerde güncelleme yapıldı 

Kaynak: Gözlem Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan azalarak 69,7 
seviyesinde gerçekleşti. 

Dağılıma bakıldığında, kamu sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 88,9, özel sektörde yüzde 69,5
oldu. 2008 yılı Ağustos ayında, kapasite kullanım oranı kamu sektöründe yüzde 93,5, özel sektörde ise 
yüzde 73,8 düzeyindeydi. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı için Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketine cevap veren 4 bin 
904 iş yerinden derlenen analiz sonuçlarını yayımladı. 
 
Buna göre, imalat sanayinde iktisadi faaliyet kollarına göre üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanımı en 
düşük sektör, yüzde 42,7 ile büro, muhasebe bilgi işlemleri makine imalatı oldu. Bunu, yüzde 51,2 ile
taşıt araçları ve karoseri imalatı, yüzde 64,3 ile de mobilya imalatı izledi. 
 
Ağustos ayında kapasite kullanım oranları, gıda ürünleri ve içecek imalatında yüzde 70,8, tütün 
ürünleri imalatında yüzde 72,2, tekstil ürünleri imalatında yüzde 73,7, giyim eşyası imalatında yüzde
75,7, işlenmiş deri (bavul, çanta...vs) imalatında yüzde 65,2, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)
imalatında yüzde 82,9, kağıt ve kağıt ürünleri imalatında yüzde 79,9, basım ve yayım imalatında yüzde 
74, kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında yüzde 64,6, kimyasal madde ürünleri
imalatında yüzde 74, plastik-kauçuk ürünleri imalatında yüzde 72,7, metalik olmayan diğer mineral 
maddeler imalatında yüzde 73,8, ana metal sanayinde yüzde 74,8, metal eşya sanayinde yüzde 68,1,
makine ve teçhizat imalatında yüzde 68,8, elektrikli makine cihazları imalatında yüzde 70,8, radyo, tv
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Dağılıma bakıldığında, kamu sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 88,9, özel sektörde yüzde 69,5 oldu. 
2008 yılı Ağustos ayında, kapasite kullanım oranı kamu sektöründe yüzde 93,5, özel sektörde ise yüzde 73,8 
düzeyindeydi. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı için Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketine cevap veren 4 bin 904 iş 
yerinden derlenen analiz sonuçlarını yayımladı. 
 
Buna göre, imalat sanayinde iktisadi faaliyet kollarına göre üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanımı en düşük 

haberleşme cihazları imalatında yüzde 92,1, tıbbi, optik hassas aletler imalatında yüzde 80,3, diğer
ulaşım araçları imalatında ise yüzde 73,5 oldu. 
 
Ana neden iç pazarda talep yetersizliği 
2009 Ağustos ayında, iş yerlerinin tam kapasite ile çalışamamasının nedenleri arasında iç pazardaki 
talep yetersizliği ilk sırada yer aldı. 
 
İç pazardaki talep yetersizliği yüzde 52,2, dış pazardaki talep yetersizliği ise yüzde 29,8 oranında etkili 
oldu. Kapasite kullanımını mali imkansızlıklar yüzde 3,7, yerli mallarda hammadde yetersizliği yüzde 
3,6 ve ithal mallarda hammadde yetersizliği yüzde 1,8, işçilerle ilgili meseleler ise yüzde 1,2 oranında
etkiledi. 
 
İş yerlerinde üretim miktarları da azaldı 
İş yerlerinde Ağustos ayı üretim miktarı bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken, Eylül ayında üretim
miktarının yüzde 3,5 artması bekleniyor. 
 
Ağustos ayı satış miktarı yüzde 1,3 azalırken, Eylül'de yüzde 6,3 artacağı bekleniyor. Ağustos ayı satış 
fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken, Eylül ayında da yüzde 0,3 artacağı öngörülüyor.
Ağustos ayı hammadde fiyatları yüzde 2,1 arttı, Eylül ayında ise yüzde 0,3 azalması bekleniyor. 
 
İmalat sanayinde 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım 
oranları şöyle: 
 
Yıllar (yüzde) 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
------                -----     -----   ----     ----     ----      ----   
Ocak              77,2   76,6  75,4  78,3   80,3   63,8  
Şubat            73,5   77,1  77,2   80,1  79,3    63,8  
Mart               82,1   80,5  80,7   82,0  81,2    64,7  
Nisan           76,5   79,8   82,3   81,7  81,7    66,8  
Mayıs            84,3   81,3   82,6   83,3  82,4   70,4  
Haziran        85,3   81,4   83,1   83,5  82,3    72,7  
Temmuz      83,9   80,6   81,8   81,9  80,0   72,3  
Ağustos       81,4   79,8   79,4   80,3  76,2   69,7  
Eylül             84,3   82,7   82,7   83,2   79,8  
Ekim            82,4   82,3   82,4   83,1   76,7  
Kasım         83,5   80,9   82,8   82,6   72,9  
Aralık           84,0   80,7   81,7   81,1   64,7 

 
  

  Editör :  Gözlem Gazetesi 
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sektör, yüzde 42,7 ile büro, muhasebe bilgi işlemleri makine imalatı oldu. Bunu, yüzde 51,2 ile taşıt araçları ve
karoseri imalatı, yüzde 64,3 ile de mobilya imalatı izledi. 
 
Ağustos ayında kapasite kullanım oranları, gıda ürünleri ve içecek imalatında yüzde 70,8, tütün ürünleri 
imalatında yüzde 72,2, tekstil ürünleri imalatında yüzde 73,7, giyim eşyası imalatında yüzde 75,7, işlenmiş deri 
(bavul, çanta...vs) imalatında yüzde 65,2, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatında yüzde 82,9, kağıt ve
kağıt ürünleri imalatında yüzde 79,9, basım ve yayım imalatında yüzde 74, kok kömürü rafine edilmiş petrol
ürünleri imalatında yüzde 64,6, kimyasal madde ürünleri imalatında yüzde 74, plastik-kauçuk ürünleri imalatında 
yüzde 72,7, metalik olmayan diğer mineral maddeler imalatında yüzde 73,8, ana metal sanayinde yüzde 74,8, 
metal eşya sanayinde yüzde 68,1, makine ve teçhizat imalatında yüzde 68,8, elektrikli makine cihazları imalatında 
yüzde 70,8, radyo, tv haberleşme cihazları imalatında yüzde 92,1, tıbbi, optik hassas aletler imalatında yüzde 
80,3, diğer ulaşım araçları imalatında ise yüzde 73,5 oldu. 
 
Ana neden iç pazarda talep yetersizliği 
2009 Ağustos ayında, iş yerlerinin tam kapasite ile çalışamamasının nedenleri arasında iç pazardaki talep 
yetersizliği ilk sırada yer aldı. 
 
İç pazardaki talep yetersizliği yüzde 52,2, dış pazardaki talep yetersizliği ise yüzde 29,8 oranında etkili oldu. 
Kapasite kullanımını mali imkansızlıklar yüzde 3,7, yerli mallarda hammadde yetersizliği yüzde 3,6 ve ithal 
mallarda hammadde yetersizliği yüzde 1,8, işçilerle ilgili meseleler ise yüzde 1,2 oranında etkiledi. 
 
İş yerlerinde üretim miktarları da azaldı 
İş yerlerinde Ağustos ayı üretim miktarı bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken, Eylül ayında üretim miktarının
yüzde 3,5 artması bekleniyor. 
 
Ağustos ayı satış miktarı yüzde 1,3 azalırken, Eylül'de yüzde 6,3 artacağı bekleniyor. Ağustos ayı satış fiyatları bir
önceki aya göre yüzde 1,4 artarken, Eylül ayında da yüzde 0,3 artacağı öngörülüyor. Ağustos ayı hammadde
fiyatları yüzde 2,1 arttı, Eylül ayında ise yüzde 0,3 azalması bekleniyor. 
 
İmalat sanayinde 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları şöyle:
 
Yıllar (yüzde) 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
------                -----     -----   ----     ----     ----      ----   
Ocak              77,2   76,6  75,4  78,3   80,3   63,8  
Şubat            73,5   77,1  77,2   80,1  79,3    63,8  
Mart               82,1   80,5  80,7   82,0  81,2    64,7  
Nisan           76,5   79,8   82,3   81,7  81,7    66,8  
Mayıs            84,3   81,3   82,6   83,3  82,4   70,4  
Haziran        85,3   81,4   83,1   83,5  82,3    72,7  
Temmuz      83,9   80,6   81,8   81,9  80,0   72,3  
Ağustos       81,4   79,8   79,4   80,3  76,2   69,7  
Eylül             84,3   82,7   82,7   83,2   79,8  
Ekim            82,4   82,3   82,4   83,1   76,7  
Kasım         83,5   80,9   82,8   82,6   72,9  
Aralık           84,0   80,7   81,7   81,1   64,7 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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SEL FELAKETİNİN YARATTIĞI BÜYÜK ACIYI PAYLAŞIYORUZ! / Haber Tarihi : 
10.09.2009 10:32:47  

 

          TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, yaşanan son sel felaketinin ve can kaybının 
camiamızda büyük bir üzüntü yarattığını belirterek, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı 
yapmıştır: 

             Ülkemizin Marmara ve Trakya Bölgelerinde son iki gündür yaşanmakta olan su baskını ve sel felaketinin 
yaratmış olduğu can kaybı ve maddi hasar TEKGIDA-İŞ camiasında büyük bir üzüntü yaratmıştır. 
  
            Felaketin yarattığı acıları yürekten paylaşırken, ölenlere Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve maddi 
kaybı olan yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.. 
  
            Ancak, pek çok doğal felakette olduğu gibi, yapılaşmada ve şehircilik alt yapısında yeterli ve etkili 
önlemlerin alınmamış olması, idari ve teknik kadroların sorumluluklarını ve görevlerini gereği gibi yerine 
getirmemiş olması, felaketin kendisinden çok hasar vermektedir. Son olayda da bu türden ihmal ve eksikliklerin 
etkileri görülmektedir. 
  
            En azından bundan sonrası için yaşanan acılardan ders alınması ve ihmali olan sorumlulardan hesap 
sorulması gerekmektedir. 
  
            Yaraların bir an önce sarılması temennisiyle bir daha böylesi felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz. 
  
            Saygılarımızla. 
TEKGIDA  İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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KENT A.Ş., VE INTERGUM İŞLETMESİ İLE ÜYELERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN! / Haber 
Tarihi : 09.09.2009 16:44:20  

 

Cadbury Kent bayramlık şekerle atakta / Haber Tarihi : 09.09.2009 15:58:12  
 

         Trakya ve Marmara Bölgemizde meydana gelen ve ölümcül felaketlere neden olan sel baskını, tüm ülkeyi ve 

camiamızı derinden sarsmış bulunmaktadır. 

          Aynı felaketin  KENT A.Ş.'ye bağlı ve üyelerimizin çalışmakta olduğu INTERGUM işletmesinde de hasar 

meydana getirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
  
         TEKGIDA-İŞ camiası olarak, bir daha benzeri bir olayın yaşanmaması ve yaraların bir önce sarılması 

temennisiyle, Şirketinize ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.  
  
                                                                           Saygılarımızla. 
                                                                    TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
                                                                 GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen hediyelik-ikramlık şeker ve çikolata pazarında ilk hamleyi
Cadbury yaptı. Bayramı iki yeni ürünle karşılayan şirket, yaklaşık 400 milyon TL büyüklüğündeki hediyelik-
ikramlık pazarını büyütmeyi hedefliyor.  
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan üretim tesislerinde önceki gün düzenlenen basın toplantısında
konuşan Cadbury Türkiye Genel Müdürü Ahjaz Khan, hediyelik-ikramlık pazarının yüzde 90'ını bayram
döneminin oluşturduğunu belirterek krize rağmen hem kendilerini hem de pazarı büyütmeyi 
hedeflediklerini söyledi. Khan, hediyelik ve ikramlık çikolata, şeker ürünleri pazarının 400 milyon TL'lik bir
büyüklüğe sahip olduğunu, pazarın yüzde 62'sini şekerlerin, yüzde 38'ini çikolataların oluşturduğunu 
belirtti.  
 
Ürünlerin yüzde 30'unun hediye, yüzde 70'inin ise ikram ürünleri olarak tüketildiğini dile getiren Khan,
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 AL-VER CİLERİN AMACI, KâRLARINI ARTIRMAK  / Haber Tarihi : 09.09.2009 
15:40:11  

 

"Hediyelik ve ikramlık ürünlerde yüzde 27 pazar payı ile lider durumdayız. En yakın rakibimizin pazar payı
ise yüzde 18. Şeker pazarında da yüzde 55'lik pazar payına sahibiz. En yakın rakibimizin pazar payı yüzde 6" 
açıklamasında bulundu. Ekonomik krizden etkilenmediklerini, hedeflerinde şaşma olmadığını vurgulayan
Khan, yılda 40 bin ton üretim ve yaklaşık 150 milyon TL'lik ihracat yaptıklarını kaydetti.  
  
Reklamlara turizmcilerden sitem telefonları  
Reklamları ve ürünleriyle pazar paylarını artırırken bayram geleneğinin yaşatılmasına da katkıda bulunmayı
hedeflediklerini anlatan Cadbury Kent Genel Müdür Yardımcısı Ömer Taşçı ise "Her bayram öncesi
hazırladığımız reklam filmlerinin içeriği de bu yönde. Geçen yıl hazırladığımız 'Bayram sensiz olmaz' konulu 
reklam filmimiz 'Sürdürülebilir Başarı' dalında Bronz Effie Ödülü'ne layık görüldü. Bu yıl hazırladığımız 
reklam filmimizin mesajı da 'Bayramın en güzel hediyesi sizsiniz' olacak" diye konuştu.  
Bayramda çocuklarının gelmesini bekleyen iki yaşlı insanın hikâyesinin anlatıldığı ilk reklam çıktığında turizm 
acentelerinden sitem mektupları aldıklarına dikkat çeken Cadbury Kent Pazarlama Koordinatörü Nalan 
Özgür de "Pek çok kişi reklamın sonrasında tatil planlarını iptal ederek bayramı aileleriyle birlikte geçirmeye 
karar verdi. Bu nedenle turizm acentelerinden arayıp sitem edenler oldu" dedi.  
Bayram için şeker ve çikolatalarına yeni tatlar eklediklerini kaydeden Özgür, yeni ürünlerin Şeker Bayramı
öncesi piyasaya sürüleceğini belirtti. Özgür, "Özellikle Kent Caramela ile iddialıyız. Tüketicilerle test yaptık ve 
büyük beğeni topladı. Bayramda piyasaya süreceğimiz diğer ürünümüz ise Kent Choc Draje. Bayram için bir 
yıl önceden hazırlıklara başladık. Bayramlar bizim için çok önemli" diye konuştu.  
 
Etiketler:  BAYRAM , CADBURY , İKRAM , KENT , ŞEKER , TÜRKİYE 

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, ‘kriz varsa çare de var’ projesinin başarısızlıkla
sonuçlanmasının ardından bu kez de ‘al-ver’ kampanyasının başlatıldığını ifade ederek, “TV’ler de reklam olarak 
başlatılan bu kampanyanın amacı fazla tüketmeye teşvik ederek şirketlerin mallarının satılmasını ve şirket 
kârlarının arttırmaktır” dedi. 
 
Çetin, “Kriz, üretim veya ticaret sektörünün krizi değildir. Kriz tüketici krizidir. Yani tüketicinin alım gücünün 
düşmesinden dolayı artık kapitalizmin doymak bilmez kar çarklarını çevirememesinden dolayı çıkmıştır” diye 
konuştu. 
 
‘REKLAMDAN KAÇ LİRA ALDILAR?’ 
Krizden çıkmanın çaresinin alım gücünün arttırılması olduğunu söyleyen TÜDEF Genel Başkanı Çetin, şunları 
kaydetti: 
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Ölümlere devam fermanı / Haber Tarihi : 09.09.2009 15:24:06  
 

“Televizyon reklâmlarında tüketiciyi kandırmak için kılıktan ılığa giren ‘al-verci’ler öncelikle bu reklam 
karşılığında kaç para aldıklarını samimiyetle açıklamalılar. Kimin verdiği, kimin aldığı açık biçimde ortaya 
konmalıdır. Sonrasında kılavuzluk yaptıkları şirketlere ve şirket yöneticilerine şimdi verme zamanı olduğunu
işçileri işten atmaktan ve kölelik ücreti ile çalıştırmaktan vazgeçmeleri gerektiğini anlatmalılar.” 
Çetin, “Al-verci’ler krizden çıkmak istiyorlarsa cesur olmalı ve hükümete zamların fahiş ve keyfi olduğunu,
enflasyonu azdırdığını, yoksulu daha da yoksul ettiğini anlatmalılar. Yoksa üç kuruş için kılıktan kılığa giren ve 
kargayı kandırmaya çalışan tilki olmaktan öteye geçemezler” dedi. 
  

 
Etiketler:  KRİZ , REKLAM , TÜDEF , ÜRETİM 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, işyerlerinde denetimleri iyice azaltan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri 
Yönetmeliği” protesto edildi. Yönetmeliğin, “işyerlerinde ölümlere devam” anlamına geldiği ifade edildi.  
 
KESK, TMMOB, TTB ve DİSK üye ve yöneticileri, Çalışma Bakanlığı önünde bir araya geldiler. “AKP’nin söylediğine 
değil yaptığına bak, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ferman: ölümlere devam” pankartı açan emekçiler, “Bir
işçiye yılda 3 dakika”, “İşçinin sağlığı yok”, “Piyasa istiyor! AKP veriyor, işçi sağlığı ve güvenliği ucuzluyor”
dövizleriyle, yönetmeliğin ne anlama geldiğini ifade ettiler. Eylemde, Bakanlığın bu yönetmeliği özellikle yaz
tatiline getirmesine dikkat çekildi.  
 
Burada ortak metni okuyan TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, iktidarın bu zamanı, yani tatili kolladığını 
belirterek, “Yaz tatilinde, Ağustos ayının ortasında işçilerin anasını ağlatacak bir yönetmelikle ‘ölümlere devam’ 
dedi” diye konuştu.  
 
Taşeron cenneti Tuzla’ya ve kot taşlama işçilerinin ölümcül hastalığına dikkat çeken Soğancı, yapılması 
gerekenin işçi sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin yaygınlaştırmak ve bu işi yapacak ekibin üyelerini bağımsız 
meslek örgütleri şemsiyesi altında güvenceye almak iken, AKP’nin bunun tam tersini yaptığını, yönetmelikle 
‘işyerinde bir işçiye yılda üç dakika sağlık süresi yeter’ dediğini aktardı. İşyerlerinde 50 veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyeri sayısının 21 bin 127, 50’nin altında işçi çalıştıran işyeri sayısının ise 1 milyon 95 bin 421 olduğunu
aktaran Soğancı, 2007’de kayıtlara giren 80 bin 602 iş kazasının 49 bin 549’unun 50’nin altında işçi çalıştıran 
işyerlerinde yaşandığına dikkat çekti.  
 
Yönetmeliğe göre 999 işçiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinin ortak sağlık birimlerinden hizmet atabildiğini, bir
işyeri hekiminin 11 bin işçiden sorumlu olduğunu kaydeden Soğancı, “AKP’nin vicdanı işçi başına yılda 3 dakikayı 
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YUDUM İŞYERİMİZDE 2009 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. / 
Haber Tarihi : 07.09.2009 09:44:28  

 

yeterli görmüştür. Yönetmelikte 10 işçiye 30 dakika diye yazılıdır” dedi. Yönetmelikle meslek örgütlerinin 
rolünün dışlanmaya, sıradanlaştırılmaya çalışıldığını da vurgulayan Soğancı, yönetmeliğin bilinçlice tercih edildiği 
için her ölümde AKP’nin sorumlu olacağının altını çizdi. Soğancı, “Önce insan” diyen ve “iş kazalarında
yaralananların olmamasını isteyenlerin” yönetmeliğe karşı çıkmasını istedi.  
 
KAYNAK: ANKARA EVRENSEL 

 
Etiketler:  DİSK , İŞYERİ , KESK , ÖLÜM , SAĞLIK , TMMOB , TTB 

Sendikamızın yürüttüğü eğitim programı çerçevesinde, ANT GIDA FORA ZEYTİN işçilerinin ardından 06.09.2009 
Pazar günü,  YUDUM  fabrikasında çalışan üyelerimiz  ile buluştuk. Hazırlanan program, değerli üyelerimiz 
tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edildi. 

Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşmuşlardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda 
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Üyelerimiz, Program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, 
tekrarlanması dileklerini ilettiler. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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YUDUM İŞYERİMİZDE 2009 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. / 
Haber Tarihi : 07.09.2009 09:34:15  

 

Sendikamızın yürüttüğü eğitim programı çerçevesinde, ANT GIDA FORA ZEYTİN işçilerinin ardından 06.09.2009 
Pazar günü,  YUDUM  fabrikasında çalışan üyelerimiz  ile buluştuk. Hazırlanan program, değerli üyelerimiz 
tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edildi. 

Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşmuşlardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda 
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Üyelerimiz, Program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, 
tekrarlanması dileklerini ilettiler. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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ANT GIDA FORA ZEYTİN İŞYERİMİZDE 2009 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM 
ETMEKTEDİR. / Haber Tarihi : 04.09.2009 16:50:54  

 

ANT GIDA FORA ZEYTİN İŞYERİMİZDE 2009 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşmuşlardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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ETMEKTEDİR. / Haber Tarihi : 04.09.2009 15:52:47  
 

Öldürücü mesleğe bir kurban daha / Haber Tarihi : 04.09.2009 15:17:37  
 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim 
programlarının üyelere dönük bölümünde ANT GIDA "FORA ZEYTİN"  işyerimizde, 04 Eylül 2009 Cuma günü 
eğitim çalışması gerçekleşmiştir. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşmuşlardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve 
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Birçok genç gibi iş bulmak umuduyla gurbetin yolunu tutmuştu. İş bulmuştu bulmasına ama iş hayatına 
mal oldu. Çünkü o kot taşlama atölyesinde çalışıyordu. 
 
İbrahim Güloğlu geçen yıl Mayıs ayında bu röportajı NTV'ye verdiğinde silikosiz hastalığına yakalandığını yeni
öğrenmişti. 

1 yıl önce böyle konuşmuştu 
 
Güloğlu o zaman "acısından duramıyorum 9 gündür öksürükten dolayı 

Silikosiz nasıl 
ödürüyor?
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uyuyamıyorum. Şimdi aşırı öksürme var. Göğsüme sanki bıçak saplıyorlar" diyordu. 

Tam 5 yıl çalıştığı kot taşlama işi onu hayattan kopardı. Üstüne üstlük İbrahim'in 
sosyal güvencesi yoktu. Fatura aileye çıktı. 

Senet karşılığı cenaze 
 
2 bin lira tutan hastane masraflarını ödeyemeyen aile, cenazeyi ancak imzalanan senet 
karşılığında aldı. 
 
Abi Ahmet Fehmi Güloğlu devletin silikosiz nedeniyle mağdur olan hastalara yardım 
etmesini isteyerek şunları söyledi: 

"Hiçbir sosyal güvencemiz yoktu. Kardeşimiz işten ayrıldığı için o da otomatikmen 
sosyal güvencesi kesildi. Dedik kardeşimizin cenazesini kaldıralım. İşte bize hastanede 
bize bu faturayı çıkardılar. Bu senet rehin kağıdıymış artık ne oluyorsa bunu imzalamadan kardeşimin cenazesini
alamıyordum oradan. 
 
Bu iki bin TL'yi ödedim. Fakat bu bir haftada, ya benim kardeşim bir ay yatsaydı, otuz milyar gelecekti ben
nereden ödeyecektim. Silikosiz hastası bir sürü insan mağdur olmuş. Yani bu insanlar bunun faturasını nasıl 
ödeyecekler." 

Aileye imzalalatılan senet aslında diğer silokiz hastalarının durumunu özetliyor. Sayıları onbin olarak ifade edilen 
hastaların çoğu sosyal güvenceden yoksun 

 
Etiketler:  CENAZE , KOT , SENET , SİLİKOSİZ , TAŞLAMA 

 

Kot ve kumaşları 
ağartmak için 
uygulanan kum 
püskürtme işlemi 
silikozis hastalığına 
neden oluyor. Silikozis 
kuvars şeklinde kristal 
yapıya sahip silika 
tozlarının bir süre 
solunması sonucu 
akciğerlerde kalıcı ve 
ilerleyebilen hasara yol 
açan bir meslek 
hastalığıdır.

İstanbul’da 2009 yılı ağustos ayında perakende ve toptan fiyatlar aynı oranda olmak üzere yüzde 0.19 oranında 
artış gösterdi. Söz konusu oranın ağustos ayları itibariyle son yedi yılın en düşük ikinci enflasyon oranı olduğu
bildirildi. Toplumdaki yoksullaşmanın enflasyonu düşürdüğü belirtiliyor.  
 
İstanbul Ticaret Odası, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre perakende fiyatlarda ve Toptan Eşya 
Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlarda, 2009 ağustos ayı artışlarını açıkladı. Buna göre her iki veri de yüzde
0.19 ile aynı oranda artış kaydetti. 
Konut, ev eşyası, ulaştırma ve haberleşme ile diğer harcamalar gruplarındaki artışlar bu ay ki genel enflasyon 
artışında etkili oldu. Söz konusu indeksin ağustos ayı itibariyle yıllık değişim oranı, bir önceki yılın aynı ayına 
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göre gerilemesini sürdürerek yüzde 7.54’e indi. 
 
GİYİMDE DÜŞÜŞ 
Giyim harcamalarında yüzde –2.43; kültür eğitim ve eğlence grubunda yüzde –2.42 oranında yaşanan azalışlara
karşılık, ev eşyasında yüzde 5; diğer harcamalarda yüzde 1.18; konutta yüzde 0.59; ulaştırma ve haberleşmede 
yüzde 0.53 oranında izlenen artışlar ağustos enflasyon seviyesinin belirlenmesinde etkili oldu. Fiyat artış seviyesi 
ağustos ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.54, yıllık ortalama olarak ise yüzde 9.41 oranında
gerçekleşti.  
 
Kaynak: Evrensel 

 
Etiketler:  DÜŞÜŞ , ENFLASYON , İSTANBUL , ÜCRET , YOKSUL 

Hava-İş Sendikası’nda örgütlenen İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı (İSG) yer hizmetleri çalışanları, işverenin 
yaptığı iş kolu itirazına eylemle yanıt verdi. Sabiha Gökçen Havaalanı’nda ISG bünyesinde çalışan işçiler, Hava-
İş’te örgütlenerek Çalışma Bakanlığı’ndan yetki tespiti istediler. Bakanlığın Hava-İş’i yetkili sendika tayin 
etmesinin ardından işveren iş koluna itiraz etti. İş koluna yapılan itiraza dün yaptıkları eylemle tepki gösteren 
işçiler, “ISG şaşırma sabrımızı taşırma”, “Sendika hakkımız engellenemez”, “Sendika yoksa üretimde yok”
sloganları attılar. Vardiyadan çıkanlar eylemlerini dışarıda yaparken, çalışan işçiler de bölümlerinden çıkıp,
arkadaşlarının karşısında toplanarak eyleme katıldılar. Burada işçilere seslenen Hava-İş Genel Başkanı Atilay
Ayçin, çalışma barışının bozulmaması için işvereni masaya çağırdı.  
 
BASKILARA RAĞMEN YETKİ ALINDI 
Kimsenin kazancında gözlerinin olmadığını, kimsenin haklarına saygısızlık yapmadıklarını söyleyen Ayçin, 
“İşçilerle yaptığımız ilk toplantıda bu ülkede demokrasi, özgürlük isteyenler kendilerine hak saydıklarını bize de 
hak saysınlar dedim, en temel özgürlüğümüz olan örgütlenme özgürlüğümüze saygı göstersinler dedim. Eğer
bizim örgütlenme özgürlüğümüze saygı gösterirlerse işverenle masaya otururuz, iş barışını bozmayacak bir 
şekilde anlaşırız dedim. Peki onlar ne yaptı? En temel sendika hakkımıza saygı bile göstermediler” diye konuştu. 
İşçilerin sendikaya üye olduğu dönemde her türlü baskının uygulandığını, tehditlerin havada uçuştuğunu
hatırlatan Ayçin, bütün bunlara rağmen çoğunluğu sağladıklarını, Çalışma Bakanlığı’na yetki başvurusunda 
bulunduklarını ve yetkiyi aldıklarını ifade etti. Ayçin, yetkiyi aldıkları günün ertesinde işverenin iş koluna itiraz
ettiğini kaydetti.  
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BURASI HAVALİMANI DEĞİL Mİ? 
“İş koluna itiraz ne demek biliyor musunuz? İşveren yıllardır burada sizin ne iş yaptığınızı bilmiyormuş. Siz
burada yıllardır uçağa hizmet ediyorsunuz, yolcuya hizmet ediyorsunuz, kargo çekiyorsunuz, siz olmasanız bu
uçaklar kalkamaz. Peki burası havalimanı değil mi? Havalimanına uçak mı girer TIR mı? Burada lojistik hizmette 
yapılmıyor, kargo da taşınmıyor, burada uçak uçuyor, insan taşıyor” diyen Ayçin, işverenin süreci uzatmak
istediğini, bu zaman içinde de üyelerine baskı yaparak istifaya zorlayacağını ve sendikanın yetkisini düşürmeyi 
amaçladığını dile getirdi.  
 
İŞ BARIŞI BOZULMASIN 
İşverenin işçilerin sendikalı olmalarını istemediğini çünkü 580 TL ücret ödeyip 16 saat çalıştırmak istediğini 
söyleyen Ayçin, “Biz bu güne kadar hiç kimsenin kazancına göz dikmedik, ben istiyorum ki bu alan Yeşilköy 
Havaalanı gibi olsun bir uçak insin bir uçak kalksın, uluslararası bir rekabet alanı olsun. Ama bu alanı alan yapan 
insanıyla birlikte olsun, hak ettiklerimiz verilsin. Bizim çocuklarımızın ekmek beklediğini unutmasınlar istiyoruz”
diye konuştu. Ayçin, sabırlarının taşmak üzere olduğunu, işverenlerin de yasalara uymasını istediklerini dile 
getirdi.  
 
UÇAK UÇMAZ! 
Patrona seslenen Ayçin, “Eğer böyle yapmaya devam edersen buradan bir tane bile uçak kaldırtmam. Gelişmek
istiyorsa, işinin aksamamasını istiyorsa, uçaklar zamanında kalksın zamanında insin istiyorsa, çalışma barışı
bozulmasın istiyorsa prosedürün sonunu beklemeyip gelin masaya oturalım, yetki gelene kadar bir ön protokol
yapalım” diye konuştu. Açıklamanın ardından dışarıdaki işçiler Genel Müdürlüğün önüne yürürken, çalışan işçiler 
de içerden dış hatlara kadar arkadaşlarına alkış ve sloganlarla katıldılar. Genel Müdürlük önünde tekrar açıklama 
yapan Ayçin, masa başında anlaşalım çağrısını yineledi. (İstanbul/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  HAVA , PATRON , SENDİKA , UÇAK , ÜRETİM 

Türk sendikaları tarihinin en sancılı ve zor dönemini yaşamaktadır. Kâğıt üzerinde sendikalar vardır ve özgürdür 
ama gerçekte sendikalar üye sayısı yönünde çok kan kaybetmiştir, güçsüzdür ve sendika bağımsızlığı siyasetin 
pençesinde özünden çok şey yitirmiştir. 

Osman Şahin’in ‘Çan’ başlığı altında yayımladığı çok güzel bir öyküsü var 
(Osman Şahin, Ay Bazen Mavidir, Cumhuriyet Kitapları, 1999, s.144). 
Hayvancılıkla geçinen bir köyün sürülerine dadanan bir kurt hayvan yetiştiren köylülere çok büyük zararlar verir. 
Köylüler kurdu yakalayıp öldürmek isterler. Uzun uğraşlar sonunda kurdu yakalayıp başına tel bir kafes, boynuna 
zincirler takarak köye getirirler. Köy meydanında kurdun etrafında toplanan köylüler kurdu nasıl işkence ederek 
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öldüreceklerini tartışırken köyün bilge kişisi kalabalığın arasından geçerek kurdun başına gelir, “Onun cezasını 
ben vereceğim” der. Herkes bilge kişiye karşı saygılıdır ve seslerini çıkarmazlar. Bilge kişi köylülerden bir koyun 
çanı getirmelerini ister. Getirilen koyun çanını kurdun boynuna takar ve “Şimdi bırakın gitsin, bu kurt cezasını 
buldu” der. Köylüler, “Bu nasıl cezadır, daha kurdun burnu bile kanamadı” diye itiraz etmek isterler ama bilge kişi 
elin kaldırır ve “O sürülerimize verdiği zararla kurtluğunu kanıtladı, biz insanız ona insana yaraşan bir ceza 
vermeliyiz. Onu işkence yaparak öldürürsek hayvandan farkımız kalmaz” der. Köylüler bilge kişiye daha fazla 
itiraz edemez ve kurdu bırakırlar. Kurt bir hışımla bozkıra doğru koşar ve gözden kaybolur. Çan sesi onunla 
birlikte bozkırda yol alır. Kurt hızlandıkça çan sesi de hızlanır. Kurt acıkmıştır. Bir sürüye yaklaşıp avlanmak ister 
ama çan sesini duyan köpekler üzerine gelince kaçmak zorunda kalır. Kurt çan sesini duyunca kaçan hiçbir 
canlıya  
yaklaşıp avlayamaz ve açlıktan ölmek üzeredir. Bir gün bir tepenin ardından üstüne doğru hızla gelen bir kurt 
sürüsüne rastlar. Kurtlar çan sesine aldanıp onu koyun sanmışlardır. Hışımla geri dönerler ama boyunda çan olan 
kurt da onların peşine takılıp onların avlarından pay almayı düşünür. Kurtlar hangi ava yaklaşsalar  
can sesini duyan av kaçar. Kurtlar yaşayabilmek içi boynunda çan taşıyan kurttan kurtulmak zorunda olduklarını 
anlarlar ve bir zamanlar kurt sürülerinin kralı olan güçlü kurt artık zayıflamıştır. Üstüne gelen kurtlarla baş 
edemez ve onların pençeleri altında can verir. 
 
Muhalefetsiz siyaset 
AKP hükümeti iktidar olduğu 2002 yılından bu yana toplumun güç üreten, toplumsal muhalefet yapabilen 
örgütlü kesimlerini ele geçirmek için olağanüstü bir çaba harcamaktadır. Spor kulüplerinden sendikalara kadar 
uzanan bu yelpazede önemli sivil toplum kuruluşlarının yönetimine kendi yandaşlarını getirmekte başarılı 
olduğu söylenebilir. Böylece sokaklardan kendisine yöneltilebilecek muhalefetin mimarlarını denetimi altına 
alarak uygulayacağı siyasetlerin dikensiz bir gül bahçesinde sergilenmesini sağlayacağına inanmaktadır. Sosyal 
güvenlik yasalarını değiştirirken, iş yasasında değişiklik yaparken, işsizlik fonlarını kamu yatırımlarına aktarırken, 
kıdem tazminatı fonu kurma hazırlığı yaparken, memurlara yıllık yüzde 4 zam önerirken AKP hükümeti 
hesaplarını sokaktan kendisine bir muhalefet gelemeyeceği varsayımı üzerine yapmıştır. Bu öngörüsünde haklı 
da çıkmıştır çünkü işçi ve memur kesimi AKP’nin yanlı politikalarına karşı sokaklara 1 milyon çalışanı çıkaramamış 
ve AKP iktidarının yüreğine seçmen korkusunu salamamıştır.  
AKP’nin ülkede en yaygın biçimde örgütlenmiş işçi ve memur sendikaları üzerinde şimdi ve gelecekte 
uygulayacağı baskı politikaları dikkatle izlenmeli ve değerlendirilmelidir. AKP hükümeti kamuda çalışanları 
yandaşlarının yönetiminde olan sendikalara üye olmaya zorlamaktadır. AKP’li bürokratların ısrarlı çalışmaları 
sonuç vermeye başlamıştır. Türk-İş ve DİSK’e bağlı sendikalara üye işçiler sendikalarından istifaya ve Hak-İş 
Konfederasyonu’na bağlı sendikalara üye olmaya zorlanmakta, direnenler ya işten çıkarılmakta ya da sürgün 
edilmektedir. Kamu görevlileri sendikaları arasında da hükümetin ve bürokratlarının desteği Memur-Sen 
Konfederasyonu’ndan yanadır. 5.7.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2008 Yılı Kamu Görevlileri 
İstatistikleri’ne göre Memur-Sen Konfederasyonu’nun AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 41 bin 871 üyesi 
varken bu sayı 2008 yılında 314 bin 701’e yükselmiştir. Türk-İş yetkililerine göre Hak-İş ve Memur-Sen 
Konfederasyonlarının üye sayısında ki artış yüzde 800 dolayındadır (Cumhuriyet Gazetesi 27 Eylül 2009, Emek 
Sayfası). 
 
Tehlikeli gelişme 
Bu iki konfederasyonun sergilediği üye artışı özgür sendikacılığın işçi yararına sergilediği çabalar sonucu değil 
AKP’li bürokratların sendikal özgürlüklere müdahalesi sonucu gerçekleşmiştir. Bu gelişme bağımsız ve özgür 
sendikacılık adına çok tehlikeli bir gelişmedir ve güdümlü sendikacılık yaratma yolunda atılmış önemli bir 
adımdır. Bugün işçi ve memur sendikaları AKP hükümetinin hedef tahtası olmuştur. Orman, gıda, tekstil, genel 
hizmetler (Belediye çalışanları) işkolları başta olmak üzere birçok işkolunda işçiler ve kamu görevlileri özgür 
sendikacılığın güvencelerinden yoksun, iktidar partisinin siyasi baskısı altında örgütlenmek gerçeği ile karşı 
karşıyadır. Hiçbir AB ülkesinde iktidarların siyasi gücü işçilerin özgürce sendika seçimini yönlendirmek için 
kullanılamamaktadır. Sendika özgürlüklerine en ufak bir müdahalede sendikalar milyonlarca işçiye sokaklara 
dökerek sendikal özgürlüklerine sahip çıkarlar.  
Bizde ise suskun işçi ve memur konfederasyonları iktidar partisine sendikal özgürlükleri yok etmesi için geniş bir 
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alan bırakmakta ve hükümet karşısında ürkek güvercinler gibi davranmaktadırlar. 
 
Sendikalar aklanmalı 
Sendikaların varlığı bir toplumda demokrasinin sağlıklı olmasının ön koşuludur. Milyonlarca işçiyi örgütlemiş 
sendikalar hakkın, sosyal adaletin ve halkın sesi olmak zorundadır. AKP iktidarı işçi ve memur sendikalarının 
boyuna birer çan takma sevdasındadır. Boynuna çan takılmış sendikacılık iktidar partisi karşında bağımsızlığını 
yitirmiş, işçi sınıfının hakkını koruyamayacak konuma gelmiş sendikacılığa dönüşür. Özgür ve bağımsız 
sendikacılık siyasetin rüzgârına teslim olmaz tam aksine siyasetin rüzgârını yönlendirecek güçtedir yeter ki bu 
gücünün ayırdına varsın. 
Türk sendikaları tarihinin en sancılı ve zor dönemini yaşamaktadır. Kâğıt üzerinde sendikalar vardır ve özgürdür 
ama gerçekte sendikalar üye sayısı yönünde çok kan kaybetmiştir, güçsüzdür ve sendika bağımsızlığı siyasetin 
pençesinde özünden çok şey yitirmiştir. Türk sendikaları bu teslimiyetçi tutumlarından kurtulmak zorundadır. 
Bunun için önce kendilerini sorgulamalı, işçinin ve kamu oyunun gözünde kendilerini aklamalıdırlar. 

Sonrasında AKP hükümetinin sendika özgürlüğü ihlalleri konusunda ILO’nun, AB’nin, uluslararası sendikaların 
yardımlarını istemeli, AKP hükümetinin bu olumsuz, ters, sakıncalı sendikal özgürlük anlayışını uluslararası 
platformlarda teşhir etmelidirler. 
Boynuna AKP çanı takılmış sendikacılık anlayışı ne işçiye, ne topluma ve ne de demokrasiye yarar getirir. Üç-beş 
yöneticinin koltuksal çıkarına tüm işçi sınıfı feda edilemez. Yarın bu iktidar değiştiğinde boynunda çan olan 
sendikaların sonu yukarıda anlattığımızın kurdun sonundan farklı olmayacaktır.  

Kaynak: Radikal Gazetesi 
Dr. Engin Ünsal: Tek-Gıda İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Kamu görevlileri sendikalarının toplusözleşme ve grev hakları uluslararası sözleşmelerden doğan temel 
haklarıdır. Bu hakların var olan yasalar, sözleşmeler ve AİHM kararı doğrultusunda kabul edilmesi zorunludur. 
Kamu görevlileri bu haklarını tez elden alabilmek için güçlerini birleştirmek ve tek çatı altında toplanmak 
zorundadırlar.  
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Dr. Engin ÜNSAL Tek-Gıda İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı 

Kamuoyunda yaygın olarak memur sendikaları olarak bilinen Kamu Görevlileri Sendikaları, hükümetle yaptıkları 
toplu görüşmeler nedeni ile kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Görüşmelerin akamete uğraması ve hükümetin 
düşük zam verme eğilimi, kamu görevlilerini eylem yapmaya zorlayacağından, memur sendikaları daha bir süre 
ülkenin gündeminde kalacaktır..  

Kamu Görevlileri Sendikaları, toplusözleşme ve grev yapmak hakkından yoksun oldukları için sözcük anlamı ile 
gerçek sendika konumunda değildir. Bunun nedeni anayasamızın 53. maddesinde 1995 yılında yapılan bir 
değişikliktir. Buna göre kamu görevlileri sendika ve üst kuruluş kurabilecek fakat 54. maddedeki toplusözleşme 
ve grev hakkından yoksun olacaktır.  

Bu hükme uygun olarak 2001 yılında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası çıkarılmış ve benzer bir 
değişiklikte 1997 tarihinde 4275 sayılı yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 22. maddesinde yapılarak 
uygulamaya konulmuştur. Buna göre kamu görevlileri sendika ve üst kuruluş kurabilecek, 4688’in 30. maddesine 
göre toplu görüşme yapabilecek (toplu pazarlık değil), sendikalar ve hükümetin anlaşamaması durumunda konu 
35. madde gereği Uzlaştırma Kurulu’na götürülecek, bu kurulun kararı bağlayıcı olmayacak ve son kararı 
hükümet verecektir.  

Uluslararası sözleşmeler 

Görüldüğü gibi yasa ile sendikalara verilen görev, hükümet karşısında ricacı olmaktan öteye gitmemektedir. 
Kamu görevlilerinin hak ve çıkarlarının korunması amacı ile kurulan düzen çağdaş anlamda özgür sendikacılık 
düzeni değil, hükümetin tek yanlı buyurganlığı düzenidir. 

Oysa uluslararası sözleşmeler, kamu görevlileri de dahil olmak üzere, çalışanlara toplusözleşme ve grev hakkı 
tanımaktadır. 1949 yılında ILO’nun kabul ettiği 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin Sözleşme, 
Türkiye tarafından 1951 yılında onaylanmıştır. Gene ILO’nun kabul ettiği Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme 
Hakkının Korunması’na ilişkin 87 ve Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının 
Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 sayılı sözleşmeler 1993 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca onaylanmıştır. 
Özellikle 151 sayılı Sözleşme 7. maddesinde “toplu görüşmenin en geniş biçimde geliştirilmesi ve teşvik 
edilmesi” hükmünü taşıdığı halde 4688 sayılı yasa bir kısım kamu görevlisini kapsam dışı bırakmış, toplu 
görüşme sırasında grev hakkını tanımamış, görüşmelerde anlaşma sağlanmış olsun veya olmasın son sözü 
hükümete bırakmıştır. 

Hukuk ve demokrasi ayıbı 

AB’ye girmeye çalışan Türkiye’de tüm AB üyesi ülkelerde, bazı kısıtlamalarla, kamu çalışanlarına tanınmış olan 
toplusözleşme ve grev hakkının Türk kamu görevlilerine tanınmaması, memurlar açısından onur kırıcı, hükümet 
açısından bir hukuk ve demokrasi ayıbıdır. 

Anayasanın 90. maddesine 2004 yılında 5170 sayılı yasa ile bir fıkra eklenmiştir. Kamu Görevlileri Sendikaları 
açısından çok önemli olan bu fıkra, “Milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeni ile çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmünü 
getirmektedir. Anayasanın 53. maddesi ile 4688 sayılı yasanın birçok hükmü Türkiye’nin onayladığı uluslararası 
sözleşmelerle çelişmektedir. Anayasanın 90. maddesi son fıkrası gereği Türkiye uygulamasında özellikle 151 
sayılı ILO Sözleşmesi hükümlerinin esas alınması zorunluluğu vardır. 

Ayrıca bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin 12.11.2008 tarihinde verdiği çok 
önemli bir kararı vardır. AİHM bu kararını 98 sayılı ILO Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı’nın 6. maddesi ve AB 
Temel Haklar Yasası’na dayandırmış ve “sendika kurma hakkının toplu görüşme hakkını da içerdiği” 
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ANTBİRLİK, küresel krizi fırsata çevirdi. / Haber Tarihi : 31.08.2009 10:20:43  
 

görüşünü benimsemiştir. Bu kadar açık uluslararası sözleşmeler ve AİHM kararı varken Kamu Görevlileri 
Sendikaları bu hükümlerin ışığında 4688 sayılı yasanın toplusözleşme, grev hakkı ve birçok kamu görevlisinin 
sendika üyeliğini yasaklayan hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne, bir yargı organı aracılığı ile konuyu 
götürmenin yollarını aramalıdır.  

Anayasa Mahkemesi, anayasanın 90. maddesinin son fıkra hükmü gereği anılan yasaklarla ilgili maddeleri iptal 
etmek zorunda kalacaktır. Bu konuda olumsuz bir karar verildiği, yani iç hukuk yollarının tüketilmiş olması 
durumunda konuyu AİHM’ye götürmek mümkün olacaktır. O mahkemenin vereceği karar da açıktır. 

Memur sendikalarının sorunu sadece uluslararası sözleşmelerin uygulanmaması sorunu değildir. Sorun önemli 
ölçüde kamu sendikalarının kendilerinden de kaynaklanmaktadır. 4688 sayılı yasanın 5. maddesine göre kamu 
görevlileri 11 hizmet kolunda örgütlenebilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 26927 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımladığı istatistiklere göre 11 hizmet kolunda 73 kamu görevlileri sendikası kurulmuş 
bulunmaktadır. Bu sendikalar 9 konfederasyonca temsil edilmektedir. 2008 yılı Mayıs ayı verilerine göre 
çalışmakta olan 1.691.299 kamu görevlisinin 930.397’si bu sendikaların üyesi bulunmaktadır. Kamu görevlilerinin 
böylesine çok sendika ve konfederasyon tarafından temsili ve aralarında sosyal ve siyasal konularda keskin 
görüş ayrılıklarının bulunması kamu görevlilerinin örgütsel gücünü zayıflatmaktadır. Hükümetin 
konfederasyonlar arasında ayrım yapıp özellikle kamu görevlilerini Memur-Sen Konfederasyonu’na üye 
sendikalara yöneltme baskısı kamu kesiminde güdümlü sendikalar yaratma sorununu da gündeme 
getirmektedir. Bu davranış sendika özgürlüğünün çok ciddi bir ihlali niteliğindedir ve mutlaka uluslararası 
kuruluşların dikkatine sunulmalıdır. 

Sorunu özetlemek gerekirse kamu görevlileri sendikalarının toplusözleşme ve grev hakları uluslararası 
sözleşmelerden doğan temel haklarıdır. Bu hakların var olan yasalar, sözleşmeler ve AİHM kararı doğrultusunda 
kabul edilmesi zorunludur. Kamu görevlileri bu haklarını tez elden alabilmek için güçlerini birleştirmek ve tek çatı
altında toplanmak zorundadırlar. Bu yolda çaba sarf etmedikleri sürece siyasilerin önüne diz çökerek ricacı 
sendikalar olarak yaşamlarını sürdürecek ve temsil ettikleri çalışanlara reel hiçbir şey kazandıramayacaklardır. . 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

ANTBİRLİK Genel Müdürü Atila Diniz yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerden dolayı Antalya yöresinde pamuk
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TAMEK KIZIKSA FABRİKASINDA DA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 

ekim alanlarının daraldığını hatırlattı. 22 bin ortağı bulunan birliğin, küresel krizde önemli bir karar alarak, üretici 
ortaklarının talebi üzerine yaş meyve sebze ihracatına başladığın hatırlatan Diniz, satış temsilcilerinin Yunanistan
başta olmak üzere Rusya, Ukrayna, Belarus ve çeşitli Avrupa ülkelerinde pazar arayışlarına başladığını, 2008-
2009 ihraç sezonunda 4 milyon dolarlık domates, biber, kabak, narenciye ve nar ihracatı gerçekleştirdiklerini
bildirdi. 

Bu yıl sonu itibariyle 10 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı hedeflediklerini anlatan Diniz, şöyle konuştu: 

''Bir zamanlar pamuk üretiminde Türkiye'de çok önemli bir konuma sahip olan Antalya'da ekim alanları hızla
daralıyor. Üretici ortaklarımız pamuktan vazgeçiyor. Küresel kriz ortamında geçen yıl ANTBİRLİK yönetimi önemli
bir karar alarak yaş meyve sebze ihracatına yöneldi. Yunanistan, Rusya, Ukrayna ve Belarus'a ihracat 
gerçekleştirdik. Polonya yeni pazarımız olacak. Yunanistan'a 400 ton kabak ihraç ettik. ANTBİRLİK'in Antsera
isimli ürünleri Yunanistan'da marka oldu. Ürünlerimiz çok aranır hale geldi. 

İhracatımızı orta vadede artırmak için girişimlerde bulunuyoruz. ANTBİRLİK 10 yıllık orta vadede 100 milyon 
dolarlık ihracat hedefliyor.'' 

İplik fabrikası'ndaki makineler satıldı 
ANTBİRLİK Genel Müdürü Diniz, pamuk ekim alanlarının daralması, Çin ürünlerinin dünyayı etkisi altına alması ve
çeşitli nedenlerden dolayı İplik Fabrikası'nın atıl duruma düştüğünü söyledi. İplik Fabrikası'ndaki makineleri iki
aşamada sattıklarını belirten Diniz, şunları kaydetti: 

''Dört ay önce yapılan ihalede, İplik Fabrikası'nda kullanabilir durumda olan makineleri tekstilcilere ihale ile
sattık. Daha sonra 1974 yılından kalan ve hurdaya çıkan makineleri de sattık. Bu satışlardan toplam 1 milyon TL
gelir elde ettik. Makineleri satılan İplik Fabrikası'nı da mobilya sektöründe büyük bir markaya kiraya verdik. İplik
fabrikasının alanları kiralayarak yılda 1,5 milyon lira gelir elde ediyoruz. Böylece yılda 5 milyon lira zarar eden 
İplik Fabrikası'ndan da kurtulduk.'' 

ANTBİRLİK'in atıl durumda bulunan bina ve arsalarını kiraya vererek, sürekli gelir getirici hale dönüştürdüklerini
vurgulayan Diniz, atıl durumdaki bu bina ve arazilerden yılda 5 milyon lira gelir elde ettiklerini bildirdi. Diniz,
''Son 8 yılda yapılan çalışmalarla atıl durumda bulunan gayrimenkuller kiraya verilerek değerlendirildi. Sürekli 
zarar eden bir kurum, karlı hale getirildi. Elde edilen bu gelirler de yatırımlarda ve üreticinin desteklenmesinde 
kullanılıyor. Yatırımlarımızı tamamen kendi öz kaynaklarımızla her geçen yıl artırarak yapıyoruz. Kira gelirleri
ANTBİRLİK'in pamuk finansmanının yüzde 40'ını oluşturuyor.'' 

Kanynak: Gözlem Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 10.08.2009 16:08:51  
 

DANONE GÖNEN FABRİKASINDA DA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 
TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 07.08.2009 16:11:45  

 

 Sendikamızın yürüttüğü eğitim programı çerçevesinde, MAURİ MAYA ve DANONE işçilerinin ardından TAMEK 
KIZIKSA  fabrikasında çalışan üyelerimiz  ile buluştuk. Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük 
bir ilgi ve dikkatle takip edildi. 

Üyelerimiz, Program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, 
tekrarlanması dileklerini ilettiler. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 Sendikamızın yürüttüğü eğitim programı çerçevesinde, MAURİ MAYA işçilerinin ardından DANONE  Gönen 
fabrikasında çalışan üyelerimiz  ile buluştuk. Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük bir ilgi ve 
dikkatle takip edildi. 

Üyelerimiz, Program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, 
tekrarlanması dileklerini ilettiler. 
  

Eğitim faaliyetlerinin ardından, Gönen fabrikamızda çalışan sendikamız üyesi Sn. Sebahattin TAŞKIN' ın 21 yıllık 
çalışma hayatını başarıyla tamamlayıp emekliliğe ayrılması nedeniyle çalışma  arkadaşları tarafından  kendisi 
için ödül töreni düzenlendi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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MAURİ MAYA FABRİKASINDA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 
TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 07.08.2009 16:14:54  

 

BRITISH AMERICAN TOBACCO&acute;DA 2009 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 
DEVAM ETMEKTEDİR / Haber Tarihi : 12.06.2009 16:19:14  

 

 Sendikamızın yürüttüğü eğitim programı çerçevesinde, MAURİ MAYA  fabrikasında çalışan üyelerimiz  ile buluştuk. 
Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edildi. 

Üyelerimiz, Program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, tekrarlanması 
dileklerini ilettiler. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim
programlarının üyelere dönük bölümünde BAT işyerimizde, 10 Haziran 2009 Carşamba günü 13.00- 20.00 
saatlerinde bir eğitim çalışması yapılması planlanmıştır. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
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ALLIANCE ONE TÜTÜN A.Ş.&acute; DE 2009 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 
DEVAM ETMEKTEDİR / Haber Tarihi : 05.06.2009 16:21:02  

 

“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve 
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Daha önce sendikamızın şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile yaptığımız ve olumlu sonuçlarını aldığımız bu 
çalışma belirtilen tarihlerde devam edecektir. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

  

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim
programlarının üyelere dönük bölümünde işyerinizde, 4 Haziran 2009 Perşembe günü 13.00- 19.00 saatlerinde
bir eğitim çalışması yapılması planlanmıştır. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve 
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri

Sayfa 535 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



HESAPLAMALAR FONUN GELECEKTE PROBLEM OLACAĞINI GÖSTERİYOR! / Haber 
Tarihi : 28.08.2009 16:01:43  

 

konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Daha önce sendikamızın şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile yaptığımız ve olumlu sonuçlarını aldığımız bu 
çalışma belirtilen tarihlerde devam edecektir. 
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Hesaplamalar fonun gelecekte TİSK'İN ÖNERİLERİ ÜZERİNE DUŞUNCELER-5 problem olacağını gösteriyor Kıdem 
tazminatı ile ilgili tartışmalar uzun zamandır sürmektedir. Tartışmalar zamanında Bilim Komisyonu'nca hazırlanan 
iki olasılık üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Doç. Dr. SERKAN ODAMAN Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Türk çalışma hayatı 4857 sayılı İş Kanunu ile iş güvencesine, 4447 sayılı Kanun ile de işsizlik sigortasına sahiptir. 
Bu iki kurum artık kıdem tazminatı müessesenin kesinlikle gözden geçirilerek yeni bir çerçeveye oturtulmasını 
zorunlu kılmaktadır. Kıdem tazminatı ile ilgili tartışmalar uzun zamandır sürmektedir. 

Tartışmalar zamanında Bilim Komisyonu'nca hazırlanan iki olasılık üzerinde yoğunlaşmıştır. Birinci olasılık, 
mevcut kıdem tazminatı müessesesinin, üstlenmiş olduğu fonksiyonlardan arındırılarak her tam yıl için işverence 
işçiye ödenecek 30 günlük ücret 15 güne indirilmek, buna karşılık hak kazanma olanakları genişletilmek suretiyle 
mevcut maddede değişiklik yapılması; ikinci olasılık ise, kıdem tazminatının, bir tür emeklilik ikramiyesine 
dönüştürülerek işçinin değişik işverenlere ait işyerlerindeki kıdem tazminatı primi ödenen tüm hizmet sürelerini 
kapsayacak, iş ilişkisi hangi nedenlerle sona ermiş olursa olsun işçinin hizmet birleştirmesinden 
yararlanabileceği, kıdem tazminatı ödenmemesi ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde işverenlerce ödenecek 
primlerden oluşturulacak bir fondan karşılanması şeklindedir. 

Sayfa 536 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Kıdem Tazminatı Fonu'nun gelecekte finansman krizi içine girebileceği endişesi ile mevcut sistemin, her tam yıl 
için işverence işçiye ödenecek 30 günlük ücretin üzerinde tartışılması koşuluyla devamı daha isabetli 
gözükmektedir. Zira bugün itibariyle yapılan aktüeryal hesaplamalar, Fon'un gelecekte Türkiye ekonomisi için 
büyük bir problem oluşturacağı izlenimini vermektedir. Asıl İşverenAlt İşveren İlişkisinin Kurulması Bugün 
yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nun asıl işverenalt işveren ilişkisini düzenleyen 2. maddesi uyarınca söz 
konusu ilişki iyice dar bir alana hapsolmuştur. 

Buna göre; "Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin 
bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için 
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında 
kurulan ilişkiye asıl işverenalt işveren ilişkisi denir." Diğer yandan, 4857 sayılı Kanun'un 3 maddesine eklenen 
fıkra şu şekildedir: "(Değişik: 15.05.20085763/1 md.) Bu Kanun'un 2. maddesinin altıncı fıkrasına göre iş alan alt 
işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle 
birlikte, birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. 

Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme 
sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. 
Bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren altı işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. 
İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 

Rapora altı iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi 
iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır. Bu noktadan hareketle devam 
edecek olursak, 5763 sayılı Kanunla getirilen önemli prosedürden sonra beklenen ve bu prosedürün ayrıntılarını 
ve uygulamasını gösterecek "Alt İşverenlik Yönetmeliği" de 27.09.2008 tarihinde yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğe 
göre, bir süredir yapılan tartışmaların bir anlamı kalmamış ve 4857 sayılı Kanun'un 2. maddesindeki "ile" 
ibaresinin "veya" değil "ve" olarak anlaşılması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu durumda, taşeron uygulaması 
neredeyse sonlanmış bulunmaktadır. Oysa yapılması gereken, ülkemizde büyük sayıda şirkette bulunan alt 
işverenlik uygulamasının sonlandınlması değil, kötü niyetli uygulamaların engellenmesidir. Bu anlamda belki de 
alt işverenin alt işvereni olması uygulamalarına mani olmak düşünülebilir. Zira bu durumda gerçekten de işçi 
haklanna halel geldiği tespit edilebilmektedir. Diğer yandan, alt işveren uygulamasını yukarıda adı geçen 
yönetmelik vasıtasıyla adeta ortadan kaldırmak, hiç istenmeyen fason çalışma şeklini de daha baskın bir şekilde 
gündeme getirecektir. Soyer'in bu hususta kanımızca son derece isabetli bir şekilde açıkladığı üzere; kanunun 
amacı salt maliyetleri düşürmek amacıyla ve muvazaaya dayanmayan bir işlemle müstakil bir müteşebbis sıfatına 
sahip bir başka işverene iş verilmesini engellemek değildir. Bu belki de kanunun temel amaçlan arasında yer 
almamaktadır. Ancak bir hükme anlam verilirken, kanunun bütününe hakim olan tercihleri de göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir. 

Zira 4857 sayılı İş Kanunu 1475 sayılı Kanun'dan tamamen farklı olarak, işgücü maliyetlerinin düşürülmesine 
olanak tanıyan çeşitli mekanizmalar getirmiş bulunmaktadır ve bu durum kanun koyucunun açık bir tercihi 
olarak karşımızda durmaktadır. Sadece maliyetleri düşürmek için bir başka işverene iş verilemeyeceğini savunan 
düşüncenin, işçileri daha çok koruduğunu söylemek de mümkün değildir. Zira, sadece maliyetleri düşürmek için 
bir başka işverene iş verilemeyecek olması, fiilen fason üretimin teşvik edilmesi sonucunu doğuracaktır. İşyerinde 
kayıtlı olarak çalışan diğer bir işverene bağlı işçilerin çalışma koşullan ve işçilik güvenceleri ise, en azından üçlü iş 
ilişkisinden kaynaklanan müteselsil sorumluluk nedeniyle, fason üretim yapan işyerlerindeki işçilerden daha ileri 
düzeydedir. 

Kaynak: Birgün Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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SENDİKALI 40 BİN İŞÇİ ATILDI! / Haber Tarihi : 28.08.2009 15:56:54  
 

 

Türk-İş'in verilerine göre, Ekim 2008-Temmuz 2009 dönemindeki 10 ayda, ''ekonomik kriz gerekçesiyle'' 
konfederasyona bağlı sendikalara üye 40 bin 755 işçi işten çıkarıldı. 
  

Türk-İş'in, ekonomik krizin işçilere yansımasını izlemek amacıyla oluşturduğu ''Emek Masası'', ekonomik krizin 
ülkeye etkilerinin ortaya çıktığı Ekim 2008'den geçen aya kadar yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 

 
''Emek Masası''nın raporuna göre, geçen ay otomotiv, metal sanayi gibi alanlarda örgütlü olan Türk Metal'in 53 
üyesi işten çıkarıldı, bin 314 üyesine de ''ücretsiz izin'' verildi. Ayrıca Temmuz ayında 100 sendika üyesi ''yarım 
ücretli'' çalışma uygulamasıyla karşı karşıya kaldı. Sendikanın 10 aylık dönemde işten çıkarılan üye sayısı 23 bin 
42'yi, ücretsiz izne çıkarılan üye sayısı da 23 bin 82'yi buldu. 

 
Tekstil sektöründe örgütlü olan TEKSİF'in, geçen ay Uşak, Bursa ve İstanbul'da çalışan 62 üyesinin işine son 
verildi. Bursa'da 37 kişi ''kısa çalışma ödeneği'' kapsamına alındı. Toplamda ise 10 aylık dönemde 4 bin 405 kişi 
işini kaybetti, 7 bin 568 kişi ''ücretsiz izin''e çıkarıldı. 
Çimento ve seramik sanayinde örgütlü olan Çimse-İş'in 10 aylık zaman diliminde işsiz kalan üye sayısı 8 bin 610, 
ücretsiz izne çıkarılan üye sayısı 12 bin 536'ı oldu. 
Gıda sektöründü örgütlü olan Tekgıda-İş'in, söz konusu dönemde 85 üyesinin işine son verildi, 447 üyesi 
''ücretsiz izne'' çıkarıldı. 
Petro-kimya sektöründe örgütlü olan Petrol-İş'in, 10 aylık dönemde 726 üyesinin işine son verildi. Sendikanın 
707 üyesi de ''ücretsiz izin'' uygulmasına tabi tutuldu. 
Madencilik sektöründe örgütlü Genel Maden-İş Sendikasının, ekonomik krizin etkisini gösterdiği dönemde bin 
716 üyesi işsiz kaldı. Aynı sektörde faaliyet gösteren Türkiye Maden-İş'in de 3 üyesi işinden oldu. 
Gemi inşaa sektöründe tersanelerde örgütlü olan Dok Gemi-İş'in, Ekim 2008-Temmuz 2009 döneminde bin 300 
üyesi işten çıkarıldı. 
Ağaç ve mobilya sektöründe örgütlü Ağaç-İş Sendikasının 248 üyesi ''ekonomik kriz gerekçesiyle'' işini kaybetti.
 
44 BİN İŞÇİ ÜCRETSİZ İZNE AYRILDI 
Deri sektöründe örgütlü Deri-İş Sendikasının 266 üyesi de değerlendirmeye konu 10 ayda işini kaybedenler 
arasına katıldı. 
Matbaa ve basım sanayinde örgütlü Basın-İş Sendikasının 160 üyesi ekonomik kriz ortamında işsiz kaldı. 
Kağıt sanayinde örgütlü Selüloz-İş Sendikasının 132, Türkiye Gazeteciler Sendikasının 52, Tarım-İş Sendikasının 
10 üyesi bu denemde işten çıkarıldı. 
''Emek Masası''nın raporuna göre, Türkiye'de ekonomik krizin etkisini gösterdiği Ekim 2008-Temmuz 2009 
arasındaki 10 ayda Türk-İş bünyesindeki sendikalara üye 40 bin 755 işçinin işine son verildi, 44 bin 340 işçi de 
ücretsiz izne çıkarıldı. 

Kaynak: Birgün Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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KÂRDA İKİNCİ ERİKLİ SU VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / Haber Tarihi : 
27.08.2009 16:11:32  

 

Sendikacılık boğulma noktasında! / Haber Tarihi : 27.08.2009 12:14:04  
 

İSO’nun raporuna göre, 2008 yılında vergi öncesi en fazla kâr eden kuruluş da Eti Elektrometalurji AŞ. oldu. İkinci
sırada Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ. yer aldı.  

Rapora göre, vergi öncesi dönem kârlılığında 2008 yılında üretimden satışlara göre 121’inci sırada bulunan Eti 
Elektrometalurji AŞ. 40 milyon 926 bin 135 liralık vergi öncesi kâr rakamı ile ilk sırayı aldı.  

Bunu üretimden satışlara göre 75. sıradaki Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ. 34 milyon 473 bin 157 
liralık kârlılıkla izledi. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

AKP iktidarının yedi yıldır süren baskısıyla Hak-İş ve Memur-Sen’in yüzde 800 büyüdüğü ileri sürüldü 

 DİSK Başkanı Çelebi, işçilerin zorla üye yaptırılmasını eleştirerek yasada yapılacak değişiklikle bu duruma ciddi 
cezalar getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay da, AKP’nin baskıları artık 
milletvekilleri ve belediye bürokratları aracılığıyla yaptığının altını çizdi. 

AKP iktidarının 7 yıllık görev süresi boyunca üye sayıları yaklaşık yüzde 800 oranında büyüyen ve her dönem, 
baskı ve zorla işçileri etkilediği öne sürülen Hak-İş Konfederasyonu ve Memur-Sen’e yönelik tepkiler sürüyor. 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, işçilerin zorla üye yaptırılmasını eleştirerek “Sendikalar Yasası’nda 
yapılacak düzenleme ile bu duruma ciddi cezalar getirilmelidir” dedi.  

KESK Genel Başkanı Sami Evren, Türkiye’de çalışma yaşamının demokratik olmadığını ifade ederek “Devlet 
otoritesi yasalarla birlikte işçiler üzerine baskı kurdu. İktidara biat eden bir anlayış ortaya çıktı. Sonuçta 
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DERİ İŞ SENDİKASINI VE DESA İŞÇİLERİNİ KUTLUYORUZ! / Haber Tarihi : 27.08.2009
15:59:29  

 

da emek hareketi boğulma noktasına geldi” diye konuştu. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay ise işçi 
ve memurların baskı altına alınmasının sendikal ahlaka sığmayacağını söyledi.  

Sürgün bile ediliyor 

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, AKP’nin iktidarı süresince Hak-iş ve Memur-Sen’in yüzde 800 oranında 
büyüdüğüne dikkat çekerek “Hükümet sendikaları, meslek odalarını kendine yanaştırmaya çalışıyor. 
Sendikaları, sivil toplum örgütlerini ve meslek odalarını baskı altına almak istiyor. İşçi ve memurları zorla 
üye yapmak isteyen sendikalara karşı ağır yaptırımların uygulanması gerekiyor” dedi. Yerel yönetimlerde 
sendikal yönden en büyük baskıların DİSK’e yönelik olduğunu savunan Çelebi, “Sendikalar, siyasi partilerden 
bağımsız olmak zorundalar. Hak-İş ve Memur-Sen’e baktığımızda bu iki sendika AKP iktidarı döneminde 
oldukça büyümüştür. Diğer taraftan üyelerimiz sürgünlere gönderiliriyor. Bedeller ödüyor” diye konuştu.  

Çelebi şöyle devam etti: “İşçileri baskı altına almak isteyen sendikalara karşı Sendikalar Yasası’nın 
değiştirilmesi gerekiyor. İşçilere, özgürce sendika hakkı tanınmalı ve işçilerin bu sendikalara üye olmaları 
sağlanmalıdır.” 

KESK Genel Başkanı Sami Evren, Türkiye’de çalışma yaşamının demokratik olmadığını belirterek “Bir ülkede 
çalışma hayatı demokratik değil ise orada sendikal hareket de zayıf demektir. Türkiye’de sendikalı 
çalışanların sayısı toplam çalışanların yüzde 5’lik kısmını oluşturuyor. Bu şartlar altında hak alma 
mücadelesi çok zayıflamıştır’’ dedi.  

Türkiye’de işçiler üzerinde oyunlar oynandığını anlatan Evren şöyle devam etti: “Geçmişte işçiler, mücadele 
eden sendikalara yönelirdi. Kim işçinin hakkını koruyorsa işçiler o sendikaya üye olurdu. Bugün bu 
mücadele zemini ortadan kaldırdı. Devlet otoritesi yasalarla birlikte işçiler üzerine baskı kurdu. Sonuçta 
da emek hareteki boğulma noktasına geldi.” 

Üyeler tehdit ediliyor 

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay da bazı siyasetçiler, belediye başkanları ve bürokratlardan destek 
gören Hak-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların üyelerine her türlü baskı ve tehditi uyguladıklarını belirterek 
“Bu baskılar son aylarda artış gösterdi. Özellikle belediye işkolunda örgütlü sendikalarımıza yönelik bu 
hukuk dışı baskılar işçilerimizi bazı iktidar partisi milletvekilleri ve belediye bürokratları aracılığıyla 
tehdit edecek boyutlara vardı” dedi.  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

          DERİ İŞ Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle DESA işvereni tarafından işten çıkarılan işçilerin sendikal 
haklarını savunmak ve işe iadelerini sağlamak amacıyla 15 ay boyunca devam eden mücadelenin başarıyla
sonuçlanması, TEKGIDA-İŞ camiasında büyük bir memnuniyet yaratmıştır. 

             DERİ İŞ Sendikasının, uluslararası sendikal kuruluşları harekete geçirerek ve yine uluslararası çalışan 
işveren örgütlerinin de desteğini alarak yürüttüğü mücadele, işçi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesinde sınıfsal
dayanışmanın evrenselliği ve önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 
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CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ VATANDAŞLARIN HAYATI VE SAĞLIĞI DEVLETİN 
SORUMLULUĞU ALTINDADIR! / Haber Tarihi : 27.08.2009 14:15:15  

 

  
            TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, gerek direnmekten vazgeçmeyerek güç ve inançlarını ortaya koyan DESA
işçilerini ve gerekse mücadeleyi son derece ustalıklı bir strateji ile yürüten DERİ İŞ Sendikasını içtenlikle
kutluyoruz. İnanıyoruz ki, başarınız sendikalaşma kavgası veren işçiler için umut ışığı olacaktır. 
  
            
 
Etiketler belirtilmedi. 

 

               Son zamanlarda yazılı ve görsel basına yansıyan ve ağır hastalık sorunlarına rağmen tutukluluk 
hallerine ara verilmeyen vatandaşlarımızın durumları toplum vicdanını rahatsız etmektedir. 

             İnsanın en temel hakkının yaşama hakkı olduğu ilkesi hiçbir şart ve gerekçeyle tartışma konusu
edilemez. 
  
            İşledikleri suç her ne olursa olsun, herkesin sağlıklı yaşama, hastalığını uygun ve yeterli koşullarda
tedavi ettirme hakkı bulunmaktadır.  
  
            Çağdaş ve insan haklarını temel alan ilkeleri benimsemiş bir devlet düzeni içerisinde, işledikleri
suçlar nedeniyle ceza evlerine konmuş bulunan insanların hayatı ve sağlığını koruma ödevi devlete aittir.
Devlet bu görevini, gerektiği noktada, cezalandırma yetkisini erteleyerek de yapabilir, yapmalıdır. 
  
            Bu itibarla, son zamanlarda simge haline gelmiş olan Güler Zere ve benzeri durumda olan 
vatandaşların ısrarla ve inatla tutukluluk hallerinin kaldırılmamasını anlamakta güçlük çekmekteyiz. 
  
            Kabul etmek gerekir ki, bu insanların tutukluluk halleri devam ettirildiği sürece, modern tıbbın
getirdiği tüm olanaklardan yararlanma olasılığı bulunmamaktadır. Öyleyse, tutukluluk hali, tedavisinin
engellenmesi anlamına gelmektedir.  
  

Anayasasında hukuk devleti yazan bir ülkenin yetkilileri, hukuku sadece vatandaşlarının değil,
yöneticilerinin de sorumlulukları çerçevesinde düşünmek zorundadır. Ve hukuk devleti, tedavi olmasına 
izin vererek adeta-intikamcı- değil, adil olduğunu da ortaya koymalıdır. 
  
            TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak yönetenleri, insan temel hak ve özgürlüklerine saygı çerçevesinde,
bu soruna acil çözüm bulmaya davet ediyoruz. 
  
                                                                                                      TEKGIDA İŞ SENDİKASI 
                                                                                                    GENEL YÖNETİM KURULU 
 

Sayfa 541 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı / Haber Tarihi : 27.08.2009 12:44:16  
 

ETİ grevi işçiye öğretti. / Haber Tarihi : 27.08.2009 12:25:56  
 

Etiketler belirtilmedi. 

Türk-İş, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 741, yoksulluk sınırını 2 bin 413 TL hesapladı. 

Konfederasyondan yapılan açıklamada, çalışanların mutfak harcamasının bazı marketlerde Ramazan ayı öncesi 
uygulanan kampanya ve promosyonların etkisiyle fazla değişmediği ifade edildi. Açıklamada, ''Ancak elde edilen 
gelirin yetersizliğiyle gıda harcamalarında bile kısıntıya gidilmesi nedeniyle ramazan bir anlamda 'boş mutfağa' 
geldi'' görüşüne yer verildi. 

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması zorunlu gıda harcaması tutarının 
(açlık sınırı) bu ay 740,90 lira olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, gıda ile birlikte yapılması zorunlu olan 
kira, yakacak, elektrik, su gibi konut, ulaşım, giyim, sağlık, eğitim ve Benzeri harcamalar da dikkate alındığında, 
''insan onuruna yaraşır bir yaşama düzeyi'' sağlamak yapılması gereken harcama tutarının (yoksulluk sınırı) 2 bin 
413,35 liraya ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

''Kuşkusuz hesaplanan bu tutar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelirdir. Ancak çoğu 
zaman ailede çalışan sayısı bir kişiyle sınırlı kalmakta ve başkaca bir gelir kaynağı söz konusu olmamaktadır. Elde 
edilen gelirin yetersiz ve çoğunlukla birden çok hane halkı bireyinin tek gelir kaynağı olması yoksulluk sorununu 
yakıcı hale getirmektedir. Yaşanan bu toplumsal gerçeklik özellikle 'Ramazan ayı' döneminde 'yoksula yardım' 
politika ve uygulamalarını ön plana çıkarmaktadır. 

Dört kişilik ailenin sadece beslenebilmesi için yapması gereken harcama tutarı yürürlükteki asgari ücretten 195 
lira fazladır. Diğer bir ifadeyle asgari ücret dört kişilik ailenin mutfak harcamasına sadece 22 gün yetmektedir. 
Kira, ulaşım, elektrik, su, yakıt ve benzeri diğer zorunlu harcamalar da eklendiğinde yapılması gereken harcama 
tutarı daha da artmakta, aradaki fark açılmaktadır. İzlenen gelir politikası ile ücret gelirlerinde yapılan/yapılmaya 
çalışılan yetersiz artışlar çalışanların geçim şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır.'' 

Kaynak: Habertürk 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

ETİ fabrikasında, toplusözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 2 bin 
işçinin başlattığı grev, birçok sendika ve mücadele yürüten işçi için öğretici bir süreçle son 
buldu. 
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ETİ fabrikasında, toplusözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 2 bin işçinin başlattığı 
grev, birçok sendika ve mücadele yürüten işçi için öğretici bir süreçle son buldu. Çünkü Eskişehir Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan ETİ’de 14 Ağustos tarihinde başlayan ve 9 gün süren grevi sonlandıran 
anlaşmayla işçiler, taleplerinin tamamını kabul ettiremeseler de önemli kazanımlar elde ettiler. 

 
Yüzde 22 zam ve sosyal haklardaki dengesizliğin düzeltilmesi taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle greve 
çıkan işçiler, ortalama yüzde 12 zam ve sosyal haklarda birtakım düzenlemeler yapılmasının ardından grevlerini 
sonlandırarak işbaşı yaptılar. Grev süreci ve anlaşmayla ilgili görüşlerini aldığımız sendika yöneticileri ve ETİ 
işçileri, grev sürecinin çok olumlu geçtiğini belirterek, yapılan anlaşmanın bir kazanım olduğunu vurguladılar. 
İşçiler açısından günün koşullarına göre çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Tek Gıda-İş Sendikası 
Eskişehir Şube Başkanı Kadir Özenler, “Bu sözleşmeyi, kriz ortamında imzalanan en iyi toplu iş sözleşmesi olarak 
değerlendirebiliriz. İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 12’yi aşan oranlarda bir artış olacak. Bunu haklarımızı tam 
olarak aldığımız, muhteşem bir sözleşme olarak lanse edemeyiz ama yine de işçilerimiz açısından önemli 
kazanımlar elde ettik” dedi. 

 
İKİ YILLIK AYNI ÜCRETİ SONLANDIRDIK 
Eğer dokuz gün boyunca süren grevleri olmasaydı, bu hakları dahi kabul ettirme şanslarının olmadığını anlatan 
Özenler, “ETİ işçisi yıllardır asgari ücret civarındaki bir ücretle çalışıyordu. Şimdi ücretlerde bir artışı kabul 
ettirmişsek, bu onurlu direnişimiz sayesinde olmuştur. Ama tabii ki her şey bitmiş değil. Bundan sonraki 
toplusözleşmelerde de kazanılmış haklarımızın takipçisi olup, sosyal hakların daha da iyileştirilmesi için kararlı 
duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu. 
Grev süreci ve anlaşmanın sağlanmasıyla ilgili görüşlerini aldığımız işçiler de, taleplerinin kabul edilmesinde 
grevlerinin etkisi olduğunda hemfikirler. Altı senedir ETİ’de çalıştığını söyleyen bir işçi, daha önce hiç böyle bir 
süreç yaşamadığını söyleyerek; “Şimdiye kadar grev nedir, sözleşme nedir hiç bilmiyorduk. Bize verilene razı 
olup, halimize şükrediyorduk. Ama şimdi iyi sayılabilecek bir zam aldıysak, bu grevimiz sayesinde olmuştur” 
diyor. Patronla işçi arasındaki farkı, bu grevde tüm işçilerin çok iyi gördüğünü anlatan bir diğer işçi de, “Patronun
hep çok iyi bir adam olduğunu, burada çalışan 2 bin tane işçiye ekmek verdiğini düşünürdüm. Ama her şey bu 
grevde ortaya çıktı. Bize istediğimiz ufak bir zammı vermemek için direndi, fabrikası kapalı kaldı, milyonlarca lira 
zarar etti. ETİ’nin sadece bir günlük kârı, buradaki bütün işçilere verilecek bir yıllık zammı karşılıyordu. İşçiye 
hakkını verirsem sonra daha fazlasını ister diye düşünüyor. Ama biz artık istediğini almanın nasıl olduğunu 
öğrendik. Greve başlamasaydık, bu zammı almamız mümkün değildi” sözleriyle aktarıyor edindiği deneyimleri... 
 
BALAYI GREVDE GEÇTİ 
Fabrikaya iki yıl önce girdiğini ve iki yıldır neredeyse aynı ücretle çalıştığını söyleyen bir diğer işçi de, “Patron 
hep bize geri adım attırmak istedi. Gazetelere ilan verip, grevimizi karalamak istedi. Bize grevi bitirmezsek lokavt 
kararı alacağını ve hepimizi kovacağını duyurmak için uğraştı. Ama biz dik durduk. Çoğumuz grevin ne 
olduğunu bilmiyorduk, burada öğrendik. Bu grev bize çok şey kattı. Hakkını almak için hep birlikte olmak 
gerekiyormuş. Patronun imana gelmesini beklemek yanlışmış, bunları öğrendik. Yapılan anlaşma çok muhteşem 
bir anlaşma değil ama başlangıç için yeterli. En azından patrona biz de varız diyebildik. Bu da bizim için bir 
kazanımdır” diyerek, grevin olumlu sonuçlarına dikkat çekiyor. 

 
Henüz yeni evlendiğini ve birçok borcu olmasına rağmen grevde yer aldığını söyleyen başka bir işçi de, 
“Balayımı grevde yaptım diyebilirim. Ama en güzel balayı benimki oldu herhalde. Eşim de sağ olsun bu süreçte 
çok yardımcı oldu bana. İleride çocuklarıma anlatacağım günler oldu bunlar. Hak almak için tek yolun birlik 
olmak gerektiğini çok iyi anladık. İsteklerimiz kabul edilemeyecek şeyler değildi. Biz sadece aç yaşamak 
istemiyorduk. İstediğini almak için oturup beklemek değil, biraz diş göstermek gerekiyormuş. Anlaşma olumlu 
sayılır. Ama ileride daha iyi olması bizim elimizde” diyor. 
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AKP&acute;DEN İŞÇİLERE HAK-İŞ&acute;E GİR BASKISI / Haber Tarihi : 24.08.2009 
13:11:26  

 

Patron ve Tek Gıda İş sendikası arasında yapılan anlaşmanın şöyle; 
* Maaşları brüt 724 lira olanlar, ilk altı ay için 87 lira zam alacaklar. 
* Maaşları 724 liranın üstü olanlar, ilk altı ay için 100 lira zam alacaklar. 
* İkinci altı ayda ücretlere enflasyon artış oranında zam yapılacak. 
* İşçilerin sosyal hakları, aile ve çocuk paraları tam verilecek. 
* Sözleşme farkları ve yakacak paraları tam ödenecek 
* En alt kademe için yüzde 25 olan ikramiye payı yüzde 50’ye çıkartılacak. 

Kaynak: Evrensel Gazetesi - Hasan Çelik 
  

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

 AKP´nin işçileri sendika değişimine zorlayarak, Hak-İş´e yönelttiğini belirten Türk-İş Genel 
Sekreteri Türkel, Türkiye faşizan bir yönetime doğru gidiyor dedi. 

Türk-İş Genel Sekreteri, TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel'den sendikalı 
işçilere yönelik AKP baskısıyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Türkel, "AKP iktidarının müthiş
çoğunluğu eline geçirmiş olması, AKP'yi dizginlenemez hale getirdi. Her yolu deneyen AKP,
siyasi iktidarın ağırlığını sendikalar üzerinde her geçen gün daha fazla hissettirmeye başladı" dedi. 
Mustafa Türkel, "AKP'nin, her yerde demokrasi nutukları atmasına bakmayın, demokrasiyi içine
sindirmiş olsa,  sendikalara müdahalede bulunmaz" diye konuştu. 'İMAMLARI BİLE
KULANIYORLAR' Bendikal hareketin sessizliğinin, sindirilmiş ve kabuğuna çekilmiş olmasının
doğrudan doğruya siyasi iktidardan kaynaklandığını belirten Türkel, "Bütün ilişkilerini,
altyapısını, örgütünü hatta bazı yerlerde imamları kullanarak, işçilerin sendikal tercihlerine
müdahalede bulunuyor" dedi. "Belediyelerde, havayollarında,Orman İşkolunda karşı karşıya 
bulunduğumuz duruma baktığımızda ne durumda olduğumuzu ve AKP'nin nasıl müdahalede
bulunduğunu görürsünüz. Çaykur'da, Et Balık'da, Tekel'de yaşananlara bakın göreceksiniz" 
şeklinde konuştu. Haberin devamı için aşağıdaki linke  tıklayınız. 
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ETİ GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.&acute;DE 9 GÜN SÜREN GREVİN ANLAŞMAYLA 
SONUÇLANMIŞ OLMASI MEMNUNİYET YARATMIŞTIR! / Haber Tarihi : 24.08.2009 
13:23:50  

 

 
Etiketler belirtilmedi. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu ETİ GIDA´da uygulanmakta olan grevin, 
tarafların anlaşma sağlaması sonucu yürürlükten kaldırılması ve yeniden işbaşı yapılması üzerine, 
yaşanan süreci değerlendirerek, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:  

  
Sendikamız ile ETİ GIDA işvereni arasında altı ayı aşkın bir süre devam eden toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde ücret zammı ve çeşitli sosyal ödemeler üzerinde anlaşma sağlanamaması üzerine,
13 Ağustos 2009 tarihinde greve gidilmişti. 
  
ETİ GIDA işvereni ile sendikamız, 21 Ağustos 2009 günü, süregiden uyuşmazlığın giderilmesi 
amacıyla yeniden bir araya gelmiş ve taraflar, yaptıkları müzakere sonucunda ücet ve sosyal 
haklar üzerinde anlaşma sağlamışlardır. Böylelikle 22 Ağustos 2009 itibarıyla uygulanmakta olan
greve son verilmiş ve üyelerimiz işbaşı yapmıştır. 
  
Ülkemizin bu önde gelen güzide işletmesinin, uzun süren bir grevin yıpratıcı sonuçlarını 
yaşamadan uzlaşma sağlanmış olması Sendikamız açısından memnuniyet vericidir. 
  
Anlaşma çerçevesinde üyelerimizin ilk altı aylık ücretlerinde yüzde 11,6 cıvarında ve sosyal
haklarında da yüzde 17'ye varan değişik oranlarda iyileştirme sağlanmıştır. 
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ETİ GIDA&acute; DA MUTLU SON! / Haber Tarihi : 22.08.2009 12:17:31  
 

  
Grev süresince, büyük bir disiplin ve özgüven içerisinde davranan  ETİ GIDA işçilerine, gerek 
sendikaları ve gerekse birbirleriyle gösterdiği işbirliği ve dayanışma nedeniyle takdir ve
teşekkürlerimizi sunarız. 
  
Yine greve çıkılması sonrasında, sınıf dayanışmasının en güzel örneğini vererek, ziyaretleri ve
açıklamaları ile desteklerini sunan, TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK yönetici ve temsilcileri ile kardeş
sendikalara ve sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerindeki üyelerimize grevci kardeşlerimize
verdikleri güç için teşekkür ederiz. 
  
Bu meyanda, aynı kurumsal çatı altında işletmenin menfaatleri adına ortak çaba gösterdiğimiz 
değerli ETİ GIDA yetkililerine de, anayasal grev hakkımıza gösterilen saygılı yaklaşım ve
üyelerimizin hassasiyetlerini azami ölçüde gözeten nazik yaklaşımları nedeniyle şükranlarımızı 
arzederken, uyuşmazlığın çözümü için  katkılarını esirgemeyen değerli işveren dostlarımızın
çabaları için şükran ve takdirlerimizi sunmayı bir borç biliriz. 
  
TEKGIDA-İŞ Sendikası, grevi bir amaç değil, araç olarak kabul eden sorumlu ve basiretli bir
sendikal felsefeye sahip olmakla birlikte, koşullar gerektirdiğinde sonuna kadar hak arayışını 
sürdüreceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Ve bir toplumsal mücadeleden daha başarıyla ve
güçlenmiş olarak çıkmanın gururu ve mutluluğu içerisindedir.  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sendikamızın örgütlü bulunduğu ve Eskişehir’de kurulu bulunan ETİ GIDA San. ve Tic. A.Ş. 
işletmesinde 9 gündür sürdürülmekte olan  grev uygulaması,  21.08.2009 tarihinde saat 24.00 ‘da 
varılan anlaşma ile sona erdi. 

  
Varılan anlaşmaya göre;  

  Toplu sözleşmenin ilk 6. ayında işyerinde çalışan üyelerimizin 2008 yıl sonu itibariyle 
almakta oldukları ücretlerine ortalama  yüzde 11,6 oranında  zam yapılacaktır. 

 Sosyal yardımlarda ise çalışan üyelerimiz açısından  günün koşullarına göre oldukça önemli 
kazanımlar elde edilerek, üyelerimizin ücretlerinde  yüzde 17 ‘leri aşan oranlanda artış 
sağlanmıştır. 
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AROMA TİS GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANDI. / Haber Tarihi : 22.08.2009 
12:01:02  

 

 Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve ETİ GIDA  Camiasına hayırlı olmasını 
diliyoruz. 
  
  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 

 

        Sendikamız ile AROMA Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., yetkilileri arasında 
sürdürülmekte olan  toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 21.08.2009 tarihinde anlaşma ile 
sonuçlanmıştır.  

       Toplu iş sözleşmesi ile  üyelerimiz  ücret zammı ve sosyal yardımlar açısından  günün 
koşullarına göre önemli kazanımlar elde etmiştir.  

Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve AROMA Camiasına hayırlı olmasını
diliyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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ETİ GIDA DA GREV UYGULAMASI BAŞLADI! / Haber Tarihi : 13.08.2009 11:07:49  
 

Eti de grev başladı. / Haber Tarihi : 14.08.2009 15:46:13  
 

Sendikamızın örgütlü bulunduğu ve Eskişehir’de kurulu bulunan ETİ GIDA San. ve Tic. A.Ş. işletmesinde 
13.08.2009 günü saat 10.00 itibarıyla grev uygulamasına başlanmış bulunmaktadır. 

 Sendikamızın Genel Başkanı Sn. Mustafa TÜRKEL’in çalışan işçilere yaptığı bir konuşmayla başlayan greve, 
Eskişehir’de TÜRK-İŞ’e bağlı olarak faaliyet gösteren çeşitli işçi sendikaları da destek vermektedir. 

 2067 işçiyi kapsayan ve yürürlük süresi 31.12.2008 tarihinde sona eren işletme toplu iş sözleşmesinin
yenilenmesi amacıyla,  altı aydan fazla bir süredir devam etmekte olan müzakerelerde sendikamız, süreç
boyunca, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını tatminkar bir düzeye çıkarmanın mücadelesini vermiş, ancak 
tüm çabamıza rağmen işveren yetkilileri ile uzlaşmaya varılamamıştır. 

 Hedefimiz üyelerimizin hak mağduriyetlerinin önüne geçmek ve daha müreffeh yaşamalarını sağlayacak şartları
oluşturmaktır. 

 ETİ GIDA grevimizin başarıya ulaşacağına güvenimiz tamdır. 

 Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Eti Gıda Sanayi ve Ticaret’te çalışan yaklaşık 2 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma 
sağlanmayınca greve çıktı. Greve çıkan işçiler, Organize Sanayi Bölgesindeki Eti Gıda Sanayi ve Ticaret 
AŞ’ye ait kek fabrikası önünde toplandı. Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri 
Mustafa Türkel de işçilere destek vermek amacıyla fabrika önüne geldi. Türkel, yaptığı açıklamada, uzun 
süredir toplu iş sözleşmesi müzakerelerini beklediklerini, ancak gelinen noktada anlaşma 
sağlayamadıklarını kaydetti. Türkel, işverenin kendilerini sokaktaki işsizle terbiye etmek istediklerini dile 
getirdi. 175 gün süren görüşmelerde sendika ilk altı ayda 11-13 zam istiyordu.  
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Kapasite kullanımı moral bozdu / Haber Tarihi : 14.08.2009 09:45:43  
 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Önceki gün sanayi üretiminden gelen umutlandırıcı haber sevindirirken dün açıklanan kapasite kullanım oranı 
moralleri bozdu... Sanayi üretiminin öncü göstergesi kapasite kullanım oranında mart ayından bu yana görülen 
yükseliş temmuzda terse döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında kapasite 
kullanım oranı yüzde 72.3 olarak gerçekleşti. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına 
göre 7.7 puan azalırken, bir önceki aya göre de 0.4 puan azaldı. Şubat ayında yüzde 63.8'le tarihin en düşük 
düzeyine inen kapasite kullanım oranı marttan bu yana artış trendindeydi. Kapasite kullanım oranının Temmuz 
ayında düşmesinde vergi indirimlerinin etkisinin azalması önemli rol oynadı. Temmuzda, işyerlerinin, tam 
kapasite ile çalışmamasının nedenleri arasında iç pazarda talep yetersizliği yüzde 53.3, dış pazarda talep 
yetersizliği yüzde 28.8 oranında etkili oldu. İşyerlerinde üretim miktarı bir önceki aya göre yüzde 0.5 artarken, 
ağustosta üretim miktarının yüzde 1.7 azalması bekleniyor. İmalat sanayiinde iktisadi faaliyet kollarına göre 
kapasite kullanımı en düşük sektör, yüzde 43.6 ile büro, muhasebe bilgi işlemleri makine imalatı oldu. Onu, 
yüzde 63.9 ile derinin işlenmesi bavul, çanta vb., yüzde 65.2 ile metal eşya sanayi (makine teçhizatı hariç) imalatı 
izledi. 

Düşüş mevsimsel etkilerden dolayı 
SANAYİ ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün: Kapasite kullanımındaki 0.4 puanlık düşüş, mevsimsel etkilerden 
kaynaklanıyor. Önümüzdeki aylarda Türkiye, kriz öncesi dönemdeki kapasite kullanım oranlarına, üretim 
miktarına ve ihracat rakamına mutlaka ulaşacaktır. Sınırlı oranda bir azalma olmuş ancak bu durum, beklentilere 
paralel olarak gerçekleşmiştir.  Her yıl yaz aylarında ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle temmuz ve 
ağustos verilerinde düşüş yaşanmaktadır. Ancak bu yıl geçmiş yıllarda yaşanan düşme oranına göre çok daha az 
bir gerileme görülmektedir. Ocak-şubat aylarında en düşük seviyesine gelen kapasite kullanım oranında son 5 
ayda 8,5 puanlık bir artış yaşanmıştır. Bu tabloda aldığımız tedbir ve vergi indirimleri sonucunda stokları eriyen 
sektörün tekrar üretime geçmesi de önemli rol oynamaktadır.'' 

Kaynak: Akşam Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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MEY İÇKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE UZLAŞMAYA VARILDI! / Haber Tarihi : 
10.08.2009 16:52:02  

 

 

Sendikamız ile MEY İÇKİ SANAYİİ VE TİC. A.Ş. arasında sürdürülmekte olan işletme toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde uzlaşmaya varıldı. Grev uygulama aşamasına yaklaşmış olan sözleşme görüşmelerinin 
anlaşmayla sonuçlanması hem sendikamız hem de işveren camiasında memnuniyetle karşılanmıştır. 

 Toplu iş sözleşmesinde, günün ekonomik koşulları ve üyelerimizin geçim şartlarını göz önünde tutan bir anlayış 
çerçevesinde hareket edilmiş ve her iki kesim açısından da tatminkar bir sonuç elde edilmiştir. 
  
Yeni dönem işletme toplu iş sözleşmesinin TEKGIDA-İŞ ve MEY İÇKİ camiası ile ülkemiz açısından hayırlı olmasını
dileriz. 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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TAMEK KIZIKSA FABRİKASINDA DA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 
TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 10.08.2009 09:27:55  

 

DANONE GÖNEN FABRİKASINDA DA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 
TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 07.08.2009 10:04:08  

 

Sendikamızın yürüttüğü eğitim programı çerçevesinde, MAURİ MAYA ve DANONE işçilerinin ardından TAMEK 
KIZIKSA  fabrikasında çalışan üyelerimiz  ile buluştuk. Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük 
bir ilgi ve dikkatle takip edildi. 

Üyelerimiz, Program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, 
tekrarlanması dileklerini ilettiler. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sendikamızın yürüttüğü eğitim programı çerçevesinde, MAURİ MAYA işçilerinin ardından DANONE  Gönen 
fabrikasında çalışan üyelerimiz  ile buluştuk. Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük bir ilgi ve 
dikkatle takip edildi. 

Üyelerimiz, Program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, 
tekrarlanması dileklerini ilettiler. 
  

Eğitim faaliyetlerinin ardından, Gönen fabrikamızda çalışan sendikamız üyesi Sn. Sebahattin TAŞKIN' ın 21 yıllık 
çalışma hayatını başarıyla tamamlayıp emekliliğe ayrılması nedeniyle çalışma  arkadaşları tarafından  kendisi 
için ödül töreni düzenlendi. 

  

  
 
Etiketler belirtilmedi. 
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MAURİ MAYA FABRİKASINDA EĞİTİM PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA 
TAMAMLADIK! / Haber Tarihi : 07.08.2009 19:04:37  

 

KİRALIK İŞÇİ DÜZENİNE İLİŞKİN TÜRK-İŞ GÖRÜŞ VE İTİRAZLARI / Haber Tarihi : 
06.08.2009 10:31:37  

 

Sendikamızın yürüttüğü eğitim programı çerçevesinde, MAURİ MAYA  fabrikasında çalışan üyelerimiz  ile buluştuk. 
Hazırlanan program, değerli üyelerimiz tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edildi. 

Üyelerimiz, Program sonrasında eğitimin içeriği ve sunumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, tekrarlanması 
dileklerini ilettiler. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

                                                                   TÜRK-İŞ 

                                               Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
  
                                   Yeni Kölelik Düzeni Olan KİRALIK İŞÇİLİK Kabul Edilemez 
                                               İnsana Saygı İnsan Onuruna Yakışır İş istiyoruz 
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                                                                       Ağustos 2009 
  
KİRALIK İŞÇİ DÜZENİNE İLİŞKİN  TÜRK-İŞ GÖRÜŞ VE İTİRAZLARI 
Anayasamızda, devlet şeklimizin cumhuriyet olduğu belirtilmiş ve cumhuriyetin nitelikleri arasında “sosyal 
devlet” olma özelliği de sayılmıştır. İşçiler veya daha geniş anlamda tüm çalışanlar için devletin sosyal devlet 
olma yönündeki bu anayasal vaadi iki önemli beklentiyi doğurmaktadır. Bunlardan ilki “sosyal adalet” 
beklentisidir ki, çalışanlar milli gelirden belirli bir düzeyin altına düşmeyecek şekilde uygun pay alacaklardır. 
İkincisi ise “toplumsal denge”dir. Sosyal devlet sayesinde işçi, işveren karşısında belirli ölçüde korunacak ve 
böylelikle toplumsal denge sağlanacaktır.  
  
İşte bu nedenle İş Hukukuna ihtiyaç olmuş, işçinin korunması ilkesi uzun yıllar boyunca etkin bir şekilde 
uygulanmıştır. Çünkü özü itibariyle İş Hukuku, her şeyden önce “İşçiyi Koruma Hukuku’dur”. Her ne kadar 4857 
sayılı İş Kanunu ile bu koruma dengesinin içine işyerinin de alındığı ve bu sayede yeni bir denge oluştuğu ileri 
sürülse bile; TÜRK-İŞ, işçinin korunma ihtiyacının daha da artmakta olduğunun bilincindedir.  
Bugün için gündemde olan 5920 sayılı “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” nin mesleki anlamda geçici iş ilişkisini 
düzenleyen birinci maddesi bir kez daha görüşülmek için Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ne geri 
gönderilmiştir. Geri gönderilen madde, Türk İş Hukuku sistemimize yeni bir düzen getirme amacını taşımaktadır. 
Bu düzen, kanundaki adı ile “mesleki anlamda geçici iş ilişkisi”; kamuoyunda bilinen adı ile ise “KİRALIK İŞÇİ 
DÜZENİ” dir.  
  
22.05.2003 tarihinde kabul edilen son İş Kanunu Tasarısında mesleki anlamda geçici iş ilişkisi düzenlemesi 
bulunuyordu.  
  
TÜRK-İŞ’in, “Böyle bir uygulamanın işçi simsarlığına yol açacağı, istihdamın tanziminde disiplini bozacağı ve 
işçinin alabildiğine sömürülmesi sonucunu doğuracağı, işsizlik oranı dikkate alındığında iş bulma vaadi ile 
işsizlerin istismarı kaçınılmaz olacağı, sendikal örgütlenmeyi engelleyeceği, toplu sözleşme hakkından 
yararlanmayı kısıtlayacak, grev hakkının kullanımını etkisiz hale getireceği” mahiyetindeki itirazları sonucunda bu 
düzenleme kanunda yer almamıştı.  
  
İtirazlara konu kiralık işçi düzeni, son olarak 25.06 2009 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı’nda 
gündeme getirilmiş, başta TÜRK-İŞ olmak üzere tüm işçi kesimi bu düzenlemeye karşı çıkmasına rağmen aynı 
gün alelacele TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir.  
  
TÜRK-İŞ, 26 Haziran 2009 tarihinde konuyla ilgili açıklamada bulunmuş (ek 1), 29 Haziran 2009’da yaptığı bir 
başka açıklama ile Cumhurbaşkanı’ndan teklifin veto edilmesini istemiştir (ek 2). 9 Temmuz 2009 tarihinde 
Cumhurbaşkanı teklifin ilgili maddesini veto etmiş (ek 3-4-5), Cumhurbaşkanı’nın vetosu üzerine de TÜRK-İŞ bir 
teşekkür mesajı yayınlamıştır (ek 6).  
  
Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen teklifin TBMM’nin 1 Ekim 2009 tarihinde başlayacak yeni yasama 
döneminde görüşülmesi beklenirken, 04.08.2009 tarihinde başkanını seçmek üzere toplanan TBMM’nin bu 
görevi ifa ettikten sonra dağılmayarak söz konusu vetolu yasa teklifini görüşmek üzere çalışmalarına devam 
edeceği hazırlanan yeni teklif (ek 7) ve gerekçesinden (ek 8) anlaşılmıştır.  
  
Veto üzerine hazırlanan ikinci teklif de baştan beri süre gelen itirazlarımızı ve kiralık işçi düzeninin yaratacağı 
sorunları ortadan kaldırmadığı gibi Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçelerini de karşılamamıştır.  
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TÜRK-İŞ’İN KİRALIK İŞÇİ DÜZENİNE İLİŞKİN TEMEL İTİRAZLARI:
TÜRK-İŞ, “Geçici İş İlişkisi” adı altında ödünç işçi vermeyi; işçiyi bir meta haline getirerek onun insan olma 
onurunu inciteceği gerçeğinden hareketle, daha tasarı halindeyken reddetmiş, ancak bu düzen “Geçici İş İlişkisi” 
başlığı altında 4857 Sayılı İş Kanunun 7. maddesinde 2003 yılında yer almıştır.  
  
Bugün bir aşama daha ileri gidilerek ödünç iş ilişkisinin mesleki anlamda geçici iş ilişkisi olarak yürütülmesi, 
kanun koruması altına alınmaya çalışılmaktadır.  
TÜRK-İŞ yapılmak istenen bu düzenlemeye karşıdır.  
  
Emek ticaretini yasal hale getiren bu düzenleme, tüm işleri ve işkollarını kapsar nitelikte geniştir. Hiçbir iş ya da 
işkolu istisna edilmemektedir. Bu yeni düzende işçilerin işverenlerden korunması mümkün değildir. İşçiler fiilen 
örgütlenme ve grev haklarından mahrum edilmektedir. İşçilerin çalışma ve sözleşme özgürlükleri göstermelik bir
sözleşmeye emanet edilmekte ve örtülü olarak kısıtlanmaktadır. İşçinin hür iradesi ile imzaladığı varsayımına 
dayalı olarak kurulacağı düşünülen “Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi”, ülkemizdeki yoksulluk ve iş bulma zorlukları 
göz önüne alındığında ayağı yere basmayan bir sözleşmedir.  
  
Bu hal Anayasa’nın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. maddesindeki “irade özgürlüğüne” uymamakta, 
onu yok etmektedir. Anayasaya göre; “herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir”. Ancak 
mesleki anlamda geçici iş ilişkisi özü itibari ile bu Anayasa hükmüne aykırıdır. İşçinin yaptığı sözleşme ile iradesi 
elinden alınmakta, herhangi bir üretim unsuru gibi değişik işverenlerin elinde dolaştırılmaktadır. Yani “insan işçi”, 
“meta işçiye” çevrilmektedir.  
  
TÜRK-İŞ, yapılmak istenen bu düzenlemenin Anayasanın “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5. 
Maddesinde belirtilen kıstaslara da uymadığını düşünmektedir. Devlet, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 
bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak amaç ve görevindedir. Ancak yapılmak istenen 
düzenleme ile engeller kaldırılmak yerine yeni engeller yaratılmakta, yoksul insanların üzerinden para 
kazanmanın yolu açılmaktadır.  
  
Bu düzenleme aynı zamanda, “Kanun Önünde Eşitlik” başlığı ile düzenlenen 10. madde hükümlerine de aykırı bir 
düzenlemedir. Çünkü geçici iş ilişkisi sözleşmesi imzalayan bir işçiyi diğer işçilerden farklı bir statüye sokmakta 
ve onu emsallerinden olumsuz yönde ayırmakta, İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanununun hükümlerinden fiilen yararlanamaz hale getirmektedir.  
  
Öte yandan yapılmak istenen düzenleme Anayasa’nın 49. maddesinde düzenlenen “Çalışma, herkesin hakkı ve 
ödevidir” başlıklı temel düzenlemeye de aykırıdır. Anayasa’da, “devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, 
çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” denilmektedir. Ancak 
yapılan düzenleme her yönü ile bu temel kurala uymamaktadır. Düzenleme işsizleri korumadığı gibi çalışma 
barışını da bozmaktadır. Yine benzer şekilde, yapılmak istenen düzenleme Anayasa’nın “Ücrette Adalet 
Sağlanması” başlıklı 55. maddesine de aykırı bulunmaktadır. Bilineceği üzere ödünç iş ilişkisinin temelinde 
emsallerine göre daha ucuz maliyetli işçi temini düşüncesi yatmaktadır.  
  
TÜRK-İŞ; işçinin işyerinin belli olmasının, kuralsız/örgütsüz çalıştırılmamasının mücadelesini vermektedir. Mesleki 
anlamda geçici iş ilişkisi, işsizliğe çare olmayacak, tam tersi işgücünün sömürüsüne yol açacaktır. 4857 Sayılı İş 
Kanunuyla esnek çalışma modellerinin neredeyse tamamı Türk çalışma yaşamına girmiş ve yasal bir çerçeve ile 
de tanımlanmıştır. Bugün için gelinen noktada yeni bir esnek çalışma ilişkisi yaratacak olan Mesleki Anlamda 
Geçici İş İlişkisi kamuoyu ve sosyal taraflar nezdinde tartışmaya açılmadan kanunlaştırılmaya çalışılmaktadır. 
  
Düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2, 5, 7, 11, 12,15, 17,18,19, 20, 21, 29’ncu maddeleriyle işçi lehine sağlanan 
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hakları da ortadan kaldırmaktadır.  
  
Kaldı ki, düzenlemeye esas gösterilen geçici istihdam bürolarına ilişkin 2008/104 sayılı AB direktifi ile Türkiye 
tarafından imzalanmayan ILO’nun 181 sayılı özel istihdam bürolarına ilişkin sözleşmesi ve bu sözleşmeyle ilgili 
188 sayılı tavsiye kararında yer alan işçilerin korunmasına ilişkin normlar da dikkate alınmamıştır.  
  
TÜRK-İŞ, ödünç iş ilişkisi adı altında yapılmak istenen bu türden düzenlemelere en başından itibaren karşı 
durmuştur. Bu karşı duruşunu bugün de muhafaza etmektedir. Bu konu tüm çalışanları, yeni çalışma hayatına 
girecekleri ve onların ailelerini ilgilendiren geniş tabanlı ve mutlaka sosyal mutabakat ile inşa edilmesi gereken 
önemli bir konudur.  
  
Kamuoyu ve toplum aydınlatılmadan, sosyal tarafların detaylı görüşü dinlenilmeden bir mevzuat oluşturulması 
faydadan daha fazla zarar doğuracaktır.  
  
MESLEKİ ANLAMDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN YARATACAĞI SORUNLAR:  
1- İş Piyasasının Düzeni Bozulacak;  
Piyasa, satıcıların mal satmak için bir araya geldikleri pazarın adıdır. Burada malın (meta’nın) fiyatı belirlenir. 
Pamuk, fındık, çiçek piyasalarından bahsedilebileceği gibi menkul kıymetler ya da iş gücü piyasalarından da 
bahsedilebilir. İşgücü piyasasında arz ve talep karşılaşır ve ücret oluşur. Ama emek bir meta olmadığı için, bir 
mal gibi alınıp satılamaz.  
Zaten işgücü piyasası da diğer piyasalardan farklı olarak sosyal bir organizasyondur. İşgücü piyasası, toplumsal 
ve kültürel etkilerin altında olduğu gibi sermayenin işgücü yerine ikame edilebilmesi de sınırlıdır. İşgücünü 
mallarda olduğu gibi tüm niteliklerini içeren normlara da bağlamak imkansızdır. İşgücünün hareket kabiliyeti de 
en azından coğrafyasına bağlılık nedeniyle çok farklıdır. İşgücü piyasalarını kar amacı gütmeyen kamu kurumları 
düzenler. Bu kurumlar, iş arayanlar ile işçi arayanları karşılaştırır ve eşleştirir, en önemli görevlerinden birisi de iş 
piyasasının önündeki engelleri kaldırmak ve piyasayı olabildiğince şeffaf yapmaktır.  
Bir süredir kamu istihdam kurumlarının yanı sıra özel istihdam büroları da eşleştirme görevini üstlenmiş 
bulunmaktadır. Hayır kurumu niteliğinde olanların dışında özel istihdam büroları kar amaçlı şirketlerdir. 
Ülkemizde de durum benzerdir. Türkiye İş Kurumu tarafından 2004 Haziran ayından itibaren özel istihdam 
büroları başvuruları alınmaya başlanmıştır. 2008 yılı sonu itibari ile faaliyette bulunan 261 adet büro vardır.  
TÜRK-İŞ kiralık işçi düzenlemesine karşıdır. Özel istihdam bürolarından önce işçiler ve işverenler kamu istihdam 
kuruluşunun hizmet kalitesi, iş piyasasının yeterince şeffaf olmadığı gibi nedenlerden şikâyet ederlerdi. Bu 
şikâyetler azalmadığı gibi şimdi bir de güven sorunu doğmuştur. “Özel istihdam bürosuna en çok parayı veren 
önce iş bulan mı olacaktır” gibi sorular gündeme gelmiştir.  
  
Türkiye’nin özel istihdam bürolarını özümseme sürecinde olduğu sırada ani bir gelişme ile bu bürolara istihdam 
ettikleri işçileri kısa sürelerle başka işverenlere kiralamaları imkânı getirilmek istenmiştir. Türkiye’de istihdamın 
her türlüsü işçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmesi ile yapılabilmektedir. Özel istihdam büroları para 
karşılığı bu sözleşmenin kurulmasına aracılık etmektedir. 4857 Sayılı İş Kanununun 9. maddesi, tarafların iş 
sözleşmesini, ihtiyaçlarına uygun türde belirli veya belirsiz süreli, tam süreli veya kısmi süreli veya diğer türlerde 
yapabileceklerini düzenlemiştir. Ayrıca 7. Maddesinde geçici iş ilişkisi düzenlenmiştir.  
  
TÜRK-İŞ’e göre özel istihdam bürolarının mesleki anlamda geçici işçi verebilmeleri, yani işçi kiralayabilmeleri;  
• Emeğin meta haline gelmesi, 
• İşçilerin kazanç konusu olması, 
• İşsizlerin istismar edilmesi, 
• İşçilerin insan onuruna yakışmayacak koşullarda çalıştırılması, 
• İşçi simsarlığına yol açılması, 
• İşyeri kavramının ortadan kalkması, 
• İş güvencesinin ortadan kalkması, 
• İşçilerin örgütlenme hakkının ortadan kalkması, 
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• Grev hakkının kullanılamaz hale gelmesi, 
• İşyerinde aynı işi yapan farklı statüde iki işçi grubu oluşması, 
gibi nedenlerle iş piyasasının düzenini bozacaktır.  
  
2- İşçi Simsarlığına Yol Açacak; 
İşçi simsarlığı geri kalmış ekonomilerde tarım alanında görülmektedir. Simsar satıcı ile alıcı arasında aracılık 
ederek belirli bir kazanç elde eden kimsedir. İşçi simsarlığı iş gücünün meta olduğu, diğer mallardan ayrılmadığı, 
insanların temel hak ve hürriyetleri kullanamadığı, hatta bu temel hak ve özgürlüklerin bilincinde dahi 
olmadıkları ekonomilerde vardır. Orada insanlar serfler gibi toprak ile birlikte alınıp satılmasalar bile başka 
güçlerin kontrolü altındadır. Bu güç için çalışırlar, bu güç ekonomisine göre bazen bir kabile reisi, bazen bir ağa, 
bazen bir simsardır. Ekonomik geri kalmışlık aynı zamanda sosyal geri kalmışlığı da içinde taşımaktadır. Kültür 
ise sığdır. Bireyin bir başına fazlaca bir anlam ve değeri yoktur. Ülkemizin bazı yöreleri benzer kötü durumlar 
yaşanırken ve bu durumu aşmak için projeler uygulanırken özel istihdam bürolarının sözde istihdam ettikleri 
insanları başka işverenlere kiralama düzenini bir hak olarak elde etmeleri bu büroları birer işçi simsarı haline 
getirecektir. 
  
3- İşçilerin Sömürülmesine Neden Olacak; 
İşçiler kiralanmaya başlandıklarında kazanç konusu olacaklar, diğer mallarda olduğu gibi en ucuza alınarak en 
yüksek fiyata satılmak isteneceklerdir. Çünkü bu işi yapanın amacı kar etmek olacaktır. Simsarın arada 
kazanacağı para hiç kuşkusuz işçinin kaybedeceği para olacaktır. İşgücünün bekletilemez ve stoklanamaz olma 
niteliği her zaman olduğu gibi işçinin aleyhine işleyecektir. İşverenler daima girdilerinin ucuz olmasını ister. Ucuz 
hammadde, ucuz enerji ve ucuz iş gücü talepleri hiçbir zaman sona ermez. Rekabet ortamının bunu 
gerektirdiğini söylerler. Sürdürülebilir rekabet ortamının böyle korunabileceğini anlatırlar. Kaliteyi yükseltmek, 
marka olmak kolay değildir. Bizim ekonomimizde olduğu gibi markasız malları üreterek dünyaya satmak 
gerçekten de kolay değildir. Birçok kimse bu düzen içerisinde işçilerin istismar edildiğini, sömürüldüğünü 
düşünmektedir. Gerektikçe ucuz işgücüne erişmek arzusu işverenlerin özel istihdam bürolarının istihdam ettikleri 
işçileri kendilerine kiralayacakları düzeni istemelerine neden olmaktadır. Birisi işvereni (özel istihdam bürosu) 
diğeri işyerinde çalıştığı olmak üzere iki işveren arasında sıkışacak işçi her iki işverenin kar etme arzusu 
karşısında daha çaresiz bir hale gelecek, istismar edilecek, istismar edilmese bile böyle olduğunu düşüneceği için 
kendisini kötü hissedecektir. 
  
4- İşsizler İstismar Edilecek; 
İşsizlik, çalışma arzu ve iradesinde olan insan için bir cezadır. İşçi çalışacak, üretecek ve üretime katkısının 
karşılığı olarak da ücretini alacaktır. Bu ücret ile de yaşamını sürdürecektir. İşsiz çalışma yaşamına katılmamış bir 
işsiz ise sosyal güvenliğin koruyucu şemsiyesinin de dışındadır. Bu şemsiyenin altında olanlar da sadece kısa bir 
süre için ve en alt düzeyde korunmaktadırlar. İşsizlik sigortasından yararlanma süresi dolduğunda bu işçiler de 
şemsiyenin dışına çıkarlar. Ülkemizde yaşandığı gibi işsizliğin yaygın, yoğun ve kronik olduğu ekonomilerde 
işçilerin durumu daha da zordur. İşçiler kayıt dışı ekonomi içerisinde en olumsuz koşullarda bile istihdam 
edilirler. Yaşamakta olduğumuz kriz döneminde ise yüz binlerce işçinin işini kaybetmiş olması işsizleri ve işsiz 
kalmış olanları her zaman olduğundan daha çok birbirlerinin rakibi haline getirmiştir. İşsizliğin geldiği bu boyut 
istismar için en uygun ortamı yaratmıştır. Böyle bir ekonomide ve böyle bir konjonktürde özel  
istihdam bürolarının sözde istihdam ettikleri işçileri başka işverenlere kiralama düzeni, işsizlerin bu bürolara 
ödeyecekleri bedel kadar daha ucuz işbaşı yapacakları bir ortam yaratacak, diğer yandan da kayıt dışı simsarlar
doğuracaktır.  
  
5- Sendikal Örgütlenmeyi Engelleyecek; 
Özel istihdam bürosunun istihdam ettiği kiralık işçilerin örgütlenmesi de imkânsız olacaktır. Kural olarak özel 
istihdam bürosu tarafından istihdam edilmiş işçilerin özel istihdam bürosu işyerinde örgütlenmeleri ve özel 
istihdam bürosu işvereni ile toplu iş sözleşmesi yapabilecekleri söylenecektir. İlk soru özel istihdam bürosu 
işyerinin hangi iş koluna girdiğidir. Zira bu büro tarafından istihdam edilmiş birkaç aşçı bir işverene, birkaç 
elektronik mühendisi bir başka işverene kiralanmış olabilecektir. Aşçılar ile mühendisleri hangi iş koluna koymak 
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uygun olacaktır? Fiilen çalıştıkları işyerleri ve çalışma koşulları da farklı olacağına göre işçiler ayrı sendikalara mı 
üye olacaklar ve özel istihdam bürosu işvereni de birden çok toplu iş sözleşmesi mi yapacaktır? Birbirlerini 
tanımayan, farklı işverenlerin işyerlerinde çalışan işçilerin örgütlenmesi nasıl sağlanacaktır? İşyerinde çalışan 
işçilerin en çok ¼’ü kiralık işçi olabileceğine göre halen örgütlü (sendika üyesi) işçilerin ¼’ünün sendikasız hale 
gelmesi ihtimali de bulunmaktadır. İşverenlerin “ucuz işgücü’’isteğini yerine getirmenin yolunun örgütsüz 
işçilerden geçtiğini herkes bilmektedir. Özel istihdam bürosu işçilerinin örgütlenmeleri mümkün olmadığı gibi 
özel istihdam büroları mevcut sendikalı işçi sayısının da azalmasına neden olacaktır.  
  
6- Grev Hakkının Kullanılmasını Engelleyecek; 
İşçiler örgütlü değilse (sendika üyesi değilse) toplu pazarlıktan, toplu iş sözleşmesinden de bahsetmek mümkün 
olmayacaktır. İşçiler ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için toplu iş sözleşmesi 
yapamayacakları gibi, hiç şüphesiz toplu iş sözleşmesine erişmek için gerektiğinde başvuracakları grev haklarını 
da kullanamayacaklardır. Kiralık işçiler çalışmakta oldukları işyerinde asıl işçilerin başlattıkları bir greve de o 
işyerinin işçileri olmadıkları için katılamayacaklardır. Grev esnasında çalışmalarına izin verilmeyeceğine göre özel 
istihdam bürosuna dönüp grevin bitmesini bekleyeceklerdir. Özel istihdam bürosu ile kiraladığı işçilerin çalıştığı 
işyerinin işvereni arasındaki sözleşmenin de devam edip etmeyeceği bilinemeyecektir.  
Ayrıca, devredilen işçi için ücret ödeme yükümlülüğünün sadece grev ve lokavt haline münhasır kılınması işçinin 
daha fazla sömürülmesine yol açacaktır. Emsal alınan AB direktifinde özel istihdam bürosunun işçiye iş 
bulamaması ve ya bulunan işin sona ermesi halinde yeni bir geçici iş ilişkisi kurulana kadar belli bir ücret ödeme 
yükümlülüğü vardır.  
Öte yandan, kiralık işçi uygulaması ile grev yasakları genişletilmiş olacaktır. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunundaki grev yasaklarından kurtulmak isteyen Türkiye örgütlü işçilerin ¼’ünü grev yasaklarına sokan bir 
düzenlemeyi nasıl kabul edecektir? 
  
7- İşçinin İş Güvencesi Ortadan Kalkacak; 
4857 sayılı İş Kanunumuz ile işçinin işi güvence altına alınmaya çalışılmıştır. TÜRK-İŞ bu gelişmeyi olumlu bulmuş 
ancak yeterli görmemiştir. Hiçbir işçi işvereni tarafından keyfi olarak işten çıkartılmamalı, işten çıkartılan işçi işten 
çıkarılması için geçerli neden olmadığının tespitini ve işe iadesini isteyen dava açtığında da bu dava kısa sürede 
sonuçlanmalı ve işveren tazminat ödemeyi göze alarak işe iade kararına uymazlık edememelidir. İşçinin işsiz 
kaldığı süre için 4 aylık ücreti tutarındaki tazminat da mahkeme sürecinin uzunluğu dikkate alındığında 
yetersizdir. Hal böyleyken kiralık işçi uygulaması ile iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılmak istenmektedir. 
Kiralık işçiyi kiralayan işveren işten atacak, bu eyleme hukuki kılıfı hazırlamak da özel istihdam bürosu işverenine 
kalacaktır. Özel istihdam bürosunun işçisini koruyarak direneceğini düşünebilir misiniz? Kiralayan işveren özel 
istihdam bürosunun müşterisi olduğu için “müşteri daima haklıdır” ilkesi işleyecek ve daima kiralık işçi 
ezilecektir. Zaten kiralık işçiler belirli ve kısa süreli kiralanacakları için iş güvencesinin kapsamı dışında da 
kalacaklardır. 
  
8- İşyeri Kavramı Ortadan Kalkacak; 
İşçinin işverene iş görme borcunu yerine getirdiği yer işyeridir. Kiralık işçinin işvereni özel istihdam bürosu 
olduğuna göre işyeri de özel istihdam bürosudur. Ancak kiralık işçi özel istihdam bürosu işyerinde değil 
kiralayan işverenin iş yerinde çalışacaktır. Kaldı ki, ödünç verilen işçilerin işçilik haklarının yani kıdem tazminatı, 
ihbar tazminatı, izin, fazla çalışma ücretleri gibi haklarının kiralık işçi düzeninde nasıl alınacağı belirsizdir.  
  
9- Emek Meta Haline Gelecek; 
Kiralık işçi düzeni insanın köle olarak alınıp satıldığı geçmiş zamanları hatırlatmaktadır. İşini bitiren köleyi 
beslemek maliyetine katlanmak yerine ihtiyacı olan başka birisine satmak köle sahibi için rasyonel davranış 
olacaktır. Kiralık işçi de tıpkı bir köle gibi elden ele geçecek, insan olduğu unutulacak ve bir meta gibi 
satılacaktır. “Her şey insan için” diyenler ya da “yaratılmışların en kutsalı insan” diyenler insanı mal haline getiren 
bu düzeni içlerine nasıl sindireceklerdir? İnsanına saygısını kaybetmiş bir toplumun kültür değerlerinden, millet 
olma vasfından bahsetmek mümkün müdür? Bütün dünyanın yaşadığı ekonomik krizin temel nedeni ahlaki 
olmayan bir dizi kurgulama değil midir? 
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10- İşçiler Kazanç Konusu Haline Gelecekler; 
Ticaret bir malı alıp satarak aradan kazanç elde etmektir. İnsanı (iş gücünü) meta haline getirdiğinizde tabii 
olarak kazanç konusu olacaktır. Meta haline gelen insan, insan olmaktan kaynaklanan üstünlüğünü kaybedecek 
ve toplumda birbirinden farklı insan kümeleri oluşacaktır. Sınıfsız, imtiyazsız bir toplum olma hayali sona 
erecektir. İnsanın meta gibi kiralandığı bir toplumda değer yargıları değişecek, bir mübadele aracı olmaktan 
öteye gitmemesi gereken para, insanın değerini ölçen bir fonksiyon kazanacaktır. İşsizlerimize iş bulmak, meslek 
sahibi olmayanlara meslek kazandırmak için kültür ürünü vakıflar kurmak varken kiralık işçilik düzeni kurmak 
ayıbını kim üstlenecektir? 
  
11- İşçiler İnsan Onuruna Yakışmayan Koşullarda Çalıştırılacaklar; 
2008 yılının 7 Ekim günü uluslararası çalışma örgütü tarafından Dünya İnsan Onuruna Yakışır İş Günü ilan edildi. 
TÜRK-İŞ bu konuda Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi ile paneller düzenledi. Önümüzdeki 7 Ekim’de tüm dünya bu günü tekrar kutlayacak. Bu kutlama 
gününde Türk işçisinin armağanı da “kiralık işçilik” mi olacak? Yoksulluğun, işsizliğin milyonlarca insanımızı acılar 
içinde sardığı bir zamanda “ekmek parası” kavramının arkasına sığınarak işçileri en az bir para karşılığı istihdam 
etmeye kalkmak etik olmayan fırsatçı bir yaklaşımdır. Bu fırsatçılığı yaşadığımız yetmiyormuş gibi bir de bu 
işçilerin kiralanması mümkün hale getirilmek istenmektedir. Bu düzenleme işçilerin insan onuruna yakışmayacak 
koşullarda çalıştırılmalarına sebep olacaktır. 
  
12- Kayıt Dışı Yasallaşacak; 
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları işçilerin ezici bir çoğunluğunun asgari ücret ile çalıştıklarını göstermektedir. Bu 
görüntünün içerisinde kayıtlı ekonominin kayıt dışılığı yatmaktadır. İşçilerin çalışma süreleri noksan 
gösterilmekte, işçilerin ücretleri primden kaçmak için düşük gösterilmekte vb. uygulamalar herkesçe 
bilinmektedir. Kiralık işçi uygulamasının kayıt dışılığı azaltacağını söylemek büyük bir yanlıştır. Bu düzen belirsiz 
süreli iş sözleşmesiyle çalışmakta olan birçok işçinin işlerini kaybetmesine ve sonra bir bölümünün kiralık işçi 
olarak aynı işyerine dönmesine neden olacaktır. Daha düşük ücret, daha düşük vergi, daha düşük sigorta primi 
ödenecektir. İşçiler ve devlet kayba uğrayacaktır.  
  
İŞTE TÜM BU NEDENLERLE YÜCE MECLİSİMİZDEN KİRALIK İŞÇİ DÜZENİNİ BU ÜLKENİN İŞÇİSİNE REVA 
GÖRMEMELERİNİ, CUMHURBAŞKANIMIZIN UYARISINI DİKKATE ALARAK BU DÜZENİ REDDETMELERİNİ 
İSTİYORUZ.  
  
EK: 1 26 HAZİRAN 2009  
KUMLU: “HÜKÜMET, ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU’NU İŞLEVSİZ KILIYOR” 
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU, DÜN TBMM GENELKURULUN’DA KABUL EDİLEN “İŞ KANUNU, 
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI” NA TÜRK-İŞ’İN KARŞI OLDUĞUNU BELİRTTİ 
KUMLU, CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDAN TASARININ VETO EDİLMESİNİ İSTEDİ 
  
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyledir:  
“Yeni İstihdam Paketi Çerçevesinde hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edilen “İş Kanunu, 
İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”nda, Özel İstihdam Bürolarının 18 ay süre ile işçileri diğer işverenlere kiralayarak geçici iş ilişkisi 
kurmalarına ve işverenlerin işsizlik ödeneği almakta iken işe aldıkları işçiler ile Nisan/2009 ayından sonra mevcut 
işçilerine ilave olarak 31.12.2009 tarihine kadar işe alacakları işçilerin sigorta primleri işveren hisselerinin altı ay 
süre ile İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması öngörülmüştür. 
  
İlgili tasarı, işçilerin Özel İstihdam Büroları tarafından belirli sürelerle değişik işverenlere kiralanmasını, işçilerin 
her türlü haktan yoksun ve çok düşük ücretlerle, insan onuruna yaraşır iş kavramından çok uzak bir biçimde 
çalıştırılmasını beraberinde getirmektedir. Tasarıya göre, Özel İstihdam Büroları, değişik iş kollarında 
çalışabilecek işçileri bir araya getireceğinden bu büroların işçilerinin sendikalaşması hukuken tartışmalı hale 

Sayfa 558 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



gelecektir..  
  
İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı ise işsiz kalan işçilere yeni bir iş buluncaya kadar maddi destek sağlamaktır. Bu 
fondan işsiz kalan işçilere bugün ödenen para son derece yetersizdir ve kısa sürelidir. TÜRK-İŞ, İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan işsiz kalan işçilere yapılan ödemenin miktar ve süresinin iyileştirilmesini, hak etme koşullarının 
kolaylaştırılmasını beklerken, bu fon kaynaklarının işverenlere tahsis edilmesi kabul edilemez. Kaldı ki bu 
düzenleme İşsizlik Sigortası Fonu Kanunu’nun da amacına ters düşmektedir. Konfederasyonumuz, bu konudaki 
görüşlerini başta Üçlü Danışma Kurulu toplantıları olmak üzere her platformda dile getirmiştir.  
  
Aynı şekilde Konfederasyonumuz, Üçlü Danışma Kurulu Toplantılarında kölelik düzenini hatırlatacak şekilde 
işçilerin Özel İstihdam Büroları’nda dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ilgili tasarıda düzenlendiği 
şekilde istihdam edilmelerine karşı çıkmıştır.  
  
25 Haziran 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısının 
Bakanlık tarafından taraflara bildirilen resmi gündeminin 1. maddesi “Özel istihdam bürolarının mesleki faaliyet 
olarak geçici iş ilişkisi kurabilmesi hususunun değerlendirilmesi” dir. Hal böyleyken ve taraflar konuyu Üçlü 
Danışma Kurulu toplantısında daha dün tartışmakta iken, aynı saatlerde ilgili tasarının tarafların onayı ve haberi 
olmadan TBMM Genel Kurulu gündeminde alınması, Hükümetin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
Üçlü Danışma Kurulu toplantılarını işlevsiz hale getirmesinin yeni bir örneğini oluşturmuştur.  
  
TÜRK-İŞ, dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarıya karşıdır. TÜRK-İŞ, Cumhurbaşkanlığı 
Makamından, tamamiyle işverenlerin isteği üzerine çıkarılan ve çalışma barışına hiçbir katkısı olmayacağı gibi, 
özel istihdam büroları aracılığıyla çalışma yaşamında kuralsızlığı ve köleleştirmeyi hükme bağlayan; bunun yanı 
sıra bütünüyle işçiye ait olan İşsizlik Sigortası Fonu’nu, işçilerin onayı alınmaksızın işverenlerin hizmetine sunan 
tasarıyı veto etmesini beklemektedir.”  
EK: 2 29 Haziran 2009 
  
TÜRK-İŞ’TEN VETO TALEBİ 
TÜRK-İŞ, CUMHURBAŞKANLIĞI’NA YAPTIĞI BAŞVURU İLE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA İSTİHDAM ETTİĞİ 
İŞÇİLERİ KİRALAMA YETKİSİ VEREN VE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’NUN AMACI DIŞINDA KULLANILMASINI 
BERABERİNDE GETİREN “İŞ KANUNU, İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ”NİN VETO EDİLMESİNİ İSTEDİ 
  
Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu ile TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri 
Ergün Atalay’ın imzasını taşıyan yazıda şunlara yer verildi:  
  
“T.C CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Sayın Başbakan’ın 04.06.2009 tarihinde açıkladıkları “teşvik ve istihdam paketi” çerçevesinde hazırlanan “İş 
Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Genel Kurulunda 25.06.2009 günü kabul edilerek yüce katınıza 
sunulmuştur. 
Sözkonusu tasarının bir bölümde yer alan özel istihdam büroları ile ilgili konu 4857 sayılı İş Kanunumuz uyarınca
24.06.2009 günü saat 14.00’da toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nun gündeminin birinci maddesini oluşturmuş; 
yapılan görüşmelerde toplantıya katılan üç işçi konfederasyonu da olumsuz görüş bildirmiş, ancak konu ertesi 
gün aceleyle bir milletvekilinin teklifi olarak TBMM’ne getirilmiş ve kabul edilmiştir. 
Teklifin, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişlik getiren 
düzenlemeleri ise konfederasyonumuz dahil sosyal tarafların görüşleri alınmadan, Üçlü Danışma Kurulunda da 
görüşülmeden TBMM’ne sevk edilmiştir. 
  
Teklifte yapılan düzenlemeler ile “Özel İstihdam Bürolarının 18 ay süre ile işçilerini diğer işverenlere kiralayarak 
geçici iş ilişkisi kurmalarına ve işverenlerin işsizlik ödeneği almakta iken işe aldıkları işçiler ile Nisan/2009 
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tarihinden sonra mevcut işçilerine ilave olarak 31.12.2009 tarihine kadar işe alacakları işçilerin sigorta primleri 
işveren hisselerinin altı ay süre ile İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması öngörülmüştür. 
Özel İstihdam Bürolarına verilen, istihdam ettiği işçileri kiralama yetkisi, istihdamı artırmayacak, çalışma barışını 
bozacak, işçilerin örgütlenmesine engel olacak ve işçilerin güvencesiz bir ortamda insan onuruna yakışmayan bir 
ücret düzeyinde çalıştırılmalarına neden olacaktır. 
  
İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan düzenlemeler ise Kanunun amacına uygun olmayan düzenlemelerdir. İşsizlik 
Sigortası Kanununun amacı, işsiz kalan sigortalı işçilerin korunmasıdır. İşsiz kalmış sigortalı işçilerin işsizlik 
sigortası fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılması, işsizlik ödeneğinin süresinin uzatılması ve miktarının 
yükseltilmesi şeklindeki haklı isteğimiz görmezden gelinmekte ve işsizlik sigortası fonu işverenlere 
aktarılmaktadır. 
  
Hiçbir şekilde işçi kesiminin onayını almamış, çalışma barışını bozacak ve işçileri tedirgin edecek yasa tasarısının 
1.2. ve 3.maddelerinin Anayasamızın 104 üncü maddesi uyarınca tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri 
gönderilmesini Yüce Katınızdan arz ve talep ederiz.” 
  
EK: 3 9 Temmuz 2009 
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU: “VETO MEMNUNİYET VERİCİ. CUMHURBAŞKANI SAYIN 
ABDULLAH GÜL’E 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ” 
  
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün “kiralık işçiliği” hükme bağlayan 
yasa teklifini TBMM’ye geri göndermesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:  
  
“TBMM Genel Kurulu’nda 25. 06. 2009 tarihinde kabul edilen ‘İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda, Özel İstihdam 
Bürolarının 18 ay süre ile işçileri diğer işverenlere kiralayarak geçici iş ilişkisi kurmalarına izin verilmiştir. Aynı 
düzenlemede işsizlik sigortası fonunun amacı dışında kullanılmasına yönelik bir hüküm de yer almıştır.  
  
TÜRK-İŞ, 26.06. 2009 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla düzenlemeye ilişkin tepkilerini dile getirmiş, 
27.06.2009 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı’ndan düzenlemenin veto edilmesini istemiştir. TÜRK-İŞ, 07.07.2009 
tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ile yaptığı görüşmede de veto isteminin gerekçelerini arz etmiştir.  
  
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün, işsizlik sigortası fonunun amacı dışında kullanılmasına ilişkin maddeyi 
onaylaması bizde üzüntü yaratmıştır. Ancak düzenlemenin “kiralık işçiliği” beraberinde getiren birinci maddesini 
yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilmesi memnuniyet vericidir.  
  
Beklentimiz, TBMM’nin, ilgili maddenin Cumhurbaşkanlığı makamınca sakıncalı görülen hususlarını düzeltmesi 
ve çalışma yaşamımızın “kiralık işçilik” gibi kuralsızlığı yasalaştıran bir kaos ortamına sürüklenmeden çalışma 
barışının korunmasıdır.  
TÜRK-İŞ topluluğu olarak Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e ilgili tasarrufundan dolayı teşekkür ediyoruz.” 
  
EK: 4 
VETO EDİLEN TEKLİF METNİ  
MADDE 1 - 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
“7/A” maddesi eklenmiştir.  
“Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi  
  
MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam bürosunun, geçici işgücü talebini karşılamak 
amacıyla iş sözleşmesi düzenlediği işçisini, iş görme edimini yerine getirmek üzere ücret karşılığında bir başka 
işverene devrini ifade eder ve bu faaliyet Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel istihdam büroları 

Sayfa 560 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



tarafından yerine getirilir.  
  
Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle geçici iş ilişkisi 
sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bu sözleşmelerde yer alması gereken hususlar Türkiye İş 
Kurumunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  
  
Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini 
geçemez. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma 
süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.  
  
Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi on sekiz ayı geçemez. Bu 
süreyi geçen çalıştırma, geçici iş ilişkisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılmaması veya sözleşmede belirtilen 
sürenin dolmasına rağmen devam eden çalıştırma durumlarında, devredilen işverenle işçi arasında belirsiz süreli 
iş sözleşmesi kurulmuş olur.  
  
Özel istihdam bürolarının bu faaliyet için istihdam edecekleri işçilerle yapacakları belirli süreli iş sözleşmeleri, 
esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmesi niteliğini taşırlar.  
Devredilen işyerinde grev ve lokavt olması ve özel istihdam bürosunun işçiyi bu süre içerisinde başka bir 
işyerinde istihdam edememesi halinde, özel istihdam bürosu işçinin asgari ücretten az olmamak üzere 
sözleşmede belirtilen ücretinin yarısını ödemek zorundadır.  
  
Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçiler, 30 uncu maddenin uygulanmasında işçi sayısına 
dahil edilmez.  
  
Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, bu madde hükümleri ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası hariç diğer hükümleri 
uygulanır. 
  
21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde bu madde 
hükümleri uygulanmaz.”  
EK: 5 
  
VETO EDİLEN MADDE’NİN GEREKÇESİ 
MADDE 1- 4857 sayılı İş Kanununda yapılacak düzenleme ile özel İstihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi 
kurulabilmesine imkan sağlanmıştır.  
Dolayısıyla, Türkiye de, mesleki anlamda geçici (ödünç) iş ilişkisine ilişkin bu durumu yasalarla düzenlemek 
durumundadır.  
Ayrıca, mesleki anlamda ödünç ilişkisinin yasalaşması, Türkiye’de yıllardır danışmanlık hizmetleri adı altında 
geçici iş ilişkisi sözleşmesi düzenleyen kuruluşların yasadışı uygulamalarına son verecektir. Özellikle kayıt dışı 
istihdamın önlenmesi, bu sektörde çalışanların sosyal güvence altına alınabilmeleri ve devletin bu alanda 
düzenleyici olması açısından da büyük katkı sağlayacaktır.  
EK: 6 
  
CUMHURBAŞKANI’NIN VETO GEREKÇESİ 
5920 sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geri gönderilmesinin gerekçeleri aşağıda 
sunulmaktadır: 
  
“İncelenen Kanunun bu düzenlemeye ilişkin gerekçesinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çoğunda kanunlarla 
düzenlenen mesleki anlamda geçici iş ilişkisi faaliyetlerinin ülkemizde de kanunî zemine oturtulmasının AB 
müktesebatına uyum çalışmaları içinde yer aldığı, üye ülkelerin mevzuatındaki farklılıklar nedeniyle üzerinde 
uzun süre tartışılan Geçici İstihdam Büroları Direktifinin Avrupa Parlamentosu tarafından 22 Ekim 2008 tarihinde 
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onaylandığı, özel istihdam bürolarını yasaklayan veya bu büroların faaliyetlerini Direktifte öngörülmeyen 
sebeplerle kısıtlayan ülkelere karşı Avrupa Komisyonunun yaptırım uygulamasının söz konusu olduğu, işsizliğin 
önlenmesinde iş piyasasının esnekleştirilmesinin ve aktif istihdam politikalarının uygulanmasının temel 
çözümlerden biri olduğu, kayıt dışı istihdamın önleneceği ve bu sektörde çalışanların sosyal güvence altına 
alınacağı ifade edilmiştir. 
  
İncelenen Kanun ile hüküm altına alınan mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, esnek bir istihdam müessesesi olarak 
iş hukukumuza girerken, gerekçesinde de ifade edildiği üzere, Avrupa Parlamentosunun 2008/104/EC sayılı 
Direktifi esas alınmıştır. 
Esasen esnek çalışma modellerinin ve istihdamın artırılması amacıyla hazırlanan bu Direktifin eşit muamele 
ilkesini temel alarak genel kurallar koyduğu görülmektedir. Buna göre, bir işyerinde ödünç iş ilişkisi kapsamında 
çalışan işçi hakkında, o işyerinde normal çalışma şekli olan istihdam ilişkisi çerçevesinde emeğini sunan sürekli 
işçi gibi istihdam edilseydi uygulanacak ücret, çalışma süresi, fazla çalışma, ara dinlenmesi, gece çalışması ve tatil 
gibi temel istihdam ve çalışma şartlarının aynısı uygulanacaktır. Ayrıca, kullanıcı işletmede işçi lehine olan 
düzenlemeler ödünç işçiye de uygulanacak; bunlar kantin, ulaşım gibi mevcut hizmetlerden yararlanacak ve 
açılacak olan sürekli işlerden haberdar edilecek; bu düzenlemelere uyulmasını güvence altına alacak adlî ve idarî 
yaptırımlar da ülkelerin ulusal mevzuatında yer alacaktır.  
  
Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Direktifle yapılan düzenlemenin iş hukukumuza dahil
edilmesi amacıyla İş Kanununa geçici iş ilişkisini düzenleyen 7 nci maddeden sonra gelmek üzere 7/A maddesi 
eklenerek mesleki anlamda geçici iş ilişkisine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  
  
Ancak yapılan düzenlemede, söz konusu Direktifin temelini oluşturan istihdam ve çalışma şartlarında eşitlik 
esasının sağlanması ve dolayısıyla bu eşitliği bozacak uygulamaların yasaklanması yönünde hükümlere yer 
verilmemiştir. Böylece, düzenlemenin gerekçesi ile içeriği arasında bir çelişki doğmuştur.  
Diğer taraftan, mezkûr 7/A maddesinin ikinci fıkrasında “Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile iş 
sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle geçici iş ilişkisi sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bu 
sözleşmelerde yer alması gereken hususlar Türkiye İş Kurumunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” hükmüne 
yer verilerek, maddede yer almayan hususların anılan Kurumca düzenlenmesine imkân sağlanmış ise de, mesleki 
anlamda geçici iş ilişkisi müessesesinin yapısı sebebiyle işçinin korunmasına yönelik kurallara Kanunda yer 
verilmesi, uygulamaya ilişkin ayrıntı ve teknik hususların ise yönetmeliğe bırakılması gerekmektedir.  
  
Aksi taktirde, yapılan düzenleme gerçek amacının dışında sonuçlar doğurabilecek ve madde kapsamındaki 
işçilerin emeğinin istismarı, insan onuruna yakışmayan durumların doğması gibi Kanunun amaçlamadığı 
olumsuz uygulamalara ve çalışma barışının bozulmasına yol açılabilecektir.  
  
Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5920 sayılı “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası 
Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 1 inci 
maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü 
maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.” 
EK: 7 
  
VETO ÜZERİNE YENİDEN HAZIRLANAN TEKLİF 
MADDE 7/A- Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam bürosunun, geçici işgücü talebini karşılamak 
amacıyla iş sözleşmesi düzenlediği işçisini, iş görme edimini yerine getirmek üzere ücret karşılığında bir başka 
işverene devrini ifade eder ve bu faaliyet Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel istihdam büroları 
tarafından yerine getirilir. 
Bu madde kapsamında çalıştırılan işçi ile özel istihdam bürosu ve işçi devri yapılan işveren arasındaki iş 
ilişkisinde de bu Kanunun beşinci maddesi uygulanır. İşçinin ücret, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim ile diğer 
temel çalışma ve istihdam koşulları, aynı veya eşit değerdeki iş için işyerine yeni alınan işçilerinkinden az olamaz.
Özel istihdam büroları devredeceği işçi ile iş sözleşmesini, işçinin devredileceği işverenle geçici iş ilişkisi 
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sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadır. Bürolar, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu 
Kanunu’nun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her ne ad altında olursa olsun işçilerden ücret 
alamazlar. 
  
Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini 
geçemez. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma 
süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.  
  
Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi 18 ayı geçemez. Bu süreyi 
geçen çalıştırma, ikinci fıkra hükümlerine aykırılık veya sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen devam 
eden çalıştırma durumlarında, devredilen işverenle işçi arasında, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi 
kurulmuş olur.  
  
Özel istihdam bürolarının bu faaliyet için istihdam edecekleri işçilerle yapacakları belirli süreli iş sözleşmeleri, 
esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmesi niteliğini taşırlar.  
Devredilen işyerinde grev ve lokavt olması ve özel istihdam bürosunun işçiyi bu süre içerisinde başka bir iş 
yerinde istihdam edememesi halinde, işçinin asgari ücretten az olmamak üzere sözleşmede belirtilen ücretinin 
yarısını ödemek zorundadır.  
Geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçiler, 30 uncu maddenin uygulanmasında işçi sayısına 
dahil edilmez.  
  
Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde, bu madde hükümleri ile 7 nci maddenin 1 nci ve 2 nci fıkrası hariç diğer 
hükümleri uygulanır. 
21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanununun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde bu madde 
hükümleri uygulanmaz.  
EK: 8 
  
VETO ÜZERİNE HAZIRLANAN TEKLİFİN GEREKÇESİ 
Cumhurbaşkanlığı makamının iade gerekçeleri doğrultusunda madde yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda;  
l İşçi ile özel istihdam bürosu ve işçi devri yapılan işveren arasındaki iş ilişkisinde de 4857 sayılı kanunun “ eşit 
davranma ilkesi” başlıklı 5 nci maddesinin uygulanacağı,  
l İşçinin ücret, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim ile diğer temel çalışma ve istihdam koşullarının, aynı veya 
eşit değerdeki iş için işyerine yeni alınan işçilerinkinden az olamayacağı,  
l İşçilerden her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacağı,  
l Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi 18 ayı geçen çalıştırma, 
ikinci fıkra hükümlerine aykırılık veya sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen devam eden çalıştırma 
durumlarında, devredilen işverenle işçi arasında, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulacağı, 
Hüküm altına alınmıştır. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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ÜYELERİMİZE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR! / 
Haber Tarihi : 05.08.2009 11:28:21  

 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi hız kesmeden devam ediyor. Şube 
Başkanlarımız, yöneticilerimiz ve işyeri baştemsilcisi ve temsilcilerimizle yapmış olduğumuz eğitim 
seminerlerinden sonra, üyelerimize dönük olarak başlatılan program çerçevesinde şimdi de MAURİ MAYA, 
DANONE ve TAMEK işçileri ile buluşuyoruz. 6 Ağustos (MAURİ MAYA), 7 Ağustos (DANONE) ve 8 Ağustos 
( TAMEK MEYVA SULARI) 2009 tarihlerinde yapılacak eğitim çalışmasının içeriği aşağıda verilmektedir. 

Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 
  
19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve 
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda 
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri 
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 
  
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri 
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde 
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 
Uygulamakta olduğumuz eğitim projesi çerçevesinde geçtiğimiz aylar içerisinde gerçekleştirilen, KENT GIDA, 
ALLİANS ONE, BRITISH AMERICAN TOBACCO işletmelerindeki eğitim programları sonrasında üyelerimizden 
aldığımız olumlu görüş ve bildirimler, bizleri çok memnun etmiş ve programımızın amacına ulaşmış olmasından 
dolayı gururlandırmıştır. Sendikamızı, üyeleri ve teşkilatı ile geleceğe taşıyacağına inandığımız bu eğitim 
çalışmalarımız, yapılan planlama dahilinde tüm örgütlü olduğumuz işyerlerinde sürdürülecektir. Bu meyanda, 2 
Eylül’de ANT GIDA ve 6 Eylül’de YUDUM GIDA işyerlerinde aynı program uygulanacaktır. 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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MUSTAFA TÜRKEL: KORKUNÇ BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ / Haber Tarihi : 
05.08.2009 09:28:42  

 

Kriz vuruyor işsiz göçüyor / Haber Tarihi : 05.08.2009 09:30:14  
 

Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, işsizliğin can yakıcı boyutlara ulaştığını belirterek, bunun sonuçlarının da 

vahim olacağını ifade etti. Türkel şöyle devam etti: “ Eskiden yeni istihdam yaratmak için kamu can simidiydi. 

Korkunç bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu sorunun nasıl çözüleceği de koca bir bilinmezlik olarak karşımızda duruyor. 

Ayrıca şehre alışmış bir insanı köye dönmeye zorlarsanız oraya bir şey katması da çok zor. Burada çocukların 

bunalıma düşme ihtimali çok yüksek. Biz daha tarım işçiliğine gidenlerin sorunlarını çözmemişken bu yeni işsiz 

dalgasının sorunlarını nasıl çözeceğiz ki? İşte Başbakan’ın TOBB’a dediği gibi herkes bir işsizi alsın sorun çözülsün; 

böyle olmaz, sorunun bu şekilde çözülmesi mümkün değil. İstihdam anlamında tam bir kara tablo ile karşı 

karşıyayız.” 

Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Yıllar önce memleketlerinden tarım ya da hayvancılık bitirildiğinden için metropollere taşınan insanlar, şimdi de 
şehirlerde işsiz kaldıkları için tekrar geriye dönüyorlar.  

Ekonomik kriz insanları hem işlerinden hem de yerlerinden ediyor. İş bulma umuduyla yıllar önce Anadolu’dan 
büyük şehirlere iş bulma umuduyla göç eden yüz binlerce kişi kriz gerekçesiyle işini kaybettiği için tekrar 
memleketlerinin yolunu tuttu. Türkiye’de 6.5 milyona ulaşan işsizlerin yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen 1 
milyon 300 bininin bulundukları yerlerden göç edebileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar köylerine dönecek 
işsizlerin buralarda da hayvancılık ve tarım bitirildiği için tutunma şanslarının olmayacağına dikkat çekerek, 
Türkiye’de işsizlik yüzünden büyük bir sosyal patlamanın yaşanacağını vurguluyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik 
İşler Bakanlığı ise ekonomik kriz nedeniyle göçmen işçilerin sayısının 2010’da 214 milyona ulaşabileceği 
uyarısında bulundu. 

 Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

DİSK: Bir yere sığınma dönüşü 

  

Sayfa 565 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, Türkiye’nin tersine göçü kaldıracak, yeniden dönüştürecek kapasitesi 
olmadığına işaret ederek, “Tarımdaki milli gelir payının düştüğü bir noktada köye dönüşlerin daha vahim 
sonuçlar çıkaracağına inanıyorum. Oralarda insanların geçimlerinin sürekliliğini sağlayacak şartlar 
maalesef yok. Bir projeye dayalı bir geri dönüş yok. Bir yere geçici olarak sığınma dönüşleri bunlar. 
Sürekli bir dönüş değil. O anlamda ciddi bir travma yaşanıyor” dedi. Çelebi, kriz bahanesiyle işten çıkarılan 
ve büyük şehirlerde kirasını bile karşılayamayacak insanların yüzde 20’sinin göç edebileceğini öngördüklerini 
dile getirerek, Türkiye’nin normalinde Doğu’dan göç almaya alıştığını, ancak bundan sonraki süreçte göçlerin 
Batı’dan Doğu’ya olacağını söyledi. Çelebi “İnsanlara daha ilkel şartlarda yaşama koşulları dayatılıyor. 
İnsanların reel olarak aldıkları paralarla büyük şehirlerde geçinme şansları yok. Şehirde kalanların 
çoğunun işportacılık yaptığını görüyoruz. Pazarda bir şeyler satıyorlar. Günü kurtarma peşindeler. Ayrıca 
aile içi şiddet de işsizlik nedeniyle her geçen gün tırmanıyor. Tablo vahimdir. İstihdam odaklı hiçbir proje
üretilmiyor” dedi. 

  

KESK: Toplumda tahribat olacak  

  

KESK Başkanı Sami Evren, Türkiye’de insanların iş bulma umudunun kalmadığını belirterek, korkunç bir tablo ile 
karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Evren, işlerini kaybedenlerin köylerine dönmesi ile toplumun dokusunda da 
tahribatlar meydana geleceğine işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “İlk etapta işten atılanların bir kısmı 
tazminatlarını alabildi. Onlar bu tazminatların büyük bir bölümünü harcamış oldular. İnsanlar 
sığınabilecekleri sosyal dayanışma içinde kendi köyleri, kendi yakınlarının yanına gidiyorlar. İşsizlik 
fonundan yararlanılan 6 aylık süre de doldu. Yaz dönemi olduğu için tarım işçiliği konusunda çalışanlar 
oldu, muhtemelen onlar da sonbaharda yine işsiz kalacaklar. Bütün bunlar düşünüldüğünde sonbaharda 
var olan bütün olanaklarını kaybedecek büyük bir kesimle karşı karşıya kalacağız. Bu durumdaki 
insanların metropollerde tutunması çok zor olacak. Ama bu insanlar köylerine dönseler de bunları 
kucaklayacak bir sistem yok. Tarım ve hayvancılık ölmüş. Köyde onları bekleyen üretime dönük herhangi 
bir olanak yok. Hükümet önce yoksullaştırıp sonra yönetme peşinde.” 

 
  

Kriz nedeniyle şehirlerde işsizlik artıyor ama bunun karşılığında köyler de insanlara bir şey de sunamaz 
noktaya getirildi. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi ŞEHRİBAN KIRAÇ 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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 İşsizlik fonu, sefaleti önlemenin aracıdır  / Haber Tarihi : 05.08.2009 09:37:13  
 

Fındıkta tuzak; fiyat 2-2.5 TL / Haber Tarihi : 05.08.2009 09:33:37  
 

ANKARA (AA) - Türk-İş Araştırma Müdür Yardımcısı Enis Bağdadioğlu, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan haziran 
ayında işsiz başına 335 TL ödendiğini belirterek “İşsizlik ödeneği alanların sayısı Haziran 2009’da 313 bin 
860 kişiye ulaştı. Ancak net asgari ücretin 527 bin 13 lira olduğu haziran ayında işsiz başına ödenen tutar 
335 lira yeterli değildir” dedi. 

Bağdadioğlu, işsizlik sigortasının işsizlikle mücadelede önemli bir sosyal politika olduğunun altını çizerek şöyle 
konuştu: “Fon, sefaleti ve ücretlerin düşmesini önlemek için önemli bir araçtır. Ekonomik ve sosyal 
dengesizliklerin kısmen giderilmesinde yumuşatıcı ve uyum yaratıcı bir rol oynamaktadır. Ancak işsizlik 
sigortası uygulamasının erişim, süre ve ödeme tutarı açısından yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Ülkede sosyal barışın, sosyal adaletin sağlanması yolunda işsizlik sigortası sisteminin 
etkin kullanımı olumlu etki yapacaktır.”  

Kaynak: Cumhuriet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

© TMO’nun devre dışı edildiği, Fiskobirlik’in iflas ettirilip desteksiz bırakıldığı fındık piyasasında üretici tamamen 
korumasız kaldı ve tüccarın insafına terk edildi. AKP’nin bu politikası, 6 TL olması gereken fiyatı 2-2.5 TL’ye 
çekiyor. 

AKP hükümetinin açıkladığı fındık politikası, hükümete yakın çevrelerin ve hükümet yanlısı medyanın pompasıyla 
“devrim” diye sunulurken, asıl amacın tüccarı desteklemek ve üreticiyi serbest piyasa adı altında bir avuç 
tüccarın oluşturacağı tekelin insafına terk etmek olduğu ortaya çıktı.  

Fındık sezonu öncesinde belli başlı tüccarların aralarında anlaştığı ve fındığı 2-2.5 lira aralığında bir fiyata almayı 
kararlaştırdığı iddia edildi. 
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TÜRK-İŞ 57 YAŞINDA / Haber Tarihi : 04.08.2009 13:24:34  
 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından açıklanan yeni fındık politikası, üretici açısından birçok tuzakla 
dolu. Hükümetin fındığa müdahale ettiği son 4 sezonda üretici büyük gelir kayıplarına uğradı. Geçen sezon, 
özellikle fındığın asıl üretim alanı olan Doğu Karadeniz’de, üreticilerin önemli bir kısmı fındık toplayıcılarının 
ücretlerini bile zor ödedi. Küçük üreticilerin önemli bir kısmı zarar etti. Bakan Eker’in açıklamalarına göre bu yıl 
fındık fiyatı serbest piyasada belirlenecek. Oysa ortada serbest bir piyasa yok.  

Piyasa aldatmacası  

  

AKP hükümetinin yıllar süren baskı ve kuşatma politikalarıyla üreticinin en önemli güvencesi Fiskobirlik iflas 
ettirildi ve piyasadan çekilmek zorunda bırakıldı. Kamuoyu baskısını Toprak Mahsulleri Ofisi’ni devreye sokarak 
gidermek isteyen hükümet, yeni sezon için bu kurumu da devreden çıkaracağını açıkladı. Böylece üretici, 
Fiskobirlik ve TMO’nun olmadığı bir piyasada tüccarla baş başa kalacak. Bu nedenle bir taban fiyat uygulaması 
da olmayacak.  

Fındık toplanmasına birkaç hafta kala, ülkenin belli başlı fındık ihracatçı ve alıcılarının, fındık fiyatı konusunda 
anlaştığı, serbest piyasa aldatmacası içinde tüccarın kilogram başına 2-2.5 TL aralığında bir fiyat öngördüğü 
belirtiliyor. Rekoltenin yarıya düştüğü koşullarda bu fiyat maliyetlerin oldukça altında. Geçen sezonlar ve rekolte 
düşünüldüğünde bu yılki fiyatın 6 TL civarında olması gerekiyor.  

Tüccarın böylesine düşük bir fiyat belirlemesinin en büyük nedeni ise hükümetin üreticiyi dekar başına 150 TL 
destekleyeceğini açıklaması. Yani tüccar fiyatı belirlerken, kendi fiyatı üzerine devletin yapacağı desteklemeyi de 
ekliyor. Böylece devlet üreticiyi değil aslında tüccarı desteklemiş oluyor. Hükümetin uyguladığı politika 
nedeniyle üreticiyi tüccarın düşük fiyat uygulaması ve kendi arasında anlaştığı bir ortamdan koruyacak hiçbir 
mekanizma bulunmuyor.  

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi - AHMET ŞEFİK  

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU, KONFEDERASYONUN 57’NCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR AÇIKLAMA 
YAPTI.  
 
Açıklamada şöyle denildi: 

“TÜRK-İŞ topluluğu olarak kuruluşumuzun 57’ncı yılına ulaşmanın onurunu yaşamaktayız. 
  
TÜRK-İŞ, 57 yıl önce bugün, 31 Temmuz 1952 tarihinde kurulmuştur. İşçi liderlerinin her türlü zorluğu hiçe 
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sayarak büyük bir özveri ile oluşturdukları TÜRK-İŞ Konfederasyonu,  yıllar geçtikçe büyümüştür. İşçi hareketinin 
ilk örgütü, o günlerden bu günlere en büyük örgütlü güç olma onurunu sürdürmüştür. 

TÜRK-İŞ, kurulduğu günden bu yana, temsil ettiği kesimin ve emeği ile geçinen herkesin hak ve özgürlüklerini 
koruma ve geliştirme mücadelesi vermiştir. Tabanında her türlü eğilimi barındıran TÜRK-İŞ, hükümetler ve siyasi 
partilere karşı bağımsızlığı ilke edinmiş, hükümetlerin çalışanlar lehine attığı her adım desteklenirken, aleyhte 
tüm adımlara karşı çıkılmıştır. 

TÜRK-İŞ, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözüm yolunun tartışmasız bir şekilde demokrasiden 
geçtiğine inanmaktadır. TÜRK-İŞ demokrasiyi sadece bir siyasal mücadele yöntemi olarak değil, bir hayat tarzı 
olarak görmekte ve bu hayat tarzının toplumun tüm unsurları tarafından içselleştirilmesi  özlemini taşımaktadır. 
TÜRK-İŞ, demokrasinin aynı zamanda bir uzlaşma kültürü olduğunun fark edilmesini beklemekte,  zaman zaman 
ortaya çıkan kutuplaşmaların hoşgörü, diyalog ve güleryüzlü siyaset yaklaşımı ile çözümlenmesi gerektiğine 
inanmaktadır. 

Kurulduğundan bu yana TÜRK-İŞ, hükümetlere ‘halkın ihtiyaçlarına cevap veren’ uygulamalar önermiş, bu 
konuda ısrarlı olmuştur. Bu yaklaşımıyla TÜRK-İŞ, sadece temsil ettiği kitlenin değil emeğiyle geçinen tüm 
kesimlerin  umududur.  

TÜRK-İŞ, Türkiye’nin temel sorunlarının çözülmesiyle çağdaş demokrasinin geliştirilmesi arasında anlamlı bir 
ilişki bulunduğuna inanmaktadır. Etnik temelli sorunlar da dahil bugünlerde çokça tartışılan bütün sorunların 
çözümünün temel hak ve özgürlüklerin daha da genişletilerek demokratikleşme sürecinin geliştirilmesiyle 
bağlantılı olduğunu düşünen TÜRK-İŞ, Türkiye’nin sorun çözme gücünün demokrasinin güçlenmesi ile 
artacağına inanmaktadır. TÜRK-İŞ toplumsal  ve ekonomik sorunların yanında siyasal sorunlarımızın da 
çözümünün her zaman takipçisi olmuştur ve bu sorunlara karşı duyarlı olmaya devam edecektir. Bu yaklaşım, 
TÜRK-İŞ’in Türkiye’nin birliğine, kardeşliğine, toplumsal barışa ve geleceğine karşı sorumluluğunun gereğidir. 

TÜRK-İŞ, büyük badireler atlattığı 57 yıllık mazisinde temsil ettiği kitlenin ve çalışanların hak ve çıkarlarını 
korumak için birçok onurlu mücadeleye imza atmıştır. Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık meşalesinin ülkemizi 
sonsuza dek aydınlatacağına inanan TÜRK-İŞ, Türkiye’nin bağımsızlığını demokrasinin teminatı olarak kabul 
etmekte, bu zeminde atılacak her adımı yürekten desteklemektedir.  TÜRK-İŞ bundan böyle de daha çok 
demokrasi, barış, özgürlük, ekmek, iş ve aş için mücadelesine devam edecektir. 

Kuruluşumuzun 57’ıncı yılının başta TÜRK-İŞ topluluğu olmak üzere tüm çalışanlara ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.”  

 
        TÜRK-İŞ BASIN BÜROSU 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Enflasyon Temmuz da eksiye geçti / Haber Tarihi : 04.08.2009 12:16:29  
 

 
  

Enflasyon verileri Haziran ayında olumlu görünümünü sürdürürken, aylık 
bazda TÜFE binde 1 artarken, ÜFE ise binde 4.8 gerilemişti.  
 
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR 
Analistler, enflasyondaki olumlu görünüme karşılık Merkez 
Bankası’nın Cuma günü yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında 
faiz indirimine yönelik bir karar almayacağını öngörüyorlar. 
Fiyatlardaki gerilemede mevsimsel etkilerin yüksek olduğunu 
söyleyen Bank Avusturia Analisti Simon Quijano-Evans, “Çeyrek 
puanlık faiz indirimi beklentisine karşılık, iç tüketimdeki artış ve 
tekstil sektörü fiyatlarından endişeli Merkez Bankası’nın faiz indirimi 

ANKARA/İSTANBUL - Tarım sektöründeki fiyatların gerilemesinin verdiği destekle,
enflasyondaki olumlu görünüm Temmuz ayında devam etti. Devlet İstatistik 
Enstitüsü verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi aylık bazda binde 5.7 
gerilerken, Üretici Fiyatları Endeksi binde 7.4 geriledi. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 
7.82 olarak gerçekleşirken, ÜFE yüzde 4.26 olarak gerçekleşti. Yılın 7 ayında fiyat 
artışları ise tüketicide yüzde 2, üretici fiyatlarında yüzde 1.14 olarak hesaplandı. 
CNBC-e’nin yaptığı ankette TÜFE’nin binde 4.3 artması öngörülmüştü. 
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İmalatta verimlilik yüzde 15.6 düştü / Haber Tarihi : 04.08.2009 12:12:09  
 

 
Etiketler:  Kaynak:CNBC-E 

yapmayacağını öngörüyorum” dedi.  
 
Yatırım bankası JP Morgan’ın Başekonomisti Yarkın Cebeci ise, 
enflasyon verilerinin yıl sonu hedeflerinin rahatlıkla tutulabileceğine 
işaret ettiğini belirtirken, “Faiz indirimi mümkün. Ancak Merkez 
Bankası’nın geçen ay yaptığı sert açıklamalar paralelinde bu ay 
herhangi bir görüş değişikliğine giderek, faiz indirimi kararı alacağını 
sanmıyorum” dedi. Cebeci, Merkez Bankası’nın gelecek ay faiz 
indirimi yapabileceğini de sözlerine ekledi.  
 
Merkez Bankası, 8 Temmuz’da yaptığı Para Politikası Kurulu 
toplantısında, kısa vadeli faiz oranını 2005 başından bu yana ilk kez 
değiştirmeyerek gecelik bazda yüzde 14.25 düzeyinde bırakmış; 
enflasyondaki düşüş ivmesinin zayıflamasının faiz kararında etkili 
olduğunu vurgulamıştı. Uluslararası Para Fonu destekli ekonomi 
programına göre, yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 8 düzeyinde 
bulunuyor. CNBC-e’nin yaptığı son enflasyon anketinde analistler yıl 
sonu enflasyonunun yüzde 6.4 olarak gerçekleşeceğini öngörmüştü. 
 
 
TARIM SEKTÖRÜNDE FİYATLAR %2.47 GERİLEDİ 
Temmuz’da tarım sektöründe yüzde 2.47, sanayide binde 2.8 
gerilerken; fiyatlardaki en hızlı gerileme yüzde 7.45’le giyim ve 
ayakkabı fiyatlarında gözlendi. Çekirdek enflasyon yerine açıklanan 
TÜFE göstergeleri, mevsimlik ürünler hariç, Temmuz ayında binde 
4.8 artarken, işlenmemiş gıda ürünleri hariç TÜFE binde 2.7, enerji 
hariç TÜFE ise binde 8.1 geriledi. İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji 
hariç TÜFE binde 4.9’a inerken, enerji ve alkollü içkiler ile tütün 
ürünleri hariç TÜFE’deki düşüş binde 9.7 olarak hesaplandı. 
Temmuz ayında ÜFE’ye göre yıllık bazda en fazla fiyat artışının 
yaşandığı ana sektör yüzde 5.87 ile sanayi sektörü oldu. Aynı 
dönemde, tarım sektöründe fiyatlar yüzde 1.45 oranında geriledi.  
 
Öte yandan, Temmuz ayında TÜFE’de yer alan toplam 751 
maddeden, 180 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 209 maddenin 
ortalama fiyatı arttı, 362 maddenin ortalama fiyatı ise düştü.  

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), 2005 yılı bazlı, üç aylık çalışan kişi başına üretim endeksinin bu yılın ilk üç aylık 
bölümüne ilişkin sonuçlarını açıkladı 

Buna göre imalat sanayiinde, 2009’un ocak-mart döneminde, çalışan kişi başına üretim, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 15.6 azaldı.  
En fazla azalma yüzde 43.2 ile ulaşım araçları imalatında görülürken, bunu kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 
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MEVSİMLİK İŞ İLE SÜRELİ İŞİN BİRLİKTE BULUNDUĞU DURUMLARDA YILLIK İZİN / 
Haber Tarihi : 03.08.2009 15:25:05  

 

sektörü ile elektrik ve optik donanım imalatı sektörü izledi. 

Kaynak: Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/39961 E. 2007/37561 K. ve 10.12.2007 tarihli kararında mevsimlik işi tanımlamış 
ve aynı işveren nezdinde geçen bir kısmı mevsimlik, bir kısmı belirsiz süreli iş ilişkisi ile görülen işlerde yıllık izin 
süresinin ne şekilde tespit edileceğini belirtmiştir, incelediğimiz karar, özellikle mevsimlik ve belirsiz süreli iş 
ilişkilerinin aynı işveren nezdinde yaşandığı durumlarda yıllık izin süresinin neye göre tespit edileceğini ortaya 
koyması açısından önem taşımaktadır, iş Kanunu'nun açık hükmü gereğince mevsimlik işlerde yıllık izin söz 
konusu olmayacaktır. Ancak mevsimlik iş esasına göre başlayıp, tam zamanlı belirsiz süreli iş akdi ilişkisi halinde 
devam eden durumlarda işçinin yıllık izin hakkına sahip olup olmayacağı, olabilecekse ne zaman bu hakkı 
kazanacağı soruları önem arz etmektedir, işte bu karar bu ve bunun gibi soruları kesin olarak 
cevaplandırmaktadır.  

Kaynak: / DÜNYA GAZETESİ Tarih: 03.08.2009 

İncelememize konu kararda, davacı yan, çalıştığı süre içerisinde yıllık izinlerinin bir kısmını kullanmadığını 
belirterek yıllık izin ücreti talebinde bulunmuştur. Davalı ise cevabında, davacının bir dönem mevsimlik işçi 
olarak çalıştığını bu döneme ilişkin yıllık izin hakkının bulunmadığını savunmuştur. Mahkemece, davacının davalı 
kurumda başlangıçta belirsiz süreli akitlerle ve daha sonra sürekli olarak tütün işleme işinde çalıştığı, davacının
çalışma sürelerine bakıldığında tütün işleme işinin yılın belli aylarında veya mevsiminde yapılmadığı, elde tütün
bulunduğu sürece her zaman yapılabildiği, davacının çalıştığı sürelere bakıldığında da her yılın değişik aylarında 
çalıştığı bu nedenle tütün işleme işinin niteliği gereği mevsimlik iş ve davacının çalışmasının mevsimlik işçi
statüsünde olduğunun mümkün olmadığına karar verilmiştir. Yerel mahkeme bu kabulünden hareketle, ortada
belirsiz süreli akitlerle yapılan aralıklı çalışmadan söz edilebileceğine hükmetmiş ve isteğin kabulüne karar 
vermiştir. Yargıtay önüne gelen kararda öncelikle, davacının tüm çalışma süresine bakmıştır. Buna göre, davacı 
bir dönem 6 ay civarında çalışmış, daha sonra ise bu çalışma süresi yıllık 11 ay ve üstüne çıkmıştır. Aynca
Yargıtay yerel mahkemenin aksine tütün işleme işinin niteliği gereği mevsimlik iş mahiyetinde olduğunu ifade 
etmiştir. 

Netice olarak Yargıtay; yapılan işin niteliği gereği davacının ilk dönem çalışmasının mevsimlik iş olacağını ve izin
ücreti hesabında nazar-ı dikkate alınamayacağını belirtmiştir. Yargıtay ancak ve ancak ikinci çalışma 
dönemindeki çalışmanın yıllık izine esas mevsimlik olmayan bir çalışma teşkil edebileceğini ifade
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İstanbul enflasyonu belli oldu / Haber Tarihi : 03.08.2009 11:22:54  
 

etmiştir.Görüldüğü üzere kararda mevsimlik işin tespiti üzerinde durulmuştur. Yerel mahkeme, tütün işleme işini 
tütün oldukça her zaman yapılabilecek iş olarak tanımlayıp, mevsimlik iş kavramının dışında tutmuştur. Öte 
yandan Yargıtay, tütün üretiminin hasada tabi ve dönemsel bir faaliyet olmasını dikkate alarak, tütün işleme işini 
de mevsimlik kabul etmiştir. Hiç şüphesiz tütün işleme işi için yapılan bu değerlendirme ve sonuç, tütün gibi 
hasada tabi tarım ürünlerinin tümü için de geçerli olacaktır. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, Temmuz’da İstanbul’da enflasyon perakende fiyatlarda yüzde 
1.23 oranında artarken, toptan eşya fiyatlarında yüzde 0.23 oranında yükseldi. İTO’nun Temmuz ayı enflasyonu 
verileri geriye dönük incelendiğinde, perakende fiyatlarda yaşanan yüzde 1.23’lük artışla son 7 yılın enflasyon 
rekorunun kırıldığı görüldü. 

İTO İstanbul ili için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre Temmuz ayında perakende fiyatlar 
ve toptan eşya fiyatlarında artış yaşandı. Temmuz ayında perakende fiyatlarda yüzde 1.23’lük artışla, Temmuz 
ayları itibariyle son 7 yılın en yüksek enflasyon oranı gerçekleşmiş oldu. Gıda, konut, ev eşyası ve ulaştırma 
harcamalarındaki artışlar bu ayki genel enflasyon değişim oranı üzerinde etkili oldu. Söz konusu indeksin 
yılbaşından itibaren azalma eğilimi gösteren yıllık değişim oranı, bu ayda bir önceki aya göre artarak yüzde 9.03 
seviyesine yükseldi. İTO verilerine göre Temmuz ayında geçinme endeksi bir önceki ayara giyim harcamalarında 
yüzde 0.48’lik bir düşüş yaşarken, gıda harcamalarında yüzde 2.27, konutta yüzde 0.39, ev eşyasında yüzde 0.24, 
ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0.18, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0.03 oranında artış görüldü. 

 
İTO’nun Temmuz ayı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi’ne göre toptan fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 0.23’lik 
bir artış görüldü. İşlenmemiş maddeler, madenler ile yakacak ve enerji maddeleri grubundaki fiyat artışları genel 
indeks artışında etken olurken, gıda, inşaat ve kimyevi maddeler grubunda fiyat azalmaları gözlendi. Söz konusu 
indeksin temmuz ayı itibariyle yıllık değişim oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.62 oranında geriledi. 
Toptan fiyatlarda temmuz ayında bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3.57, madenlerde 
yüzde 0.67, yakacak ve enerji maddelerinde ise yüzde 0.28 oranında kaydedilen artışlar bu ayki genel fiyat 
artışında etken olurken, gıda maddelerinde yüzde 0.57, inşaat malzemelerinde yüzde 0.26, kimyevi maddeler 
grubunda ise yüzde 2.65 oranında azalma görüldü. 
(ANKA)  
(HGS/NK) 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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İŞSİZLER İÇİN 1 TRİLYON GEREKİYOR / Haber Tarihi : 03.08.2009 11:15:23  
 

İZMİT BELEDİYESİNDE YETKİYİ GENEL-İŞ ALDI / Haber Tarihi : 31.07.2009 15:24:31  
 

İşsizlik oranında dünya dördüncüsü olan Türkiye’de bir kişilik iş yaratma maliyetinin 288 bin 515 TL olduğu 
belirlendi. İşsiz olan 3 milyon 618 bin kişiyi istihdam etmek için Türkiye’de toplam 1 trilyon 43 milyar 847.3 
milyon TL’lik yatırım yapılması gerekiyor. 
Hazine Müsteşarlığı verilerinden yapılan belirlemeye göre, 6 aylık döneminde teşvik belgesine bağlanan 
toplam 7 milyar 116.5 milyon TL tutarındaki 647 yatırım projesi kapsamında 24 bin 666 kişilik istihdam 
yaratılacağı bildirildi. Buna göre yaratılacak her bir kişilik istihdam başına ortalama 288 bin 515 liralık yatırıma 
gidileceği belirlendi. 

 
SEKTÖRE GÖRE MALİYET DEĞİŞİYOR 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iş gücü istatistiklerine göre Nisan dönemi itibariyle 3 milyon 618 bin kişi 
olan mevcut işsizlerin tümüne iş bulmak için toplam 1 trilyon 43 milyar 847 milyon TL’lik yatırıma ihtiyaç 
duyuluyor. TÜİK, aralarında iş bulma umudu olmayanların da yer aldığı işsizlik oranına iş aramayıp, çalışmaya 
hazır olanlar ile mevsimlik çalıştığı için işsiz durumda bulunanları işsizlik oranı hesaplamasına katmazken,
bunlarında dahil edildiği gerçek işsizlik ise 5 milyon 837 bine ulaşıyor. Gerçek işsizliğe göre ise yapılacak 
yatırım miktarı 1 trilyon 684 milyar 62.6 milyon TL’ye çıkıyor. 
Bir kişilik iş için gerekli ortalama yatırım tutarı projelerin niteliğine bağlı olarak sektörlere göre değişiyor. 
Tarımda 142 bin 340 TL ile en düşük düzeyde bulunan bir kişilik iş yaratma maliyeti, madencilik sektöründe 
211 bin 387 TL’ye, hizmetler sektöründe 218 bin 433 TL’ye, imalat sanayinde 219 bin 704 TL’ye çıkıyor. Enerji 
sektöründe bir kişilik iş yaratma maliyeti 3 milyon 167 bin 927 TL’ye kadar yükseliyor. 

 
‘EN DÜŞÜK MALİYET GÜNEYDOĞUDA’ 
Bir kişilik iş yaratma maliyeti bölgelere göre de değişiklik gösteriyor. İlk çeyrek itibariyle bir kişilik iş yaratma 
maliyetinde 600 bin 500 TL ile Karadeniz Bölgesi ilk sırada yer aldı. Karadeniz’i 382 bin 848 TL ile Ege Bölgesi, 
311 bin 676 TL ile Ege Bölgesi, 218 bin 665TL ile Doğu Anadolu Bölgesi, 213 bin 716 TL ile İç Anadolu Bölgesi, 
212 bin 815 TL ile Akdeniz Bölgesi, 155 bin 127 TL ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi. 

Kaynak: Birgün Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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EGE SERAMİK&acute;TE GREV KARARI / Haber Tarihi : 31.07.2009 15:12:35  
 

İZMİT Belediyesi'nde 1 aydan bu yana HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında süren yetki 
tartışmasında sonuca varıldı. 
  
Noterden alınan sonuçlara göre Genel-İş'in üye sayısı 509, Hizmet iş'in üye sayısı ise 250'de kaldı.  
 
Gazetemize konuşan DİSK Genel Merkez Yöneticisi Kani Beko, artık yetki tartışmasının bittiğini ve yapılan baskı 
ve şiddete karşı sağduyulu davrandıklarını belirtti.  
 
Kendilerinin bugüne kadar hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadıklarını, ancak huzuru bozmak için 
uğraşanlara da cevap verebileceklerini söyledi.  
 
Hizmet-İş Sendikası'nın taşeronlarına kimsenin itibar etmesini istemediklerini dile getiren Beko, Genel-İş ilkeleri 
ve gelenekleriyle yoluna devam edeceklerini dile getirdi.  
 
KAYNAK: (Kocaeli/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  DİSK , GENEL-İŞ , HAK-İŞ , HİZMET-İŞ , ÜYE 

Türkiye ÇİMSE-İŞ Sendikası, Ege Seramik'te grev ilanını dün astı.  
 
Ege Seramik'ten yapılan açıklamada ÇİMSE-İŞ Sendikası ile Türkiye Toprak Seramik, Çimento ve Cam Sanayi
işverenleri Sendikası arasında sürdürülen Toplu iş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması 
üzerine Türkiye ÇİMSE-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından grev karan alındığı ve bu kararın 2822
Sayılı yasanın 28. maddesi hükümlerine göre işveren kapısına asılmak suretiyle ilan edilmesine ilişkin tutanağın
dün itibariyle düzenlendiği bildirildi.  
 
Açıklamada, toplu iş görüşmelerine devam edildiğinin de altı çizildi. 

   

  

 

Sayfa 575 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Belediye işçilerini bekleyen tehlike / Haber Tarihi : 30.07.2009 14:23:59  
 

Etiketler:  CİMSE-İŞ , EGE , GREV , İŞVEREN , SENDİKA , SERAMİK 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nde çalışan işçiler için bu hafta kritik önem taşıyor. 
 
Yasa gereği bu hafta sonu itibari ile sendikaların kesinleşen üye sayıları, önümüzdeki dönem toplu iş 
sözleşmesindeki yetkili sendikayı belirlemiş olacak. 
 
Yıllardır Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili olan Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası, işveren tarafından organize
edilen bir operasyon ile yetkisiz kılınmaya çalışılıyor. Bunun arkasında topu tüfeği ile tüm AKP teşkilatı, başkan 
dahil tüm belediye yöneticileri ve partinin genel başkan yardımcısı var. 
 
Tek amaçları AKP’nin ve belediye başkanının dümen suyunda bir sendika. 
Anlayacağınız AKP, her şeye nasıl ideolojik bakıyorsa sendikaya ve sendikacılara da böyle bakıyor.  
 
Nasıl ki odacı veya genel müdür atarken benden olsun diyorlarsa, sendika ve sendikacı da benden olsun yani
AKP’li olsun istiyorlar. 
 
Bu olabilir mi? 
Elbette olabilir. Ama böyle bir sendikadan işçiye hayır gelmez! 
 
İşverenin dümen suyundaki bir sendika, işçinin hakkını hukukunu koruyamaz. Böyle bir sendikal anlayış işçi için
büyük bir maceradır, risktir. 
 
Bugün, işçileri baskı ile belli bir sendikaya üye olmaya zorlayan anlayış yarın, o sendikadan istediğini alacaktır.
İşçi sınıfı tarihi bunun örnekleri ile doludur. 
İşçinin, en doğal hakkı olan sendika seçme özgürlüğü ne yazık ki elinden alınmaya çalışılmaktadır. Belediye
başkanı bu konuda taraf olduğunu yüksek sesle dile getirebilmektedir.  
 
Tabii işçileri bekleyen esas tehlike önümüzdeki süreçte projelendirilen, özelleştirme ve taşeronlaştırma
uygulamaları olacaktır. 
 
Başta otobüs işletmesi, park ve bahçeler, mezbaha, İzaydaş, fen işleri ve İSU olmak üzere Büyükşehir
belediyesinin akla gelen tüm birimleri ya özelleştirilecek ya da işler taşeron marifetiyle yaptırılmaya çalışılacaktır.
 
İşçileri sendika değiştirmeye zorlayan esas neden de bu değil mi?  

Sayfa 576 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Kiralık işçi yasası Meclis&acute;te / Haber Tarihi : 30.07.2009 13:53:20  
 

İşveren güdümlü sendikadan da beklenen bu uygulamalara karşı çıkmaması, işçileri tepkisiz hale getirmesidir. 
 
İşin püf noktası da budur zaten. Özelleştirme ve taşeron uygulamasında engel olarak gördükleri belediye-İş 
Sendikası’nı götürüp yerini istedikleri gibi oynayacakları bir sendika getirmeye çalışmaktadırlar. 
 
Ben işçilerin bu oyuna geleceklerini sanmıyorum. 
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve yakın geçmişte büyük baskılarla sendika değiştiren işçilerin bu
birkaç gün içinde gerçek sendikaları olan Belediye-İş’e dönüş yapacaklarını, ayrıca İzmit Belediyesi’nde çalışan 
Genel-İş üyesi olan işçi arkadaşlarımızın da sendika değiştirme gibi kendi geleceklerini karartacak bir maceraya
sürüklenmeyeceklerine inanıyorum. 
 
Onurunuzla, kişiliğinizle, geleceğinizle oynanmasına lütfen izin vermeyiniz. 
 
KAYNAK: Bekir YURDAGÜL  Politik - Analiz  

 
Etiketler:  AKP , BELEDİYE , İŞÇİ , KOCAELİ , ONUR , SENDİKA , TÜRK-İŞ , YASA 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vetosunun ardından Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın
görüşülmesi konusunda ısrarcı olduğu kiralık işçi yasası, AK Parti'de görüş ayrılığına yol açtı. Bazı 
milletvekillerinin yasaya yönelik itirazları nedeniyle grup yönetiminin de, yasanın görüşülmesi konusunda aceleci
olmama eğiliminde olduğu ifade edildi. Ali Babacan, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nun (MKYK) son
toplantısında verdiği brifingde, şunları kaydetti: 

Çalışma yapılıyor 
Kiralık işçi uygulamasıyla 500 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Ayrıca kamuda birikmiş bazı işleri de daha ucuza 
halletmiş olacağız. Ancak bu işçilerin çalıştırılması konusunda bazı sıkıntılar var. Bu işçilerin işvereni devlet 
olacak.  
 
Sigorta primlerini Hazine karşılayacak. Fakat bunun yasal altyapısı yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kısmen veto 
ettiği düzenlemenin yürürlükte olması gerekiyor. Onun için bu yasayı Meclis'te yeniden görüşüp tekrar
çıkarmamız gerekiyor. Bunu bu yaz halletmemiz gerekiyor." Başbakan Tayyip Erdoğan da grup başkanvekillerine, 
4-5 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı seçimleri yapıldıktan sonra kanunun da görüşülebilmesi için çalışma yapılması 
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Türkiye nin işsizlik oranlarında dünya dördüncüsü olması işvereni kaygılandırdı / 
Haber Tarihi : 30.07.2009 13:37:36  

 

talimatını verdi. Bu talimatla gözler, AK Parti grubunun, 5 Ağustos'tan sonra Meclis'e fazla mesai yaptırarak 
yasayı çıkartıp çıkartmayacağı konusuna çevrildi. 

 
Etiketler:  AK PARTİ , CUMHURBAŞKANI , İŞÇİ , KİRALIK , MECLİS , MKYK 

İstihdam dostu politika şart  

  

TİSK, küçülmeye paralel olarak fiyatların düşmesinin ekonomide canlanmayı zorlaştırdığına dikkat çekerek 
işsizliğin yüzde 20 patikasına yükselmemesi için yurtiçi üretim ve istihdam dostu bir büyüme politikasına
geçilmesi yönünde çağrı yaptı. 

Türkiye işsizlik oranlarında yüzde 14.9 ile dünya dördüncüsü olurken Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK) işsizliğin yüzde 20 patikasına yükselmemesi için yurtiçi üretim ve istihdam dostu bir büyüme politikasına 
geçilmesi gerektiğini belirtti.  

TİSK’in aylık ekonomi bültenine göre, işsizlik oranında ilk sırada ise yüzde 23.5 ile Güney Afrika yer aldı. TİSK
temmuz ayı ekonomi bültenini yayımladı. Bültende, Türkiye ekonomisinin durgunluk içine girdiğinin artık
kesinleştiği belirtilerek, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sonrası dönemin en önemli krizini yaşadığı kaydedildi. Daha
önceki krizlerden farklı olarak ekonomide GSYH’deki küçülmenin yanında fiyatların da düştüğü ifade edilen
bültende, şöyle denildi:  

“Bu durum önümüzdeki yıl ekonominin tekrar canlanmasını zorlaştıracak temel olgudur. Öte yandan, OECD
Türkiye’deki işsizlik oranının, pozitif büyümeye geçilmesi beklenen gelecek yıl da yükselişini sürdürerek yüzde
16.4’e varacağını öngörmektedir. Kaldı ki, 2002-2007 döneminde yıllık ortalama yüzde 7 gibi yüksek bir büyüme 
hızıyla bile işsizliğin yüzde 10’un altına indirilemediği bilinmektedir. Dolayısıyla, işsizliğin yüzde 20 patikasına 
yükselmemesi için yurtiçi üretim ve istihdam dostu bir büyüme politikasına geçilmesi gerekmektedir. Sosyal 
politikada ise, uygulanacak reformla çalışma mevzuatının işçi çalıştırmayı özendirecek şekilde yeniden 
yapılandırılması, aynı derecede önem taşımaktadır.” 

 
Etiketler:  EKONOMİ , İSTİHDAM , İŞSİZLİK , TİSK 
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Sigortalı sayısındaki azalma inanılır gibi değil / Haber Tarihi : 30.07.2009 10:26:01  
 

2008 yılı Mayıs ayında 15 milyon 885 bin 69 olan aktif sigortalı sayısı, 2009 yılı Mayıs ayında 14 milyon 127 bin 

413’e inmiş. 

“İnanılır gibi değil, bir yanlışlık olmasın” diyenler için açıklayalım; bu sayılar Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 

kendi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlandı. Merak edenler, bu ve diğer verilere bakabilirler. 
  
SİGORTALILAR VE AYLIK ALANLAR 
  
Tabloda da gördüğünüz gibi, sigortalı sayısındaki en yüksek azalma 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalılarda (eski 

adıyla SSK’lılarda) olmuş. 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklanan en son verilerine göre, 2009 yılı Nisan ayında, 2008 yılının Nisan ayına 

göre SSK sigortalılarının sayısı 1 milyon 594 bin azalmış. Azalma Mayıs 2008 ve izleyen aylarda da devam etmiş 

ancak Mart 2009’da Şubat 2009’a göre yüzde 0.6, Nisan 2009’da da Mart 2009’a göre yüzde 1.1 artış olmuş. Buna 

rağmen, Nisan 2009 itibariyle, sigortalı sayısında, 2008 Nisan ayına göre yüzde 15.8 azalma (1 milyon 594 bin) 

olmuş. İnanılır gibi olmayan ama gerçeği yansıtan bu rakamda yani azalmada yeni sosyal güvenlik yasası ile 

yükseltilen emeklilik yaşının kapsamına girmemek için, kısa süreli sigortalı olanların da payı var. 
4/b kapsamındaki bağımsız çalışanların sayısında ise kapanan işyerlerine rağmen, yüzde 0.3 artış gözüküyor. Bu 

makul değil. Daha ötesi inanılır gibi değil. 
4/c kapsamındaki kamu görevlilerinin yani devlet memurlarının sayısı 173 bin 441 azalmış!.. Bu da inanılır gibi 

değil!.. 
  
BİR YANLIŞLIK MI VAR? 
  
Bir süre önce TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle, son bir yılda hepsi de Bağ-

Kur’lu olan 89 bin esnafın kepenk indirdiğini açıkladı. Bunun dışında da yine Bağ-Kur’lu olan ve işini terk eden 

onbinlerce tüccar ve kapanan şirket var. Peki... Bağ-Kur’lu sayısında artış nasıl oluyor? Artışla ilgili bir dipnot 

açıklaması da yok. 
Memur sayısındaki 173 bin azalmaya bakıyoruz, bu da inanılır gibi değil. Yıllardır, memur sayısında azalma 

yok. Ayrılan oluyor ama bir yandan da yeni memurlar alınıyor. Buna rağmen memur sayısında 173 bin azalma 

mümkün değil. Azalmayla ilgili bir dipnot açıklaması da yok. 
Geçtiğimiz ay, “SGK’da Erkek Adam Komedisi” başlığı altında, SGK’nın SSK primi ve cezası alacaklarının 

gerçeği yansıtmadığını açıklamıştık. Bunun üzerine, SGK’da ortalık karıştı, ilgililer toplandı ve sonunda hata 

düzeltildi. SGK’nın alacağı da yaklaşık 7 milyar TL yükseltildi. Yani tespitimiz doğruydu... 
Bunları görünce, dayanamayıp soruyoruz… Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Bağ-Kur (4/b) ve Devlet memuru (4/c) 
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&acute;Kiralık işçi&acute; yasası revizeyle geliyor! / Haber Tarihi : 29.07.2009 
10:09:06  

 

sayılarıyla ilgili verilerinde de ciddi bir hata mı var? 
  
  
 
Etiketler belirtilmedi. 

AKP, Gül'ün veto ettiği, özel istihdam büroları üzerinden 'işçi kiralanmasına' olanak tanıyan 
düzenlemeyi, tekrar hazırlayıp gündeme alıyor 

Hükümet, ekonomik krize karşı önlem kapsamında çıkarılan paket yasada yer alan ancak veto edilmesi nedeniyle 
yürürlüğe giremeyen düzenlemeyi, 4 Ağustos'ta yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminin ardından Genel Kurul 
gündemine getirmeyi planlıyor. AKP, Meclis'in bu amaçla 6 Ağustos'ta toplanması için çalışma başlattı. Aynı yasa
paketi içinde yer alan 'İşsizlik Fonu'ndan bütçeye pay aktarılması' ve 'Fon Gelirleri'nden işverene destek 
sağlanması' düzenlemeleri de, 'kiralık işçi' hükmünün veto edilmesi nedeniyle yürürlüğe girememişti.  
 
Vetolu hükmü yeniden oluşturmak için harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün veto gerekçeleri ışığında kiralık işçi ile daimi işçi arasında eşitlik sağlayarak, düzenlemeyi
yeniden oluşturacak. Yasanın mimarı AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemenin aynı kalmasında ısrar 
etse de hükümet, Çankaya Köşkü'nün veto gerekçelerini işlemeye koyma kararı aldı.  
 
Bu doğrultuda harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Çankaya Köşkü'ne çıktı. Dinçer,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile özel istihdam büroları üzerinden işverene işçi kiralanmasına olanak veren 
düzenleme hakkında konuştu. 

Köşk'ten Dinçer'e açıklama 
Gül, yasayı neden veto ettiğini anlattı. Avrupa Parlamentosu'nun direktifine işaret eden Dinçer, kendisine 
gönderilen düzenlemenin hem AB mevzuatına hem de Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydetti. Gül, Avrupa
Parlamentosu'nun direktifinde, kiralık işçi ile kalıcı işçinin ücret, çalışma süresi, mesai ve tatil açısından eşit 
haklara sahip olduğunu vurgulayarak, kendisine sunulan yasa teklifinde ise bu güvencelerin es geçildiği
vurgusunu yaptı. Eşitlik hükmünün dikkate alınmaması halinde kadrolu istihdamın azalacağını, ödünç alınan
işçilerin de çok düşük ücretlerle çalışmaya zorlanacağını belirten Gül, bu unsurların dikkate alınmasını istedi. Gül,
çalışma barışı, sosyal hukuk devlet ilkelerinin dikkate alınması talimatını verdi. Dinçer de bu itirazları dikkate aldı.

'Olmazsa olmaz'lar var 
Hükümet, ekonomik kriz nedeniyle vetolu yasa içinde bulunan diğer maddelerin yürürlüğe girmesi için acele
ediyor. Yasanın veto edilmeyen 2. ve 3. maddeleri hükümet açısından büyük önem taşıyor. Bu maddeler, İşsizlik 
Fonu'ndan bütçeye ve işverene destek verilmesini düzenliyor. Buna göre, bir işveren işsizlik ödeneği alan bir 
işçiyi işe alırsa veya mevcut işçilerine ilave olarak 31 Aralık'a kadar yeni işçi alırsa, işveren payına ait sigorta
primleri Fon'dan karşılanacak. 2009 ve 2010 yılında Fon'un nema gelirinin dörtte üçü bütçeye gelir kaydedilecek.
2011 ve 2012 yılında da Fon'un nema gelirinin dörtte biri bütçe gelir tahmini olarak yazılacak. Hükümet, özellikle
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FINDIK KARADENİZ İN ŞANSI VE İSTİHDAM KAPISIDIR  BÖLGEDEN GÖÇ 
ARTACAK  / Haber Tarihi : 29.07.2009 10:06:48  

 

işverenin desteklenmesini öngören maddeleri Teşvik Yasası açısından 'olmazsa olmaz' görüyor. 

6 Ağustos için acil toplantı 
HÜKÜMET, TBMM'yi Başkanlık seçimlerinin ardından 6 Ağustos'ta olağanüstü toplayarak, kiralık işçilere yönelik 
düzenlemeyi değiştirerek, TBMM'den geçirecek. Bu yolla yasanın veto edilmeyen diğer maddelerinin de
yürürlüğe girmesi sağlanacak. Çünkü mevzuata göre, bir yasanın bir maddesi veto edildiğinde, veto edilmeyen
diğer maddeler de yürürlüğe giremiyor. 

Kaynak: Aksam.com.tr / Ebru TOKTAR ÇEKİÇ  

 
Etiketler:  CUMHURBAŞKANI , HÜKÜMET , İŞÇİ , KİRALIK , KRİZ , TBMM , VETO 

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, Türkiye’de 750 metre rakım üzerinde fındık üretimi
yapılan 82 bin hektar alan bulunduğunu kaydederek, “Bu alan fındık üretim alanlarımızın yaklaşık yüzde 13’ünü
oluşturuyor. Sökülecek alanlar için üreticilere sökme bedeli ve alternatif ürün için sadece üç yıl destek
verilecektir. Bahsi geçen arazilerin bulunduğu bölgedeki iklimi ve arazi yapısını biliyoruz. Bu bölgelerde alternatif
ürün üretilmesi hemen hemen olanaksız. Rakımı 750 metre üzerindeki arazilerde az sayıda alternatif ürün
bulunsa bile, bu ürünlerin hasadı ve pazarlanması mümkün değil” dedi. 
 
‘BÖLGEDEN GÖÇ ARTACAK’ 
 
Fındığın eğimli arazilerde toprağın erozyonla kaybolmasını önlediğini kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti: 
 
“750 metre rakımın üzerindeki eğimli arazide fındığı söktüğünüzde toprak denizle buluşur. Fındık Karadeniz 
Bölgesi için büyük bir şans ve geçim kaynağı. Bu bölgede fındık sökülürse istihdamı sağlamak, bu insanları 
buralarda tutabilmek için maliyeti daha büyük yatırımlarla fabrika kuracaksınız. Kaldı ki fabrika kurduğunuzda
ithalat yapmadan üretim yapamazsınız. Fındık ise hiç ithalat yapmadan net ihracatçı olduğumuz üründür. Ayrıca, 
kişi başına istihdam maliyeti, tarımda sanayiden daha düşüktür. Bugüne kadar orada yaşayan insanları 
geçindirecek, yerinde tutacak yatırımlar yapılmamıştır. Bu bölgelerdeki insanların geçimini ve istihdamını fındık
sağlamıştır.  
 
Bölgenin sosyo ekonomik temelini fındık oluşturuyor.” 
 
Tarım dışı iş ve gelir imkanı yaratılamadığı sürece üreticinin fındığını sökmeyeceğini kaydeden Bayraktar, sanayi
ve hizmetler sektörünün gelişmediği sürece bu gün için fındığın alternatifinin fındık olduğunu söyledi.  

Sayfa 581 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Çalışanların yüzde 42.7 si kayıt dışı / Haber Tarihi : 29.07.2009 10:02:33  
 

Şemsi Bayraktar, fındığın sökülmesi halinde, bu bölgede zaten sorun olan göçün hızlanacağı uyarısında bulundu.
Anka 
 
 
AB’ye ‘altın tepside’ fındık      
Ege Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Özkaya’ya göre hükümetin yeni fındık politikası, çiftçilerin değil Avrupalı 
fındık alıcılarının işine yarayacak. 
 
TMO’nun fındıkta belirleyici kurum olmaktan çıkarılmasına dönük politikayı eleştiren Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya, bu durumdan çiftçilerin değil, Avrupalı alıcıların yararlanacağına 
dikkat çekti. 
 
“Çiftçi lehine alım yapacak hiçbir kuruluş ortada kalmaz ise bu durumdan şüphesiz önce fındık alıcıları 
yararlanacaktır” diyen Özkaya, hükümetin yeni fındık politikasında ortaya çıkacak tabloyu şöyle anlattı: “Kilo 
başına ödenen devlet destekleri o ürünün ticaretini yapanların eline geçmekte. Sütten hatırlayalım. Kilo başına 
süt primi artırıldığında ertesi gün sanayici artış kadar alım fiyatlarını düşürdü. ABD’de de 1996 yılından sonra 
yoğunlaşan bu politikalar, orada da büyük gıda tekellerini zengin etti. Fındık üreticileri sendikasına göre bu
verilecek destek kiloda yaklaşık bir TL 
 Bu durumda, çiftçinin eline geçen fiyat bir lira düşürülecektir. Sonuçta vergi ödeyenlerin cebinden çıkacak olan
para, fındık üreticisin cebine girmeden yurtdışına akacaktır.” 
Öte yandan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), 2007’de hazırladığı raporda, TMO’nun AB müktebatına 
uyum sağlaması amacıyla belirleyici bir kurum olmaktan çıkarılmasının planlandığına dikkat çekmiş, bugün 
yaşanan gelişmeleri öngörmüştü. 
 
KAYNAK: Birgün.net 

 
Etiketler:  AB , FINDIK , GÖÇ , İSTİHDAM , KARADENİZ , TZOB 

TÜRKİYE’de 8 milyon 842 bin kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan
çalıştığı belirlendi.  
 
TÜRKİYE’de 8 milyon 842 bin kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan çalıştığı belirlendi. 
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Açık halkın cebinden kapanacak / Haber Tarihi : 29.07.2009 10:00:42  
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamaya göre nisan ayında istihdamdaki toplam nüfus
20 milyon 698 bin olurken, bunun 8 milyon 842 bin kişisinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı yok.
Ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan toplam 12 milyon 468 bin kişiden yüzde 24.8 oranındaki 3 milyon 87 bin
kişinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.  
 
AİLE İŞÇİLİĞİ, İŞSİZLİĞİ GİZLİYOR 
Kayıt dışı çalışanlar içinde en büyük grubu ise yüzde 91.4 gibi oldukça yüksek bir oranla ücretsiz aile işçileri 
oluşturuyor. Büyük bölümü tarım kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da
ticaretle uğraşan ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı, 2 milyon 665 bin kişi düzeyinde bulunuyor.
Bunların yüzde 91.4 oranındaki 2 milyon 436 bini sosyal güvenlik şemsiyesinden yoksun durumda. Normal bir 
istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin, ücretsiz aile işçisi şeklinde
tanımlanması, Türkiye’deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor. 
 
(ANKA) 

 
Etiketler:  AİLE , İŞÇİ , İŞSİZ , TÜİK , TÜRKİYE 

AKP Hükümeti’nin bütçe açığını kapatmak için izlediği yol eleştirilere neden oluyor. Bütçe 
açığının 13 kat artmasıyla İstanbul’da İSKİ’nin ve Ankara’da ASKİ’nin suya getirdiği zamlar,
şekere gelen zam ve...... 
 
AKP Hükümeti’nin bütçe açığını kapatmak için izlediği yol eleştirilere neden oluyor. Bütçe açığının 13 kat 
artmasıyla İstanbul’da İSKİ’nin ve Ankara’da ASKİ’nin suya getirdiği zamlar, şekere gelen zam, EPDK’nın hemen 
hemen 2 günde bir benzin tavan fiyatlarını yükseltmesi de oluşan bütçe açığını kapatmanın yolları olarak kabul
gören yöntemlerden olmaya başladı. 
 
Hükümete dolaylı olarak bağlı kurumların getirdiği bu zamlar vatandaşlar tarafından da basın açıklamaları ve
benzeri tepkilerle karşılaştı bu iki hafta içinde.  
29 Mart yerel seçimlerinin ardından oluşan bu büyük bütçe açığını ve ardından yağmur gibi gelen zamları 
üniversitelerden iktisatçılara sorduk. İktisatçılar, AKP Hükümeti’nin, krizi ve oluşan bütçe açığını işçi ve
emekçilerin üzerine yıkmak istediğini ifade ediyorlar.  
 
AÇIĞIN NEDENLERİ SEÇİMLER VE PAKETLER 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzettin Önder, bütçe açığını değerlendirirken
açığın iki kaynağı olduğunu belirtiyor.  
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Önder, 29 Mart’taki yerel seçimler için hükümetin yerel bütçelerden ve genel bütçeden yapmış olduğu
harcamaların bu açığın ilk nedeni olduğunu belirterek, “AKP’nin ne pahasına olursa olsun seçimleri alma hırsı ve
bu amaçla merkezi bütçeden yerel idarelere yapılan aktarımlar kadar, bazı yerel idarelerde AKP yönetimini 
olumlu gösterebilmek için bizzat merkezi bütçeden harcama yapmış yapıldı” dedi.  
 
Açığın ikinci nedeninin krize karşı önlem paketleri olduğunu vurgulayan Önder, “Oluşturulan bu paketlerin de 
aslında krizle bir alakası olmadığını, bütçeye gelir olan vergilerdeki indirimlerin orta ve üstü sınıflara bir harcama
çeki anlamına geliyor.  
Lüks tüketim maddelerine yapılan indirimler krizden asıl zarar gören düşük gelir gruplarına çözüm olmadı” diye 
konuştu. Önder, “Bize yapılan ÖTV indiriminin krizle bir ilgisi yoktur, krizden yararlanmak isteyen varsıl kesime
sağlanmış olan indirimdir. Mesela, 30 bin liraya araba alabilecek olan bir kişiye, 5-6 bin lira avantaj sağlanmıştır. 
Bunun anlamı, fırsatçılıktır! Üstelik de, otomobilde ve bazı lüks eşyalarda yapılmış olan indirimler, aslında dış 
üreticiyi beslemiştir. Zira, bazı ürünler olduğu gibi ithal edilmekte, bazılarının ise çok büyük bölümü ithaldir”
açıklamasında bulundu. 
 
AÇIK ARTMAYA DEVAM EDECEK 
Hükümetin sermayeye yaptığı desteklerin süreceğini belirten Önder, bu nedenle bütçe açığının da artmaya
devam edeceğini kaydetti.  
 
Önümüzdeki süreçte hükümetin daha fazla bütçe açığını göze alamayacağına dikkat çeken Önder, açığı
durdurmak için de temel tüketim maddelerine zam yapıldığını söyledi.  
 
MEDYA GERÇEKLERİ FARKLI GÖSTERİYOR 
Hükümetin uyguladığı bu politikanın ne kadar etkili olacağının yıl sonu belli olacağını belirten Önder, “Ancak,
bütçe politikasının temel mantığının yoksulun varsılı finanse eder görüşüne dayandırıldığı açıktır. Biriktirilmiş 
servetlere ve vergi dışına çıkarılan aşırı kazançlara dokunma gücü ve amacı olmayan hükümet, en kolay, ama en
haksız varidat toplama yoluna girmiş bulunmaktadır. Başbakan, her konuşmasında ‘laik, sosyal ve demokrat’
sözcüklerini dilinden düşürmüyor. Bir olgu fiiliyatta gerçekleştirilmiyorsa, politikacının dilinde pelesenk olur. 
Halkımızın anlaması gereken nokta budur! Bu durum bir kere anlaşıldığında, politik bilinç uyarılmış ve siyasal
tercihler de ona göre yapılmış olur” diye konuştu. 
 
Bir yandan dinle, diğer yandan milliyetçilikle halkın asıl sorunlarından uzaklaştırıldığını söyleyen Önder, sermaye 
liberalizmini savunan medyanın da gerçekleri farklı göstererek kafa karışıklığı yarattığını belirtti.  
 
Bu sorunlara karşı halkın örgütlü olması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi eski öğretim
üyesi Prof. Dr. İzzettin Önder, bazı işçi ve emekçi örgütlerinin sermayeyle olan ilişkilerini de eleştirdi.  

  

  

KRİZ BİRİNİ TEĞET GEÇTİ BİRİNİ DELİP GEÇTİ 
Prof. Dr. Fuat Ercan (Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi):  
Krizin başladığı günlerde ‘Kriz teğet geçecek’ ifadesi yapılmıştı, ama buna karşı Süleyman Demirel ise ‘Kriz delip
geçer’ demişti. Hangisi doğru?  
Sermayenin istek ve taleplerinin artan şiddeti ile hükümetin krizi önlemeye ilişkin kurtarma paketlerine bakınca
sermayenin hiç olmazsa bir kısmı için krizin teğet geçmesi için yoğun çaba harcandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Bu çabaların neler olduğu ve sermayenin hangi kesimlerinin koruma altına alındığını görmek isterseniz öncelikle
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9. Kalkınma Planı ve bu planın uzun vadeli beklentilerine uygun olacak 16 Temmuz 2009 Perşembe günü Resmi 
Gazete’de yayımlanan 27290 sayılı Bakanlar Kurulu kararına bakmak yeterli olacaktır. Bu iki belge aslında 
Türkiye’de krize karşı alınan tedbirlerin aslında nasıl uzun süreli politikaları, yani 9. Kalkınma Planı’nda işaret
edilen stratejilerin hayata geçirildiğini bizlere gösteriyor. Yani kriz bir fırsat olarak kullanılmış, uzun dönemli
amaçlanan değişikliklerin hayata geçirilmesine olanak sağlamıştır.  
 
Kriz birileri için bir fırsata dönüşmüştür/dönüştürülmüştür. Sermayenin özellikle yeni sektörel tercihlere uygun
kesimlerine kamu kaynakları bol keseden dağıtılınca ve daha da önemlisi IMF’den gelecek para için de kemer
sıkma politikalarına ihtiyaç duyulduğunda hangi kaynaklara yönelineceği gün gibi meydanda.  
 
Kamunun sermayeye aktardığı ya da sermayeye destek için sermayeden almaktan vazgeçtiği kaynakların
yarattığı boşluğu doldurmaları gerekir. Sudan elektriğe, elektrikten eğitim harçlarına, şekere, akaryakıta, tütün 
mamüllerine, yani temel tüketim alanlarında ÖTV artırılıyor, zamlar yapılıyor. Yani krizin birilerini teğet geçmesi 
aynı zamanda birileri için “delip geçmesi “ anlamına gelmiştir. Bu anlamda kriz hem teğet geçmiş hem de delip
geçmiştir. Kriz devletin sınıf karakterini daha belirgin hale getirmiştir.  
 
Kriz özellikle işçi sınıfını temsil eden sendikaları ve sınıf adına hareket eden tüm yapıları delip geçmiştir. Ama bu
hikaye de böyle bitmez ki. İşsizlik rakamlarındaki artış, çalışma koşullarının kötüleşmesi, ücretlerin nominal
düzeyde düşmesi, tarımsal alanda (en yakını fındık) gözlemlenen olumsuz değişiklikler, tüm doğal kaynakların
bilmem kaç yıllığına piyasaya sunulduğu koşullarda bu hikaye böyle devem eder mi? Eder.  
Etmemesi için yapılacak en önemli etkinlik işçileri temsil ettiğini söyleyen sendikaların işçiler tarafından ilk elden 
yoğun bir eleştiri ile baskı altına alınması, sendikal bürokrasinin artık sorunlara daha bir sorumluluk duyacak bir
şekilde davranmaya zorlanmaları gerekiyor. Sorumluluk sadece sendikalara ait değil tabii. Bir de sol grup ve 
yapılar var. Sorun temelli politikalar yerine grup adına politika yapma kaygısını hızla her alanda eleştirmeli,
grupların politik varoluşu ancak canlı-kanlı sorunlar etrafında ete kemiğe bürünüyorsa bu yapılara destek
verilmeli.  
 
  

ZAMLAR SERMAYEYE ÇÖZÜM ÜRETME ARAYIŞIDIR! 
Yrd. Doç. Dr. Sinan Alçın:  
Yeni zamları, kriz bahanesiyle sermayeye çözüm üreten önlemlerin bir uzantısı olarak okumak gerekir. Zamlanan
ürünler sermayenin gelirini artırırken ücretli ve işsiz kesimleri daha fazla boyunduruk altına alacaktır.  
 
Bütçe, yasal bir metindir. Dolayısıyla bütçe açığı, yürütme organının faaliyetlerini bütçe yasasına uygun 
gerçekleştirmediği anlamına gelir. Ortaya çıkan açığın geniş halk kesimlerini daha fazla yoksullaştıracak biçimde 
kapatılmaya çalışılması, telaşla atılan bir adım gibi gözükse de esasen bu durumunda sermayeye yeni birikim
alanları yaratmak için bir olanak olarak değerlendirildiği görülmektedir.  
 
Devlet gelirleri artırılmak isteniyorsa dolaysız vergiler artırılabilir, servet vergisi getirilebilir. Ama uygulamada 
tüketim üzerinden alınan dolaylı vergiler giderek artırılıyor. Lüks mallar yerine temel tüketim malları üzerinden
alınan dolaylı vergi oranının artırılması; bütçe açığının yükünün emekçi kesimlere yıkılması anlamına 
gelmektedir.  
Zamları bırakalım böylesi bunalım dönemlerinde işsiz ve yoksul halk kesimleri ile ücret gelirlilerin temel
ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması ya da tavan fiyat uygulaması ile ucuza elde etmeleri sağlanmalıdır.
Böylelikle satışı artan özel kesim sermayenin de üretimi artabilir. Ancak, amaç istikrarlı büyüme ve adil bir gelir 
dağılımı olmadığı için karşılaşılan her tıkanma sermaye için kâr alanları yaratmaktan başka bir işe yaramıyor.
Türkiye için erken Cumhuriyet döneminde savaş koşullarının yarattığı ekonomik ortamın sermaye için nasıl 
birikim sistemine dönüştüğü hatırlanmalıdır.  
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Dolayısıyla kapitalist ekonomik sistem içinde değer yasası geçerlidir ve o değer işçi ve emekçilerin daha fazla
sömürüsüyle sağlanır. Değer yasası değişmedikçe ya da değer yasasına dayalı işleyen kapitalist ekonomik işleyiş 
değişmedikçe toplumun tüm kesimleri için “yararlı” bir çözüm üretilemez.  
 
ÖNGÖRÜLEN AÇIK GERÇEKÇİ DEĞİL 
Prof. Dr. Aziz Konukman (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi): 
Aslında yapılan zamlar iki çeşit. Birisi yerel hizmetlere yapılan zamlar, ötekisi genel tüketim maddelerine ve
vergilere getirilen zamlar.  
Yerel hizmetlere yapılan zamlar dolaylı olarak bütçe açığını kapatmaya yönelik adımlardandır. Çünkü yerel bütçe
açığını kapattığı zaman merkezi bütçeye olan yükü de azalır. Bu yıl içinde merkezi bütçe ise ipin ucunu kaçırdı.
Öngörülen rakamlar tutmadı. AB’ye verilen 3 yıllık hedefler vardır. Orda bile öngörülen bütçe açığını yenileyerek
48 milyar TL’ye çıkardılar. Ama bakıyoruz daha ilk 6 ayda 23 milyar 205 milyon TL’ye çıkmış açık. Bütçeden
sorumlu yetkililerin öngörüleri gerçekçi değil bu açıdan gerçeği de yansıtamıyor.  
 
Mart yerel seçimlerinde yapılan harcamaların faturası olarak da algılanabilir bu açık. Ben halka sosyal harcama
olarak yapılan giderlere karşı bir insan değilim, aksine bunu savunurum ancak bu açık seçim malzemesi
niteliğinde kullanıldı, sadaka kültürünün parçası oldu.  
 
Diğer yandan dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta GSM’de yeni bir hizmet başladı 3G diye. Bu yeni ve tek 
seferlik bir gelir olarak anlaşılmalı bütçeye. Yani 3G diye bir şey çıkmasaydı bütçe açığındaki rakamlar daha üst 
seviyelerde çıkacaktı ki, ileride de öyle olabilir. Çünkü bütçe gelir ve giderleri belirli bir devamlılığı olan verilerle
hesaplanabilir. Böyle tek seferlik veriler bütçe hesaplamalarını yanıltır, saptırır. 
 
Hükümet bugüne kadar yaptığı zamlarla krizin faturasını işçilere ve emekçilere ödettirmeye çalışıyor. İnsanlar
zaten işsiz. Bu zamlar geniş kesimlerin alım gücünü düşürüyor, bu sebeple ileride piyasanın daha da
durgunlaşması çok normal. Bu adım krize çözüm olmaz, aksine krizi daha da derinleştirir.  
 
Yapılması gerekenler ise, geniş halk kitlelerinin kullandığı temel tüketim maddelerindeki yüksek vergi oranlarının
düşürülmesi olmalı. Ki piyasayı gerçek anlamda canlandırabilesiniz.  
 
Baktığımız zaman, TOBB bir kampanya açıkladı. ‘Eve kapanma, Pazara çık!’ nasıl olacak bu iş? Para mı var da
çıkacağız. Bu zaten yavaş yavaş etkisini yitiren bir kampanya oldu. Bu tür kampanyaların da çözüm olamayacağı
açık işte. Bu yüzden Türk-İş bir an önce o kampanyanın destekçisi olmayı bırakıp sokağa çıkmalıdır. Krize karşı
işçiler, emekçiler ve işsizler alanlarda buluşmalıdır. Başka bir çözüm aramak nafile…  
 
(İstanbul/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  AKP , HÜKÜMET , İŞSİZ , MEDYA , PAZAR , TEGET , TOBB , ZAM 
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Üçüncülükten işçiye düşen:YOĞUN SÖMÜRÜ / Haber Tarihi : 29.07.2009 09:56:36  
 

Kriz gerekçesiyle işten atma ve ücretsiz izin uygulamalarına sık sık başvuran Ford, İstanbul 
Sanayi Odasının hazırladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2008 Raporu”nda 3. 
sırada yer aldı. 
 
Kriz gerekçesiyle işten atma ve ücretsiz izin uygulamalarına sık sık başvuran Ford, İstanbul Sanayi Odasının
hazırladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2008 Raporu”nda 3. sırada yer aldı. 2009 yılının başından
itibaren 2000 civarında işçinin atıldığı, ayda 10 gün çalışma ve ücretsiz izinlerin dayatıldığı, 400 işçinin Arçelik
Klima fabrikasına ödünç verildiği Ford, kârlılıkta da 3. sıradaki yerini korudu.  
 
Ford’un kârlılıkta 3. sırada olmasını, kendileri üzerindeki sömürüye ve hak gasplarına bağlayan Ford işçileri, bir 
taraftan kârına kâr katan bir fabrikanın diğer taraftan işçiye sefaleti reva görmesinin kabul edilemez olduğunu
belirttiler. Ford’un geçen yıl da ihracat şampiyonu olduğunu söyleyen işçiler, zarar etmeyen fabrikanın kârında
meydana gelen küçük bir azalmanın faturasının işçiye çıkarıldığını ifade ettiler.  
 
İŞÇİ HAKLARI BUDANIYOR 
Ford’un kârlılık için aldığı tedbirlere işçi haklarını budamaktan başladığını belirten bir Ford işçisi, “Her yıl verilen 
250 YTL’lik hediye çekleri verilmedi, fabrikanın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla işçilere televizyon ve diz üstü
bilgisayar verileceği söylenmişti, verilmedi. Her yıl yapılan konser, piknik, sünnet etkinlikleri yapılmadı” diye 
konuştu. Temmuz ayında yapılan açık kapı toplantısında fabrika müdürü Haydar Yenigün’ün bu kesintilerden 30
trilyon kâr ettiklerini söylediğini hatırlatarak sözlerine devam eden Ford işçisi, fabrikanın kârlılıkta 3. olmasının
gerekçesinin bu sözlerde aranması gerektiğini belirtti. 
 
PATRON KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ 
Ford’un kriz döneminde zarar etmediğini olsa olsa kârdan zarar ettiğini belirten bir diğer Ford işçisi, “Patron krizi 
fırsat bildi. 10 yıllık işçileri dahi çıkardı. Yerine asgari ücretle yeni işçi aldı. Bütün işçileri ücretsiz izne çıkardı. Ayda
on gün işe geldik. İnsanlar bunalıma girdi. Sadece bunalımdan bile birçok işçi işten çıktı” şeklinde konuştu. 
Hükümetin aldığı önlemlerin de işçilere yaramadığını belirten Ford işçisi şöyle devam etti: “Bu önlemlerin bize
bir faydası olmadı, ÖTV’yi indirdiler. Yine patron kazandı. Olan yine işçiye, garibana oldu.”  
 
Ford fabrikasının otomotiv sektöründe en düşük ücreti verdiğini vurgulayan başka bir Ford işçisi, “Aldığımız 
ücret zorunlu ihtiyaçlarımızı bile karşılamaya yetmiyor, ihtiyaçlarımızı karşılayamayacağımız korkusuyla
eşlerimizle dışarı çıkmaya çekiniyoruz” diye konuştu.  
 
İŞÇİ SAYESİNDE OLDU 
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İşçinin ödediği bedel büyüyor / Haber Tarihi : 29.07.2009 09:54:07  
 

“Ford kârlılıkta 3. olduysa bu işçiler sayesin olmuştur” diyen Ford işçisi, şöyle devam etti: “Fabrikanın elde ettiği 
kârın sonucu olarak, bize az işçiyle çok iş yapmak, esnek çalışma, sosyal hakların gasp edilmesi, düşük ücret reva
görüldü.” 
  
(Kocaeli/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  ARÇELİK , FORD , HAK , İŞÇİ , İZİN , KOCAELİ , RAPOR , TÜRKİYE 

İstanbul Sanayi Odası’nın raporuna göre Türkiye’nin en büyük 5. kuruluşu. Oyak Renault ’nun
ön sıralarda yer almasının nedeni ise krizden en iyi yararlanan fabrikalardan biri olması. 
 
Oyak Renault İstanbul Sanayi Odası’nın raporuna göre Türkiye’nin en büyük 5. kuruluşu. Renalut’nun ön
sıralarda yer almasının nedeni ise krizden en iyi yararlanan fabrikalardan biri olması. Krizle birlikte yüzlerce işçiyi
işten atan Renault, işgücü kayıplarını telafi edebilmek için çalışma koşullarını ağırlaştırdı. Artan tempoya 
uymayan işçilerin fabrikada çalışamayacağını ise açık bir şekilde dile getirdi.  
 
Fabrikanın işlerinin her zaman yoğun olduğunu dile getiren bir Renault işçisi, bantlarda eksilen işçilerin yerine 
yeni işçi alınmadığını, kalan işçilerin daha hızlı çalıştırıldığını söyledi. “Bunun sonucunda, fabrikanın kâr
yapmasının büyümesinin bedelini biz işçiler canımızla ödemeye başladık” diyerek sözü bir süre önce iş kazasında 
yaşamını yitiren Ercan isimli işçiye getiren Renault işçisi, Ercan’ın ölümün ne kendi hatası ne de takdir-i ilahi 
olmadığını belirterek “Düpedüz cinayet” dedi.  
 
İŞYERİ STRESİ 
İş kazasının vardiya bitimine 10 dakika kala meydana geldiğini hatırlatan işçi, Ercan’ın vardiya amirlerinden
çekindiği için aceleyle arkadaşlarına yardım edebilmek ve servisleri kaçırmamak için yıkanmaya giden kalıplarla 
vinç arasında kalarak can verdiğini söyledi. “Vinci çalıştıran buton uzaktan kumandalı. Aynı zamanda saç
korumalı ve başparmak butona tam olarak oturmayınca hareket etmesi mümkün değil. İş bitimi saatinin gelmesi
ve işyerinde yaşanan stres bu kazanın oluşmasında birinci nedendir” diyen işçi, şöyle devam etti: “Fabrika kârına 
kâr katarken bizler canımızı bu fabrikalarda vermeye başladık.”  
 
YOKSULLUK 
İşçinin ailesine 250 bin lira verildiğinin ve bu paranın Ercan’ın ölümünün karşılığı olarak dava açılmaması için 
verildiğinin konuşulduğunu aktaran işçi, “Ercan Yaylacık köyünde oturan yoksul bir köylü çocuğuydu. Ailesinin 
yoksulluğundan faydalandılar” dedi.  
Renault’da çalışan bir başka işçi ise; “Kriz dedikleri dönemde bile bizleri 5 kez mesaiye bıraktılar. Yemekhaneler
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çalıştığımız ünitelere çok uzak bir yerde, çay molalarını bile kıstılar, işçilerin birbirleriyle konuşmalarını da
engellediler” diye konuştu.  
 
Son aylarda artan bu baskıların işçileri canından bezdirdiğini kaydeden işçi, şunları anlattı: Ocak ve haziran 
aylarında puantaj tutan arkadaşlarımızın bildirdiğine göre 83 arkadaşımız ağırlaşan çalışma koşullarına 
dayanamayarak kendiliğinden istifa etti. Yani dışarıda iş bulma imkanı olmasa da dayanamadığı için işi 
bırakıyorlar.  

  

KRİZ FIRSATÇILIĞI KANITLANDI 
Kriz döneminde işten çıkarılan işçiler açtıkları işe iade davasıyla önemli bir başarı elde etti. Bu mücadelede yer 
alan İşçilerden Alper Kiraz, açtıkları davanın Renault patronlarının yaptığı kriz fırsatçılığını belgelediğini,
Renault’un en büyük 500 firma listesinde ilk sıralarda olmasının da bunu yeniden kanıtladığını söyledi.
Mahkemenin atadığı bilirkişinin şirketin bilançolarını incelediğini ve kriz döneminde de kâr ettiğini saptadığını 
dile getiren Kiraz, kazandıkları davanın Renault ve Tofaş gibi fabrikalarda yeni bir dönemi açacağını ifade etti.
“İşçiler bu süreci takip ettiler ve bizim mücadelemizin sonucunu hepsi biliyorlar” diyen Kiraz, işçilerin kriz
fırsatçılığı yapan patronlara karşı haklarını mahkeme yoluyla da olsa arayacaklarını belirtti.  
 
Fabrikada yaşanan kazalara da değinen Alper Kiraz, “Bizleri işten çıkarttıktan sonra bölüm şeflerinin işçiler 
üzerindeki baskıları da artmaya başladı. Örneğin, işçiden 120 iş isteniyorsa işçiler ne yapıp yapıp onu çıkarmaya
çalışıyorlar ve bunun sonucunda iş kazası meydana geliyor” dedi. Ercan isimli işçinin bu baskının sonucunda
yaşamını yitirdiğini kaydeden Kiraz, fabrikada bir çok kazanın olduğunu duyduklarını aktardı. 
 
BURSA’DAKİ FİRMALAR İLK 500 İÇİNDE YER ALIYOR 
Bursa’da 2008 yılında başlayan kriz tartışmalarının ardından bir çok fabrika işlerin azaldığını hatta zarar ettiklerini
ileri sürdüler. Bu nedenle yüz bine yakın işçi kapı önüne kondu. İşten atılmayanlar için ise çalışma yaşamı 
çekilmez hale getirildi. Esnek çalışma uygulamaları. Fazla mesai hakkının gasbedilmesi, daha az işçiyle üretim
yapıldığı için iş yükünün artırılması hayata geçirildi. 
  
Ancak İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesi aslında patronların
durumunun kötü olmadığını ortaya koydu. Oyak Renault ve Tofaş Bursa’da listede 5 ve 6’ıncı sıraları aldılar.
Bursa’nın ilçeleri de listede yer aldı. Karacabey’den Sütaş, Matlı Yem, Orhangazi’den Componenta Döktaş 
Dökümcülük, İnegöl’den Starwood Orman Ürünleri, Gemlik’ten Bursa’nın gelirler vergisi şampiyonu Gemlik 
Gübre Sanayii ilk 500 firma arasındaki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl İnegöl’de görünen Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. 
A.Ş bu yıl Bursa merkez olarak yer aldı.  
 
Listede yer alan Bursa firmalarından 13 tanesi geçen yılki rakamlara göre bu yıl listede yükselişe geçerken,
Componenta Döktaş Dökümcülük geçen yılki yerini korudu. Yükselişe geçen firmalar ise şunlar: Sütaş, BİS Enerji
Elektrik Üretim, Zorlu Enerji Elektrik Üretim, Gemlik Gübre Sanayii, Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi,
Coşkunöz Metal Form Makina, Durmazlar Makina Sanayi, Major SKT Oto Donanım Sanayi, Grammer Koltuk 
Sistemleri, Ermetal Otomotiv ve Eşya Sanayi, Matlı Yem, Bosen Enerji Elektrik Üretim. 
 
(Bursa/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  BURSA , FIRSATÇI , İSTANBUL , İŞÇİ , KRİZ , OTOMOTİV , OYAK , RENAULT 
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TEMMUZ AYI AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI AÇIKLANDI / Haber Tarihi : 28.07.2009 
12:21:50  

 

Uluslararası Sendikalardan Başbakan Erdoğan&acute;a Mektup / Haber Tarihi : 
27.07.2009 14:44:03  

 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (Ituc) Genel Sekreteri Guy Ryder ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
(Etuc)genel Sekreteri John Monks Tarafından AKP Genel başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Gönderilen 
Ortak Mektupta, Kesk Üyelerine Yönelik Operasyonlardan ve 32 Kesk Üyesinin Aylardır Tutuklu Bulunmasından
Duyulan Üzüntü Dile Getirildi. 
 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Guy Ryder ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
(ETUC)Genel Sekreteri John Monks tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen ortak mektupta, 
Kesk üyelerine yönelik operasyonlardan ve 32 Kesk üyesinin aylardır tutuklu bulunmasından duyulan üzüntü dile
getirildi.  
 
Mektupta, Türk yargısının bazı soruşturmaları gizli yürütmesi sonucu, tutuklu kişilerin avukatlarının dosyalara 
ulaşamadığı vurgulandı, "Bu gibi durumlar ülkenizin uluslararası itibarını ciddi şekilde zedelemektedir.
Demokratik bir ülkenin vatandaşları aylarca keyfi olarak tutulamazlar. Sendika binalarının, evlerin ve işyerlerinin 
aranması yasaya uygun şekilde yapılmamış, resmi sendikal belgelere el konulmuş, savunma hakkı ihlal edilmiş, 
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TEKGIDA-İŞ&acute; ten grevcilere destek / Haber Tarihi : 24.07.2009 12:26:36  
 

tutuklular kötü koşullarda tutulmuştur" denildi. 

Mektupta, bu konuların daha önce bir mektupla daha anlatıldığı halde yanıt alınamayışından duyulan üzüntü de 
ifade edildi. (ANKA) 

 
Etiketler:  AKP , BAŞBAKAN , ERDOĞAN , ETUC , İTUC , TAYYİP 

TEKGIDA-İŞ Genel Sekreteri Mecit Amaç ve üyeleri, grevdeki Selüloz-İş üyesi Halkalı Kağıt işçilerini ziyaret etti.
“Yaşasın sınıf dayanışması”, “Sendika hakkımız grev silahımız”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarının atıldığı
ziyarete Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve Emek Partisi (EMEP) üyeleri de katıldı.  
 
TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Mecit Amaç, sendikalar için grevin bir amaç olmadığını, işverenlerin 
dayatmaları sonucu greve çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, “İşverenler burada olduğu gibi bir çok
işletmede, işçiden kurtulma amaçlı, işçiyi ve sendikaları greve zorlamaya başladı. Bunu özellikle 2009 yılında çok 
yapıyorlar. Sıfır zam dayatıyorlar, eski hakları geriye götürmek için uğraşıyorlar” dedi.  
 
Sürekli işçilerden fedakarlık yapmasının istendiğini belirten Amaç, krizin sebebinin işçiler olmadığını, krizi
işçilerin yaratmadığını söyleyerek, bedelini de ödemek istemediklerini ifade etti. Amaç, Tek Gıda-İş olarak 
desteklerinin grev başarıya ulaşana kadar devam edeceğini kaydetti.  
 
Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, işçilerin sebepsiz yere greve çıkmadığını, sendikanın son dakikaya 
kadar masa başında anlaşmaya çalıştıklarını kaydetti.  
 
İşverene çağrı yapan Faruk Büyükkucak, “Gelin bu sıkıntılı süreçte anlaşıp katma değer üretmeye devam edelim. 
Siz bir adım atarsanız sendikamız iki adım atacaktır” dedi.  
 
Grevin başarıya ulaşması için dayanışmanın önemli olduğunu belirten Faruk Büyükkucak, Türk-İş’in sonuna
kadar maddi manevi desteği vereceğini, sendikaların ziyaretlerinin süreciğini dile getirdi.  
 
(İstanbul/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  EMEP , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ 
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BİR AVUÇ  BEYAZ YAKALI  / Haber Tarihi : 23.07.2009 15:30:26  
 

Onlar 30 yıl sonra basın’da örgütlenme ışığını yeniden yakmayı başaranlar. 
Onlar, meslektaşları yanlarında olmasa da, 155 gün boyunca gazetelerinin önünde her gün nöbet tutan, her 
cumartesi Taksim'de demokratik haklarını elde etmek için yürüyenler...  
 
Onlar, ülkedeki dayanışma ruhunu yeniden canlandıranlar... Onlar, kararlılıklarını sürdürebilmek için kimi zaman 
kendi sendikaları ile bile mücadele etmek zorunda kalanlar...  
 
Onlar, 1 Mayıs’ta bir araya gelmeyi beceremeyenlere nasıl bir araya gelinmesi gerektiğinin dersini verenler... 
Onlar ülkedeki dayanışma ruhunu yeniden canlandıranlar... 
 
Onlar, önce sendika üyesi oldukları  için ve daha sonra da greve çıktıkları için işten çıkarılan ATV-SABAH grubu 
çalışanları...  
 
Onlar, onurlu gazeteciliğin nasıl olması gerektiğini gösterdiler. Hem de bunu grev pankartının yanından içeri 
girip çıkan, ama göremeyecek kadar kör, yazamayacak kadar yüreksiz ve menfaatçi yazar bozuntularının
çatlamış ar damarlarını teşhir ederek yaptılar. 
 
Onlar mahkemenin “Grev Durdurma”  kararına rağmen mücadeleye yılmadan devam eden, yalnız bırakılmış 
olsalar da hala ayakta durabilen bir avuç “Beyaz Yakalı”. 
 
Tayyip’in damadı, sendikanın düşmanı! 
Sendikal örgütlenme faaliyetleri iki yıl önce TMSF, Ciner Grubu’na el koyduktan sonra başlamıştı. Kıyım da daha 
o zamandan başladı. TMSF Başkanı Ahmet Ertürk bir toplantıda sendikal örgütlenmeyi ' ahlâki olmayan bir
girişim' şeklinde nitelendirmiş ve devlet kuruluşu olan TMSF vakit kaybetmeden üç kişinin işine ibret olsun diye 
son vermişti. Ama kimse ibret almadı. Aksine, sendikalı çalışan sayısı 500'ü aştı ve sonrasında da TMSF medya
grubunu Çalık Holding'e devretti. 
 
ATV-SABAH direnişçilerinin eylemlerinde adını en çok andıkları isim Çalık Holding Genel Müdürü ve Başbakan'ın
damadı Berat Albayrak’ın ta kendisi: “Tayyip'in damadı, sendikanın düşmanı.” 
 
Yalan da sayılmaz... Çalık Grubu, ATV ve SABAH'ı satın alır almaz, tanıdıklar aracılığı  ile T.C. Çalışma Bakanlığı
yetkilileri ile gizli görüşmelere başladı. Görüşmeler ile ilgili bilgi veren bir bakanlık yetkilisi, kendisinden
sendikalaşmanın önlenmesine ve sendikasız çalışma ortamının tesis edilmesine ilişkin bilgi istendiğini belirtti. 
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İlgili kişi. “Kendilerine sendika yetki davasını kazanmış olduğu için hukuki süreci anlattım ve Çalışma Bakanlığı
olarak başkaca bir yardımımızın olamayacağını ifade ettim” dedi. 
 
Bunun üzerine Holding, Turkuvaz çatısı  altında topladığı şirketlerinde çalışanlarına sendikadan istifa etmeleri 
için baskı uyguladı. Bütün çalışanlara tehditler, şantajlar yapılıp, rüşvetler verilmeye başlandı. Gün geçtikçe
sendikayı bırakanların sayısı baskı ile artıyor ve toplu sözleşme için hiçbir ilerleme kaydedilemiyordu. Bunun
üzerine sendika yasal hakkını kullanıp greve çıkma kararı aldı. 
 
Grev kararı alındığı  günün sonrasında tehditler ve şantajlar artarak devam etti ve grev günü işyerine sabah 9’da
gelmeyen, grevde sayılır denilerek haber peşinde olması gereken muhabir ve diğer gazete çalışanlarının iş yerine 
gelmesi istendi. En başında 500 üye ile sendikalı olan, 50 kişi ile greve çıkması planlanan ATV-SABAH çalışanları 
10 kişi ile greve çıktı. Evet, evdeki hesap çarşıya uymamış ve 10 gazeteci 13 Şubat'ta SABAH-ATV binasına grev 
pankartını asmıştı. Tayyip’in damadı 10 gazetecinin işine tazminatsız son verdi ama 10 grevcinin yüzü asılmadı 
ve grevciler mücadeleden vazgeçmedi. 
 
Mahkemeden grev durdurma kararı 
İstanbul 2. İş Mahkemesi, 13 Şubat 2009 tarihinde başlayan grevin 154. gününde durdurulmasına karar verdi. 
 
Sendikadan yapılan açıklamaya göre Turkuvaz işletmesinin “İstanbul ve Ankara'daki 3 iş yerinde grevimizin 
durdurulmasına gerekçe olarak, sendika üyelerinin, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun
51/4 maddesi uyarınca dörtte üç oranında azalmış olduğu iddiası gösterilmektedir'' denildi. Halbuki sayısal 
azalmanın grevden önce gerçekleştiği ve Yargıtay'ın ''grevin başlamasından sonra üye sayısındaki azalmanın'' 
dikkate alınması gerektiği yönündeki içtihatlarına aykırı düştüğü ileri sürülen açıklamada, ''Bu nedenlerle, 
İstanbul 2. İş Mahkemesinin kararı sendikamız tarafından temyiz edilecektir” denildi. 
 
Grevden atılan bir işçinin iş akdinin feshinde grevden dolayı atıldığı yazıyor ama hâkim sendikal sebeplerle işten 
çıkarılmamıştır diyebiliyor! Hem de aynı durumdaki diğer 9 işçinin sendikal sebeplerle atıldıklarına hükmedilmiş 
olmasına rağmen. Sonrasında yürüyüşlerimiz engellemeye başlandı. Şimdi de grev durduruldu. Biraz komplo 
teorisyenliği mi olacak bilemiyorum ama sanki bir yerlerden düğmeye basıldı.” 
 
Onlar hâlâ ayakta, ya sendikalar, STK’ler? 
Onlar bu olumsuz gelişmelere rağmen bu Cumartesi de Taksim meydanındaydı. Aynı yürekle ve aynı  heyecanla. 
Yanlarında görmek istedikleri sendikacılar, sivil toplum örgütleri, Çalık ile akraba ilişkisi olmayan partiler ve her
zamanki gibi meslektaşları olmasa da. Kendi sendikaları bile ortadan yok olmuştu. Adeta yukarıdaki grevci 
arkadaşın tespiti gibi birileri sihirli değnekle dokunarak bu örgütlenme mucizesini bozmuştu. 
 
Peki, beyaz yakalıların meslektaşlarına ne demeli? Bana dokunmayan yılan misali yaşamaktan ne zaman 
vazgeçeceğiz? Ne zaman bir maç dışında sesimizi yükseltmeyi becerebileceğiz?  Kafamızı kum yığınından çıkarıp 
dizlerimizin üzerinden kalkmayı becerebilecek miyiz? 
 
Sendikal örgütlenmeleri ve özellikle de 'beyaz yakalıların' örgütlenmesinin mumla arandığı ülkemizde; 30 yıl 
sonra gelen bu mucizeyi yaşatma başarısı da, yok olmasına izin verme başarısızlığı da başta sendikalar olmak 
üzere tüm sivil toplum örgütlerine ait olacaktır. 
 
Tarihin beyaz sayfalarında yer alabilmek ve örgütlenme ışığını söndürmemek için herkesin vicdan ve yüreği ile
hareket etmesi gerekir. Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm onurlu insanların bir sonraki Cumartesi günü 
yeniden ve sürekli Taksim’de ATV-SABAH direnişçilerinin yanında olması umuduyla... 
 
KAYNAK: BİRGÜN:NET / Nedim Akay nedim@akay.org 
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İŞÇİLER PİYASANIN İNSAFINA KALDI / Haber Tarihi : 23.07.2009 15:23:21  
 

 
Etiketler:  ATV , ÇALIK , GAZETECİ , SABAH , TAKSİM , TAYYİP 

AKP hükümetinin işçileri ve işsizleri piyasanın  insafına terk ettiğini belirten Ankara Emek ve Meslek
Örgütleri Platformu’nca güvencesiz çalışma koşullarına son verilmesi istendi 
 
Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, tarafından yapılan açıklamada, AKP hükümetinin emekçileri 
piyasanın insafına terk ettiği belirtildi. Yapılan açıklamada toplu iş sözleşmesi ve  grev hakkının önündeki tüm 
engellerin kalkması istenerek ve güvencesiz çalışma koşullarına son verilmesi istendi. 
Petrol-İş toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında, platform adına konuşan KESK Ankara Şubeler 
Platformu’ndan Hasan Karakaya, “Türkiye’de her kesimden bütün emekçileri derinden etkileyen işsizlik sorunu,
sermaye sınıfı dışında kalan geniş halk kesimlerini açlığa, yoksulluğa iten yakıcı bir sorun haline gelmiştir” dedi. 
 
‘DEVLET HERKESE İSTİHDAM SAĞLAMALI’ 
İşçiyi ve çalışanı maliyet öğesi olarak gören piyasa anlayışının ‘kriz var’ diye işçi çıkarttığını ifade eden Karakaya, 
“Halbuki krizde ilk yapılması gereken çalışanı ve istihdamı korumak olmalıdır. Oysa sindirilmiş, talepleri
geriletilmiş toplumda, neoliberal politikaların temsilcisi siyasi iktidar, ciddi bir tepkiyle karşılaşmadan, sosyal 
devlet ilkesi, istihdam ve örgütlenme anlayışlarını kökten değiştirmeye yönelmiştir” diye konuştu. 
Sosyal devlet ilkesinde devletin herkese insan onuruna yaraşır istihdam olanakları sağlamakla yükümlü 
olduğunu dile getiren Karakaya, sözlerine şöyle devam etti: “Oysa bugün egemen ideoloji işsizliği çaresi
olmayan bir sorun olarak halka kabul ettirmek istemektedir. İş aramayanlarla, ama ‘iş bulursam çalışırım’ 
diyenlerle, mevsimlik işçilerle beraber işsiz sayısı 6 milyona dayanıyor. Bugün gerçek işsizlik oranı yüzde 20’nin 
üzerinde seyretmektedir. Kriz döneminde işsiz kalanların sayısı bir milyonun üzerindedir.” 
 
İŞSİZLİK FONU PATRONA DESTEK FONU OLDU 
İşsizlik Sigortası Fonu’nun ise küresel ekonomik krizin ardından adeta patrona ve bütçeye destek fonuna
dönüştüğünü belirten Karakaya, şunları kaydetti: “Fonun 2009 ve 2010 yılında nema gelirinin dörtte üçü bütçeye
gelir kaydedilecek. 2011 ve 2012 yılında da fonun nema gelirinin dörtte biri bütçeye gelir tahmini olarak 
yazılacak. Fonun nema gelirlerinin de çoğu Hazine’ye aktarılacak. İşsizlik Sigortası Fonu, hükümetin ekonomik 
krize karşı aldığı tüm önlemlerde başvurduğu en önemli kaynak oldu.” 
Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu ise, KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk-İŞ Ankara Şubeleri, DİSK
Bölge Temsilciliği, TMMOB- Ankara İKK, Ankara Tabipler Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası ve ASMMMO’dan 
oluşuyor. 
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Mey İçki, Rusya&acute;ya votka ihraç edecek / Haber Tarihi : 22.07.2009 15:45:38  
 

Kaynak:  BİRGÜN.NET / GÖRKEM ÖZİZMİRLİ - ANKARA 
  

 
Etiketler:  AKP , ÇALIŞMA , DEVLET , İSTİHDAM , ÖRGÜT 

Türkİye'dekİ alkollü içecekler pazarının önemli isimlerinden Mey İçki, pazarın büyük bir yüzdesini elinde tutuyor. 
Rakıda yüzde 70, votkada yüzde 60, likörde de yüzde 53 pazar payına sahip olan Mey İçki'nin CEO'su Galip 
Yorgancıoğlu, Türkiye'de içki kültüründeki dengelerin değişme gösterdiğini söylüyor. Geçtiğimiz yılı 
değerlendiren Yorgancıoğlu global krizin alkollü içecekler sektörüne etkilerini, alkol tüketim oranlarını, Mey 
İçki'nin ihracattaki başarılarını ve gelecek hedefleri hakkında PLATİN'e verdiği röportajda şunları söyledi: 
 
Yılda 45 milyon litre rakı satılıyor 
l 2008 yılı alkollü içecekler sektörü açısından zor bir seneydi. Senenin ikinci yarısından itibaren, kriz 
dedikodularıyla birlikte tüketici taleplerinde daralmalar olmaya başladı. Şimdiye kadar olan rakamsal verilere 
bakarsak, rakıda 50 milyon litre üretim kapasitesi ve 12 marka, şarapta 10 milyon litre kapasite ve 11 marka, 
votkada 10 milyon litre kapasite ve 4 marka, cinde 7,5 milyon litre ve 2 marka, likörde 2,5 milyon litre ve 9 çeşide
ulaştık. 
l Türkiye'de şu anda 45 milyon litre civarında rakı satılıyor. Bizim burada yaklaşık yüzde 70 pazar payımız var. 
Votkada 8 milyon litre civarında bir tüketim var. Bu tarafta yüzde 60 pazar payına sahibiz. Şarap tüketimi 70 
milyon litreye kadar düştü. Bunun yüzde 40'ı kayıtdışı. Buradaki kayıtlı pazarda yüzde 13'lük bir payımız var. 
Likör pazarı gelişme gösteriyor. 300 bin litrelik bir tüketim var. Bizim Hare kremalı likörlerimizle birlikte bu 
tarafta ciddi bir büyümenin olduğunu gözlemliyoruz. Yüzde 53 pazar payına sahibiz. Alkollü içecekler 
sektörünün toplam değerine  
bakarsak bira haricinde 2 ila 2.5 milyar TL civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Birayı da katarsak toplamda 4,5 -5 
milyar TL civarında bir pazardan söz ediyoruz. 
 
4 milyon litre içki ihraç ediyoruz 
l İhracata ilk başladığımızda 1,7 milyon litre ihraç ederken bugün bu rakam 4 milyon litre civarında. Rakamsal 
olarak bakıldığında 10 milyon dolar olan ihracatımız şu anda 25 milyon dolarları buldu. Her sene Mey İçki olarak 
ihracatta altın madalya alıyoruz. Yunan adalarının hepsinde Yeni Rakı ve Tekirdağ var. Almanya'da yüzde 67 
seviyelerinde bulunurluk yüzdemiz var. Bu oran Hollanda'da yüzde 48. Bizim Yeni Rakı'yı dünya markası yapmak 
gibi bir vizyonumuz vardı. Bu konuda yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz. Doğu bloğunda Romanya ve 
Polonya'ya girdik. Ortadoğu'da girmediğimiz yerler vardı, oralarda ihracata başladık. Güney Afrika, Çin ve 
Japonya'da varız. Amerika'da ciddi bir atılım yaptık. 40 bin litrelerden 100 bin litreye geldik. Bu yılın sonunda 
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İşyerinde sigara içmeyin atılırsınız / Haber Tarihi : 22.07.2009 11:02:20  
 

burada 200 bin litreyi bulacağımızı düşünüyorum. Şu anda Rusya'ya girmeye çalışıyoruz. Burası çok zor bir pazar, 
şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Rusya'ya rakı ve votka ihraç edeceğiz. Votka  
pazarı olan Rusya'nın, bizim üzümden ürettiğimiz Lokka  
votkamıza ciddi bir talebi var. 

Bayanların içme oranı artıyor 
l Geçtiğimiz yıllarda bay ve bayan arasındaki tüketim oranlarındaki denge biraz değişti. Erkekler yüzde 96 
oranında alkol tüketirken bayanlar yüzde 4'teydi. Şimdi bu oran yüzde 14'ler civarına geldi. Bunun bayanların 
artık sosyal hayatlarında ve iş ortamlarında daha aktif olmalarıyla da ilgisi var. Rakı tüketimi azdı, şimdi 1 duble 
içerlerken 1,5 duble içiyorlar. Yaş olarak bakıldığı zaman 18 yaş ve üstü bira ve votka tüketiyor. 25 ila 30'lu 
yaşlarda rakı ve şarap tüketimi başlıyor. Rakı yüzde 25 oranında dışarıda tüketilirken yüzde 75 oranında evde 
tüketiliyor. Şarap yüzde 65  
dışarıda içilirken yüzde 35 oranında da evde tercih ediliyor. 
l Pazarda özellikle votka ve cin tarafında yabancı markalar ile yerli markalar arasında ciddi bir rekabet var. 
Viskide rekabet yok çünkü biz Mey İçki olarak viski pazarından çekildiğimizden itibaren, Türkiye'de viski pazarını 
yabancı markalar domine ediyor. Likörde rekabet var. Kremalı likör kategorisinde yabancılarla rekabet ediyoruz. 

Kaynak: Akşam Gazetesi  Duygu Sayıner 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sigara içmek her yerde yasaklandı. Peki patron sizi içerde sigara içerken yakalarsa ne olur. Bizden 
söylemesi durum vahim, cezalar ağır.  

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'a göre, 19 Temmuz'dan
itibaren kapalı mekânlarda sigara kullanımı bütün işyerlerini kapsayacak şekilde yasaklandı. Bu yasaklar 
işyerlerinde çalışanlar dahil herkesi kapsıyor. 

Sigara içme yasağına uymayan işçilere, kamu hukuku yönünden idari para cezası, özel hukuk yönünden para 
cezası (ücret kesme cezası) ile işten çıkarmaya varabilecek cezalar uygulanabilecek. 

PARA CEZASI UYGULAMASI 

İşçiye sigara içmesinden dolayı uygulanacak olan cezalardan biri, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'dan kaynaklanmaktadır. Anılan kanunun 5727 Sayılı Kanun'la değişik 2. 
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maddesinin 1. fıkrasında sayılan sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içen işçilere 4207 Sayılı Kanun'un 5.
maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm uyarınca, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesine göre 2009 yılı için 
69 TL idari para cezası uygulanır. Bu ceza şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir. İşçiler 
yönünden bu cezanın kolluk güçlerince verilebilmesi için işyeri yetkililerince sigara içen şahıs hakkında tutanak
tutulmalıdır. Bu tutanakla birlikte ilgili kolluk birimine müracaat edilmelidir. 

SÖZLEŞMEYE GÖRE CEZA 

Sigara içmesinden dolayı işçiye ikinci bir ceza uygulanması da iş mevzuatından kaynaklanmaktadır. Toplu iş 
sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde işyerinde sigara içmenin yasak olduğu belirtilmişse, sigara içmenin yasak
olduğu yerlerde sigara içen işçiye iş veya toplu iş sözleşmesinde belirtilen cezalar uygulanır. 

Örneğin iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde sigara içen işçinin ayda iki günlük ücretinin ceza olarak 
kesileceği belirtilmişse, sigara içen işçiye iş sözleşmesindeki iki günlük ücret kesme cezası uygulanır ve işçinin iki
günlük ücreti ödenmez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler bir ayda işçinin iki günlük ücretinden
fazla olamaz. Bir işçiye ayda iki günü geçmemek üzere yılda toplam en fazla 24 günlük ücret kesintisi cezası 
verilebilir. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi
gerekir. 

İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar, işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi'ndeki 38775369/5005
numaralı hesabına (Vergi Kimlik No: 8150292949) kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren,
işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını da tutar. 

Ücret kesme cezası sonucunda işçinin sigorta prim ödeme gün sayısında bir eksilme olmaz. 

CEZA NASIL UYGULANACAK? 

2009 Temmuz ayında işçi Mehmet Bey'in iş sözleşmesinde yer alan sigara içme yasağı hükmüne aykırı
davrandığı için iki günlük ücreti ceza olarak kesilmiştir. Mehmet Bey'in sigorta prim ödeme gün sayısı kaç gün 
olarak gösterilecektir? 

İşçi Mehmet Bey'in sigortalı gün sayısı 30 gün üzerinden ilgili kuruma bildirilecektir. Ücretin kesildiği günler 
sigortalı gün sayısından düşülmez. Mehmet Bey'in sigortalı gün sayısı 28 gün olarak değil, 30 gün gösterilerek
primi kuruma yatırılır. 

SİGARA İÇEN İŞÇİ GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKARSA ATILIR 

Ücret kesme cezasının dışında daha hafif veya daha ağır cezalar da sigara içen işçilere uygulanabilir. İşçinin 
çalıştığı işyerinde sigara içmesi, işyerinin güvenliğini tehlikeye sokuyorsa, örneğin işçi bir petrol istasyonunda
pompacı olarak çalışıyorsa ya da patlayıcı maddeler imal edilen işyerinde çalışıyorsa, bu işçilerin iş sözleşmeleri
haklı olarak işveren tarafından feshedilebilir. İşyerinin güvenliğini sigara içme nedeniyle tehlikeye sokan işçilerin 
bu nedenden dolayı işten çıkarılmalarında ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeyebilir. 

Sonuç itibariyle sigara içmelerinden dolayı işçilere idari para cezası uygulanabileceği gibi işverenleri ile yaptıkları 
iş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere işten çıkarmaya varabilecek cezalar da
uygulanabilecektir. İşyerlerinde çalışanların sigara yasakları konusunda gerekli dikkat ve özeni daha çok
göstermeleri gerekiyor. Aksi halde işsiz kalmalarına kadar varabilecek bir süreç başlayabilir. 

Kaynak : Referans 
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İsyan ettirecek 37 madde / Haber Tarihi : 22.07.2009 10:26:06  
 

Etiketler:  , CEZA , İŞ , SİGARA , ÜCRET KESME CEZASI , YASAK 

 

Öyle böyle zamlar gelmiyor. İğneden ipliğe zam sırada. Dövizli askerlikten tutun da memur zamlarına
kadar büyük bir kemer sıkma paketi. 
 
Ekonomi bürokratları tam 37 maddelik bir "kemer sıkma planı" hazırladı. Bürokratlar bu 37 maddenin 2011
yılının sonuna kadar toplam 57 milyar liralık getirisi olacağını da hesapladı. 

Kemer sıkma planında iğneden ipliğe zam var... Yani yine vatandaşın belindeki kemer sıkılacak... 

Çalışmaları iki ay önceden başlanan paket, tamamlanmasıyla birlikte ekonomi bakanlarına sunuldu. Ekonomi
bakanları da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen istek ve eleştirileri de dikkate alarak bazı uygulamaları 
vakit geçirmeden uygulamaya sokmaya başladı. Tamamı 37 maddeyi bulan "kemer sıkma planı"nın şimdilik yedi
maddesi yürürlükte. 

7 MADDE ZAMLA YÜRÜRLÜKTE  

Hükümet şu ana kadar listeden "akaryakıttaki ÖTV'nin artırılması, pasaport ve ehliyet başta olmak üzere değerli 
kağıt bedellerinin yüzde 50 artırılması, cep telefonların alınan ÖTV'nin asgari 40 TL olarak uygulanması, ilaçta
yüzde 22 bandının 15'e çekilmesi ve aile hekimliği uygulamasının 33 ille sınırlanması"nı içeren düzenlemeleri 
hayata geçirildi. Bürokratların yaptığı hesaba göre planın bu yıl için öngördüğü gelir büyüklüğü 15 milyar 888
milyon lira. 

*İĞNEDEN İPLİĞE ZAM VAR... 
 
*İŞTE KEMER SIKTIRACAK 37 MADDELİK ZAM PAKETİ 

Vatandaşı canından bezdirecek kemer sıkma paketindeki 37 maddelik zam kalemleri şöyle; 

-Akaryakıt ÖTV'sinin artırılması. Bundan 2009'da 2, 2010'da 3, 2011'de 3 milyar lira bekleniyor. 

-Sigaraya seyyanen paket başına 1 TL ek vergi konulması. Bu tedbir 50 kuruş olarak uygulandı. Bu yıl 3.2,
2010'da 4.8, 2011'de 4.8 milyar lira gelir bekleniyor. 

-Lüks sınıf ile birinci ve ikinci sınıf lokantalarda KDV artışı. Bu yıl 356, 2010'da 563, 2011'de 591 milyon lira 
bekleniyor. 

-Değerli kağıt bedellerinin yüzde 50 artırılması. Bu yılki gelir beklentisi 325 milyon lira. 
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-Cep telefonlarından alınan ÖTV'nin asgari 40 TL olarak uygulanması. 2009 gelir beklentisi 300 milyon lira. 

-İlaçta yüzde 22 bandının 15'e çekilmesi. 2009'da 333, 2010'da 541, 2011'de 586 milyon lira tasarruf
hedefleniyor. 

-Aile hekimliği uygulamasının 33 ille sınırlanması. Tedbir sonucunda bu yıl 277 milyon lira tasarrif bekleniyor. 

-Yurtdışı çıkış harcının 30 TL'ye çıkartılması. Gelir beklentisi bu yıl için 35 milyon lira. 

-Hususi araçlarda MTV'nin bir taksit fazla alınması. 2009'da ve 2010'da 1 milyar, 2011'de 1 milyar 50 milyon gelir
elde edilmesi planlanıyor. 

-Emlak vergisinin bir taksit fazla alınması. 2009 gelir beklentisi 850 milyon, 2010 925 milyon lira. 

-Yol ve köprü ücretlerinin yüzde 20 artırılması. Bu yıl 93 milyon lira ek gelir planlanıyor. 

-Gelir vergisi stopajında istisna ve muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi 200 milyon lira bu yıl için gelir
hedefleniyor. 

-İlaçta katılım payının emeklilerde yüzde 10'dan 15'e, çalışanlarda yüzde 20'den 30'a çıkartılması. Gelir hedefi 
2009'da 700 milyon, 2010'da 1.1 milyar, 2011'de 1.1 milyar lira. 

-Sağlık personeline döner sermayeden yapılan katkı payı ödemesinden yüzde 15 kesinti yapılması. Uygulamanın
bu yıl 400, gelecek yıl 636, 2011'de ise 668 milyon lira tasarruf getireceği hesaplanıyor. 

-Mal ve hizmet alımlarına tasarruf genelgesi ile sınır getirilmesi. Tasarruf hedefi 350 milyon lira. 

-Kamu idarelerinin taşıt alımlarının durdurulması. 2009 sonunda 150 milyon lira tasarruf bekleniyor. 

-KÖYDES ödeneklerinden yüzde 20 tasarruf yapılması. Bundan 2009'da 100, 2010'da 528, 2011'de 554 milyon
lira bekleniyor. 

-IPA kapsamında yapılacak ulusal katkı ödemelerinin bu yıl için durdurulması. 90 milyon lira tasarruf getirecek. 

-Kalkınma ajanslarına aktarılacak tutarın sınırlanması. 2009'da 50 milyon lira tasarruf sağlayacak. 

-Diğer sermaye transferlerinden tasarruf yapılması. Bu uygulamanın karşılığı 50 milyon lira. 

-Sokak aydınlatma bedellerinin tüketicilere yansıtılarak ödenmesi. 2009'da 250, 2010'da 528, 2011'de 554
milyon lira bekleniyor. 

-Belediyelere vergi gelirlerinden verilen payda kesinti. Tasarruf hedefi 2009 için 500, 2010 için 815, 2011 için 890
milyon lira. 

-Maaşa esas haftalık ders saat ücretinin 15 saatten 20 saate çıkartılması. Tedbirin bu yıl 450, gelecek yıl 675, 
2010'da 714 milyon lira getirmesi hedefleniyor. 

-Memurlara verilen toplu görüşme priminin kaldırılması. Bu yıl için gelir beklentisi 120 milyon lira. 

-Ticaret odalarına verilen sicil ticaret harç payının yüzde 25'ten 10'a indirilmesi. Böylece 2009'da 20, 2010'da 30,
2011'de 35 milyon lira gelir hesaplanıyor. 
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-Barolara verilen yargı harç payının yüzde 3'ten 2'ye indirilmesi. Bunun getireceği tasarrufun ise bu yıl 15, 
2010'da 20, 2011'de 25 milyon lira olacağı belirtiliyor. 

-Dövizle askerlik bedelinin 2388 euro artırılması. Uygulamadan bu yıl 25 milyon lira ek gelir bekleniyor. 

-Geçici süreli bedelli askerlik uygulanması. Eğer hayata geçerse bu yıl 850 milyon lira, gelecek yıl 1.7 milyar lira
bekleniyor. 

-Kamu personeline ikinci yarıda hedef enflasyona göre zam yapılması. Bundan vazgeçildi. Eğer uygulansaydı 
gelir beklentisi bu yıl 386, 2010'da 810, 2011'de 850 milyon liraydı. 

-Memura hedef enflasyona uyumlu zam verilmesi durumunda oluşacak prim kaybı. Bu da yapılmadı. Uygulansa
idi primlerde bu yıl 234, 2010'da 480, 2011'de 512 milyon lira kayıp olacaktı. 

-İşçilere ihtiyari olarak ödenen ikramiyenin ödenmemesi. Bu tedbirden de vazgeçildi. Uygulansa idi bürokrasinin
tasarruf beklentisi 2009'da 200, 2010'da 215, 2011'de 228 milyon liraydı. 

-Emeklilere yılın ikinci yarısında zammın hedef enflasyona uyumlu verilmesi. Bunun sonucu ise 2009'da 458,
2010'da 963 milyon lira, 2011'de ise 1 milyar lira. 

-Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na modernizasyon projesi tutarları için aktarılan ödeneğin iptali. Bunun
sonucunda bu yıl 750, gelecek yıl 791, sonraki yıl da 831 milyon lira tasarruf sağlanacak. 

-Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na vergi gelirlerinden ayrılan payın yarıya indirilmesi. Bürokrasinin hesabı bu 
yapılırsa 2009'da 644 milyon lira, 2010'da 1, 2011'de 1.1 milyar lira kaynak sağlanacak. 

-Sosyal yardımlaşma fonuna ayrılan payın yüzde 20 azaltılması. Bu tedbirin bütçeye katkısı bu yıl 186, gelecek yıl 
350, sonraki yıl 384 milyon lira olacak. 

-Özürlülerin eğitim desteği ödemesinde 1/3 oranında indirime gidilmesi. Eğer uygulanırsa bütçeye katkı 2009'da
178, 2010'da 367, 2011'de 400 milyon lira olacak. 

-Özürlülerin evde bakım desteği ödemesinde 1/3 oranında indirime gidilmesi. Bütçeye katkısı bu yıl 191, gelecek
yıl 333, 2010'da 430 milyon lira olarak hesaplanıyor. 
 
Kaynak : internethaber.com 
  

 
Etiketler:  BÜTÇE , EKONOMİ , KEMER SIKMA , SOSYAL , VATANDAŞ , ZAM 
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PSİKİYATRİ DERNEĞİ İŞSİZLERE PSİKOLOJİK DESTEK VERECEK / Haber Tarihi : 
21.07.2009 16:09:28  

 

TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE EĞİTİM VE BİLGİ PROJESİ / Haber Tarihi : 20.07.2009 
16:19:20  

 

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Dr. Şeref Özer, işsizlere ruhsal destek vermek amacıyla bir proje
başlattıklarını açıkladı.  
 
Özer, “Türkiye’de işsizliğin ve ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olarak bilinen İkitelli’de
gerçekleştirilecek olan proje kapsamında, önce 23 Temmuz 2009 Perşembe günü İkitelli’de Mehmet Akif 
Mahallesi’nde halka yönelik bir toplantı yapılacak, ekonomik krizin genel sağlık ve ruh sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileri anlatılacak, ayrıca bu sorunlarla bireysel başa çıkma yolları üzerinde durulacaktır” dedi.  
 
DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 
Yapılacak çalışmayla, öncelikle krizin ruhsal etkileri hakkında farkındalık yaratılması, bu ciddi ve yıkıcı soruna,
basın ve resmi kurumlar açısından dikkat çekilmesinin hedeflendiğini anlatan Özer, şunları kaydetti: “Proje ile
tüm hedef kitleyi içeren eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında, saat 13.30’dan itibaren yine İkitelli’de
Mehmet Akif Sağlık Ocağı’na başvuran kriz mağdurlarının ruhsal durumları, derneğimizin üyesi gönüllü
psikiyatrlar tarafından ücretsiz olarak değerlendirilecek ve tedavi gerektiren durumları olanlar Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ayakta tedavi programına alınacaktır. Mehmet Akif Sağlık Ocağı’ndaki bu
poliklinik çalışması, 24 Temmuz 2009 tarihinde de gün boyu sürecektir.” 
  
(Ankara/ANKA) 

 
Etiketler:  DESTEK , İŞSİZ , KRİZ , PSİKİYATRİ , TÜRKİYE 

Tekgıda-İş Sendikası'nın ortağı olduğu,  Avrupa Komisyonu,  İtalya'nın FAI-CISL Sendikaları ve Avrupa Tarım 
Gıda ve Turizm Federasyonu EFFAT'ın yürütttüğü "Tarım ve gıda sanayiinde çalışanların temsilcilerinin 
bilgilendirilmesi ve eğitimi Avrupa Projesi" devam ediyor.Tekgıda-İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Muzaffer 
Dilek ve Türk-İş AB ilişkileri Koordinatörü Pınar Alkan Yarıkkaya'nın katıldığı  ilk seminer 23-24-25 Mart  2009 
tarihlerinde İtalya'da  Floransa şehrinde CISL Eğitim Araştırma Merkezi'nde yapıldı. İtalya'da yerleşik çokuluslu 4 
şirkette bilgilenme ve danışma haklarının kullanılmasıyla ilgili tecrübe ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği 
seminerde konuyla ilgili birçok sunum yapıldı. 
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Sunumlar arasında yer alan "Tarım ve gıda sektöründe eğitim ve bilgi " konulu makale aşağıdadır:  

  

INTERNATIONAL TRADE UNION                        

  

TRAINING AND INFORMATION IN AGROBUSINESS 

  

A FAI-EFFAT training course for international level operators  

By Sabrina Rovidotti 

The training course, a main event within the European project promoted by FAI- CISL in 
partnership with EFFAT, and aimed at informing and training of workers’ representatives in the 
agrobusiness, took place in Florence, at the Centro Studi CISL. The training course,, that was held
from 23rd to 25th  of March 2009, was attended by  workers’ representatives involved in 
international Trade Union activities, workers’ representatives from Italian controlled multinational
groups: S. Benedetto, Perfetti/Van Melle, Bacardi/Martini, Conserve Italia and Bolton Alimentari.
In the course of the three-day activities, particular attention was given to the management of the 
transnational and intercultural aspect, in order to improve the operational ability of workers’
representatives in this area. Italian and foreign participants were informed before the start of the
training course that they could get from the FAI website (www.fai.cisl.it) - in the menu on the 
right under the heading “international projects”- all materials useful for the training course, in the
language of their choice, together with the EU directives: 1994/45; 1998/59; 2001/23; 2001/86;
2002/14; the old and the new directive on EWC; the recent work done by SindNova:  The new 
European directive on European Workers Councils,  and all the reports or outlines of
contributions by the various speakers, these, too, translated and made available in the  different
languages. Participants also had the possibility to work in groups on specific issues. In particular,
one group  included those workers’ representatives that wanted an European Workers Council
established  their company. Their work highlighted the obstacles encountered in starting the
negotiations aimed at achieving such an objective. Later, the Effat expert helped the participants
to choose a strategy to overcome those obstacles. Another group concentrated on ways to improve
the practice of asserting their right to information and consultation in companies that operate in 
various countries with particular problems and work opportunities. The participants highlighted
the operational difficulties present in their EWC and the strategies necessary to overcome those
obstacles. In particular, they tried to individuate methods to improve their ability to built common 
positions for the consultative processes with the company board. The last group included workers’
representatives from multinational companies where the EWC cannot be seen as it is not a real
working possibility in the short term; it was therefore necessary that the workers developed an
autonomous ability for a transnational collaboration.  The group tried to find working methods 
that could be used by workers’ representatives of various countries to coordinate their trade union
activities aimed at improving access to information and to improve national consultative head
offices and/or collective negotiation, constituting in this way a transnational network for right to
information and consultation. The training course ended with a round table on the topic of:
information and consultation of workers in the light of future challenges in the transformation of
the agrobusiness sector. This opportunity for an international debate was introduced by 
Giampiero Bianchi, responsible for the FAI training school and chaired by Claudio Stanzani,
general manager of SDA; other participants were: Harald Wiedenhofer, Secretary General of  
EFFAT, Uliano Stendardi, coordinator of CISL negotiations and Augusto Ciafoni, Secretary
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General of  FAI.  Now more than ever, in this particular “time of crisis”, one  common and shared
point in the round table was that concerning European Workers Councils, so that they could 
become more important than before and begin to be perceived as useful tools for crisis 
management. By making the EWC work in respect to information and consultation we are thereby
pushed to revise strategies and find a new way of making use of trade unions. When the union
acts in a transnational context, it cannot be limited by the use of traditional tools. If the union
wants to be able to act when there is a confrontation with big multinationals, when there is
reorganisation and mobility of large groups, it needs a variety of different tools to be able to
operate and this is when the EWC becomes more and more relevant. Union organisations need to 
give increasing support to this tool in order to avoid the danger of isolation and to avoid that the
EWC becomes only a point of excellence but without connections. 

It is no longer possible to manage large businesses with the traditional tools made available at a 
national level; it is important to employ the role of the European trade union in its transnational 
function whose strength lies in its knowledge, exchange of information and solidarity built within 
the EWC. In this regard, the importance of strengthening the European trade union, the transfer to
the EFFAT, the coordinators of the EWC, the functions and resources needed by the EWC to be
able to take action, to be in a strong position when talking to large companies and the boards of 
directors of multinationals have become clear. In the absence of a European trade union that is 
strong and possesses the tools, the coordinators and resources necessary for this role, there is the
risk of declaring rights that are difficult to realise. Also, amongst the objectives of the trade 
union’s organisational and representation projects, there should be that of facilitating a smoother 
relationship between workers’ representatives at European level in the EWC and the workers’
representatives at national level so as to avoid cultural and linguistic obstacles, but in particular,
obstacles linked to the coherence of transnational and national negotiating processes.  

These three days of training/knowledge/information activities promoted by FAI have also 
highlighted another very important issue, that is, the usefulness and the necessity of being aware
of the differences in trade unions, production and organisation that exist in the various countries. 
The training therefore, has a determining role at national level and it is important to continue and
to invest in this direction.   

A European project promoted by FAI CISL in partnership with EFFAT for the information and
training of workers’ representatives in the agrobusiness sector. 

A transnational exercise on the rights of information and consultation in four Italian controlled 
multinational companies. 

  

  

  

  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Dünya Çay ve Sağlık Kongresi 3-4 Aralık 2009&acute;da Dubai&acute;de 
yapılacak / Haber Tarihi : 20.07.2009 11:35:25  

 

 

3. Dünya Çay ve Sağlık Kongresi 3-4 Aralık 2009 tarihinde Dubai'de yapılacak. 

Türkiye'den Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Murat Türkoğlu'nun da 
katılacağı konferans dünyanın dört bir yanında bulunan araştırmacıları, akademik profesörleri, AR-GE 
departmanlarını, klinisyenleri, ilaç firmalarını, gıda firmalarını, kozmetik firmalarını, veteriner ilaç firmalarını ve
çay endüstrisinde bulunan yatırıcımcıları buluşturuyor. 

Dubai'de düzenlenecek 2009 Dünya Çay Kongresi'nde, çayda bulunan polifenollerin insan sağlığının
korunmasında ki yeri ve kronik hastalıkların tedavisinde ki etkisi tartışılacak. 

Kongre de yer alacak konular arasında: 

"Çay ve Kronik Hastalıklardan Korunma" 

"Çaydan Biyoyararlanım" 

"Çay Polifenollerinden Yapılacak Gıda Uygulamaları" 

"Çay ve Cilt-Yaşı" 

"Çay Polifenollerinin ve Özünün Zayıflamaya ve Diyete Etkileri" 

"Çay Polifenollerinin Sterese Karşı Etkileri" 

4 Aralık 2009 Cuma günü yapılacak yüksek seviyede konuşmacıların katılacağı "Çay Özü Geleceğin İlacı mı?" 
konulu sempozyum da Prof.Dr.Murat Türkoğlu'da konuşmacı olarak yer alacak. 

ABsaglikhaber.com 

 
Etiketler:  absağlık , Çay , Dünya Çay ve Sağlık Kongresi 
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DOSAN ŞUBE SEÇİMİ YAPILDI BAŞKAN MUSTAFA YÜKSEL / Haber Tarihi : 
20.07.2009 11:18:49  

 

Tekgıda-İş Sendikası Dosan şubesinin 5. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen
olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Mustafa Yüksel seçildi.  
 
Tekgıda-İş Sendikası Rize'nin Ardeşen İlçesinde bulunan Dosan şubesinin 5. olağan genel kurul toplantısını 
yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Ardeşen öğretmenevinde gerçekleşen toplantıda Tekgıda-İş Sendikası Genel 
Merkez yöneticilerinden Mehmet Karataş, R. Ali Çelik'in yanı sıra Tekgıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Bölge
Başkanlığı temsilcisi Selamet Bursalı, Şube Başkanlarından Ziya Aksoy, Fevzi Akınç, İsmail Rakıcı ile birlikte 
Trabzon şube başkanı Behzat NUHOĞLU  ve davetliler de hazır bulundu.  
 
Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Genel kurul açılış konuşmasını yapan Tekgıda-İş 
Sendikası Genel Merkez yöneticilerinden R. Ali Çelik, Tekgıda-İş Sendikası için Dosan Şubesinin Çaykur'dan
hiçbir farkı olmadığını belirtti.  
 
Dosan bizim için işçisiyle, işvereniyle, sendikasıyla çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Çelik, " Yirmi beş 
yıldır burada bir bütün olarak kardeşçe, barış içerisinde çalışmaktayız. Bu barış ve kardeşlik ortamını zaman
zaman bozmak isteyenler olsa da bunu başaramadılar ve gereken cevabı alarak çekip gittiler. 2007 yılının on
ikinci ayı ile, 2008'in dokuzuncu ayına kadar bölgemizde sendikal bir mücadele vardı.  
 
Biz onlara sendika demiyoruz, değnekçidir onlar. Bu değnekçiler zaman zaman Dosan'da çalışan kardeşlerimizin 
kapısını da çalmışlardır. Arkadaşlarımızı bin bir çeşit entrikalarla kafalarını karıştırmaya çalışmış olsalar da, o 
sözde sendikayı Dosan çalışanları ve işverenler ellerinin tersi ile iterek kovmuşlardır. 
  
Bu kararlı duruşlarından ötürü tekrardan bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan konuşmanın
ardından seçimlere geçildi. Divan başkanlığını Mehmet Karataş'ın gerçekleştirdiği toplantıda divan kurulu 
Selamet Bursalı, Ziya Aksoy, İsmail Rakıcı ve Fevzi Akınç'tan oluştu. Tek liste ile gidilen kongrede 106 delege oy 
kullandı. Delegelerin tamamının oyunu alan Mustafa Yüksel başkanlığa seçildi. Yeni yönetim ise, Başkan: Mustafa 
Yüksel, sekreter: Ufuk Tosun, Mali sekreter: Ayhan Şengül'den oluştu.   
  

 
Etiketler:  DOSAN , LİPTON , SEÇİM , ŞUBE , TEKGIDA-İŞ 

Sayfa 605 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Sosyal Kayıplar Olur, Üstünlüğü Kaybederiz / Haber Tarihi : 20.07.2009 10:16:41  
 

Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, hükümetin Yeni Fındık Stratejisi’ni, “Fındık üretim 
alanlarının 2012 yılına kadar 406 bin hektar alana çekilmesi ekonomik ve sosyal kayıplara neden olur. Türkiye
fındık üreticisi ülkeler arasındaki üstünlüğünü kaybeder” sözleriyle eleştirdi.  
 
Bayraktar, yeni fındık stratejisinin bu haliyle dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştiren Türkiye’nin söz 
konusu üstünlüğünü kaybetmesine yol açacağını ileri sürerek, “Yeni fındık stratejisi, ülkemiz fındık politikasını ve
fındık üreticisini olumsuz yönde etkileyecek. Kararname, ilgili tüm tarafların görüşleri alınarak yeniden gözden 
geçirilmeli” dedi.  
 
Fındık stratejisinin açıklanmasından bir gün sonra fındık sektörünü bir araya getirdiklerini ve bir rapor
hazırladıklarını bildiren TZOB Başkanı, yeni fındık stratejisinde fındık üretim alanlarının 1983 yılında çıkarılan 
2844 sayılı yasaya göre tanımlandığı bilgisini verdi. Bayraktar, uzaktan algılama sistemi ile belirlenen Türkiye 
fındık dikim alanlarının 691 bin hektar olduğunu, Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bu alanın
642 bin hektar olarak ifadeedildiğini ve 49 bin hektar alanın yok sayıldığını öne sürdü. 

Çiftçiyi tüccara mahkûm ettiler  

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, şöyle konuştu: “Çiftçi hasada girerken tüccara mahkum edildi. Daha önceden
haberdar edilmediği için korumasız ve çaresiz bırakıldı. Hasada çok kısa bir süre kala yapılan bu sistem 
değişikliği açıklaması, fındık fiyatlarını aşağıya çekecek. Tüccar fiyatı aşağı Çekerek, desteğin bir kısmını çiftçi ile
kırışacak, paylaşacak. Nitekim kırışma hızlı başladı; kararname açıklanmadan önce 4 TL den bağlantı yapan
tüccar, fiyatı 3,1 TL’ye çekti. Bundan en büyük zararı, prim desteğinden faydalanamayan toplam fındık 
üreticisinin üçte birini oluşturan çiftçi görecektir. Bu strateji ile çiftçi dayak yedi.” 
  

 
Etiketler:  FINDIK , STRATEJİ , TÜCCAR , TZOB , ÜRETİCİ , ZİRAAT 
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İŞSİZLİK EN BÜYÜK SAFHADA / VASIFLIYIM, İSSİZİM, SU ANDA UYGUN BİR İŞ 
ARIYORUM / Haber Tarihi : 17.07.2009 12:58:22  

 

VASIFLIYIM, İSSİZİM, SU ANDA UYGUN BİR İŞ ARIYORUM 
 
Türkiye'nin en büyük sanayi bölgeleri bile son günlerde yaşanan işsizliğin en büyük kanıtını oluşturuyor.  
 
Yatırımlarım durması sonucu ortaya çıkan bu toplumsal trajedi tamamen ekonominin yanlış
yönlendiriilmesinden NİLÜFER Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (NOSAB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yalçın Araş, işsizlik rakamlanndaki 5 puanlık artışın çok yüksek olduğunu belirterek, yüzde 14,9'luk 
oranın AB ülkelerinin neredeyse iki katı olduğunu vurguladı.  
 
KRİTERLER olumsuz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı işsizlik rakamlarını 
değerlendiren Yalçın Araş, "Maalesef ekonomi ile ilgili tüm kriterler olumsuz. Türkiye'de yapılan yatınmlar, artan
nüfus oranına göre doğru orantılı olmadığı için işsizlik rakamlan ekonominin iyi gittiği dönemlerde bile
azalmamıştı." diye konuştu.  
 
NÜFUS ARTIŞI Türkiye'de işsizliği körükleyen etkenlerin başında hızlı nüfus artışının geldiğine dikkati çeken 
Yalçın Araş, "Maalesef Türkiye'mizde kontrolsüz bir nüfus artışı görülmektedir. Yatırımlar bu bu oranda 
artamadığına göre, birde 'Üç çocuktan aşağısı kurtarmaz'dersek, ben konuşulacak fazla bir şey yok diye
düşünüyorum." şeklinde konuştu. 

 
Etiketler:  İŞ , İŞSİZ , NOSAB , NÜFUS , TÜİK 
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İşçi çıkaran Renault haksız bulundu / Haber Tarihi : 17.07.2009 11:59:22  
 

Oyak Renault'nun ekonomik krizi gerekçe göstererek Bursa fabrikasından işten çıkardığı işçiler, haklarını yargıda
arıyor. Mahkemenin atadığı bilirkişi, kriz gerekçesiyle 150 kişinin işten çıkarıldığı dönemde fabrikanın kâr ettiğini 
belirleyince 23 işçi işe dönüş davasını kazandı.  Bursa 2. İş Mahkemesi'nde görülen davada 23 işçi, davayı 
kazanmanın mutluluğunu yaşarken Renault, kararı temyiz için Yargıtay'a gönderdi. 

Yargıtay'ın daha önce başka bir işten çıkarma olayı üzerine verdiği, "Kriz işten çıkarma bahanesi değil" kararının
bu dava için de emsal olması bekleniyor. Mahkemenin verdiği kararla işe dönmek isteyen mağdur işçiler, 
"Mahkeme işçilerin işe iadelerine karar verdi. Renault bizi ya yeniden işe başlatacak ya da 8-12 maaş arası 'kötü
niyet tazminatı' olarak bize ödeme yapacak. Renault'nun temyiz başvurusunun bir an önce sonuçlanmasını 
bekliyoruz." şeklinde düşüncelerini dile getirdiler. 

Oyak Renault'da 18 yıl çalıştıktan sonra kriz dolayısıyla işten çıkarılan Maksut Kırgöz (39), işlerini geri istediklerini 
belirtti. Kırgöz, gruplar halinde işten çıkarılanlar olarak yargıya başvurduklarını ifade ederek, "Davayı 23 arkadaş 
olarak kazandık, diğer 24 arkadaşımız için de mahkeme kararını 13 Ağustos'ta verecek. Bizler 29 Aralık 2008'de 
kriz bahane edilerek 150 kişi kadar işten atıldık. Biz de 30 gün içinde işe geri iade davası açtık. Ben 18 yaşında 
askerden önce burada işbaşı yaptım. Krizi bahane göstererek işten atıldım. İş için müracaatta bulunuyorum
ancak 19 ile 29 yaş arasında işçi alıyorlar, bizi yaştan dolayı kimse almıyor. İş de bulamıyoruz. Mahkeme işe 
iademizi kararlaştırdı. Umutla işimize dönmeyi, üretmeyi bekliyoruz." diye konuştu. 

Mahkemenin verdiği kararla işe dönmek isteyen Tevsik Koyun ise fabrikanın 'kriz' gerekçesinin daha önce
yargıdan döndüğünü, bunun üzerine fabrikanın işçileri hangi sebep doğrultusunda attıklarının açıklanması 
gerektiğini vurguladı. 

 
Yargıtay'da aynı görüşte 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Nisan 2009'da karara bağladığı davada, bilirkişi tarafından "satışları azalmasına 
rağmen kârlılığını artırdığı'' belirlenen bir işletmenin, "iş daralması ve ekonomik gerekçelerle" çıkardığı işçinin işe 
iadesine karar vermişti. İş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli sebep olmadan ve sendikal faaliyetlerinden 
dolayı feshedildiğini belirten bir işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi talebiyle iş 
mahkemesinde dava açmıştı. İşveren vekili, mahkemeye sunduğu savunmada, işçinin iş sözleşmesinin, işyerinde
"iş daralması ve ekonomik nedenlerle feshedildiğini, feshin işletme ve işyeri gereklerinden kaynaklandığını, 
davanın reddi gerektiğini'' ifade etmişti. 

Yerel mahkeme, "işverenin imal ettiği zincir imalatında sipariş azalması yaşandığı, üretim faaliyeti nedeniyle 
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Sanayicinin cirosu yüzde 16, siparişleri yüzde 19.4 azaldı / Haber Tarihi : 17.07.2009 
12:00:27  

 

işverenin zarar ettiği ve yeni işçi alımı yapmadığı, fazla mesaileri kaldırdığı, işçi çıkarmada sendikal sebebin
kanıtlanamadığı, iş daralması ve ekonomik nedenlerle oluşan işgücü fazlalığının işten çıkarmayı geçerli nedene 
dayandırdığı'' görüşüyle davanın reddine karar vermişti. Dosya daha sonra Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. 
Yargıtay kararında, "Davalı işveren, istihdamı engelleyen sebebi kanıtlamış değildir. Kaldı ki davalı işveren 
istihdam fazlalığı ile feshin kaçınılmaz olduğunu da ispat edememiştir. Feshin geçerli sebebe dayanmadığı
sabittir. Davalı işyerinde halen çalışan sendika üyesi işçiler bulunması ve somut olarak sendikal nedenin davacı 
tarafından kanıtlanamaması karşısında, davacının sendikal sebep iddiası yerinde görülmemiştir." denildi. 

Kaynak:  CİHAN HABER AJANSI 
  

 
Etiketler:  İŞ , İŞÇİ , İŞE DÖNÜŞ , KRİZ , OYAK , RENAULT , YARGITAY 

Sanayicinin cirosu Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, siparişleri ise yüzde 19.4 azaldı. Bir
önceki aya göre ise ciro yüzde 3.7, siparişler yüzde 3.5 artış gösterdi.  
 
TÜİK, Mayıs ayı “Aylık Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksini” açıkladı. Buna göre, sanayicinin cirosu Mayıs ayında 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 145.2 oldu. Ciro, Nisan ayına göre ise yüzde 3.7 arttı.  
 
Sanayinin alt sektörleri düzeyinde, 2009 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre değişim oranları
incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 7.7 azalarak 204,6’dan 188,8’e, imalat sanayi endeksi
de yüzde 16.2 azalarak 172,1’den 144,2’ye düştü.  
 
Ana Sanayi Grupları sınıflamasına göre, en yüksek düşüş yüzde 40.7 ile enerjide görüldü. Bunu, yüzde 23.8 ile
aramalı imalatı takip etti. Aynı dönemde imalat sanayi alt bölümlerine göre yüzde değişim oranları 
incelendiğinde, en yüksek düşüş oranının yüzde 47 ile kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünlerinde
gerçekleştiği görüldü. Bunu, yüzde 46.8 ile ana metal sanayi ve yüzde 23.3 ile B.y.s elektrikli makine ve cihazların
imalatı izledi. 

Sipariş geçen aya göre yüzde 3.5 arttı  
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FINDIK ÜRETİCİLERİ: KÖLE OLMAYACAĞIZ / Haber Tarihi : 17.07.2009 11:46:08  
 

Sanayicinin siparişleri aynı dönemde yüzde 19.4 azalarak 142,3 oldu. Siparişlerde geçen aya göre ise yüzde
3.5’luk artış yaşandı. Ana Sanayi Grupları sınıflamasına göre Aylık Sipariş Endeksi değişim oranları incelendiğinde
en yüksek düşüş yüzde 29.1 ile ara malı imalatında gerçekleşti. Bunu, yüzde 17.1 ile sermaye malı imalatı takip
etti.  
 
Siparişlerin yüzde değişim oranları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranının yüzde 52.6 tıbbi hassas ve optik 
aletler ile saat imalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu, yüzde 45.6 ile ana metal sanayii takip etti. 

Kaynak: Gözlem Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Karadeniz fındık üreticileri ve üretici birlikleri hükümetin fındık kararına sert tepki verdi: AKP, fındık üreticisini 
sermayenin ırgatı haline getiriyor. İzin vermeyeceğiz 
 
AKP ELİNE YÜZÜNE BULAŞTRDI 
Hükümet fındık konusunda üretim ve alım stratejisini yine değiştirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) artık 
fındık alımı yapmayacak. Oysa AKP, sırf Fiskobirlik’i etkisiz hale getirmek için TMO’yu fındık piyasasına 
sokmuştu. AKP politikaları nedeniyle Fiskobirlik zaten artık fındık alamaz hale getirilmişti. Ağustos ayında yeni
fındık hasadına başlanacak ve bundan böyle hangi kurumun fındık alacağına ilişkin tam bir kargaşa hâkim 
durumda. 
 
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ TEPKİLİ 
Fındık-Sen Başkanı Kutsi Yaşar, “Hükümet köylüyü ve üreticiyi değil, üreticinin sırtından para kazanmak 
isteyen tefecileri korumaktadır” dedi. Yaşar, hükümet politikalarıyla fındık üreticileri, uluslararası sermayenin 
ırgatı haline getiriliyor” diye konuştu. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise, “TMO'nun fındık 
almayacağının sezona az bir süre kala açıklanması izah edilebilecek bir durum değil” dedi. 

Fındık-Sen Genel Başkanı Kutsi Yaşar, “Hükümet üreticiyi değil, üreticinin sırtından para kazanmak isteyen 
tefecileri korumaktadır” dedi. Yaşar, hükümet politikalarıyla fındık üreticileri uluslararası sermayenin ırgatı 
haline getiriliyor" diye konuştu 
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Fındık Sen  Genel Başkanı Yaşar, Ordu’da yaptığı yazılı açıklamada, Tarım Bakanı Mehdi Eker’in hükümetin 
yeni fındık politikasıyla ilgili yaptığı açıklamaya sert yanıt verdi. Yaşar, hükümetin bütçesinde bu yıl fındığa 
para ayrılmadığının belli olduğunu söyledi. 
Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, “Fındıkta dekar başına verilecek 150 TL ödemelerinin  2010 yılında başlayacak 
olması  2009 yılı bütçesinde fındık için para bulunamadığının da bir göstergesidir” dedi.  Yaşar, “AKP
Hükümetinin alışkanlık haline getirdiği bu erteleme ve öteleme yaklaşımları tüccarlara yapılmış bir kıyak 
mıdır?” diye sordu. 
Yaşar, hükümetin dekar başına vereceği 150 liralık destekleme parasının da üreticilerin ihtiyacını
karşılayamayacağını belirtti. Yaşar şunları söyledi: 
“Dekara verilecek 150 TL destek, kilo başına 1 ila 1,5 TL  olarak yansıyacaktır. Her ne kadar  Tarım Bakanı 
TMO'nin fındık stokları yağlığa ayrılacak dese de bu durum  özel bir kanunla desteklenmediği takdirde  
uygulamada sorunlar yaşanabilir. İhracatçı ve tüccarlar grubunun olası baskıları ile stokların tacirler grubunun  
çıkarlarına uygun servis edilmesi de mümkün olabilir. Geçmiş de benzer süreçler yaşanmıştır. Böylelikle de  
fındık fiyatları Eylül döneminde dip fiyatlardan üreticilerin aleyhine oluşabilir.” 
 
FINDIK ÜRETİM ALANI SINIRLANSIN 
Kutsi Yaşar, hükümete çağrı yaparak fındık üretimin Ordu, Giresun ve Trabzon’la sınırlandırılmasını istedi. 
Yaşar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Fındık üretim alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin hiçbir yasayı ve 
yönetmeliği bu güne kadar AKP dahil hiçbir iktidar uygulayamamış fındık üretimi 3 ilden 39 ile kadar 
yayılmıştır. AKP hükümeti üretim alanlarına ilişkin kısıtlamalarında Giresun, Ordu ve Trabzon illerinden oluşan 
birinci standart bölgede revizyona gitmeli, fındığın anayurdunda daha esnek hükümler koymalıdır. Aksi 
taktirde fındığın anayurdunda  750 m rakımın üzerinde 70-80 yıllık fındık bahçeleri söküm kaderi ile baş başa 
kalacaktır. Yok olacak olan Karadeniz’in yüksek yamaçlarında  tüten bacalar ve fındıkla özdeşleşmiş yüz 
binlerce yaşam olacaktır.“ 
 
ÜRETİCİ, GIDA ŞİRKETLERİNE ÇALIŞACAK 
Fındık Sen, AKP hükümetinin  Fiskobirlik'in ardından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de (TMO) artık fındık alımı 
yapmayacağını duyurmasını da  “Hükümetin üreticiyi şirketlere karşı tamamen  örgütsüz ve kalkansız 
bırakması “ olarak değerlendirdi. Genel Başkan Kutsi Yaşar, “Böylelikle kamusal yararı gözeten lisanslı 
depoculuğun yaşama geçirilmesi mümkün olmayarak fındık üreticilerinin çok uluslu tarım ve gıda şirketlerinin 
sözleşmeli ırgatları olmasının yolu açıldı” dedi. 
 
AKP’nin hazırladığı fındık planı ne getiriyor? 
Hükümetin, fındık üretimi ve alım-satımına ilişkin düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet artık fındık 
alımı yapmayacak ve fındık ekimi yapılan araziler sınırlandırılacak. 
Buna göre: 
-TMO fındık alımı yapmayacak. Stoklarındaki 535 bin ton fındığı ise satmayacak. 
-290 bin üreticiye 2.6 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak. Bunun 1.8 milyar lirası, 406 bin hektar alanda
üretim yapan 209 bin üreticiye dekar başına 3 yıl süreyle 150 lira olarak ödenecek. 
-Ruhsatsız 176 bin hektar alanda üretim yapan 81 bin üreticiye ise “alternatif ürün ve söküm desteği” olarak, 3 
yılda dekar başına toplam 600 lira olmak üzere 753 milyon lira ödeme yapılmış olacak. 
-3 yılın sonunda ruhsatsız alanlarda fındık üretimine izin verilmeyecek. Destek ödemeleri 2010 yılı başında
yapılacak. 
Dünyada geçen yıl toplam 1.1 milyon ton fındık üretilmesine karşın yıllık tüketimin 750-800 bin ton olduğunu 
belirten Eker, fındık üretiminin yüzde 75’ini, ticaretinin ise yüzde 85’ini Türkiye’nin gerçekleştirdiğini hatırlattı.
Türkiye’de 322 bin üreticinin toplam 642 bin hektar alanda fındık ürettiğini ve 2 milyon kişinin geçimini 
fındıktan sağladığını anlatan Eker, 2844 sayılı fındık ekim alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin yasa uyarınca, 
“yüksekliği 750 metreden daha düşük ve eğimi yüzde 6’dan daha az yerlerde fındık yetiştirilmesi”
öngörülmesine karşın, halen ekolojinin dışında, dikilmemesi gereken yerlerde, alternatif ürünlerin olduğu 
yerlerde fındık üretildiğine dikkati çekti. 
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'Borsa sistemi başarı getirmez' 
Ordu Ziraat Odası Başkanı  Nejat Avcı, Spekülatif söylemlerin fındık piyasasını  tedirgin etmeye başladığını, 
fındığın borsada işlem görmesinin de doğru olmadığını ifade etti. 
Avcı; “Yaklaşan 2008-2009 sezonunda, fındık üzerinden rant elde eden, sürekli üreticinin emeğini, alın terini 
hiçe sayarak sürekli onlardan geçinen, onları sömürenler, yine son dönemlerde olduğu gibi spekülatif
söylemlerle fındık piyasasını tedirgin etmeye başladılar” ifadesini kullandı. 
Avcı; “Bu son derece yanlış ve tehlikeli bir oyundur. Hem temsil ettikleri kuruma, hem bölgeye, hem 
insanımıza ihanettir` dedi 
Necat Avcı geçen hafta, fındığın Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) ve FİSKOBİRLİK'ten alınarak Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsası'nda (VOB) işlem görmesini sağlayacak sistemi eleştirerek, "Güçlü bir üretici tablosu 
oluşturmadan borsa sistemine geçerek fındığı serbest piyasaya bırakmak doğru değildir" demişti. 
Avcı, "Alıcı kesim çok kısa sürede  organize olup blok haline gelebiliyor ve fındığa istediği fiyatı veriyor. Bu 
durumda sıcak paraya ihtiyaç duyan, geçim sıkıntısı çeken üretici ürününü ucuz fiyata satmak zorunda 
bırakılıyor. Batılı ülkelerdeki gibi arazi toplulaştırılması, güçlü üreticiler, güçlü üretici birlikleri 
oluşturamazsanız, siz istediğiniz kadar fındığı serbest piyasaya, borsaya bırakın başarılı olmanız mümkün 
değil. 

‘ÜRETİCİ GÜÇSÜZ, BORSA GÜÇLÜ’ 
Bizim üreticilerimiz 10 ya da 15 dekar arazide üretimini yapıp, sadece geçimini temin eden insanlar. Bu 
insanlar hangi güçle, hangi kaynaktan desteklenerek ürününü borsaya götürecek, kağıt karşılığında satacak 
ondan sonra ihtiyacı olduğu zaman kağıdını bozduracak? Böyle güçlü üreticimiz yok ki. 
50, 100, 200 dekar arazide üretim yapan üretici profilini oluşturursunuz, ondan sonra bu sisteme geçersiniz. 
Ama güçsüz milyonlarca üretici profiliyle siz üreticiyi borsaya, serbest piyasaya mahkum ederseniz üreticiler 
oralarda heba olup giderler. 
Bu durumda o insanları köyden kente gelmeye zorlarsınız. O insanları kentlerde istihdam etmek devlete daha 
büyük yük getirir. Dolayısıyla fındığın serbest piyasaya bırakılması, ürün borsalarının kurulması ancak güçlü 
üreticilerin oluşturulmasından sonra oluşur" şeklinde konuşmuştu. 
 
Bu alan ihracatımızı bile karşılamaz 
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: 
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, hükümet tarafından açıklanan yeni fındık stratejisine 
ilişkin olarak, "Anladığımız kadarıyla, ruhsatlı fındık alanı 406 bin hektara indirilmeye çalışılıyor. Bu çok faydalı 
olmaz. Çünkü bu alan Türkiye'nin ihraç ettiği fındığı bile karşılamaz" dedi.  Bayraktar, hükümetin yeni fındık 
stratejisinin sezona çok az bir süre kala kamuoyu ile paylaşmasının çok olumlu bir gelişme olmadığını 
savundu. Stratejiyi tam olarak değerlendirmek için ana hatlarını tam olarak bilmek gerektiğini ifade eden 
Bayraktar, "Açıklamadan ilk etapta anladığımız kadarıyla, ruhsatlı fındık alanı 406 bin hektara indirilmeye 
çalışılıyor. Bu çok faydalı olabilir değil. Çünkü bu alan Türkiye'nin ihraç ettiği fındığı bile karşılamaz. Sezona bir 
ay kaldı. Böyle bir uygulama, 2009 için olabilir değil" diye konuştu. 
Bayraktar, TMO'nun fındık almayacağının ise sezona az bir süre kala izah edilebilecek bir durum olmadığını 
savunarak, "TMO'nun fındık almaması üreticiye nasıl yansıyacak, bu durumun sonuçlarını  iyi değerlendirmek
gerekir. Devlet kurumu fındık alımını durduracak olursa fındık fiyatı aşağıya düşer. Bu da üreticiye kötü yansır. 
FİSKOBİRLİK ayakta durma savaşı veriyor. TMO piyasada olmazsa ve birlik finansal olarak desteklenirse bu 
gelişme birlik ve üretici için olumlu olur" dedi. 
*** 
Yasaya karşı ortak tepki 
SALİHA YAYLA GİRESUN 
CHP MİLLETVEKİLİ Karaibrahim: 
''Özellikle bu kararla taban arazi üzerinde kaçak fındık yapımının engellenmesinin önüne geçilmiş olunacak 
ama alınan bu kararda süreç çok erken oldu. Biz fındığı topladık kime vereceğiz, kime satacağız? Serbest
piyasaya getireceğiz, fındık bir anda pazara inecek, fiyatı  da bir anda düşecek, yevmiye paralarını dahi 
veremeyecek duruma gelebiliriz. Fiskobirlik de devrede olmalıydı. Çünkü serbest piyasanın belirleyicisi olmak 
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zorunda kalmalıydı." 
Gİresunlu üreticiler: 
Giresunlu üreticiler açıklanan fındık stratejisine büyük tepki göstererek,Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 
devreden çekilmesine sevindiklerini ancak yerine FKB’nin devreye sokulmadığına üzüldüklerini belirttiler. 
Fındığın pazara inmesine 1 ay gibi kısa bir zaman kaldığını da hatırlatan üreticiler, belirsizliğin kendilerini 
tedirgin ettiğini söyledi. 
Üreticinin tüccarın eline bırakılmamasını isteyen üreticiler ve Fiskobirlik’in desteklenerek devreye sokulması da 
isteyerek, bu gidişle üreticini çok mağdur olacağını ifade etti. 
GZO Başkanı Akbaşlı: 
Giresun Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Akbaşlı, serbest piyasa şartları oluşmadan fındığın serbest 
piyasaya bırakılmaması  gerektiğini söyledi. 
Türkiye`de 700 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığını vurgulayan Akbaşlı, “Fındıklığı ruhsatlı olan çiftçiler 
desteklemeden yararlanacak.  Peki, bu süre içerisinde ruhsatı  olmayan fındık çiftçileri bu yıl ne yapacak. 
Bunların tam olarak açıklanması gerekir” dedi. 
Fındık ve serbest piyasa ilişkisinin sağlam zeminlere oturması gerektiğini de ifade eden Akbaşlı, “Serbest 
piyasa şartları yerine getirilmeden fındık kaderine terk edilmemeli. Öncelikle fındık konusunda serbest piyasa
şartları oluşturulmalı. Bunu yerine getirmeden fındığın serbest piyasaya bırakılmaması gerekiyor” diye 
konuştu. 
  

Kaynak: Birgün Gazetesi 

 
Etiketler:  FINDIK ÜRETİCİLERİ 

Gül'ün onayladığı yasa ile İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para işsizden çok işverene prim desteği halini aldı. 
  

İşini kaybeden işçilere yeni bir iş bulununcaya kadar maddi destek sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası 
Fonu, küresel ekonomik krizin ardından adeta işverene ve bütçeye destek fonuna dönüştü.  
 
TBMM'den geçirilen düzenlemeye göre, Fonu'n 2009 ve 2010 yılında nema gelirinin dörtte üçü bütçeye gelir 
kaydedilecek. 2011 ve 2012 yılında da onun nema gelirinin dörtte biri bütçe gelir tahmini olarak yazılacak. Yine
aynı düzenlemeye göre, işverenler işsizlik ödeneği alan bir işçiyi işe alırsa veya mevcut işçilerine ilave olarak 
Nisan 2009 ayından sonra 31 Aralık 2009 tarihine kadar yeni işçi alırsa, işveren payına ait sigorta primleri 
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Fon'dan karşılanacak. Yasayla, Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) kaynak aktarılacak  
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilen yasa ile hem Fon'un nema gelirleri bütçeye aktarılacak
hem de istihdamı teşvik etme gerekçesiyle işverenin sigorta prim yükü Fon'dan karşılanacak. İşsizlik Sigortası 
Fonu, hükümetin ekonomik krize karşı aldığı tüm önlemlerde başvurduğu en önemli kaynak oldu. Hükümet ilk 
olarak bu yıl içinde çıkardığı İstihdam Paketi ile işverene destek olmak için İşsizlik Sigortası Fonu'nu adres
göstermişti. Bu çerçevede yapılan düzenleme ile işe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin
işverene ait sigorta primlerinin 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını sağlayan hükümet,
GAP'a yapılacak yatırımlar için de Fon'a yönelmişti. Buna göre, fonun 2008 yılına ait nema gelirlerinin 1 milyar
300 milyon YTL'lik bölümü GAP'a aktarılmıştı.  
 
Fondan ödeme niye artırılmıyor?  

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, işsiz kalan işçilere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan ödeme miktar ve 
süresinin artırılmak yerine, Fon kaynaklarının bütçeye ve işverene tahsis edilmesinin kabul edilemez olduğunu
vurgulayarak, 'Fon, amacına uygun kullanılmıyor' dedi.  
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Fon'un nemasının bütçeye aktarılmasına karşı çıkarak, 'Bu, İşsizlik Sigortası 
Fonu'nun amacı dışında kullanılmasıdır' dedi.  
 
İşsizlik ödeneği tavanı: 720 lira  

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük
ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt
tutarının yüzde seksenini geçemez. Örneğin son dört ay boyunca asgari ücretle çalışan bir işçi, 255 TL işsizlik
ödeneği alıyor. Son dört ay boyunca 900 TL alan bir kişi işsiz kalırsa, 360 TL işsizlik ödeneği alıyor. Son dört ay
boyunca 1800 TL alıyorsa, işsizlik ödeneği miktarı 720 TL tutarında hesaplanıyor.  
 
İşsizlik Fonu İle bütçeye destek  

TBMM'de son kabul edilen yasa ile hükümet, işvereni ve bütçeyi desteklemek için yine Fon'a başvurdu. Yasa ile 
Fon kaynaklarına ilişkin şu düzenlemeler yapıldı:  
 
- 2009 yılı İşsizlik Fonu'nun nema gelirlerinden dörtte üçü bütçeye gelir kaydedilecek. Bu tutar, GAP
kapsamındaki yatırımlar için öncelikli olarak kullanılacak. 

- Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011 ve 2012 yıllarında dörtte biri, ilgili 
yıl genel bütçelerinde bütçe gelir, tahmini olarak yer alacak. 

- İşsizlik ödeneği alan bir işçiyi işe alan işverene de teşvik getiriliyor. Eğer işveren Nisan 2009'dan sonra mevcut 
işçilerine ek olarak 31 Aralık 2009'a kadar yeni işçi alırsa, bunların sigorta primlerinin işveren hissesi 6 ay süre ile 
Fon'dan karşılanacak.  
 
Haziranda 82 bin kişi bu parayı aldı  

Küresel ekonomik kriz, işsizlik ödeneği alanların sayısını da artırdı. Mart 2002 tarihinden 30 Haziran 2009 tarihine 
kadar 1 milyon 578 bin 384 kişi işsizlik ödeneği aldı. Aralık 2008'de işsizlik ödeneği alanların sayısı 193 bin iken,
bu sayı Haziran 2009'da 306 bin 213 kişiye ulaştı. Nisan ayında kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısının 41 bin 
753 iken haziranda bu sayının 82 bin 439 kişiye çıkması, Türkiye'deki artan işsizliğin kanıtı oldu.  
 
İşsizlik Sigortası Fonu: 41 milyar 616 milyon TL  
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İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 30 Haziran 2009 itibarıyla 41 milyar 616 milyon 207 bin 906 TL'ye ulaştı. 
Bunun, 26 milyar 773 milyon 551 bin 564 TL'lik kısmını faiz geliri oluşturuyor. Sigortalının prime esas aylık brüt
ücret kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı ile bu
primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler, 
Fonun gelirlerini oluşturuyor.  
 
AKŞAM 

 
Etiketler:  CUMHURBAŞKANI , FON , GAP , İŞSİZ , İŞVEREN , NEMA , SİGORTA , TBMM 

FİSKOBİRLİK, hükümetin yeni fındık stratejisinin sezona çok az bir süre kala paylaşmasını eleştirdi... 
 
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı açıklamada, hükümetin yeni fındık stratejisinin 
sezona çok az bir süre kala kamuoyu ile paylaşmasının çok olumlu bir gelişme olmadığını savundu. Stratejiyi tam
olarak değerlendirmek için ana hatlarını tam olarak bilmek gerektiğini ifade eden Bayraktar, ''Açıklamadan ilk 
etapta anladığımız kadarıyla, ruhsatlı fındık alanı 406 bin hektara indirilmeye çalışılıyor. Bu çok faydalı olabilir
değil. Çünkü bu alan Türkiye'nin ihraç ettiği fındığı bile karşılamaz. Sezona bir ay kaldı. Böyle bir uygulama, 2009
için olabilir değil'' diye konuştu. 

Türkiye'nin fındık konusunda geçmişten bugüne kadar bir yönetim zafiyeti bulunduğunu ve bu zafiyetin devam
ettiğini ileri süren Bayraktar, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin yıllık 450-500 bin ton arası fındık ihracatı var. Ülkenin 
100 bin ton da iç tüketimi var. Asgari 550 bin ton yaptı. Dünyada söz sahibi olacak ülkenin elinin altında da 50-
60 bin ton fındık bulunması lazım. Toplamı 600-610 bin tonu geçiyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kendi
raporunda, Türkiye'nin ortalama yıllık üretimi 675 bin ton olarak görülüyor. Bu rakam dikkate alındığında açıkta 
75 bin ton fındık fazlası kalıyor. Bütün bu gelişmeler, alınan kararlar da bu 75 bin ton için. 75 bin ton fındıkla
ilgili zafiyet var. Bu zafiyette herkesin, birlik olarak bizim de payımız vardır.''  
 
''TMO Fındık alımını durdurursa fiyat düşer''  
 
Bayraktar, TMO'nun fındık almayacağının ise sezona az bir süre kala izah edilebilecek bir durum olmadığını 
savunarak, şunları kaydetti: ''TMO'nun fındık almaması üreticiye nasıl yansıyacak, bu durumun sonuçlarını iyi
değerlendirmek gerekir. Devlet kurumu fındık alımını durduracak olursa fındık fiyatı aşağıya düşer. Bu da
üreticiye kötü yansır. FİSKOBİRLİK ayakta durma savaşı veriyor. TMO piyasada olmazsa ve birlik finansal olarak 
desteklenirse bu gelişme birlik ve üretici için olumlu olur.'' Bayraktar, alınan kararların bir kaç gün içinde daha 
sağlıklı değerlendirilebileceğini kaydetti.  
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Akbaşlı: Fındık kaderine terk edilmemeli  
 
Giresun Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Akbaşlı, serbest piyasa şartları oluşmadan fındığın serbest
piyasaya bırakılmaması gerektiğini söyledi. Akbaşlı, yaptığı açıklamada, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker 
tarafından açıklanan fındık stratejisi ile ilgili olarak, fındık üreticisi illerin ziraat odaları başkanları ile yarın bir 
toplantı yapacaklarını bildirdi.  
 
Türkiye'de 700 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığını vurgulayan Akbaşlı, ''Fındıklığı ruhsatlı olan çiftçiler
desteklemeden yaranlanacak. Peki bu süre içerisinde ruhsatı olmayan fındık çiftçileri bu yıl ne yapacak. Bunların
tam olarak açıklanması gerekir'' dedi. Fındık ve serbest piyasa ilişkisinin sağlam zeminlere oturması gerektiğini 
de ifade eden Akbaşlı, ''Serbest piyasa şartları yerine getirilmeden fındık kaderine terk edilmemeli. Öncelikle 
fındık konusunda serbest piyasa şartları oluşturulmalı. Bunu yerine getirmeden fındığın serbest piyasaya
bırakılmaması gerekiyor'' diye konuştu. Akbaşlı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elindeki stok fındığı piyasaya
sürmemesini olumlu olarak değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.  
 
TTB Meclis Başkanı Cirav  
 
Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Mehmet Cirav da, fındık konusunda alınan kararların doğru 
taraflarının da eksik taraflarının da olduğunu söyledi. Cirav, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından 
açıklanan fındık stratejisinin, fındıkla ilgili atılmış bir adım olarak, ilk bakışta olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.
Fındık konusunda kesinlikle bir şeylerin yapılması gerektiğini, bunu yıllardır kendilerinin de dile getirdiğini ifade 
eden Cirav, ''Bakan tarafından açıklanan kararların doğru tarafları da eksik tarafları da var. Ama bir yerden
başlanmalıydı. Bunun için önemli'' dedi. Cirav, fındık konusunda alınan kararların içeriğiyle ilgili olarak geniş 
kapsamlı açıklamayı daha sonra yapacaklarını da vurguladı.  
 
FINDIK-SEN Genel Başkanı Yaşar  
 
Fındık Üreticileri Sendikası (FINDIK-SEN) Genel Başkanı Kutsi Yaşar, yeni fındık strateji kararı ile 150 liralık 
desteğin 2010 yılı başı esas alınarak uygulamaya konulacak olmasının, fındık fiyatlarının erken dönemde dip
fiyattan oluşmasına zemin hazırlayacağını savundu. Yaşar, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Yeni fındık strateji 
kararı ile 150 liralık desteğin 2010 yılı başı esas alınarak uygulamaya konulacak olması fındık fiyatları erken
dönemde dip fiyattan oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Doğru taraflarının yanında eksik ve fındığın geleceğine 
yönelik kusurlu yaklaşımlarda var. Fındıkta 10 dönümlük bir arazi varlığı dikkate alındığında ortalamada 80 ile
120 kilogram üretim miktarı göz önünde bulundurulduğunda, dönüme verilecek 150 liralık destek fındık fiyatına 
kilo gramına 1 ile 1.5 lira arasında yansıyacaktır.''  
 
Yaşar, TMO stoklarındaki fındığın yağlığa ayrılacağı açıklanmasına rağmen, geçmiş dönemlerden edindikleri 
tecrübeler ışığında, bu kararın tüccarlar ve ihracatçıların baskısıyla uygulanamayacağını da söyledi.  
 
KAYNAK: CUMHURİYET 

 
Etiketler:  FINDIK , FİSKOBİRLİK , HÜKÜMET , SEZON , TEPKİ 
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İngiltere&acute;de işsizlik son 10 yılın rekorunu kırdı / Haber Tarihi : 16.07.2009 
09:42:21  

 

SİGARA YASAĞI GENELGESİ YAYIMLANDI / Haber Tarihi : 16.07.2009 09:40:22  

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin elindeki veriler ülkede yılın Mayıs ayına kadar olan üç aylık dönemde 
işsizlerin sayısının 281,000 artarak 2,38 milyona yükseldiğini ortaya koydu. 
 
Aynı dönemde işsizlik oranının da yüzde 7,6'ya yükseldiği ve bunun da son 10 yılın rekoru olduğu bildirildi.  
 
İngiltere'de işsizlik yardımına başvuranların oranının da Haziran ayı içinde 23,800 artış gösterdiği ve 1,56 milyona
yükseldiği kaydedildi.  
 
Bütün bunlarda İngiltere'deki işyerlerinin küresel ekonomik krizle başa çıkabilmek adına giderlerini azaltmaya
çalışmalarının etkili olduğu belirtiliyor.  
 
Ekonomistler zor ekonomik şartların geride bırakılması ve istikrarın sağlanması halinde bile, belirsizlik ortamlı 
süreceği için işsizliğin artmaya devam edebileceği uyarısında bulundu. 

  

 
Etiketler:  İNGİLTERE , İŞSİZLİK , REKOR , ULUSAL 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sigara yasağı kapsamının 19 Temmuz'dan itibaren genişletilmesi nedeniyle
uygulama birliğinin sağlanması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için genelge yayımladı. 
 
Erdoğan'ın, "4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Hükümlerinin 
Uygulanması" konulu genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 
  
Tütün ürünlerinin tüketilmesinin Türkiye'de yaygın bir alışkanlık ve ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu
vurgulayan Erdoğan, bu ürünlerin tüketilmesinin, kullananların yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz 
kalanları da etkilediğini belirtti. 
  
Çocukların ve gençlerin günlük hayatta tütün ürünü tüketen yetişkinlerle bir arada bulunmaları ve onlara
özenmelerinin, gelecek nesillerin sağlığını tehdit ettiğine işaret eden Erdoğan, kişileri ve gelecek nesilleri tütün 
ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin en temel haklarından olan temiz hava soluyabilmesini sağlamak 
amacıyla 4207 sayılı Kanunun yürürlüğe konulduğunu, 5727 sayılı Kanunla da önemli değişiklikler yapıldığını 
hatırlattı. 
  
Bunun sonucunda Türkiye'nin, tütün ürünlerinin zararlarından korunmak yolunda önemli adımlar atarak bu 
konuda mevzuat düzenlemesi gerçekleştiren az sayıda ülkeden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, 
"Vatandaşlarımızın kanun hükümlerine uyma konusunda oldukça duyarlı olduğu, tütün bağımlılığı olanlar da 
dahil, tütün ürünlerinin kullanımı konusunda yürütülen çalışmaları samimiyetle desteklediği bilinmektedir. Sigara 
tüketim oranlarında ve kişi başı sigara tüketimindeki azalma ile kapalı ortamların hava kalitesindeki belirgin 
iyileşmeler, vatandaşlarımızın bu konuya verdiği desteğin eseridir" dedi. 
  
UYULMASI GEREKEN KURALLAR- 
Genelgede, kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde ve lokantalarda tütün 
ürünlerinin tüketilmesine ilişkin 5727 sayılı Kanunla gerçekleştirilen düzenlemelerin 19 Temmuz 2009 tarihi
itibarıyla yürürlüğe girecek olması sebebiyle, uygulama birliğinin sağlanması ve herhangi bir aksaklık 
yaşanmaması bakımından uyulması gereken konular şöyle sıralandı: 
"İkamete mahsus konutlar hariç olmak üzere, kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekanlar, dernek ve 
vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve lokantalar dahil kamu ve özel hukuk kişilerine ait
tüm binaların kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmeyecek. 
  
Kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekanlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti 
verilen işletmelerin ve lokantaların açık alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi durumunda diğer kişilerin tütün 
dumanından etkilenmelerini önleyecek düzenlemeler yapılacak, kapalı alanlara tütün dumanı geçmemesi için
gerekli tedbirler alınacak. 
  
Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında 
bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup 
yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler 'kapalı alan' olarak değerlendirilecek. 
  
Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında 
tütün ürünleri tüketilmeyecek. Özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumları 
ile okul öncesi eğitim kurumlarının, dershanelerin, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı alanları ile birlikte 
açık alanlarında da tütün ürünleri tüketilmeyecek. 
  
Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalarının yatarak tedavi gördüğü birimlerde ve ceza infaz kurumlarında 
toplam alanın yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecek. 
Bu alanlardan, bu kuruluşların çalışanları ve ziyaretçiler yararlandırılmayacak. 
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Bu alanlar, koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmiş ve standartlara uygun havalandırma tertibatı 
ile donatılmış, tavanı, kapı ve pencereleri dışında dört tarafı sert zemin veya duvarla kaplı olacak. Alanların
kapıları, yangın talimatları da dahil olmak üzere, mevcut diğer düzenlemelere uygun, mekanik kapanan kapılar
şeklinde olacak. Bu alanların duvarlarında tütün ürünleri kullanımının zararlarını anlatan sağlık uyarıları
görülebilir yerlere asılmış olacak ve kapılarında tütün ürünlerinin tüketimine mahsus alan olduğunu belirtir uyarı 
yazıları bulunacak. 
  
Şehirlerarası veya uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde toplam alanın
yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecek. Bu alanlar 
diğer yolcuların etkilenmesini önleyecek şekilde tecrit edilecek ve girişlerine gerekli uyarı yazıları asılacak. 18 
yaşını doldurmamış kişilerin bu alanlara girmesine izin verilmeyecek. 
Otelcilik hizmeti verilen işletmelerin, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalarında
standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacak. Tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat ve
koridor gibi müstakil bölümlerde yer alması sağlanacak. 
  
Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir 
yerlerinde tütün ürünleri kullanılmayacak, bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar
oluşturulması halinde bu alanlar toplam seyir alanının yüzde 50'sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer
kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecek. Tütün ürünleri tüketiminin yasak olduğu alanlarda, 
kanuni düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar mutlaka mevzuata uygun şekilde
asılacak. 
  
4207 sayılı Kanun çerçevesinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan 
özel televizyon ve radyolarda yayımlanmak üzere ilgili kurumlarca hazırlanan programların, Sağlık Bakanlığının
uygun görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayımlanması sağlanacak. 18 yaşını 
doldurmamış kişilere tütün ürünlerinin satışı yapılmayacak ve tüketimlerine sunulması önlenecek. 
  
Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı kesinlikle yapılmayacak.
Kanuna aykırı davrananlar için öngörülen idari yaptırımlar, başta vali ve kaymakamlar olmak üzere tüm ilgililer 
tarafından adil ve etkili bir şekilde uygulanarak Kanunun amacına ulaşılması sağlanacak. Kanunla kendilerine
yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve kamu görevlileri hakkında mevzuatta yer alan cezai hükümler 
ve disiplin hükümleri uygulanacak." 
  
Başbakan Erdoğan, sağlıklı toplum hedefine ulaşmak amacıyla yapılan düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin 
vatandaşlar tarafından desteklendiği ve büyük bir duyarlılıkla sahiplenildiğinin memnuniyetle görüldüğünü
belirterek, bu itibarla, belirtilen hususlara hassasiyetle uyulması ve aksine hareket edenler hakkında Kanun
hükümlerinin uygulanması hususunda gereğinin yapılmasını istedi. 
  
Kaynak : CNN Türk 
  
 
Etiketler:  ERDOĞAN , GENELGE , SAĞLIK , SİGARA , YASAK 
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Hükümetin politikası, Karadeniz&acute;in altını &acute;fındığı&acute; vurdu / 
Haber Tarihi : 16.07.2009 09:29:04  

 

Ordu 'nun en önemli geçim kaynağı olan fındık artık para etmiyor. Üretici zor durumda ve nedenini "hükümetin 
fındık politikası" olarak yorumluyor. Sokakta karşılaştığımız bütün Ordulular dertli: "Fındığım para etmiyor, 
param yok ekmek de alamıyorum artık", "Fındığımızı elimizden aldılar. Ekmeğe de zam yaptılar, ne yapacağımızı 
şaşırdık..." 

Fındık, Ordu için altın değerinde. Sadece Türkiye 'nin değil dünyanın fındık üretiminin büyük bölümünü Ordu 
karşılıyor. Karadeniz 'de yaklaşık 400 bin aile geçimini fındıktan sağlıyor. Karadeniz üreticisi dünya üretim ve 
ticaretinin yüzde 70-75'ini elinde tutuyor. Dünya fındığının çok büyük bir oranının Türkiye 'den karşılanmasına
rağmen, doğrudan ya da dolaylı olarak geçimini sağlayan 8 milyon insanın alın teriyle ürettiği fındığı, 'değeriyle
satma' konusunda söz ve karar verme hakkı bulunmuyor. 

Aylar öncesinden... 

Üreticinin fındık telaşı aylar öncesinden başlıyor. Fındığı pazara indirmeden önce yapılan harcama oldukça fazla. 
İlaç, gübre, bahçe temizliği ve fındık toplama işçiliği fındık üreticilerini en fazla zorlayan harcamalar. Ancak bu
girdilere gelen aşırı zamlar, fındık üreticisinin geleceğe dair umudunu ve sevincini karartıyor; fındık dalda kalıyor.

Üretici, özellikle mayıs ayından itibaren toplu harcama yapmaya başlıyor. Özellikle fındık toplatma (amele) parası 
üreticiyi tüccarın kapısına yöneltiyor. Tüccara elini kaptıran kolunu kurtaramıyor. 

Son yıllarda yaşanan sıkıntılar, fındığın para etmemesi, Ordu , Giresun çevresinde yaşayan üreticiyi göçe 
yöneltince, fındık toplama işi de dışarıdan, özellikle Güneydoğu 'dan gelen işçilere kalıyor. Üretici, fındık 
toplayıcılarına 'iş bitince para' sözü veriyor. Parası olmayan üretici ise tüccara yönelmek, fındığı tüccara teslim 
etmek şartıyla borç para almak zorunda kalıyor. Elini tüccara veren üretici kolunu da kurtaramıyor. 

Yaklaşık 400 bin ailenin ürettiği, 8 milyon kişinin geçimini sağlayan fındık aslında büyük bir güç. Ancak 
uygulanan politikalar fındığı para etmez hale getiriyor. Üretici taban fiyatı konusunda AKP Hükümeti 'nden
oldukça şikayetçi. 

Piyasa tedirgin 

Ordu Ziraat Odası Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB ) Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Avcı , "Spekülatif 
söylemlerle fındık piyasasını tedirgin etmeye başladı" diyerek başlıyor söze. Ve ardından anlatıyor fındığın
kendileri için önemini şu sözlerle: "Fındık bizim için hava kadar, su kadar, yaşamın her zerresinde önemli bir
üründür. Dolayısıyla yaklaşan 2008-2009 sezonunda, fındık üzerinden rant elde eden, sürekli üreticinin emeğini,
alın terini hiçe sayarak sürekli onlardan geçinen, onları sömürenler, yine son dönemlerde olduğu gibi spekülatif 
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söylemlerle fındık piyasasını tedirgin etmeye başladılar." Bu tedirginliğe bir de Toprak Mahsulleri Ofisi 'nin 
(TMO ) eklendiğini ifade eden Avcı , fındıkta uygulanan politikaların yanlışlığına dikkat çekerek "Bu son derece
yanlış ve tehlikeli bir oyundur. Hem temsil ettikleri kuruma, hem bölgeye, hem insanımıza ihanettir" diyerek 
özetliyor bu politikaları. 

Sabrımız tükenmek üzere 

"Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK ) yöneticilerine mutlaka süre ve zaman tanınması 
gerektiğine inananlardanım, ama artık bizim de sabrımız tükenmek üzere" diyen Avcı , FİSKOBİRLİK 'in gelecek 
döneme dair program ve perspektif belirlememelerini eleştiriyor. Avcı , FİSKOBİRLİK yöneticilerine çağrıda
bulunarak "Artık şapkalarını önlerine almaları, üreticinin karşısına çıkarak gerçekleri anlatmaları gerekiyor" diyor. 

30 Temmuz 2006 tarihinde Ordu 'da tarihin en büyük çiftçi mitinginin yapıldığına dikkat çeken Avcı , 
"Üreticilerimizden gelen talep doğrultusunda biz aynı mitingi tekrar yapmaktan kaçınmayız, gözümüzü
kırpmadan yine yaparız" uyarısında bulunuyor. 

Bir ilk 

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Baykan , geçen yıl temmuz ayı içerisinde ziraat odaları, ziraat 
fakülteleri ve bazı kitle örgütleriyle maliyet hesabı yaptıklarını kaydetti. Baykan , "1 kg fındığın maliyeti 4.40 YTL 
olarak belirlerdi. Buna yüzde 30 üretici kârı eklenmesi gerekiyordu. Bu da Tarım Bakanlığı tarafından uygun 
görüldü; Ordu bölgesinin fındığını 5 YTL civarında, Giresun bölgesinin fındığını da 5.20 YTL olarak kamuoyuna 
açıkladılar. Maliyet hesabı 4.40 YTL olan bir ürünün bugün piyasada 3.30-3.40 YTL civarlarında seyretmesi 
gerçekten düşündürücü bir olaydır. Cumhuriyet tarihinde maliyetin altında ilk defa bir ürün satılıyor. Bunun
sebebi de TMO 'nun piyasaya fındık sürmesidir" diyerek durumu özetliyor. 

Fındıktaki plansızlık Karadenizliyi göçe zorladı 

Fındık rekoltesini izlemek için yaptığı Türkiye gezisinden dönen Ordu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof . Dr.
Turan Karadeniz , Türkiye 'nin 1940 yılında dünyadaki 5 fındıktan birini üretirken 60 yıl içinde 8 fındıktan 6'sını 
üretir hale geldiğini belirterek, "Türkiye açısından çok olumlu olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü dünyanın
tükettiği fındık miktarı bellidir. 500-550 bin ton fındık tüketilmektedir. Türkiye bunu fazlasıyla aşmış durumda.
Yıllık stoklar oluşmakta, bugün 350 bin ton düzeyinde stoklardan bahsediliyor ki bu stoklar endişe verici. 
Üreticiler bundan zarar görmektedir" dedi. 

Batı bölgelerinde en son üretilecek ürünün fındık olduğunu ama fındık üretiminin son yıllarda artmasının en
büyük problem olduğunu vurgulayan Karadeniz , bu palansız ekim nedeniyle Karadeniz insanının fındıktan 
geçinemez hale gelerek büyükşehirlere göç ettiğini dile getirdi. 

Krizin yükü üreticiye 

Tüm Köy -Sen Ordu Şube Başkanı Hikmet Poyraz ise "ticaret borsasında fındık piyasası 3.40 YTL ama ben 
herhangi bir markete gittiğimde bir kilo işlenmiş fındığın fiyatı 18 YTL " diyor. Kendisinin de fındık üreticisi 
olduğunu ifade eden Poyraz , yaşanan krizden üreticilerin sorumlu olmadığına dikkat çekti. Poyraz , durumun 
böyle olmasına karşın krizin ağır yükünün çiftçilerin üzerine yıkıldığını kaydetti. 

Tüm Köy -Sen Karadeniz Bölgesi Örgütlenme Uzmanı Zekai Sağra da "Fındığın toplanmasına bir ay kala, fındık 
fiyatı şu mu olacak bu mu olacak tartışmaları yapıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. İşin kahrını çeken
üreticinin, yıllardan beri hep aynı kaosla karşı karşıya geldiğini söyleyen Sağra , " Fındık üreticisinin bir zulme
daha katlanacak ne ekonomik gücü ne de psikolojik gücü vardır. Hiçbir dünya ülkesinde böyle bir şey
görülmemiştir" dedi. (Ordu /EVRENSEL ) 

Sayfa 621 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Beyaz Yakalıların Sendikalaşması Talebi TÜBİTAK&acute;ı Greve Götürüyor / Haber 
Tarihi : 16.07.2009 09:20:11  

 

Üreticiye bir dokun, bin ah işit! 

Küçücük bir fidanı dikip çocuğu gibi büyüten, tek tek dallarına sevgiyle bakıp toprağına gübresini suyunu veren, 
fındığın bütün emeğini çeken üreticiler. Çocuğunu evlendirmeyi, belki bir ev yaptırmayı fındıktan gelecek paraya 
bağlayan üreticiler. Peki, fındığı para etmez hale getirip umutları her sene erteleyen, belki de tamamıyla yok 
eden ne?.. Üreticilere "bir dokunduk, bin ah işittik ". 

Üreticilerle Teyneli köyü kahvesinde konuştuk. Birçoğu umutlarını kaybetmiş, "Konuşsak ne olacak ki, her yıl 
geliyorlar böyle, ne oldu? Miting yaptık ne değişti…yine aynı yine aynı" yakınmalarıyla dolu. Biraz daha "umutlu"
olanlar ise umutsuzlara umut vermeye çalışarak; "Olur mu öyle, miting olmasaydı bugün hiçbir şey yapamazdın, 
fındık daha kötü hale gelirdi. Umudu kaybetmemek lazım…" diyor. Ama hepsinin birleştiği nokta; "Girdi fiyatları 
çok yüksek, üretim sonunda elimizde bir şey kalmıyor" oluyor. Üreticiler birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak
sorunlarını anlatıyorlar: 

Önce fazla konuşmak istemeyen üreticiler, sonra konu açıldıkça, sorunlar sıralandıkça açılıyorlar. Sorunları ne de 
çok, anlatmakla bitmiyor, hangi birini anlatacaklarını şaşırıyorlar adeta. "Geçen sene fındık amelesi 30 YTL idi, bu
sene 40 YTL olur" diyor ve hemen ekliyorlar: "Nasıl veririz bunu? Fındığı 3.5 liraya satıp da altından nasıl
kalkarız?.." Sadece işçilik parası bile derin derin düşündürüyor onları. Ya gübresi, diğer harcamaları?.. Başlangıçta 
temkinli yaklaşıp açıldıkça açılan üreticiler, biz kameralarımızı kapatıp yola çıktığımızda hâlâ birbirlerine de olsa
dertlerini anlatmayı sürdürüyordu. 

Elmalı Mahallesi , Saraycık beldesi, Çavuşlar ve Teyneli köyü muhtarlarıyla görüştük, fındığın para etmez hale 
gelmesinin sorumlusunun hükümet olduğu, hepsinin ortak fikri.|Çağrı Sarı 

Kaynak: Evrensel  
 
  

 
Etiketler:  FINDIK , FİSKOBİRLİK , HÜKÜMET , ORDU 

Türk-İş'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası, yaklaşık 3 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 
anlaşmaya varılamaması nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve bağlı iş 
yerlerinde grev kararı aldı. 
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 Hukukun çifte standardı  / Haber Tarihi : 15.07.2009 09:50:37  
 

Sendika ve işveren temsilcileri arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, ücretler ve ücrete bağlı 
maddelerle ilgili düzenlemeler, Türk-İş ile hükümet arasında imzalanan çerçeve protokol doğrultusunda kabul
edildi. 
  
Görüşmeler, toplu iş sözleşmesinin "kapsam" ve "giyim yardımı" maddelerindeki uyuşmazlık nedeniyle tıkandı. 
  
Sendika, TÜBİTAK'ın Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) projelerinde görev yapan ve toplu iş sözleşmesi kapsamı 
dışında kalan personelin kapsam içinde değerlendirilmesini istiyor. 
  
Başlangıçta 30 civarında kişinin görev aldığı bu projelerde istihdam edilen personel sayının 300'e kadar çıktığı
belirtiliyor. 
  
Sendika yönetimi, gelecekte iş yerinde sendikanın yetkisinin düşmesi tehlikesine karşı kapsam maddesinin 
yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. 
  
Giyim yardımının da düzenlenmesi isteniyor 
  
Sendika, ayrıca yaklaşık 5 yıl önce 6'şar aylık dönemler halinde 350'şer YTL olarak ödenen giyim yardımının
günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesini istiyor. 
  
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine geçtiğimiz günlerde Türk-İş Genel Başkanı 
Salih Kılıç ve TÜBİTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket Yetiş'in konuyu değerlendirmek için bir görüşme yaptıkları, 
ancak görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı öğrenildi. 
  
Sendika, bu gelişmeler üzerine mevzuat gereği TÜBİTAK ve bağlı işyerlerinde grev kararı aldı. 
  
Tez-Koop-İş yöneticileri, grev kararına karşın uzlaşma için görüşmeye açık olduklarını, TÜBİTAK yönetiminin iyi
niyetli yaklaşımıyla toplu iş sözleşmesi görüşmelerini masa başında sonlandırmak istediklerini belirtti. 
  
TÜBİTAK çeşitli şehirlerdeki enstitü ve laboratuvarında, araştırma ve teknoloji geliştirme (AR-GE) faaliyetleri
yürütüyor. 
  
Enstitüler aracılığıyla kamuya ve özel sektör kuruluşlarına pozitif bilimler alanında temel ve uygulamalı 
araştırmalar yapılıyor. 
 
Kaynak : CNNTURK 

 
Etiketler:  GREV , HÜKÜMET , KAMU , TEZ-KOOP-İŞ , TOPLU İŞ , TÜBİTAK , TÜRK-İŞ 
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1 Mayıs 2008’de DİSK Genel Merkezi önünde sendikacılara uygulanan şiddetle ilgili soruşturma takipsizlikle 
sonuçlandı 

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği’nin soruşturma izni vermemesi nedeniyle 1 Mayıs 2008’de DİSK
Genel Merkezi önünde sendikacılara uygulanan şiddetle ilgili soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Valiliğin 
soruşturma izni vermemesinde, emniyet tarafından hazırlanan “Orantılı kuvvet kullandık” ifadesinin yer aldığı
raporun etkili olduğu belirtildi.  
 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi mağdur olmalarına karşın savcılığın böyle bir karar vermesini “hukukun
çifte standardı” diye nitelendirerek, “Tüm hukuki süreçlerden sonuç alamazsak AİHM’ye gideceğiz” dedi.  

Sendikaların 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama kararlılığına karşı DİSK Genel Merkezi binası önünde yoğun güvenlik 
önlemleri alarak binada bulunan ve dışarı çıkmaya çalışan kişilere polisin sert biçimde müdahale etmesi ile ilgili 
açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.  
 
Çok sayıda işçinin darp edildiği ve yoğun biber gazına maruz kalmaları nedeniyle yaralandığı olayların ardından 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile eski KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul’un da bulunduğu 20 kişi, 
Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.  
 
Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunun ardından ilgili polisler hakkında soruşturma başlatabilmek için 
İstanbul Valiliği’nden izin istedi. İstanbul Valiliği de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne olayla ilgili ön soruşturma
yapılması talimatı verdi. Ön soruşturmayı yapan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılgüneş, 
raporunda polisin orantılı kuvvet kullandığını belirterek, soruşturma açılmasına yer olmadığını belirrti. İstanbul
Valiliği ise savcılığa, “olayda orantılı kuvvet kullandıkları gerekçesiyle polislerin soruşturulmasına gerek
olmadığı, bu nedenle soruşturma izni verilmediği” görüşünü iletti.  
 
Savcılığın idare mahkemesine dava açarak valiliğin “soruşturma izni vermeme” kararının iptalini isteme hakkı 
bulunmasına karşın bu hakkını kullanmayarak, dosyayı takipsizlik kararı ile sonuçlandırdı.  

Vali izin vermedi 

DİSK de valiliğin kararının iptal edilerek soruşturma açılması için idare mahkemesine başvurdu. Daha önce de
Yargıtay Başsavcılığı’nın İstanbul Valisi Muammer Güler hakkında, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni 
vermemesi üzerine imza attığı takipsizlik kararına itiraz eden DİSK hukukçularının talepleri de reddedilmişti.  

Savcılığın kararını değerlendiren Çelebi, yaşanan şiddetin görüntü ve belgelerle ortada olmasına karşın, 
savcılığın suçluların cezalandırılmasına engel olan bir karar verdiğini söyledi. “Dava açma süreci noktalanıyorsa
hukuki süreci sonuna kadar kullanacağız” ifadesini kullanan Çelebi, “Haksızlığa uğruyoruz. Sorumluların
cezalandırılması gerekli. Hukukun ne yazık ki taraflı işlediğini görüyoruz” diye konuştu. 
 
Polis, 2008’de 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına engel olmak için DİSK binası önünde yoğun güvenlik
önlemleri almış, binada bulunan ve dışarı çıkmaya çalışan emekçilere sert müdahale etmişti. Yoğun biber 
gazının da kullanıldığı olaylarda çok sayıda işçi darp edilmişti.  

Kaynak: İstanbul Haber Servisi 

 
Etiketler:  BAŞKAN , DİSK , HUKUK , POLİS , SAVCI , ŞİDDET 
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100 işçiden 20 si işsiz kaldı / Haber Tarihi : 15.07.2009 09:45:45  
 

2008 Mayıs’ı ile 2009 Nisan’ı arasında imalat alanında 37 bin işyeri kapandı 680 bin kişi işini kaybetti. 
 
TİSK, krizin imalat sanayisinde istihdamı beşte bir oranında azalttığını belirterek üretimi destekleyecek önlemler
alınması gerektiğini açıkladı.  

Kaynak: ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), krizin imalat sanayisinde istihdamı beşte bir oranında 
azalttığına dikkat çekti. 

TİSK yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, imalat sanayisinde 2009 Nisan 
ayında 2008 Mayıs ayına göre SSK kapsamındaki işyeri sayısının yüzde 14.4, sigortalı işçi sayısının yüzde 21.4
azaldığına işaret edilerek buna göre imalat sanayisinde toplam işyeri sayısının yaklaşık 37 bin kayıpla 254 binden
218 bine indiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: “11 ayı kapsayan söz konusu dönemde imalat
sanayisinde sigortalı işçi sayısı 680 bin kişi azaldı. Ekonomi genelinde sigortalı işçi sayısı 1 milyon 201 bin
kişi azaldı, oransal olarak yüzde 12.4 düşüş meydana geldi. Bu düşüş, sanayi sektöründe yüzde 20.1,
inşaatta yüzde 22.3 ve hizmetlerde yüzde 3.9 oldu.” 

İmalat sanayisinde işyeri açma ve istihdam yaratma maliyetinin diğer sektörlere göre yüksek olduğu belirtilen
açıklamada, işyeri sayısında artış görülmesinin uzun zaman alacağı ve sektörde istihdam artışınınsa ekonomi 
büyümeye başladıktan sonra bile belli bir gecikmeyle mümkün olacağı vurgulandı. Açıklamada “İmalat 
sanayisinde özellikle yurtiçi ve yurtdışı talep düşüşünden kaynaklanan istihdam azalışının önüne
geçilmesi zorunludur. Hükümet, etkinlik ve verimlilik göz ardı edilmeksizin kamu yatırım harcamaları
özel sektörü teşvik etmek amacıyla arttırılmalıdır” denildi. 

 
Etiketler:  İŞ , İŞÇİ , SGK , SİGORTALI , TİSK 
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Hem Kadın, Hem de Yüzde 60 ı İşsiz!.. / Haber Tarihi : 15.07.2009 09:43:01  
 

İşsizlik yangını, hem dünyada hem bizde hızla büyüyor. Ekmek tamamen aslanın ağzında. Ekmeğin peşindeki 
erkeklerin işsizliği uzadıkça, evdeki kadınlar da işgücü pazarına daha çok çıkmaya başladılar.  
 
Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri, her ay, işgücü piyasasına biraz daha çok kadının çıkıp iş 
aradığını gösteriyor. Çıkıp arıyorlar da buluyorlar mı? Evdeki kadının mutfağa bir şeyler alabilmek için işgücü
piyasasına çıkması, 2001 krizinde de yaşanmıştı ama erkekler dünyasının sert dirseğini yiyerek umutsuzca eve
dönmüşlerdi. Şimdi daha beter, esmer günlerden geçmekteyiz. 

*** 

Bizde kadının işsizliği, TÜİK’in resmettiğinden daha vahim, daha dudak uçuklatıcı. Tütünde, fındıkta, çayda,
kısaca tarlada çalışan kadını “ücretsiz aile işçisi” diye, işi olan nüfus içinde gösteren TÜİK, yıllarca bu yolla, 
kadının işgücüne katılım oranını yüzde 30 gösterdi. Bu çarpıklık, tarımdaki gerileme ile ve kentlere göçle azalsa 
da hâlâ geçerli. Hâlâ 5.4 milyon görünen kadın istihdamının 1.7 milyonunu, yani neredeyse üçte birini kırda, 
çiftte-çubuktaki kadın oluşturur. Oysa, gerçek kadın istihdamı 3.7 milyondan ibaret. Bu, kadın nüfusumuzun
sadece yüzde 14’ü demek. Kadının büyük işsizliği demek… 

*** 

Düşünün, 35.5 milyon kadın nüfusumuzun 26 milyondan fazlası 15 yaş üstü. Normalde bu, bir ülkenin gelişmesi
için çok önemli bir değer, bir potansiyel. Ama yararlanmasını bilene…15 yaş üstü kadın nüfusumuzun 5 milyonu
ya da yüzde 18’i öğrenciler, emekliler, özürlü-yaşlılardan oluştuğu için çalışabilir nüfus değil. Peki, geri kalan 21
milyon kadın? Bunlar çalışamaz durumda mı? Neoliberal gericilikle pekişen erkek-egemen toplumun geleneksel 
işbölümü, 12.2 milyonu “ev kadını-ev kızı” olarak görevlendirip eve kapatmış durumda. Bunlar, bir tür ücretsiz
ev işçileri… Erkek işgücünün iş dışı her tür ihtiyaçlarını karşılayarak işverenlere her sabah yeniden gönderiyorlar.
Neoliberal-gerici AKP iktidarı bu eve kapananları arttırdıkça arttırmak istiyor. Üç çocuk doğurtup eksik etekliğe 
devamlarını arzuluyor. 

Gelelim geride kalan 9 milyon kadına… Tarlasında çalışan 1.7 milyon kadını da “çalışıyor” sayarsanız, 9 milyon
kadının 5.4 milyonu istihdam içinde sayılıyor. Kalan 3.6 milyon kadın yine atıl, yine işsiz. Bu varsayıma göre kadın
işsizlik oranı yüzde 40’ı buluyor.  

Tarlada çalışanları dışarıda tutarsanız, 9 milyonun 5.3 milyonu yine atıldır, işsizdir. Evet, gerçekte 5 milyonun 
üstünde kadın nüfus (ev kadını filan değil) gerçekte işsizdir… Böyle bakınca kadın işsizlik oranının gerçekte
yüzde 59’a kadar çıktığını görürsünüz.  
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Rize&acute;de &acute;çay&acute; isyanı / Haber Tarihi : 13.07.2009 16:58:25  
 

*** 

Peki, resmi istatistikler kadın işsizliği için ne diyor? TÜİK, resmi olarak kadın işsiz sayısını 1 milyon dolayında 
gösteriyor. Bu, yüzde 16 gibi bir işsizlik oranı. “Sayılmayan işsiz” olarak yani “ümidini yitirmiş, iş olsa çalışırım”
diyen kadın işsiz sayısını ise TÜİK 1.3 milyon olarak gösteriyor. Bu durumda TÜİK’in resmi kadın işsiz sayısı bile
2.3 milyonu buluyor. TÜİK’in bu tanımla beraber resmi kadın işsizlik oranı da yüzde 30’u gösteriyor, ki bu bile 
yeterince ürpertici… 

26 milyonluk kadın değerini böylesine ahmakça, hoyratça kullanan çarpık Türkiye kapitalizminin erkek
egemenlerinin, istihdam edilmiş kadınlara işyerlerinde adil davranması tabii ki beklenemezdi. 3.7 milyon kadın
çalışandan 3 milyonu ücretlidir ama bunların sadece 2 milyonu sigortalı-kayıtlıdır. 1 milyon kadın ücretli, kaçak
ve çoğu kez asgari ücretin bile altında köle ücreti ile çalıştırılır. “Yönetici” pozisyonunda olanlar kadınların sayısı 
sadece 166 bindir. Kadının iş bulabilme şansı, ancak erkekten daha eğitimli olmasıyla mümkündür. Bu da 
muazzam bir engelli koşuyu tamamlayanlara nasip olmaktadır ancak.  

*** 

Kadınların, bu çift katlı adaletsizliğe iki kez diş bilemesi, kendini iki kat daha fazla alacaklı hissetmesi gerekir.
Kadının bu düzenden, iki kat daha fazla hesap sorma hakkı var.  

Ummak istiyorum ki, kadını iki kat sömüren neoliberal-gericiliğe karşı, boş tencereleri, çığlıkları, pankartlarıyla
sokağa ilk inenler, erkeklerden önce, kadınlar olsun… 

Kaynak : MUSTAFA SÖNMEZ  mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler:  AİLE , EKMEK , İŞ , KADIN , TÜİK 

Kota uygulaması ve çay bedellerinin ödenmemesi üzerine bir grup çay üreticisi AKP binasına yürüdü 
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 TÜRKİYE DE EN ÖNEMLİ HALK SAĞLIĞI SORUNU İŞSİZLİKTİR  / Haber Tarihi : 
13.07.2009 12:42:12  

 

RİZE - Fındıklı ilçesinde bir grup çay üreticisi, kota uygulanması ve çay bedellerinin ödenmemesi nedeniyle AKP
binasına yürüyerek protestoda bulundu.  
 
‘Kota, kontenjan kaldırılsın’, ‘Çay paraları ödensin’, ‘Parayı ver, ekmek alacağım’, ‘AKP şaşırma, sabrımızı taşırma’ 
pankartları açan 50 kişilik grup, ilçe meydanından Ada Mahallesi’nde bulunan AKP ilçe binasına doğru ‘Hükümet
uyuma, üreticiye sahip çık’, ‘Çaykur bizimdir, özelleştirilemez’ sloganları atarak yürüyüşe geçti.  
 
Önlerini kesen polisle tartışan grup yürüyüşe devam ederek AKP ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı. Grup
adına konuşan çay üreticisi Ayhan Özşahin, çay paralarının ödenmeyişi ve çay alımlarında uygulanan kota
nedeniyle üreticilerin zor günler yaşadığını belirterek şöyle dedi:  
“Alın terimizin karşılığı çay paramızı ödemedikleri gibi, ne zaman ödeneceğini dahi açıklamıyorlar. AKP hükümeti
üreticilerin alın terini hiçe sayarak keyfi bir tutumla bizi sefalete sürüklüyor. Küresel kriz koşullarında hükümet
üreticisini değil, çay tüccarlarını el üstünde tutuyor. Olan yine üreticilere oluyor. Bir an önce çay bedelleri 
ödenmelidir. Uygulanan kota ise kaldırılmalıdır.”  
 
Grup daha sonra sessizce dağıldı. Bu arada ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada, yaş çay bedellerinin 20 Temmuz
2009 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi. (dha) 

 
Etiketler:  AKP , ÇAY , ÇAYKUR , DHA , HÜKÜMET , KOTA , RİZE 

‘Performansa dayalı tam gün’ çalışma sisteminin karşısında olduklarını belirten TTB üyeleri, TBMM’deki
tartışmalarda hekim ücretlerini yanlış aktarıldığının altını çizdi 
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, TBMM Komisyonu’ndan geçen ve Sağlık Bakanlığı’nca 
kamuoyuna ‘hekim ücretlerinde ciddi iyileştirmeler yapıldığı’ şeklinde aktarılan “Tam Gün” yasa tasarısına karşı 
olduklarını bir kez daha dile getirdi. TTB Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan TTB Merkez 
Konseyi 2. Başkanı Feride Tanık, çalışanların özlük hakları mücadelesinin çok önemli olduğunu ve TTB olarak 
bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti. 
 
Performansa Dayalı Tam Gün Yasası’na karşı olduklarını belirten Tanık, “Biz hükümete iliştirilmiş kimi sendikal 
yapılar gibi performans pazarlıkları içerisinde yer almayız. Hakkımız olan gerçek iyileştirmeler için sesimizi 
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TAT KONSERVE TİS GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANDI. / Haber Tarihi : 
10.07.2009 10:49:21  

 

yükseltiriz. Bugün yasa tasarısının yanında sadece ‘iliştirilmiş’ hekim grupları vardır ve sadece onlar girişimleri 
sayesinde bu yasa tasarısıyla ‘ciddi artışlar sağlandığı’ şeklinde basın açıklaması yapmışlarıdır” diye konuştu. 
 
Tanık, TTB olarak Türkiye’nin en önemli halk sağlığı sorununun işsizlik olduğunu ve yoksulluğun boyutlarını 
karşılarına gelen hastalardan çok iyi anladıklarını ifade etti. 
TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Erinç Bilaloğlu ise şunları kaydetti: “Tam Gün Yasası ile hekimlerin elde 
edebileceği aylık ortalama net gelirin en üst limitlerinin basına verildiğini ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı 80 bin 
hekimin içinden en düşük ya da en yüksek rakamı alacak olanların değil, ortalama 40-50 bin gibi çoğunluk 
hekimin eline geçecek miktarı açıklamalıdır. Eğer bu paralar 40-50 bin kişinin eline geçecekse özür dilememiz
gerekecektir, fakat bizim hesaplarımız bunu göstermemektedir.” 
Bakanlığın verdiği rakamların gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan Bilaloğlu, “TBMM Komisyon toplantılarında 
dağıtılan metinlerde döner sermaye ve maaş toplamlarının, pratisyen ve asistanlarda 2,851 TL, uzmanlarda 
6000 TL, klinik şef ve şef yardımcılarında 6,806 TL olduğu yazılıdır. Oysa eğer gerçek bir ortalama verilecekse, 
döner sermaye ve maaş toplamı asistanlarda 2,201 TL, uzmanlarda 3,682 TL, klinik şef ve şef yardımcılarında 
4,523 TL’dir” diye konuştu.. 
  

Kaynak: Birgun.net / GÖRKEM ÖZİZMİRLİ ANKARA 
 
Etiketler:  HALK , İŞSİZLİK , TBMM , TTB , TÜRKİYE , ÜCRET 

Sendikamız ile TAT Konserve San. A.Ş. yetkilileri arasında Ocak ayından beri sürdürülmekte 
olan  toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 09.07.2009 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.  

Toplu iş sözleşmesi ile  üyelerimiz  ücret zammı ve sosyal yardımlar açısından  günün 
koşullarına göre önemli kazanımlar elde etmiştir.  

Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve TAT KONSERVE Camiasına hayırlı 
olmasını diliyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
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Sokak Neden Suskun? Şükran SONER / Cumhuriyet / Haber Tarihi : 09.07.2009 
16:54:15  

 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Soruyu Mustafa Sönmez arkadaşımın dünkü yazısından çaldım. Kaldığı yerden devam etmek istiyorum. Önceki 
gün işçilerin bir saatlik direniş eylemini yansıtan deneyimli televizyoncu haberci arkadaşlarım, sıcak bir yaz, 
büyük grev olasılığından söz açıyorlardı... 1 saatlik eylemin arkasından gelen jet anlaşmayla şaşırdılar. Bizim
gazetenin başlığında durum “bir saatlik direniş, bir puanlık zam” olarak özetlenmişti. 

Eylem ve anlaşmadan bir gün önceki yazımda, anlaşmanın olup olmaması, hangi rakamla uzlaşmaya
varılacağından daha önemli olan gelişmelerin altını çizmeye çalışmıştım... Türkiye’de, dünyada örneği olmayan,
toplu pazarlık, işçi hakları ile yüzde yüz çelişen, ücretlerin Başbakan tarafından belirlenebildiği bir çarpık düzen 
geçerliydi. Böyle olduğu içindir ki, Başbakan Erdoğan teğet geçtiğini söylediği krizi işçiler ve sendikalara karşı 
kullanarak “Benim dediğimi kabul etmezseniz size pahalıya mal olur” tehdidini savurabiliyordu... 

Deneyimli, profesyonel gazeteci arkadaşlarımız bile 12 Eylül düzeni ile toplumumuzda unutturulmuş sendikal
haklar, sözleşme, özgür pazarlık masası, grev hakları düzenini, bizdeki yasakları, yaşanmış anlamlı uygulama 
örnekleri de olmadığından hiç bilmiyorlardı. Pazarlık masasının yetkili taraflarının masaya oturamamasının, 
yetkili bakanların ancak arabuluculuk yapabileceklerinin, astığı astık, kestiği kestik Başbakan gerçeğinin ne
anlama geldiğini sorgulayabilecek konumda değillerdi. Uyuşmazlığın tarafı işçilerin büyük çoğunlukla grev 
hakları olmadığını da duymamışlardı. 

*** 

Hani askerleri teslim almak adına AB kriterlerini ağızlarından düşürmeyen, AKP iktidarı ve yandaşları aslan
demokratlar var ya, bugüne kadar AB kriterlerinin demokrasinin olmazsa olmazları arasındaki sendikal hak ve
özgürlüklerin geri verilmesini hiç gündeme getirdiler mi? Türkiye, işçileri için dünyada en ağır grev yasakları olan 
ülkelerin başını çekiyor. 2821-22 sayılı yasalarımız, 12 Eylül’ün mirası yasaklı anayasamız, sendikal hak ve 
özgürlükleri gasp etmekten sabıkalı, bu yıl da ILO genel kurulunda en zor duruma düşmüş ülkeyiz. 12 Eylül’den
bu yana bir tek yeni sendika kurulamadı, bir tek işyerinde işveren istemiyorsa işçiler sendika çatısı altında
örgütlenemediler, her sendikal örgütlenme çabası işçilerin sokağa atılması ile sonuçlandı.. 
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Topu topu birkaç yüz bini sendikalı, 5 milyonlarda takılı kalmış İş Yasası’ndan yararlanabilen işçimiz var. Kara
ekonomide çalıştırılanlar, işsizler, sigortalıları katlamışlar... Ve Erdoğan hükümeti bu örgütsüz, sömürü düzeni ile 
yetinmemiş, zaten çaresiz, örgütsüz işçiyi kırmak üzere, sözde AB’ye uyum adına Meclis’ten son gece yarısı
03.00’ten sonraki korsan yasasını çıkarmış; özel istihdam büroları eliyle kölelik düzeninde, İş Yasası’nın verdiği 
hakları da gasp etmiş olarak, yasadışılığı yasal yapacak... 

Türk-İş, Hak-İş, DİSK başkanlarının Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin, kamu sözleşmeleri sıcak eylemleri,
uyuşmazlığı ile ilgisi yoktu; sendikalardan kaçırılarak, gece yarısı korsan çıkarılmış 5910 sayılı yasanın
onaylanmaması için Cumhurbaşkanı’na ricacı olmuşlardı. AKP’nin onay makamı Cumhurbaşkanlığı’nın “bu kadarı
da olmaz” deyip yasayı geri çevireceğine sizin umudunuz var mı? 

*** 

Aynı saatlerde işçi hakları koordinasyonundan sorumlu bakan, işçilerin sabahki eylemlerinin yasadışı olduğu
tehdidine, “Greve çıkarlarsa yasal hakları ama bizim için daha kazançlı olur, sendikalar bu işin altından 
kalkamazlar” tehdidini ekliyordu. Ayıplı durumu biraz kapatmaya yönelik, Başbakan Erdoğan sahneden
çekilirken Türk-İş’e uzlaşma ihtarından başlayarak sözde son müzakere ve uzlaşmanın tarafı bizzat sorumlu 
Bakan Yazıcı oldu. 

Tabii ki, milyonların gözü önünde yaşanan bir saatlik eylemin üstüne jet anlaşma, bir puanlık zammın arkasından 
ortalıkta ağzını açabilecek kimseler yoktu. Milyonlarca işsizi, milyonlarca kayıt dışında yasal hakları bile
olmaksızın keyfi çalıştırılanı, milyonlarca sözde iş yasası kapsamında iş yasası hakları eksik verilerek çoğunluğu
fiks menü gibi asgari ücretle çalıştırılanı olan bir ülkede, işçilerin de kıskandığı sözleşmeli birkaç yüz bin kamu 
işçisinden, örgütüne de rağmen ses çıkarabilmeleri beklenebilir miydi ki?.. Zaten grev hakkının da olmadığını, 
uyuşmazlığın sonunda tahkim sistemine gideceğini, oradan da aylar, yıllar sonra farklı bir rakamın çıkmayacağı.. 
biline biline... 

Erdoğan hükümeti için bir yüz kızartıcı haber daha... Kırk yılın başı örgütlenilemeyen bankacılık iş kolunda
Basisen’in İş Bankası sözleşmesi için, yabancı sermayeli özel bankalara teşmil (sözleşmenin uygulanması) kararı 
verilmişti. Örneği olmayan bir biçimde Erdoğan hükümeti bu kararından geri döndü, ücret artışı ve ikramiye 
uygulamalarından vazgeçti. Bu iktidar icraatı olarak kelimenin tam anlamı ile yüz kızartıcı karardan dönüşün
açıklaması ne, neyin karşılığı, olabilir mi? 

  

soner@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler:  ERDOĞAN , İŞÇİ , KRİZ , MUSTAFA SÖNMEZ , TEĞET , TÜRKİYE 
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Yeni tüketim nesnesi; EMEKÇİ - Nihal Kemaloğlu (Akşam) / Haber Tarihi : 
09.07.2009 12:23:28  

 

Kapitalizm tarihi işçi sınıfının pasifizasyonunu 'emeği' tüketici konumuna getirerek başarmıştı.  
 
Üretici kesimleri müşteri kılarak talep dünyasına katmıştı.  
 
20. yüzyıl işçi hareketinin toplumsal değişimci özünü de kaybedeceği kapitalist bir evreydi.  
 
Globalleşen sermayenin dizginlenmeyen hareketleri üretimin insani boyutunu tepetaklak ederek
yoksunlaştırırken tek hakim ideoloji 'tüketim'i de ilan etti.  
 
Politik mevzilerinden tüketiminin kalıplarına tasfiye edilen emeğin geldiği son konum ise 'metalaşma' oldu.  
 
İnsani, ahkaki niteliklerinden arındırılan emek bugün alınıp satılan, kiralanan bir mal...  
 
26 Haziran gecesi TBMM'de kabul edilen yasa özel istihdam bürolarına, işçileri başka bir işverene kiralama 
yetkisi veriyor.  
 
İşçinin asıl işvereni olacak bu bürolar işçiyi başka bir işverene 18 aylığına kiralayabilecek.  
 
İş hukukunun temeli olan işveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesi dönemi bitiyor.  
 
Tedrici olarak emeğin hukuksal ve insani yanı yok ediliyor.  
 
Emeğin örgütlenmesi ve sendikal hakları parçalayan bir uygulama yürürlüğe girecek.  
 
Daha önce danışmanlık hizmeti veren istihdam büroları da kiraladıkları işçiden komisyon kazanacaklar.  
 
Yasalarla desteklenen emek sömürüsü çok yönlü karlılık arz ediyor.  
 
Bir büro açıp, İşkur'dan izin alınıp 20 milyar bir teminatla işçi taşeronluğuna başlanabiliyor.  
 
Piyasa rekabeti içinde işçiler %30'a varan ücret indirimleriyle işverene sunuluyor.  
 
Bu arada işverenlerin de çalışanlarına 'ya sizi işten çıkartırım ya da gidin özel istihdam bürosunun elemanı olun' 
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dayatmasına gireceği belirtiliyor.  
 
Kıdem tazminatı hakkı kalmıyor.  
 
Daha ucuz ve güvencesiz işçi çalıştırmanın yolunu açacak bu yasa, ekonomik kriz önlemlerinden biri olarak
takdim ediliyor.  
 
Ekonomik krizin ağır bedelleri işçilerin sırtından çıkarılmaya çalışılırken, kriz nedeniyle işini kaybedenlerin sayısı 
her geçen gün katlanıyor...  
 
İşverenler kıdem ve ihbar tazminatlarından kurtuluyorlar, işçilerin sendikalaşmaları ise mümkün değil.  
 
Tamamen sterilleştirilen emeğin sözleşmesiz, sigortasız, sendikasız, ikramiyesiz ve ucuza pazarlanacağı bir
dönem başlıyor.  
 
Emeğin dilini ve özerkliğini budayarak modern dönemin en vahim eşitsizliği ortaya çıkıyor.  
 
Bu yasa, gece yarısı onaylanırken, işçi sendikalarının başkanları İLO'nun Cenevre'deki toplantısına katılmak üzere
yola çıkıyorlardı.  
 
Türkiye'den 46'sı işçi temsilcisi 86 kişilik ekip Cenevre'ye gitti.  
 
Çin'in bile 14 kişiyle katıldığı toplantıya Türkiye'den katılım çok yüksekti.  
 
Günlük 300 dolardan 5 gün harcırah alan 46 kişilik ekip maalesef toplantılara iştirak edemiyor.  
 
Dil bilmediklerinden işçi aidatlarından aldıkları harcırahlarıyla gezip dolaştılar  
 
Disk ve Kamu-Sen yöneticileri kendi masraflarını üstlendi.  
 
132 milyon işçisi olan Çin bile 14 kişi, Almanya11 kişi, Hollanda 8 kişiyle temsil edildi.  
 
Bir tek Gabon 96 ve Türkiye 46 kişilik katılımla rekor kırdı.  
 
Üstüne üstlük İLO sözleşmelerine uyulmadığı için Etiyopya, Kolombiya, Guatemala ve Türkiye'nin içlerinde 
bulunduğu ülkeler uyarıldı.  
 
Geçtiğimiz hafta emekçiler ve sendika liderleri için önemli gelişmeler içeriyordu, anlayacağınız.  
  

 
Etiketler:  EMEKÇİ , İNSAN , İŞÇİ , İŞKUR , KAPİTALİZM 
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Sokak neden suskun?- Mustafa Sönmez (Cumhuriyet) / Haber Tarihi : 09.07.2009 
12:21:12  

 

Yüzde 14’e varan ilk çeyrek daralmasının ürünü olan yüzde 16’lık resmi işsizlik, yüzde 30’u bulan genç işsizliği 
karşısında nasıl oluyor da “sokak”ta bir tepki yok? Nasıl oluyor da grev yok, gösteri yok, eylem yok? Bu sorunun
yanıtı için derin sosyolojik tahlillere gerek yok. Çünkü cevap basit; Örgütlü toplum yok, cemaatleşme var!...  
 
Krizden en çok zarar gören ve sayıları 12 milyonu bulan ücretli nüfustan toplusözleşme yapabilen işçi sayısı kaç 
dersiniz? 2001-2007 dönemi yıllık ortalama 400 bin!.. Yani, ücretlilerin ancak yüzde 3’ü bu ekonomik-demokratik
hakkını kullanabiliyor. Peki, greve kaç kişi çıkabilmiş dersiniz? 2002-2008 döneminde yılda ancak 6 bin 500 işçi 
greve çıkabilmiş!..  
 
Düşünebiliyor musunuz? 12 milyon ücretlinin ancak 400 bini toplusözleşmeden yararlanabiliyor ve ancak 6 bin
500 kişi grev hakkını kullanabilmiş.  
 
Peki, ya diğerleri? TİS hakkını kullanamayan yüzde 97’lik ücretli? Üç milyon işçi kaçak çalıştırılıyor, kayıtsız. İki
milyon dolayında memurun grev hakkı yok. 8.5 milyon sigortalı işçinin 2.5 milyonu 10’dan az çalışanı olan küçük
işyerlerinde çalışıyor. 10 ile 49 kişilik işyerlerinde çalışanlar da 2.5 milyon ve bu küçük işyerlerinin kapısından 
sendika sokulmuyor, sendikaların da burada çalışanları örgütlemek gibi bir derdi yok… Hasılı örgütsüz bir işçi 
yığını ve etkisiz, her geçen gün kof bir örgüt oldukları ortaya çıkan sendikalarla “sokak”tan ses çıkmıyor, gerçek 
tepki örgütlenemiyor, sokağa yansımıyor.  
 
***  
 
Bu duruma bir günde gelinmedi elbet. Bir milat olan 12 Eylül askeri darbesinin bu tarihsel hezimette büyük payı 
var, ama Türk-İş’in de büyük vebali var... 12 Eylül darbesinin ne için yapıldığı ilk icraatlerinden bellidir. Grevleri
askıya alma, DİSK’i kapatma. Bu baskının yanında 12 Eylül, en büyük örgüt Türk-İş’i de çok kolay teslim aldı. 
Çalışma Bakanlığı koltuğuna o dönemin Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide’yi oturttu. İşçilerin örgütlenmelerini,
grev hakkını budayan 1982 Anayasası’na ilk destek veren kurumlardan biri, ne yazık ki Türk-İş oldu. Türk-İş, bu 
işbirlikçi tavrı ile işçi sınıfına bir kez daha ihanet ederken o yıllarda örgütlendiği KİT’lerde 654 bin işçi vardı. Türk-
İş sendikaları, 12 Eylül’le pekişen yeni neoliberal saldırının kamu kesimini hedef alacağını ve adım adım Türk-İş’i 
de çökerteceğini göremediler.  
 
1985’te 654 bin olan KİT çalışanlarının sayısı, özelleştirmelerin 1990 sonrası hızlanmasıyla 2000’de 435 bine 
kadar geriledikten sonra en büyük özelleştirmelerin yapıldığı AKP iktidarı döneminde iyice azaltıldı ve bugün 
201 bine kadar düşmüş durumda. Yani 1990’dan bugüne yüzde 69 düşmüş durumda. Özelleştirilen KİT’lerde ise 

Sayfa 634 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Çay üreticisi sadaka değil alınterini istiyor ! / Haber Tarihi : 09.07.2009 12:11:43  
 

yapılan ilk işlerden biri sendikasızlaştırma, “esnek istihdam” uygulamalarıyla emeğin haklarını budamak. Peki, bu 
anti-sendikal saldırılara karşı Türk-İş ne yaptı? Ne yaptığı bugün gelinen yerden belli değil mi?  
 
***  
 
Demokrasinin gerçek kantarı işçi haklarıdır. Birinin, demokratlığını sınamak istiyorsanız, öncelikle grevli,
toplusözleşmeli sendikal hak konusundaki fikrine, daha ötesi pratiğine bakın, bu turnusol kâğıdı size hemen
sonucu verir.  
 
Özel işyerleri, bırakın toplusözleşmeyi, zammı, işten çıkarmayla, açlıkla korkutarak ücretleri indiriyor. Reel
ücretteki düşüşle kalmıyor kayıp; nominal (görünen) ücretler bile geri çekiliyor. DİSK, Hak-İş, bütün bu kıyımlara 
karşı etkili bir mücadele yürütemiyor. Sendika başkanları boş demeçlerle gürlüyor ama yağamıyorlar… Bu
insafsız politikaları, kamu işyerlerinde de AKP hükümeti uyguluyor. Nerede? Sosyal normları yüksek AB’nin 
yolundan kopmak istemeyen Türkiye’de!.. Başbakan’ın azarlarına karşılık verecek bir sınıf tepkisini Türk-İş 
gösterebilecek mi? Çok zor…  
 
İşçiler yoksullaştıkça, çaresizleştikçe cemaatler ellerini ovuşturuyor; sendikayı, demokratik örgütü unut, cemaate
katıl, biat et, karnın doysun… Durum, ne yazık ki budur…  
 
mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler:  , CEMAAT , KRİZ , ÖRGÜT , SOKAK , SUSKUN , TÜRK-İŞ 

Rize’nin Pazar İlçesi’nde çay üreticileri, ÇAYKUR'un birinci sürgün çay paralarını ödememesini ve bir ödeme
takvimi açıklamamasını 6 Temmuz günü protesto etti.  
 
Karadeniz Satılık Değil Platformu tarafından düzenlenen 'Çay paramızı verin' eylemi Pazar’ın Çarşıbaşı 
Mevkkinde başladı. Buradan Hükümet Meydanı’na kadar yürüyen üreticiler tepkilerini ortaya koydu. Yürüryüş 
boyunca slogan atan ve dövizler taşıyan üreticilerin hedefinde AKP hükümeti ve AKP’li Milletvekili Ali 
Bayramoğlu vardı.  
 
Üreticiler adına açıklamayı yapan Yaşar Aydın, hükümetten sadaka değil alınterimizi istiyoruz, "İstediğimiz para,
ne hemşehrimiz Tayyip Erdoğan'ın oğlunun gemi parası ne de eski Maliye Bakanı Unakıtan'ın oğlunun yumurta
fabrikasının parası. Güneşin ve yağmurun altında emek verip biçtiğimiz çayın parasını istiyoruz. Çocuklarımızın
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HÜRRİYET GAZETESİ / Bekir COŞKUN Yazıyor : İşçiler... / Haber Tarihi : 09.07.2009 
11:02:01  

 

eğitim, gençlerimizin düğün, ailemizin ekmek parasını istiyoruz. İkinci sürgün çay alımları başladı hala bizim çay 
parasından ses seda yok" diye konuştu. Aydın, Çay-Kur’un itibarsızlaştılarak özelleştirilmeye çalışıldığına değinen 
Aydın, çay paralarının ödenmemesinde sorumlunun AKP ve AKP’li milletvekili Ali Bayramoğlu olduğunu söyledi. 
 
Çay-Kur Genel Müdürü Ekrem Yücen'in bir an önce açıklama yapmasını beklediklerini söyleyen Yaşar Aydın bu 
haftayı eylem haftası olarak ilan etti. Ardeşen, Arhavi ve Fındıklı’da da eylemler yapacaklarını söyleyen Aydın
ödemeler yapılmadığı takdirde 13 Temmuz Pazartesi günü AKP İl ve İlçe binalarına yürüyeceklerini kaydetti. 
Aydın konuşmasını “Eğer paramızı ödemezlerse sokağa çıkamaz hale gelecekler" diyerek bitirdi.  
  

Kaynak: Ajanspazar sitesi 

 
Etiketler:  AKP , ÇAY , ÇAYKUR , ERDOĞAN , RİZE 

ÖNCE işçileri azarladılar, sonra da yüzde 3 mü, yüzde 3.5 mu zam verdiler. 

Müstahaktır... 

Böyle düzene ayak uyduran, böyle iktidarın eteğine yapışmış, böyle kıvıran sendikacıları olan işçiye çok bile... 

* 

Oysa işçiler herkesten güçlüdür... 

Gördüğünüz tüm bu dünya düzeninin yaratıcısı ve ayakta tutanıdır işçi... 

İşçiyi içinden alıp çıkarttığınız zaman yaşam çöker başımıza. 

(.......) 

Ne var ki kapitalizm, işçiye hak ettiği onuru, saygınlığı, gücü, avantajı, etkinliği, söz hakkını vermez. 

Böylece onları eze eze sömürme olanağına kavuşur. 
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Sermaye ve iktidarlar, en kolayı bunu sendikalar ve kimliksiz sendikacılar aracılığı ile yaparlar. 

Bir bakarsınız ki işçinin emeğini satıvermişler... 

İşte böyle olur: 

Yılın ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 5.5 zam yaparlar ülkenin en büyük işçi örgütünün üyelerine... 
Bu bir lokantada oturup adam gibi yemek yemenin dahi karşılığı-bedeli değildir. 

Kendileri zenginleşirler... 

Çalışmayan çocukları dahi zenginleşir... 

Ama işçi?.. 

Siz hiç çalışarak değil zenginleşen, insan gibi yaşayan işçi gördünüz mü?.. 

* 

Dahası işçiler rejimin teminatıdır. 

Demokrasinin, hukukun, çağdaşlığın... 

Cumhuriyetin... 

Devrimlerin... 

İyi ama; Türkiye’nin başına çorap örülürken... Dinciler devrimleri söküp söküp atarken... 90 yıllık kazanımlar yok 
edilirken... Bu güzel ülke Arabistan’a dönerken... Yobaz toplumu ortaçağa sürüklerken... Kendi hakkını bile
alamayan işçinin ne yararı olabilir ülkesine... 

(........) 

Sonuçta kıvıran sendikacılar önde... 

İşçiler arkalarında... 

Zam?.. 

Yüzde 3 mü?.. 

3.5 mu?.. 

Müstahaktır... 

  

 
Etiketler:  CUMHURİYET , DEVRİM , HAK , İŞÇİ , KAPİTALİZM , ZAM 
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İstihdam Büroları ve Geçici İş İlişkisi / Haber Tarihi : 09.07.2009 10:46:45  
 

4857 sayılı İş Kanunu’na, 26.06.2009 tarih ve 5920 sayılı Yasa ile -7. maddeden sonra gelmek üzere- bir madde 
(madde 7/A) eklenerek, özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulabilmesine olanak tanınmıştır. 

Maddenin gerekçesinde, böyle bir düzenleme ile Türkiye’de yıllardır danışmanlık hizmetleri adı altında geçici iş 
ilişkisi sözleşmesi düzenleyen kuruluşların yasadışı uygulamalarına son verileceği belirtilmiştir. Bunun yanında, 
söz konusu yasayla, kayıt dışı istihdamın önlenmesinin ve bu sektörde çalışanların sosyal güvence altına 
alınabilmelerinin amaçlandığı da ifade edilmiştir. 

Avrupa Birliği’nin ödünç çalışmaya ilişkin 2008/104 sayılı yönergesi çerçevesinde hazırlandığı, ancak önemli 
eksiklikler içerdiği söylenebilir.Normalde amaç işçi-işveren ilişkilerine katkı sağlamak veya istihdamı arttırmak 
olması gerekirken, gerekçede öngörülen asıl hususun geçici iş ilişkisi sözleşmesi düzenleyen kuruluşların 
“yasadışı uygulamalarına” yasal zemin kazandırmak olduğu anlaşılmaktadır. Bunu yadırgamamak mümkün 
değildir. 

Kayıt dışı istihdamı önlemek 

Gerekçede ayrıca, getirilen bu düzenleme ile kayıt dışı istihdamın önleneceği de ifade edilmektedir. Bu görüş 
yerinde değildir; çünkü Türkiye’deki uygulama Avrupa’da görülenden oldukça farklıdır. Gerçekten de, 
ülkemizdeki özel istihdam büroları, diğer şirketlerin geçici eleman taleplerini karşılamak üzere kendi 
bünyelerinde eleman bulunduran kuruluşlar olarak faaliyet göstermemektedirler. Tam tersine, bir şirket (işveren) 
ihtiyaç duyduğu bir iş için elemanlarla kendisi görüşmelerde bulunmakta; bunlardan anlaşmaya vardığı birini 
veya birkaçını sözleşme yapmak üzere belli bir özel istihdam bürosuna yollamaktadır. Eleman iş sözleşmesini bu 
özel büro ile yaptıktan sonra dönüp daha önce anlaştığı şirkette (işyerinde) çalışmaya başlamaktadır. 

Böylelikle şirket (işveren), kendi çalıştırdığı işçilere göre çok daha az mali ve sosyal haklara sahip olan bu 
elemanlara işlerini gördürme olanağına kavuşmaktadır. Özel istihdam bürosu ile iş sözleşmesi yapan bu 
elemanlar çok farklı işyerlerinde çalıştıkları için, bunları örgütleme olanağı da söz konusu olmamaktadır. 
Sonuçta, bu elemanlar bir alt işveren işçisinin haklarından dahi yoksun bir biçimde çalışmak zorunda 
kalmaktadırlar. 

Ayrıca vurgulamak gerekir ki, bu tür bir ilişki çerçevesinde iş görenlerin iş güvenceleri de yoktur. Şirket (işveren), 
işverenin her istediğini yerine getirmeyen veya belli bir konuda hak arama çabası içine giren bir işçinin geri 
alınmasını özel istihdam bürosundan istemekte; büro o elemanı derhal geri çekmekte; işçi ise kendisine başka 
bir iş bulunacağı ümidi ile beklemektedir. 
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Öte yandan, bu tür bir ilişki çerçevesine çalışan işçilerin uygulamada ihbar ve kıdem tazminatları ile izin 
haklarından yararlanamayacaklarını söylemek de yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. 

Sonuçta, bu hükmün -Türkiye koşulları ve uygulama gözlemleri dikkate alındığında- sendikasızlaştırmanın, 
dolayısıyla ucuz işçiliğin yolunu daha da açacağı açıktır. Hiç kuşku yoktur ki, bu olanaktan yararlanmak isteyecek 
bazı işverenler, belirli bölümlerde yeniden işçi çıkarma yoluna gidecek; dışarıdan temin edecekleri bu tür 
elemanlarla çalışmayı menfaatlarına daha uygun bulacaklardır. Ayrıca, iş ilişkisinin geçici olması öngörülmüş olsa 
da, bu ilişki uygulamada süreklilik kazanacaktır. İş, aynı işçi ile olmasa bile, farklı kişiler tarafından görülecektir. 

Açıkçası, yeni düzenlemenin Türk çalışma yaşamına “taşeron işçileri sorunu” yanında bir de “geçici işçi 
sorununu” ekleyeceğinden haklı olarak endişe edilebilir. 

Avrupa Birliği’nin söz konusu yönergesi uzun tartışmalar sonunda 19 Kasım 2008’de oyçokluğu ile kabul 
edilmiştir. Yönergenin 2. maddesinde, amacın, ödünç iş ilişkisi çerçevesinde çalışan işçilerin korunmalarının ve 
özellikle kendilerine ücret ve diğer çalışma koşulları bakımından “eşit davranılması”nın sağlanması olduğu 
ifade edilmiştir. Dolayısıyla, bu yönerge ile getirilen en temel güvence, normal iş ilişkisine dayanarak çalışan 
işçiler ile ödünç iş ilişkisi kapsamında çalışanlar arasında herhangi bir farklı işlem yapılamayacağıdır. 

İş Kanunu’na eklenen 7/A maddesinde benzer düzeyde bir korumanın varlığından bahsetmek mümkün olmadığı 
gibi, eşitlik ilkesine veya eşit işlem görme hakkına değinilmiş dahi değildir. 

AB hükümleri dikkate alınmamış 

Yine tasarıda ve bu konudaki AB yönergesinde, özel istihdam bürosunun işçiye çalışabileceği bir iş bulmaması 
durumunda veya bu işçilerin geçici işverenle olan ilişkisinin sona ermesi halinde -yeni bir geçici iş ilişkisi 
kurulana kadar- işçiye belli bir ücret ödenmesi öngörülmüştür. Ancak yeni düzenlemede, özel istihdam 
bürosunun işçiyi herhangi bir işyerinde istihdam edememesi halinde, ücret güvencesinin sağlanması sadece 
geçici işyerinde grev ve lokavt olması durumuna özgülenmiştir. Dolayısıyla işçinin çalışmadığı diğer durumlarda 
ücret alması mümkün olmayacaktır. 

Yeni 7/A maddesinde, geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçi sayısının işyerinde çalıştırılan işçi 
sayısının dörtte birini geçemeyeceği öngörülmüştür. Böyle bir sınırlama yerinde olmakla birlikte, “dörtte bir” 
ölçüsü oldukça aşırıdır. 

Yönergenin 6. maddesinin 1. fıkrasında geçici işyerinde, kalıcı bir işe geçme konusunda fırsat doğması halinde, 
geçici işçilerin geçici işveren tarafından bilgilendirilmesi öngörülmüştür. Buna ilişkin bir düzenlemeye 7/A 
maddesinde rastlanılmamıştır. 

Getirilmek istenen düzenleme toplu iş hukuku bakımından da ciddi sorunlar yaratacak niteliktedir. Gerçekten de,
sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi yapma konusunda belirsizlikler mevcuttur. Ödünç iş ilişkisiyle çalışanların 
hangi işkolundaki sendikaya üye olacakları, işyerindeki işçi sayısına dahil edilip edilemeycekleri (maddede 
sadece İş K. m. 30’daki duruma atıf vardır), toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin belirlenmesinde dikkate alınıp 
alınmayacakları, geçici işyerindeki toplu iş sözleşmesinden yararlanıp yararlanamayacakları gibi hususlar ileride 
önemli sorunların çıkmasına yol açacaktır. 

Ama, asıl sorun bu hükmün sendikal örgütlenmeyi ciddi bir biçimde zaafa uğratacak olmasıdır; belki de gerçekte 
amaçlanan budur (Hükümet esasen bu tutumunu, BASİSEN’in toplu iş sözleşmesinin işkolundaki bazı bankalara 
teşmili kararını, çok kısa bir süre sonra yürürlükten kaldırmakla ortaya koymuştur). 

Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi Prof. Dr. Savaş TAŞKENT İTÜ İşletme Fakültesi 
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SALİM USLU, KENDİSİNİ DARI AMBARINDA GÖRMÜŞ! / Haber Tarihi : 08.07.2009 
16:24:07  

 

Etiketler belirtilmedi. 

  

Hak-iş Başkanı Salim Uslu, TÜRK-İŞ’e bağlı işçi sendikalarının kamu toplu iş sözleşmelerindeki uyuşmazlık 
nedeniyle gerçekleştirdiği iş bırakma eylemine, ÇAYKUR ve ET VE BALIK KURUMU işçileriyle destek olacağı 
vaadinde bulunmuş. 
  
            EY Uslu! Sen kimin adına, kime, ne vaat ediyorsun? 
  
            ÇAYKUR ve ET VE BALIK KURUMU’nda yetkili olmadığına göre, bu işletmelerin çalışanlarının sözcülüğünü 
sana kim verdi? 
  
            Salim Uslu, yine dostlar alışverişte görsün kurnazlığı peşinde olduğunu saklasa da nafile. Eyleme çıkan 
işçilerin hepsi zaten gerçeği biliyor. 
  
            Emek cephesi bu kadar tepkiliyken, geride kalmamak telaşıyla ortalığa çıksa da biz biliyoruz ki yine 
yalanlar peşinde. 
  
            İddia ediyoruz, ÇAYKUR’da, Et ve Balık Kurumu’nda 10 kişiyle bile iş bırakma eylemi yapmadı. Aksini 
kanıtlasın hemen özür dilemeye hazırız. 
  
            Ama bilinsin ki; canını dişine takmış emekçilerin, artık en azından sahte emekçileri sırtında taşımaya hiç 
niyeti yok. 
  
            Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ YENİDEN 
GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR! / Haber Tarihi : 08.07.2009 11:29:07  

 

  

BU HALİYLE TAPDK KUŞKU, SEKTÖR DE RİSK ALTINDADIR! 
  
  
            Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 20 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı 
tebliğiyle, alkollü içki reklamlarıyla ilgili yeni ilke ve esaslar belirlemiş bulunmaktadır. 
  
            20 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen yeni düzenlemeler, ilan edildiği günden itibaren 
büyük tartışmalara neden olmuş ve alkollü içki üreticisi sektörü büyük bir rahatsızlık içine sokmuştur. 
  
            Gerçekten de, Kurum tarafından yürürlükteki tebliğe ek olarak getirilen düzenlemelerin, her hangi bir 
(idari)düzenleyici kuralda bulunması gereken netlik, anlaşılabilirlik ve herşeyden önemlisi objektiflik niteliklerini 
taşımadığı görülmektedir. 
  
            Uygulayıcıların algı ve değerler sistemine göre çok farklı ve daha da kötüsü yasaklamacı bir anlayışa 
dönüşebilecek bir dilde kaleme alınmış tebliğ hükümleri, bireysel hak ve özgürlüklere bir müdahale alanı mı 
açılıyor kaygısı uyandırmaktadır. 
  
            O nedenle de mevcut düzenleme şekli itibarıyla maksadını aştığını düşündüğümüz ve doğrudan tüketimi 
engelleyen yasaklayıcı uygulamalara açık kapı bırakan bu tebliğ hükümlerinden, alkollü içki üreticisi firmaların 
endişe duymalarını son derece haklı görüyor ve dahası kaygılarını paylaşıyoruz. 
  
            TAPDK, yarattığı bu kuşku ortamını gidermek ve sektörü de belirsizlik riskinden kurtarmak zorundadır. 
  
            Sendikamız, ülkenin en önde gelen alkollü içki üreticisi firma çalışanlarının temsilcisi olarak bu konuda 
üzerine sorumluluk düştüğü inancıyla, ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunacağını beyan ederken, 
TAPDK’unu da, yayımladığı tebliği yeniden gözden geçirerek, düzeltmeye davet etmektedir. 
  
            Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
    

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Kişi başına meyve suyu tüketimi 11 litreye ulaştı / Haber Tarihi : 08.07.2009 
15:15:05  

 

Meyve suyu ve nektarı tüketimi dünya çapında artıyor ve bu artışın sürmesi öngörülüyor. Avrupa Birliği'nde 
kişi başına ortalama meyve suyu ve nektarı tüketimi 23 litre iken, Almanya gibi bazı ülkelerde bu rakam 40 
litreye kadar çıkıyor. Türkiye'deki tüketimin ise henüz AB ülkelerinin oldukça altında olmasına karşın, 
büyüme trendinde olduğunu söyleyen Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı Alaaddin Güç, 
Türkiye'deki tüketimin 2007 yılında ilk defa 10 litre barajını aştığını, geçtiğimiz sene ise 11 litre civarına 
yükseldiğini kaydetti. Güç, "İstatistiklerin işaret ettiği gibi Türkiye'deki tüketim henüz AB ülkelerinin oldukça 
altında olsa da, Türk meyve suyu sektöründeki büyüme rakamları bu ülkelerdekinin oldukça üzerinde. 
Meyve suyu ve nektarı tüketimi, yurtdışında olduğu gibi tüketicilerdeki sağlıklı beslenme bilincindeki gelişim 
ile paralel olarak artıyor. Bu nedenle, alınması gereken uzun bir mesafe olsa da, sektördeki oyuncuların 
kaliteli ve yaratıcı üretimleri ile tüketicilerin yaşam kalitesini artırmak için girdikleri yolların kesişeceği ve 
Avrupa ülkeleriyle arasındaki farkı beklenenden kısa bir sürede kapatacağı düşünülüyor" dedi. 
  
Toplam tüketim 780 milyon litre 
Sektörde tüketime hazır ürün ve ara mamul hazırlayan üreticiler olmak üzere faaliyet gösteren 35 firmanın 
yıllık cirosunun yaklaşık 1 milyar TL civarında olduğu bilgisini veren Güç, 2008 yılında toplam meyve suyu, 
nektarı, meyveli ve aromalı içecek tüketiminin yaklaşık 780 milyon litreye ulaştığını bildirdi. Tüketimin 
yaklaşık yüzde 66'sını meyve nektarlarının oluşturduğuna işaret eden Güç, "Meyve suyu ve meyve nektarı 
kategorileri arasındaki tüketim dağılımına bakıldığında, Batı Avrupa ülkelerinde tüketimin yüzde 70'inin 
meyve suyu, yüzde 30'unun ise meyve nektarı olduğu göze çarpıyor. Türkiye'deki tüketiciler sektörün tüm 
ürünleri arasındaki tercihlerini yüzde 66'lık bir oran ile nektarlardan yana kullanıyor. Buna karşılık tüketimde 
yüzde 100 meyve suyunun payı henüz yüzde 7'den yüzde 9 oranına yükseldi" şeklinde konuştu. 
  
En çok şeftali tüketiliyor 
Meyve nektarı kategorisnde en çok tercih edilen ürünün yüzde 36,7 ile şeftali olduğunu aktaran Güç, bunu 
sırasıyla vişne (yüzde 23,5) ve kayısının izlediğini kaydetti. Son dönemde en hızlı büyüyen yüzde yüzde 
meyve sularının tüketimdeki payının sie yaklaşık yüzde 9 civarıdna olduğunu ifade eden Güç, "Tüketicilerin 
yüzde 100 meyve suları arasında en çok sevdikleri tatlarda ilk iki sırayı yüzde 30'luk payla elma ve yüzde 
25'lik payla karışıklar alıyor. Sağlık trendinin etkisiyle son yıllarda dünya çapında adından çokça bahsettiren 
nar ise yüzde 9'luk payı ile üçüncü sıradaki portakalın (yüzde 16) ardından geliyor. Narı, üzüm ve domates 
izliyor. Meyveli içeceklerde ise ilk üç sırayı şeftali, vişne ve karışıklar oluştururken, aromalı içeceklerde 
tüketici tercihleri nektarlarda olduğu gibi sırasıyla şeftali, vişne ve kayısıdan yana" bilgisini verdi. 
  
150'den fazla ülkeye ihracat 

Sayfa 642 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Türkiye'de meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren 35 firmanın 1502den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştirdiklerini bildiren Güç, üretilen toplam meyve suyunun yüzde 30'unun ihraç edildiğini kaydetti. 
1970'de 6 bin ton gibi sembolik bir rakam ile başlayan meyve suyu ihracatının, 2008 yılında hacimsel olarak 
66 bin ton ve değer olarak da 131 milyon dolara kadar yükseldiği bilgisini veren Güç, 2008 yılında diğer 
meyve/sebze suları kategorisinin Türkiye'nin en önemli ihraç kalemi olan elma suyu/konsantrelerini geride 
bırakarak ilk sıraya yerleştiğini aktardı.  
Vişne, şeftali, kayısı ve sebze suları gibi ürünlerin bulunduğu bu grubun payı değersel olarak toplamın 
yüzde 53'ünü oluşturduğunu bildiren Güç, "Yıllardır ihracatta en önemli yeri tutan elma suyunun toplam 
ihracattaki payı ise 2008 yılında değer olarak yüzde 34'e geriledi. İhracatta üçüncü sırayı ise karışık 
meyve/sebze suları alıyor. Türkiye'nin meyve suyu/konsantresi ihracatında en önemli pazar Almanya. İhraç 
edilen ürünlerin hacimsel olarak yüzde 15'i Almanya'ya gidiyor. Değer olarak payı ise yüzde 19,6. Almanya'yı 
yüzde 13 ile Hollanda, yüzde 7 ile İngiltere ve yüzde 6,8 ile Amerika izliyor. Diğer önemli pazarlar ise 
Japonya, Fransa, İtalya, Güney Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 
Kazakistan olarak ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'nin de ambalajlama 
ve nakliye aşamasındaki avantajları nedeniyle meyve sularını genelde konsantre olarak ihraç ettiğini belirten 
Güç, ulusal markaların, dış pazar raflarındaki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırdığını belirtti.  
  
Sektör 600 bin kişiye istihdam sağlıyor 
Meyve suyu sektörünün ttoplam 600 bin kişiye istihdam sağladığını dile getiren Güç, "Şu anda bir ekonomik 
krizle karşı karşıya olunmasına rağmen, her ne kadar ihracatımızda bu yıl yüzde 20 bir azalma olacağını 
öngörsek de büyüme hedefimizin, 2009 için koymuş olduğumuz yüzde beş rakamının da üzerine çıkarak yılı 
yüzde 8 büyümeyle kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Bu konuda sektör olarak elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz. Krizi bahane ederek hiçbir üretici firmamızın işçi çıkarmaması bu inancımızın en büyük 
göstergesidir" şeklinde konuştu. 
  

  
Meyve üretimi sanayicinin ihtiyacına cevap vermiyor 
Türkiye'nin sahip olduğu ekolojik özellikler, elverişli dikim alanları ve yüksek işgücü sayesinde meyve 
üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alması gereken bir ülke olmasına rağmen, bu 
potansiyelini tam olarak henüz hayata geçiremediğini vurgulayalan Güç, sürdürülebilir ve siyasi etkilerden 
korunmuş temel tarım politikalarının hala oluşturulmamasından yakındı. Tarımsal üretimde sadece taze 
sofralık ihtiyacının esas alındığını ve ‘sanayiye uygun meyve ve sebze' türleri için üretimin olmadığını dile 
getiren Güç, meyve üretiminin de artık sanayicinin ihtiyacına cevap veremez duruma geldiğinden bahsetti. 
Güç, sektörde yaşanan sorunlardan bahsederek şunları kaydetti: "Sektör, ana hammaddesi olan meyveye 
bağımlı olduğu için tüm tedariklemesini sezonluk olarak yılda bir defada tamamlamak zorunda. Bu 
zorunluluk kredi kullanmayı gerekli kılıyor. Yılın geri kalan süresi boyunca satışlar gerçekleştikçe krediler geri
ödeniyor. Ancak kriz dolayısıyla, kredi alımı da zorlaştı ve gerek iç piyasada gerekse dış piyasada talep 
daralması gerçekleşti. Bu daralmanın iki sarsıcı sonucu, meyve suyu sektörünü bazı finansal sorunlarla karşı 
karşıya bıraktı. Hammaddeler yeterince tüketilemediği için stok olarak elde kaldı ve bununla ilgili kredi geri 
ödemesinde büyük güçlükler yaşanmasına neden oldu. Satılmış olan ürünler ise tahsilat zorlukları nedeniyle 
nakde dönüşemeyince üretici firmalar ikili bir kıskaç arasında kaldı. Bu nedenle MEYED olarak, kredilerin 
yeniden yapılandırılması ve/veya yeni ilave kredilerin yaratılması için bankacılık sisteminin ihtiyaçlarının ön 
plana alması gerektiği ve bu konuda önceliğin reel ekonomiye verilmesinde tereddüt edilmemesi 
gerektiğine inanıyoruz." 
  
  
MEYED meyve suyu kavramını tanıtıyor 
Türk meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren 35 üretici firma ve destekleyici, tedarikçi önemli firmalar ile 
birlikte 42 üyesi bulunan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) çatısı altında temel ortak hedef, bir sektör 
birliği olarak hareket etmek ve sektörün sorunlarına bu yolla çözüm bulmak. MEYED, meyve suyu kavramını 
tanıtmak, sektör içi işbirliğini geliştirmek, üretici firmalar arasındaki bilgi değişimini hızlandırmak, konu ile 
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ilgili araştırmaları desteklemek, kamuoyunu meyve suyu bileşimi, teknolojisi, kalitesi ve besin değeri 
konusunda bilinçlendirmek ve ilgili dernek ve kuruluşları meyve suyu ve tanıtımı konusunda bilgilendirmek 
amacıyla 1993 yılında kuruldu. MEYED aynı zamanda, ilgili uluslararası kuruluşlara (IFU-Uluslararası Meyve 
Suyu Üreticileri Federasyonu, AIJN-Avrupa Meyve Suları Birliği gibi) sektör adına üye olarak ve ulusal gıda 
dernekleri ile ortak çalışmalar yaparak, yurtdışı pazarlarındaki gelişmeleri takip ediyor. MEYED, bünyesindeki 
üye firmalara doğru bilgi akışı sağlamak adına farklı çalışma grupları altında çalışmalarını sürdürüyor. Meyve 
üreticileri ile ilişkiler konusunda aktif çalışan Tarım Çalışma Grubu, düzenli olarak raporlama yapıyor. 
Bürokratik İşler Çalışma Grubu ise, yasal düzenlemeler konusunda yol gösterici çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Böylece tüm MEYED üyelerinin bilgi ve yasal düzenleme ihtiyaçları, bir çatı altında regüle edilmiş oluyor. 
Meyve suyu bileşimi, teknolojisi, kalitesi ve besin değerine ilişkin araştırmalarını destekleyen dernek, dünya 
meyve suyu endüstrisini de düzenli olarak takip ediyor. Ayrıca İletişim Çalışma Grubu ile de derneğin sadece 
üyeler ile değil, sektör ve tüketici ile doğru bilgi akışını sağlamak için hizmet veriliyor.  
  
  
Rakamlarla meyve suyu sektörü 
*Sektörde tüketime hazır ürün ve ara mamul hazırlayan üreticiler olmak üzere faaliyet gösteren 35 firmanın 
yıllık cirosu ise yaklaşık 1 milyar TL civarında.  
  
*Türkiye'de kişi başına tüketim 2007 yılında ilk defa 10 litre barajını aştı. 2008 yılına bakıldığında ise bu 
rakamın 11 litre civarına yükseldiği görülüyor. Avrupa Birliği'nde bu sayı 23 litre iken, dünyada meyve suyu 
tüketiminde 3. sırada yer alan Almanya'nın kişi başına tüketimi 39 litreyi buluyor. 
  
*2008 yılında toplam meyve suyu, nektarı, meyveli ve aromalı içecek tüketimi yaklaşık 780 milyon litreye 
ulaştı. Tüketimin ise yaklaşık yüzde 66'sını meyve nektarları oluşturdu. Meyve nektarı kategorisinde en çok 
tercih edilen ilk üç ürün sırası ile şeftali (%36.7), vişne (%23.5) ve kayısı (%16.0). Bunları karışık ve portakal 
izliyor.  
  
*Son dönemlerin en hızlı büyüyen kategorisi yüzde 100 meyve sularının tüketim payı ise yaklaşık yüzde 9 
civarında. Türkiye'de yüzde 100 meyve suyu tüketimi, 2000-2007 yılları arasında 30 kat arttı. Tüketicilerin 
yüzde 100 meyve suları arasında en çok sevdikleri tatlarda ilk iki sırayı yüzde 30'luk payla elma ve yüzde 
25'lik payla karışıklar alıyor. Sağlık trendinin etkisiyle son yıllarda dünya çapında adından çokça bahsettiren 
nar ise yüzde 9'luk payı ile 3. sıradaki portakalın (% 16) ardından geliyor. Narı, üzüm ve domates izliyor. 
Meyveli içeceklerde ise ilk 3 sırayı şeftali, vişne ve karışıklar oluştururken, aromalı içeceklerde tüketici 
tercihleri nektarlarda olduğu gibi sırasıyla şeftali, vişne ve kayısıdan yana.  
  
*Türkiye'de 2000-2007 döneminde sektörün işlediği meyve miktarı yüzde 70 arttı. Sektörün en çok işlediği 
meyvelerde ise ilk sırayı elma (% 48.4) alıyor. Bunu sırasıyla şeftali (% 12.2), vişne (% 9.8), nar (% 7.8), 
portakal (% 7.2) ve kayısı (% 5.2) izliyor. 
  
*Türkiye'deki arazilerin yüzde 5'ini meyve, yüzde 2'sini sebze ekim alanları oluşturuyor. 
  
*Dünya çapında meyve üretim rakamlarına bakıldığında Türkiye kayısıda 1'inci, vişnede 2'nci, elmada 
üçüncü, şeftali ve üzümde 6'ncı sırada yer alıyor. 
  
*Türkiye'nin meyve suyu/konsantresi ihracatında en önemli pazar Almanya. İhraç edilen ürünlerin hacimsel 
olarak yüzde 20'si, değer olarak yüzde 27'si Almanya'ya gidiyor. Almanya'yı, yüzde 24 ile Hollanda ve yüzde 
8 ile ABD izliyor. Diğer önemli pazarlar ise sırasıyla İtalya, İngiltere, Japonya, Avusturya, İsrail, Kuzey Kıbrıs 
T.C. ve İspanya. Bugün, sayıları 35'i bulan meyve suyu sektörü oyuncuları yaklaşık 150 ülkeye ihracat 
yapıyor.  
  
*Türkiye'deki tüm meyve suyu ve benzeri içeceklerin tüketimi göz önüne alındığında, yüzde 46'sının 
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Marmara, yüzde 17'sinin İç Anadolu, yüzde 16'sının Ege ve yüzde 12'sinin Akdeniz'de tüketildiği görülüyor. 
Kaynak: Referans Gazetesi 
 
Etiketler belirtilmedi. 

2009 YILI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ  
ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜ  ( 07.07.2009)  
 
Yürürlük başlangıç tarihleri 2009 yılı içinde olan Kamu Kesimi Toplu İş  
Sözleşmelerinin (TÜRK-İŞ Konfederasyonuna üye sendikaların örgütlü bulunduğu  
ve   yetki   aldığı   işyerlerine   ilişkin   olarak)   aşağıdaki   esaslar   dahilinde  
sonuçlandırılmaları  kabul  edilmiş  ve  işbu  protokol  düzenlenerek  imza  altına  
alınmıştır.  
 
1- İYİLEŞTİRME  
Toplu  iş  sözleşmesinin  yürürlük  başlangıç  tarihinde  aylık  brüt  çıplak  
ücretleri  1.100,00  (Binyüzlira) TL'nin  (Günlük ücret sisteminde  36,67 TL/Gün,  
saatlik ücret sisteminde 4,89 TL/Saat) altında olan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, 
  
1.100,00 (Binyüzlira)  TL'sını  geçmemek  kaydıyla 
sisteminde 2,00  TL/Gün,  saatlik  ücret  sisteminde 
yapılacaktır. 
 
2- ÜCRET ZAMLARI: 
a) Birinci Yıl Birinci Altı ay Zammı: 
  
60  TL/Ay (Günlük  ücret 
0,27  TL/Saat)  iyileştirme  
  
İşçilerin (1.) fıkradaki iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki
(aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine yürürlük başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci altı 
ay için %3 (Yüzdeüç) oranında zam yapılacaktır.  
b) Birinci Yıl İkinci Altı ay Zammı:  

İşçilerin   birinci   altı   ayın   son   günündeki   brüt   çıplak   ücretlerine  
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(aylık/günlük/saatlik)   ikinci   altı   ayın   başından   geçerli   olmak   üzere %5,5  
(Yüzdebeşbuçuk) oranında zam yapılacaktır.  
 
c) İkinci VıI Birinci Altı Ay Zammı:  
İşçilerin    toplu    iş    sözleşmesinin    birinci    yılının    son    günündeki  
(aylık/günlük/saatlik)  brüt  çıplak  ücretlerine  ikinci  yıl  birinci  altı  ayının  birinci  
gününden geçerli olmak üzere %2,5 (Yüzdeikibuçuk) oranında zam yıpılacaktır. 

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun  2003=100 Temel  
Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2010 indeks sayısının, Aralık 2009  
indeks sayısına göre değişim oranının %2,5'i (Yüzdeikibuçuk) aşması halinde aşan  
kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. (Bu  
örnek;  yürürlük  başlangıcı 01.01.2009  tarihi  olan  toplu  iş  sözleşmeleri  için  
yapılmıştır. İkinci yılın birinci altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranı; her toplu iş sözleşmesinin yürürlük
başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 
'nun 2003= 100 Temel Yıllı  Türkiye  Geneli  İndeks  sayısındaki  altı  aylık  değişim  oranına  göre
belirlenecektir.)  
 
d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:  
İşçilerin  toplu  iş  sözleşmesinin  ikinci  yılının  birinci  altı  ayının  son  
günündeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, ikinci yıl ikinci altı ayının  
birinci  gününden  geçerli  olmak  üzere %2,5 (Yüzdeikibuçuk)  oranında  zam  
yapılacaktır.  
Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun  2003=100 Temel  
Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2010 indeks sayısının, Haziran 2010  
indeks sayısına göre değişim oranının %2,5'i (Yüzdeikibuçuk) aşması halinde aşan  
kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın  
birinci  gününden  geçerli  olmak  üzere  ilave  edilecektir. (Bu  örnek;  yürürlük  
başlangıcı 01.01.2009 tarihi olan toplu iş sözleşmeleri için yapılmıştır. İkinci yılın  
ikinci  altı  ayında  gerçekleşecek  enflasyon  oranı;  her  toplu  iş  sözleşmesinin  
yürürlük başlangıç tarihi dikkate alınmak suretiyle iş bu örneğe uygun biçimde  
T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun  2003=100 Temel Yıllı Türkiye Geneli İndeks sayısındaki altı aylık 
değişim oranına göre belirlenecektir.)  
NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin madde metni esas alınarak düzenlenecektir.  
 
3- ÜCRETE BAĞLI ÖDEMELER - ORANSAL ÖDEMELER:  
Toplu iş sözleşmelerindeki ücrete bağlı olan  (ikramiye vb.) ödemeler ile ücretin % 'si (ücretin yüzdesi) ile ifade
edilen ya da ücret artışına bağlı olarak artan ödemelerde herhangi bir artış yapılmayacaktır. 

4-MAKTU ÖDEMELER :  
Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler  (ücrete bağlı olmayan ödemeler, sosyal yardım, doğum, 
evlenme yardımları, yemek yardımı, prim ve tazminat  gibi)  toplu  iş  sözleşmelerinin  ücret  zamları  oranında  
ve  ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir.  
 
5.  Yetki   ihtilafı   nedeniyle   toplu   iş   sözleşmesi   görüşmelerine  
başlanamayan işyerlerinde çalışan işçilere de Maliye Bakanlığı 'nın daha önceki  
yıllarda verdiği görüş doğrultusunda; bu protokol hükümlerine göre uygulama  
yapılır. 

6.  5620  sayılı  kanun  kapsamında  daimi  kadroya  geçirilen  işçilerden  
imtihana  girip  de  kazananlardan  kadro  ve  derecelerinde  değişikliğe  hak  
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İstihdam bürolarıyla işçi simsarlığı yapılacak / Haber Tarihi : 08.07.2009 14:14:22  
 

kazananlara,  atandıkları  derecenin  ücretlerinin  verilmesi  hususunda  toplu  iş sözleşmelerinde gerekli
düzenlemeler yapılır. 

7. GEÇİCİ MADDE ( ... ) FARKLARIN ÖDENME ZAMANI:  
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret  ve  diğer  tüm  ödemelere  ilişkin  
farklar  kurumların  bütçe  imkanları  göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.  
  

 
Etiketler:  KAMU , TOPLU İŞ SÖZLEŞME , TÜRK-İŞ , ZAM 

Tek Gıda-İş, Özel İstihdam Bürolarıyla ilgili düzenlemeyi “İşçi simsarlığı yasası” diye yorumladı. Hükümetin, 
yükselen toplumsal rahatsızlığı, işçileri baskı altına alarak kapatmaya çalıştığını belirten sendika, tüm emekçileri 
ve emek örgütlerini güç birliği yapmaya çağırdı.  
Tek Gıda-İş tarafından dün yapılan açıklamada, hükümetin, emeği ve emek örgütlerini yok saydığını son 
dönemdeki uygulamalarıyla gösterdiği ifade edildi. Hükümetin, 3 yabancı bankaya sözünü dinletemeyerek 
“Teşmil” kararını yürürlülükten kaldırırken, bunun yerine işçilerin haklarını feda etmeye giriştiği belirtilen 
açıklamada; “işsizliğe çare” diye sunulan Özel İstihdam Büroları ile ilgili düzenleme ise “İşçi simsarlığı yasası” 
denilerek eleştirildi.  
SENDİKALAR BASKI ALTINDA 
Açıklamada, “Bu yasa, AKP Hükümeti’nin, emekçiler, demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler konusunda yıllardır 
uyguladığı zihin karartmasının perdesini nihayet yırtmıştır. Gerçek ortadadır: Bu hükümetin görevi, emeğin 
ucuzlatılması ve köleleştirilmesi üzerinden egemenliğini sürdürmek isteyen kesime hizmet etmektir. Bu yasa tam 
da bu amaçla çıkartılmıştır” denildi.  
Yasa ile sendikal örgütlenmenin engellendiği belirtilen açıklamada, sendikal örgütlerin, daha fazla baskı altına 
alınarak sadece iktidarın kontrolünde bir yapıya dönüştürülmek istendiği vurgulandı. Yasa ile asgari ücret, temel 
haklar ve sosyal güvenlik gibi koruyucu düzenlemelerin içinin boşaltıldığına dikkat çekilen açıklamada, 
hükümetin kamu toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili tutumu da eleştirildi.  
GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI 
Açıklamada, “Tek Gıda-İş olarak tüm emekçileri ve emek örgütlerini demokrasiye ve haklarımıza sahip çıkmak, 
baskı altına almak isteyen zihniyete karşı ortak kararlılık ve duruş içinde mücadele etmek için güç birliğine davet 
ediyoruz” denildi.  
KURALSIZ ARTACAK 
Harb-İş Sendikası da İş Kanunu’nda Özel İstihdam Bürolarıyla ilgili yapılan düzenlemenin, esnek çalışma ve 
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kuralsızlığı arttıracağına dikkat çekti. Harb-İş Merkez Yönetim Kurulu, yazılı bir açıklama yaparak, Hükümetin 
“İstihdamı artırma ve ekonomik krizle mücadele” adı altında gündeme getirdiği düzenlemeyle geçici iş ilişkisinin 
tam da işverenlerin istediği gibi özel istihdam büroları aracılığı ile mesleki düzeyde tanımlandığı vurgulandı. 
Ayrıca açıklamada, işverenlere çalıştırdıkları ek işçilerin sigorta primlerinin 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanması ve işsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların ödenek almak için kalan süreleri 
boyunca primlerinin fondan karşılanması gibi olanaklar tanındığına dikkat çekildi.  
Özel İstihdam Büroları aracılığıyla işçi kiralanmasının esnek çalışmanın önemli bir unsuru olarak yasada yer alan 
geçici iş ilişkisini daha da esnekleştireceği belirtilen açıklamada, “Yasa, işçinin, hangi işverenle, ne tür bir işte, 
nasıl koşullarda ve ne kadar süre ile çalışacağını tümü ile belirsizleştirmekte ve esneklik üstüne esneklik 
getirmektedir” denildi.  
Açıklamada, özel istihdam bürolarının istihdam edeceği işçilerle yapacakları belirli süreli iş sözleşmelerinin, 
“Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmesi” niteliğinde olacağı belirtilerek, böylelikle geçici çalışmanın 
kalıcılaştırılacağı kaydedildi.  
Getirilen düzenleme ile İşsizlik Sigortası Fonu’nun da işverenlerin kullanımına açıldığı vurgulanan açıklamada, 
şunlar ifade edildi:  
“Ülkemizde esnek çalışmayı yaygınlaştırıp işverenlere bir dizi teşvik sağlayarak istihdamın artırılmadığı, aksine 
işsizliğin çığ gibi büyüyerek yeni rekorlara imza attığı her geçen gün kanıtlanmaktadır. İstihdamı artırmak 
isteyenler, işe emek karşıtı ekonomi politikalarını sorgulayarak ve dahası bir an önce terk ederek başlamalıdır”.  
Açıklamada, yasanın istihdamı artırma hedefi ile yola çıkarken, işveren maliyetlerini düşürmekten bir adım öteye 
gidemediği dile getirildi.  
Düzenlemenin sosyal haklar ve güvenceyi işverenlerin maliyet hesaplarına terk ettiği belirtilerek, “Düzenleme ile 
esnek çalışma biçimleri ve güvencesizlik daha da yaygınlaşacak, çalışma yaşamında sendikasızlık ve kuralsızlık 
artacaktır” denildi. (ANKARA), 

Kaynak: Evrensel Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye'nin sanayi üretimi mayıs ayında, 2008 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 17,4 oranında azaldı. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Mayıs Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. 
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve 
Taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 12,9, İmalat Sanayi sektörü endeksinde yüzde 19, Elektrik, Gaz ve Su 
sektörü endeksinde yüzde 5,5 azalış gözlendi. 
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Kaynak: HABERTÜRK 

 
Etiketler:  http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/157704-Sana 

Tekel’in Özelleştirilmesiyle birlikte Tekel çalışanlarının durumu ne olacak sorusu üzerine bir açıklama yapan 
Mehmet Mir Dengir Fırat; “Biz hükümet olarak hiçbir zaman hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik ve bundan sonra
da etmeyiz. Tekel artık tütün alıcısı olmaktan da yavaş yavaş çıkıyor.  
 
Devlet sigara imalatı ve imalatını desteklemekten çekiliyor. Ben ilk Adıyaman Milletvekili olduğumda çıkan tütün
yasası için çok büyük mücadele verdim.  
 
Türkiye’de tütün meselesi yeni bitmiş bir mesele değil. Tütün meselesi rahmetli Turgut Özal döneminde 
bitirilmişti. Şimdi biz o zamandan kalan cenazeyi kaldırıyoruz. Asıl bıçaklama, doğrama o dönemde yapılmış, 
çünkü o dönemlerde yabancı sigara serbest bırakıldı ve yerli tütün zaten öldürüldü.  
 
Tütünü geri getirmek artık mümkün değil. Tekel çalışanları havuza alınacaktır.  
 
Bu olayı kimse 4C ile karıştırmasın. O bir dönem bazı mağdur olan vatandaşlarımız için çıkarıldı. Ancak Tekel 
çalışanları kesinlikle bu statüye alınmayacak. Onlar havuza alınacak kendilerden bir tercih sorulacak ve nerede 
hangi kurumda çalışmak istiyorsun denecek ve uygun olan bir kurumda çalışması sağlanır ve emekliliğini orda
tamamlar.  
 
Yani özelleştirmenin içerisinde bulunan bütün Tekel Memur ve İşçiler kesinlikle mağdur edilmeyecek, her türlü
özlük hakları devam edecek.” Dedi. 

 
Etiketler:  4C , AKP , MEMUR , ÖZAL , TEKEL , TÜTÜN 
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Sendikal haklar Avrupa’nın gündeminde
 
ILO Uluslararası Çalışma Konferansı'nda sendikal haklar konusunda eleştirilen Türkiye, bu kez Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu (ETUC) İcra Komitesi Toplantısı'nda gündeme gelecek.  
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Avrupa'da yaklaşık 60 milyon üyesi bulunan ETUC'un İcra Komitesi, 8
Temmuzda Brüksel'de toplanacak. Toplantıda ETUC Genel Sekreteri John Monks'un gündeme ve yürütülecek 
tartışmalara ilişkin bülteni katılımcılarla paylaşacak.  
 
Türkiye'deki sendikaların durumu 
Monks'un gündeme getireceği konular arasında Avrupa Parlamentosu seçimleri, Sosyal İlerleme Protokolü, 
İrlanda Referandumu, Paris Konferansı Raporu, Çalışma Saatleri Direktifi, Sırbistan'daki sendikaların durumu,
Andean Topluluğu (Bolivya, Kolambiya, Ekvator ve Peru)/Kolombiya ticari görüşmeleri bulunuyor.  
 
Bu maddeler arasında Türkiye'ye ilişkin de özel bir gündem maddesi belirlendi. ''Türkiye'deki sendikaların
durumu'' başlıklı madde kapsamında ülkedeki sendikal haklar, AB'ye uyum konusunda yapılan ve yapılması 
gereken çalışmalar değerlendirilecek.  
 
ETUC İcra Komitesi toplantısına Türkiye'den konfederasyona üye Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve KESK yönetici ve 
uzmanları katılacak.  
 
Monks, toplantıya sunacağı bültenin taslak metninde, ETUC'un, Türkiye'ye ilişkin yaklaşımını, ''Türkiye, üyeliğin
şartlarını ve AB Temel Haklar Bildirgesi'nin gereklerini sadece kağıt üzerinde değil, gerçekte de yerine getirdiği 
sürece ETUC, Türkiye'nin AB üyeliğinden yanadır. Türk toplumunun tüm hak ve özgürlüklerle dönüşümü, zorlu 
müzakere süreçlerinin sonunda tamamlanmalıdır'' şeklinde belirlediğini vurguladı.  
 
Var olan tüm kısıtlamalar kaldırılmalı 
Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti'nin, Sosyal Politika ve İstihdam konulu 19. fasılı açma tartışmalarına 
başladıklarını ve AB'nin bu konudaki ölçütlerini ortaya koyduğunu anımsatan Monks, şunları kaydetti:  
 
''AB iki tane ölçüt koydu. Birincisi, bu başlığın kapsadığı her bir alan için müktesebatın ülke genelinde aşamalı 
olarak iç hukuka aktarılması, hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda tüm iş gücünün yararına bir eylem
planının komisyona sunulması. Bu eylem planı kayıt dışı çalışanlara odaklanmalı ve Türkiye'de kayıt dışı
çalışmanın sorunlarının sosyal ve ekonomik analizini içermeli. Plan aynı zamanda; her bir alanda öngörülen
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tedbirlerin bir zaman çizelgesini, ayrılan mali kaynağın, insan kaynağının ve bunları takviye etmek için gerekecek 
çabaların tanımlarını, içinde yer alan kurumların ve sosyal ortakların tanımlarını, müktesebatın aşamalı olarak 
hayata geçirilmesi ve uygulanması için kurulacak olan kurumların tanımlarını içermelidir.  
 
İkincisi, bu adımların her biri için, kadınların emek pazarına katılımına özen gösteren bir cinsiyet yaklaşımı 
benimsenmelidir. Tüm sendikal haklara AB standartları ve ilgili ILO sözleşmeleri çizgisinde saygı gösterilmesinin
sağlanması, özellikle örgütlenme hakkı, grev hakkı ve toplu sözleşme hakkında. Bunun için, Türkiye var olan tüm 
kısıtlamaları kaldırmalı ve bu alanda hem özel sektör, hem de kamu sektörü için tüm mevzuatı yenilemelidir.''  
 
ETUC'un, Türkiye'deki 4 üyesiyle durumu izlediğini ve bu konularda Avrupa Komisyonu ile iletişim içinde 
olduğunu ifade eden Monks, ilk ölçütle ilgili bir eylem planının Avrupa Komisyonuna gönderildiğini, ikinci ölçüt 
konusunda Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu'nun değiştirilmesi önerilerinin 
TBMM'de bulunduğunu belirtti. Monks, kamu çalışanları içinse henüz bir öneri yayımlanmadığına işaret etti.  
 
John Monks, 19. fasılın Çek Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığı sırasında açılmasının beklendiğini, ancak 4 
Haziran 2009'da Devlet Bakanı ve AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış'ın, işveren ve işçi örgütlerinin temsilcileri ile
yapılan görüşmeler sonucu sendika reformlarının durdurulduğunu açıkladığını kaydetti.  
 
Bir süre önce KESK Genel Merkezi'nin aranması, bazı konfederasyon yönetici ve üyelerinin tutuklanmasını 
eleştiren Monks, ETUC'un bu konuda AB Komisyonu nezdinde girişimlerde bulunduğunu bildirdi. 

 
Etiketler:  AB , ETUC , HAK , ILO , KOMİSYON , SENDİKA , TÜRK , TÜRKİYE 

 Türk sendikaları 70 yıllık birikimlerini Balkan ve Asya ülkelerinin. İşçileri ve sendikaları ile paylaşırken işçilerin 
kardeşliğinin ve dayanışmasının en güzel örneğini veriyor. 

Avrasya Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu 14 ülkeden 22 senkdikanın katılımıyla kuruldu. Bu
çok önemli bölgesel güç Toleyis ve Tekgıda-İş'in önderliğinde ortaya çıktı. 

1947 yılından bu yana Türkiye'nin aynasında boy gösteren işçi sendikalarının ülke içinde hak ettikleri yere bir
türlü gelememiş olması demokrasimizin en zayıf halkalarından biri olarak algılanmaktadır. Sanayi ve hizmetlerde
çalışan yaklaşık 13 milyon işçinin ancak 800 binini ödenti veren üye konumuna getirebilmiş olan işçi 
sendikalarının, işgücünün ancak yaklaşık yüzde 7'sini örgütleyebilmiş olması, güçsüz oluşunun en önemli 
nedenidir. Bu düşük örgütlenme oranına örgütlü işçi kesiminin üç konfederasyon ve yüzü aşkın sendika arasında 
bölünmüş olduğu gerçeği de eklenince, işçi sendikalarının toplum içinde ve demokrasinin yapılanmasında
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neden gerektiği gibi etkili olamadıkları ortaya çıkmaktadır. 
 
Sendikaların Sıkıntıları  

Amerika'dan kaynaklanan ve Türkiye'yi de ciddi olarak etkiyen ekonomik kriz sürecinde sendikalarımız krizin 
olumsuz etkilerinden üyelerini bile koruyamamıştır. Etkili olamadıkları için işten çıkarılmalarını 
engelleyememişler, parasal yönden güçlü olmayan sendikalar işini kaybeden üyelerine işsizlik fonları 
kurmadıkları için destek olamamışlar, yeni mesleki beceriler elde etmeleri için eğitim atölyeleri 
oluşturamadıklarından işsiz kalan üyelerinin yeni iş bulmasına yardımcı olamamışlar, siyasetin ve ekonominin
yönlendirilmesi konusunda etkileri sıfıra yakın olduğundan sosyo-ekonomik ve siyasal kararların alınmasında 
hiçbir katkı ortaya koyamamışlardır. Umarız yakın bir gelecekte işçi hareketimizin önderleri kendilerini
sorgulamak ve yeni açılımlar sergilemek konusunda olumlu yeni adımlar atarlar. 

Yurtiçinde yeterince güç kazanamamış ve eksik sendikacılık yapmış olan işçi sendikalarımızın uluslararası
ortamda gerçekleştirdikleri çok önemli bir olayı kamuoyu ile paylaşmanın hakça bir davranış olacağı
kanısındayız. Gerçekleştirilen bu olguyu küreselleşme karşısında sendikaların bölgesel dayanışması olarak 
niteleyebiliriz. 

Uluslararası Gıda ve Birleşik İşçiler Sendikasına ( IUF- International Union of Food and Ailied Workers Union) 
Türkiye'den Tekgıda-İş, Toleyis, Şeker-İş, Tarım-İş ve Orman-İş sendikaları üyedir. Bu sendikalardan Tekgıda-İş 
ve Toleyis sendikalarının büyük düşünen yöneticileri küreselleşme karşısında işçi sendikalarının bölgesel yeni 
dayanışma ağları örmesini öngören bir projeyi gündeme getirmişler ve Balkan işçi sendikaları ile birlikte başkaca
komşu ülke işçi sendikalarının katılacağı, bölgesel dayanışmayı içeren, yeni bir kuruluşu yapılandırmayı
hedeflemişlerdir. 

AGTİF'in Kuruluşu 

Görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine İstanbul'da 31.08.2007 tarihinde bir kuruluş toplantısı düzenlenmiş ve 12 
ülkeden 19 sendikanın katıldığı bu toplantıda, IUF'in de onayı ile, Avrasya Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri 
Federasyonu ( AGTİF) kurulması kararı alınmış, federasyonun kuruluşuna ilişkin resmi başvuru 21.09.2007
tarihinde İstanbul Valiliğine yapılmıştır. Federasyonun üyeleri gıda, tarım, orman ve turizm işkolunda Türkiye,
Karadağ, Kosova, Saraybosna, Romanya,Makedonya, Sırbistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan,
Kırgızistan da kurulu sendikalardan oluşmaktadır. Daha sonra bu federasyona Ukrayna ve Arnavutlukta kurulu
sendikalarında katılımıyla üye ülkelerin sayısı 14'e sendikaların sayısı da 22'ye çıkmıştır.  
 
Görüldüğü gibi iki Türk sendikasının öncülüğünde çok önemli bölgesel bir sendikal güç ortaya çıkarılmıştır.
Bölgesel bir işçi dayanışma örgütünün kurulmasında emperyalizmim Balkanlar ve ön Asya'da dünyanın azalan
kaynakları olan, petrol, su, demir ve diğer cevherleri uluslararası güçlü şirketleri ile ele geçirme çabasına karşı 
çıkma ve eğer özelleştirmeler yolu ile çok uluslu şirketler bu kaynaklann ve var olan işletmelerin sahibi olursa
işçilerin bu şirketler tarafından sömürülmesini önleme düşüncesi temel çıkış noktası olmuştur.  
 
Federasyon üyesi ülkelerin çoğunda bir İş Yasası, Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası olmadığı düşünülür ve
sendikaların bilgi ve deney birikimi yoksulu sayıca güçsüz sendikalar olduğu dikkate alınırsa Türk sendikalarının
öncülüğünde başlatılan bu girişimin ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır.  
 
Avrasya Federasyonu'nun amaçları şöyle sıralanabilir:  
1- Avrasya bölgesinde kurulu çok uluslu şirketler karşısında federasyon üyelerinin örgütlenmelerine katkıda
bulunmak, ve bu şirketlerle toplu pazarlık yapmalarını sağlamak.  
 
2- Üye ülkelerde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) evrensel çalışma normlarının uygulanmasına katkıda
bulunmak. 
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3- Üye ülkelerde demokratikleşme çabalarına katkıda bulunmak ve demokratik yapılanmada güçlü 
sendikalaşmayı sağlamak.  
 
4- Sermayenin serbest dolaşımına karşılık emeğin serbest dolaşımını sağlamak ve bölge ülkelerinde dengeli bir
ekonomik büyümeye katkıda bulunmak. Birikimlerden faydalanmak Federasyon Balkan ülkelerinde Türk dilinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, tüm üye ülkelerde endüstriyel ilişkiler düzeninde işçilerin ve sendikaların söz
sahibi olması, çalışanların sendika üyesi olmasına katkıda bulunulması, üye ülkelerde yapılacak çalışma yaşamı 
ile ilgili yasal düzenlemelerde Türk sendikalarının birikiminden yararlanılması gibi konular hedeflenmektedir.  
 
Federasyon bugüne kadar amaçları doğrultusunda BosnaHersek, Sırbistan, Karadağ, Azerbaycan ve son olarak
da 20-21 Haziran tarihlerinde Kosova'da seminerler düzenlemiştir. Bizim de katılıp 'Özelleştirmeler ve Sendika
Özgürlüğü İhlalleri' konusunda bir tebliğ sunduğumuz Kosova seminerinde Kosova İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Başkanı Haxi Arifin Kosova'da yapılan özelleştirmeleri 'asrın soygunu' diye nitelendirmesi çok 
ilginçti ve seminere katılan Türk delegasyonunda kaçınılmaz olarak Türkiye ile ilgili çağrışımlar yaptırdı.  
 
Sendikacılığın yüz akı Avrasya Federasyonun Türk sendikalarının öncülüğünde kurulması sendikacılığımızın yüz 
akıdır. Buna öncülük eden, parasal katkı sağlayan Tek Gıda İş sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel
Sekreteri Mustafa Türkel ile TOLEYİS sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı'yı, bu örnek girişimlerinden 
dolayı, kutlamak gerek.  
 
Cemail Bakındı başlattıkları ve öncülük ettikleri bu girişime, 'Misyoner Sendikacılık' adını vermiş. Yerinde bir
deyim. "Hiçbir maddi çıkar gözetmeden bölge işçilerinin ve sendikalarının güçlenmesine katkıda bulunmayı 
insanlık adına bir görev saydık" diyor sayın Bakındı. Türk sendikaları 70 yıllık birikimlerini Balkan ve Asya
ülkelerinin. İşçileri ve sendikaları ile paylaşırken işçilerin kardeşliğinin ve dayanışmasının en güzel örneğini 
vermiş olmaktadır. Hükümetin duyarsızlığı Burada değinilmeden geçilemeyecek bir konu da hükümetin bu
girişim karşısında sergilediği duyarsızlıktır.  
 
Federasyonun kuruluşu, Türk sendikalarının amaçlan Çalışma ve Dışişleri Bakanlıklan'na yazılı olarak bildirildiği 
halde bu konuda her iki bakanlık da hiçbir duyarlılık göstermemiştir. Oysa bu girişim bölgede ve üye ülkelerde 
Türkiye'nin önemi ve öncülüğü konusunda çalışmalar sergilemek konusunda bulunmaz bir fırsattır.  
 
Çalışma Bakanlığı bu çalışmalara eğitim malzemeleri, eğitmenler sağlayarak, Dışişleri Bakanlığı Tanıtım 
Fonundan parasal katkıda bulunarak, vize konusunda Türk sendikalarına destek vererek Türk sendikacılığının
bugüne kadar gerçekleştirdiği bu en olumlu projeye neden sahip çıkmazlar anlamak mümkün değildir.  
 
Selanik'te, Ohri'de, Manastır'da, Prizne'de konuştuğumuz Türk asıllı insanlar Türkiye'nin varlığını yanlannda 
görmek istediklerini. Büyük bir özlemle dile getirdiler. Türk sendikalarının bu özlemi gidermeye yönelik 
çabalannın hükümet tarafından mutlaka desteklenmesi gerekir... 

Agtif web sitesinde  5 farklı dilde yayın yapılıyor. Aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz 
 
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Engin Unsal: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  

  

 
Etiketler:  , AGTİF , AVRASYA GIDA , BALKAN VE ASYA SENDİKALARI , ORMAN ve TURİZM İŞÇİLERİ SENDİKASI , 
TARIM , TEKGIDA-İŞ , TOLEYİS 
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iŞÇiLER BU ULKENiN VATANDAŞI DEGiL Mi? / Haber Tarihi : 07.07.2009 10:02:59  
 

AKP Hükümeti’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir ‘ilk’e daha imza atarak, iş yükü gerekçesiyle, işçi 
şikayetlerine bakmayacağını ilan etti.  
 
Halen bakanlıkta 20 binin üzerinde şikayet başvurusu yanıt beklerken, yeni başvuru yapacaklara, “ İnceleme 
süresi uzar” gerekçesiyle “Şikayet başvurusu yapmayın, yargıya gidin” denilecek. 2 lira posta ücreti bulmakta bile 
zorlanan işçiler, şikayet yerine dava açmaya yönlendirilirken, Bakanlık ise mesaisini patronların yaptıkları, “Kısa 
Çalışma Ödeneği” başvurularına ayıracak.  
 
Zaten, hazırladığı yasa tasarıları ve asgari ücretin belirlenmesinde olduğu gibi patronlardan yana tavır alan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, artık işçilere tümüyle sırtını dönerek, “şikayet” başvurularını da almayacak. 
Halen Bakanlık’ta 20 binin üzerinde işçi başvurusu yanıt bekliyor.  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Vekili Alaaddin Coşkun, Çalışma Genel Müdürlüğü
ve Bakanlık Bölge Müdürlüklerine yazdığı bir yazıyla, artık işçilerden şikayet dilekçelerini almamalarını, bunun
yerine, “İnceleme sürecinin uzayacağı”nı söyleyerek, yargıya başvurmaya yönlendirmelerini istedi.  
 
20 BİN ŞİKAYET BEKLEMEDE 
“Şikayet dilekçeleri” konulu, İş Teftiş Grup Başkanlıklarına da bilgi için gönderilen 29 Haziran tarihli yazıda, halen
bekleyen 20 binin üzerinde şikayet başvurusunun olduğu da itiraf edildi.  
 
Başbakan’ın ve Hükümet üyelerinin; “Kriz bizi teğet geçti” açıklamalarına karşın, tüm dünyada özellikle 2008’in 
ikinci yarısından itibaren görülmeye başlanan küresel ekonomik krizin, ülkemizi de etkilediği itiraf edilen yazıda,
“İşten çıkarmalar ve iş uyuşmazlıkları ve buna paralel Bakanlığımıza yapılan başvurularda büyük artış olmuştur.
Halen Bakanlığımıza başvurup da sonuç beklenen şikayet sayısı 20 binin üzerindedir” denildi.  
 
PATRON ÖNCELİKLİ 
4447 sayılı yasanın “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği” başlıklı Ek 2. maddesinin, ekonomik kriz etkisiyle iş 
yerindeki çalışma süresini azaltan veya iş yerindeki çalışmayı kısmen veya tamamen durduran iş yerlerinde
çalışan işçilerin kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmasının öngörüldüğüne yer verilen yazıda,
krizle birlikte bu yöndeki taleplerde de önemli artış olduğu kaydedildi.  
 
Kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespitlerinin, ilgili yönetmeliğe göre iş müfettişlerince ve “ivedilikle”
yapılmasının öngörüldüğü vurgulanan yazıda, “Bunun yanı sıra 4857 sayılı İş Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu yönünden incelemelerin de devam ettiği” savunuldu. 
 
İŞ YÜKÜNE KURBAN!  
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KAMUDA İŞ BIRAKMA EYLEMİ / Haber Tarihi : 07.07.2009 09:17:43  
 

“Gerek mevcut durum, gerekse muhtemel yeni başvurular göz önünde tutulduğunda, Bakanlığımıza yapılan 
bireysel başvuruların kısa veya orta vadede sonuçlandırılmasında fiili imkansızlık bulunmaktadır” itirafının yer
aldığı yazıda, işçilerin hak arama şikayetlerinin, iş yüküne kurban edildiği de ortaya çıktı.  
 
“Bireysel başvurularda nihai yetkinin, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereği iş mahkemelerinde olduğu” da
savunulan yazıda, işçi işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak
iddialarından doğan uyuşmazlıkların çözümü görevinin iş mahkemelerine verildiği vurgulandı.  
 
Bireysel başvuru için şikayet dilekçesi vermek isteyen işçilerin mahkemelere yönlendirilmesi istenen yazıda şöyle
denildi; “Yukarıda açıklanan nedenler göz önüne alındığında, Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri’nce bundan 
böyle, başvuru sahiplerine başvuruları sırasında ve hali hazırda başvurup da başvurularının sonuçlanmasını 
bekleyenlere, başvuru konularıyla ilgili olarak her zaman yargıya başvurabilecekleri ve inceleme süresinin 
uzayabileceği yolunda gerekli bilginin verilmesi uygun olacaktır. 
 
Böylece Bakanlık kendi yetkisi altındaki, şikayetleri almayacağını ilan ederek, işçileri, hem yıllarca süren hem de
büyük masraflar isteyen yargı yoluna yönlendirecek. 2 liralık posta masrafını bile karşılayamayan işçilerin, 
bakanlığa şikayet yerine, yargıya başvurması halinde, yargı masraflarını nasıl karşılayacağına da bakanlığın cevap
vermesi gerekecek.  
 
Bu yazı ve karar, Çalışma Bakanlığı’nın işçilere tümüyle sırtını döndüğünün, şikayet başvurularını bile
almayacağının ilanı oldu. 

 
Etiketler:  2821 , 2822 , 4857 , 5521 , BAKAN , İŞ , KARAR , KURBAN , PATRON , ŞİKAYET 

İTürk-İş'e bağlı sendika üyelerinin ''çalışmama hakkını kullanma'' eylemi başladı.Türk-İş'e üye kamu işçileri, toplu 
sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattıkları eylemin ikincisi için sabah saatlerinde 
işyerleri önünde toplandılar. ''Çalışmama Hakkını'' kullanan işçiler, mesailerine 1 saat geç başlayacaklar. 

Eylem kapsamında, illerde daha önce belirlenen işyerleri önünde basın açıklamaları yapılacak. Eylemin Ankara 
ayağında ise Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve konfederasyon yönetim kurulu üyeleri TEDAŞ Genel 
Müdürlüğü önünde bir araya gelecekler. Kumlu, burada bir konuşma yapacak. Eyleme, Hak-İş, Disk, Türkiye 
Kamu Sen ve Kesk ve Bask üyeleri de destek veriyor. 
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IV. Murat kafasına isyan! / Haber Tarihi : 07.07.2009 09:26:55  
 

Türk İş üyeleri geçen hafta da 80 il’de AKP il binaları önünde basın açıklamaları yapmış, Ankara’da ise Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanıp AKP Genel Merkezi’ne yürümüştü. 

Hükümet, kamuda çalışan işçilerin ücretlerine birinci yılın ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 4, ikinci 
yıl ise her iki altı ay için de yüzde 2.5 oranında artış teklif etti. 
Türk İş ise, ücret artışında 2008 yılının yüzde 10.4’lük enflasyon oranının esas alınmasını istiyor.  

 Grevler kapıda 
 
Taleplerinin yerine gelmemesi halinde Türk İş kamu işyerlerinde ardı ardına grevler başlatacak. Şu anda kamu 
işyerlerinde yaklaşık 90 bin işçiyi kapsayan grev kararları alınmış durumda. Bu kararlar 60 gün içinde uygulamaya 
geçirilebiliyor. Grev kararı almış sendikalar arasında Basın İş, Türk Metal ve Tez Koop Sendikaları da bulunuyor. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş’in taleplerine sıcak bakmıyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bu talepleri
reddederek, “Buyursunlar greve gitsinler” tepkisini göstermişti. Bu tepkiye Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 
“Eğer bu bir restse biz de resti görürüz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Almak için de eylemse eylem, grevse grev” 
karşılığını verdi. DİSK, Hak İş, KESK gibi kuruluşlar da Türk İş'i destekliyorlar. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Alkollü içecek sektörü, reklam düzenlemeleri adı altında getirilen yasakların şokunu yaşıyor. Buna göre, 
alkollü içecek reklamlarında coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal değerlerle ve diğer gıda maddeleriyle 
ilişkilendiren içerik kullanılamayacak.  

  

Geniş bir yelpazede kısıtlamalar getiren tebliğe tepki gösteren sektörün üst düzey yöneticileri “Sözde 
düzenleme olarak belirtilen yasakların birçoğunu ve ardında yatan zihniyeti anlamakta güçlük 
çekiyoruz” dedi.  

 Alkollü içecek sektörünün önde gelen üreticileri, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) 
alkollü içki reklamlarına yönelik kısıtlamaları arttıran son tebliğinin, Türkiye’nin, insanlarının yaşam tarzına 
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YARIN KAMU İŞYERLERİNDE 1 SAAT İŞ BIRAKIYORUZ ! / Haber Tarihi : 06.07.2009 
16:47:27  

 

müdahale eden bir ülke olarak algılanmasına sebep olabileceğini belirttiler. Yetkililer, reklam ve yatırım 
harcamalarının da yeniden gözden geçirilebileceğini kaydetti.  

TAPDK’nin 20 Temmuz’da uygulamaya geçecek olan yeni tebliği alkollü içki reklamlarında, içki tüketiminin diğer 
gıda maddeleriyle, cinsellik, coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal ve benzeri ortak değerlerle ilişkilendirilmesini 
yasaklıyor. Ayrıca yeni tebliğe göre, sinemalarda alkollü içki reklamlarının, sadece 18 yaşın üstü olarak 
tanımlanmış filmlerin sonunda yayımlanmasına izin veriliyor. Doluca şarapları, Anadolu Efes’in bira markası Efes 
Pilsen, Kavaklıdere Şarapları, Mey İçki ve Türk Tuborg gibi alkollü içecek sektörünün önde gelen şirketlerinin üst 
düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, TAPDK’nin yeni tebliğinin, içeriğindeki muğlak 
ifadeler nedeniyle, alkollü içki reklamlarının tamamen yasaklanması anlamına gelebileceği belirtildi.  

Soruları yanıtlayan Efes Pilsen Bira Grubu Türkiye Bölge Başkanı Semih Maviş, “Tebliğdeki muğlak 
ifadelerden endişe duymaktayız. Alkollü içki reklamlarında, içki tüketiminin diğer gıda maddeleriyle 
ilişkilendirilmesinin yasaklanmasını anlamıyoruz” dedi. Maviş şöyle devam etti: “Son derece dikkatle ve 
duyarlılıkla ürettiğimiz reklamları neredeyse tamamen yasaklamaya dönük yeni tebliğ, üzülerek 
belirtmek zorundayız ki Türkiye’nin, insanların yaşam tarzına ve eğlence anlayışına yasakçı 
müdahalelerde bulunan bir ülke olarak algılanma ihtimalini güçlendirmektedir.”  

TAPDK’nin başkanı bu yıl mart ayında değişmiş, Mehmet Küçük atanmıştı. Sektör yetkilileri, daha önce kurul ile 
iletişim halinde olduklarını ancak bu süreçte kopukluk yaşandığını kaydetti.  

 
Türk Tuborg CEO’su Damla Birol, Doluca Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kutman, Efes Bira 
Türkiye Bölge Başkanı Semih Maviş, Mey İçki CEO’su Galip Yorgancıoğlu ve Kavaklıdere Şarapları 
Murahhas Azası Ali Başman tepkilerini dile getirdi. (Soldan sağa). Üst yöneticiler, tebliğin yeniden 
düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.  

Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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TÜRK-İŞ 7 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE TÜRKİYE ÇAPINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ “ÇALIŞMAMA HAKKININ BİR
SAAT SÜREYLE KULLANILMASI” EYLEMİNDE İŞYERLERİ ÖNÜNDE YAPILACAK AÇIKLAMANIN TASLAK METNİNİ
AŞAGIDAKİ ŞEKİLDE AÇIKLAMIŞTIR. 

“Değerli Arkadaşlarım, 

Bugün burada, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, Hükümetin uzlaşmaz tutumunu protesto 
etmek için bir saat süreyle çalışmama hakkımızı kullanıyoruz. 

Bu mücadele ekmek mücadelesidir. Yani eve giren paranın, sofraya konan yemeğin mücadelesidir.  Çocuklarımızı 
okula gönderebilmenin, hastalarımıza ilaç alabilmenin, ev kirası ödeyebilmenin, gaz alabilmenin, elektrik, su
faturalarını ödeyebilmenin mücadelesidir. 

Elbette tüm bu saydıklarım insanın temel ihtiyaçlarıdır. Ama ne yazık ki bugünün Türkiyesinde, temel
ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek bir gelire sahip olmak için mücadele etmek gerekmektedir. 

Biz istemez miyiz,  hükümet derdimizden anlasın, hiç böyle sokaklara dökülmeden hak ettiğimiz zammı bize 
versin? 

Ama vermediler… 

İstediğimiz öyle yüzde 20’ler falan da değil artık… 

Bize birinci altı ay yüzde 3, ikinci altı ay yüzde 4 zam verdiler. 

Sigorta kayıplarımız dururken, vergi kayıplarımız dururken bizden bu oranı kabul etmemizi istediler.  Enflasyon 
oranında zammı bile bize çok gördüler. 

Halbuki, biz fazla bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz.  Vergiden, sigortadan, enflasyondan doğan
kayıplarımızın telafisini istiyoruz. Yani sadece  kaybettiklerimizin telafisini istiyoruz. 

Başbakan, Sakarya’da “Biz verdik vereceğimizi, kabul etmiyorlarsa greve gitsinler” dedi... 

Grev bizim son silahımız…  Biz bu  eylemlerimizi kendimizi daha iyi anlatabilmek için yapıyoruz. Daha dün
Türkiye’nin dört bir yanında yüzbinlerce kişi İktidar Partisine yürüdük.  Bugün yüzbinlerce işçi,  Türkiye’nin dört 
bir yanında bir saat süreyle çalışmama hakkımızı kullanıyoruz. Yarın  TÜRK-İŞ başkanlar Kurulu toplanıyor.  
 
Bundan sonra yapacağımız yeni eylemlerimiz  bu toplantıda belirlenecek. Bizi, eylemlerimizle anlamazlarsa,
eylemlerimizle de sesimizi duymazlarsa, elbette ki davullarla, zurnalarla grevlerimize başlayacağız…  

Yolumuz açık olsun…” 

 
Etiketler:  BAŞBAKAN , ÇALIŞMA , EYLEM , İŞ , TÜRK-İŞ 
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HÜKÜMET, YÜKSELEN TOPLUMSAL RAHATSIZLIĞI, TEK ÖZGÜR SES İŞÇİYİ BASKI 
ALTINA ALARAK KAPATMAYA ÇALIŞIYOR! / Haber Tarihi : 06.07.2009 15:54:14  

 

Hükümet, işçi hak ve özgürlükleri ile ilgili olarak son dönemdeki karar, yaklaşım ve uygulamaları 
ile emeği ve temsilcisi örgütlerini sosyal taraf olarak yok saydığını ortaya koymuştur.  

 Çalışma hayatımızda ilk kez bir Hükümet, almış olduğu “Teşmil” kararını üç ay sonra yürürlükten
kaldırmıştır. Yaratacağı bir çok hukuki tartışma ve kaotik ortam bir yana, asıl vahim olanı, koskoca
Cumhuriyet Hükümeti, üç tane yabancı sermaye bankasına kendi ülkesinin yasasını ve kendi
hükmünü uygulatamamış, bunun yerine çalışanlarını ve haklarını feda etmeyi uygun görmüştür. 
  
Aylardan beri ekonomik krizi, yarattığı işsizlik ve yoksulluk cehennemini görmezden gelen
Hükümet, kendince işsizliğe çare bulmuş ve apar topar “ kölelik” yasasını kabul etmiştir. 
  
Bu yasa, AKP Hükümetinin, emekçiler, demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler konusunda yıllardır 
uyguladığı  zihin karartmasının perdesini nihayet yırtmıştır.  
  
Gerçek ortadadır: Bu hükümetin görevi,  emeğin ucuzlatılması ve köleleştirilmesi üzerinden
egemenliğini sürdürmek isteyen kesime hizmet etmektir. Bu yasa tam da bu amaçla çıkarılmıştır. 
  
Çıkarılan bu “kölelik yasası” ile Türkiye’de sendikal örgütlenme hakkının yaygınlaşması artık hayal 
olacaktır. Bağımsız ve toplumsal muhalefetin öncüsü olan sendikal örgütler daha fazla baskı altına 
alınarak, sadece iktidar gücünün kontrolünde bir yapıya dönüştürülecektir. Zaten bu yasanın bir
başka amacı da budur. 
  
Bu yasa işçi simsarlığı yasasıdır. Artık asgari ücret, iş yasasının temel hakları, sosyal güvenlik gibi
korumacı düzenlemeler sadece içi boşaltılmış kavramlar olarak kalacaktır. 
  
Hükümet “kriz bize değmedi” diye diye, işsizlik ve yoksulluğun derinleşmesini sağlamış, böylelikle,
emeği daha da ucuzlatmanın en etkili yolu olan bu “modern kölelik yasası”nın geçirilmesinin hem 
alt yapısını hem de gerekçesini hazırlamıştır. 
  
Kamu toplu iş sözleşmelerinde hak arayan işçilere yönelik, kah efelenen, kah küçümseyen tavrın
demokratik kültür ve saygı ile ilgisi olmadığı gibi, kamu işçisinin tepkisini arttırmaktadır. 
  
Yaşanan tüm bu gelişmeler, bu ülkede ekonomik, sosyal ve siyasal düzenin demokrasi dışı kural 
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Krizde Aileler Önce Otomobilden Vazgeçti... / Haber Tarihi : 06.07.2009 13:30:48  
 

ve yöntemlere doğru evrilmesi için sistematik bir çaba içerisine girildiğini, bu oyunun emek ve
emeğin hakları üzerinden tezgahlandığını göstermektedir.  Artık “Nasıl bir ülkeye doğru
gidiyoruz?” endişesi had safhaya gelmiştir. 
  
TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, tüm emekçileri ve emek örgütlerini demokrasiye ve haklarımıza 
sahip çıkmak, baskı altına almak isteyen zihniyete karşı ortak kararlılık ve duruş içinde mücadele 
etmek için, güç birliğine davet ediyoruz.  
  
Saygılarımızla.  
 TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 

Yüzde 14’e yaklaşan tarihi küçülme, evlerde nasıl yaşandı? Haneler nereden, ne kadar kıstı, neden vazgeçti, 
neden vazgeçemedi? Hemen belirtelim ki, bu krizde, daha önce hiç yaşamadığımız, açık bir gelir deflasyonu 
var. Yani, enflasyonun üstünde bir büzülme ve daralma var. Hem gelirler azaldığı için hem de ailelerin 
harcamaktan kaçmaları, ne olur ne olmaz diye tüketim isteklerini kısmalarından... Japonya örneğinden biliyoruz 
ki, bunun aşılması çok güç ve ağır.  

Ailelerin 2009 ilk çeyrek tüketimleri, 2008’in ilk çeyreğine göre, enflasyondan arınmış haliyle, yani 1998 
fiyatlarıyla yüzde 9.2 azalmış. Fakat enflasyondan arınmamış haliyle de yüzde 1.1 azalmış. Bu tam bir gelir 
deflasyonu, mutlak bir yoksullaşmayı da işaret ediyor. Enflasyonu dikkate almasanız bile 2008’in ilk mevsimine 
göre bu yılın ilk 3 ayında 161 milyar TL ile, cari fiyatlarla 2 milyar TL daha az harcamış haneler... 

En çok harcama kısıntısının ulaştırma-haberleşmede yapıldığını görüyoruz. TÜİK ulaştırma harcamalarını, 
özel ulaşım araçları alımı, tamiratı, şehiriçi ve şehirlerarası 
ulaşım hizmetleri (taksi ücreti, dolmuş ücreti, tren ücreti, vapur ücreti vb.) olarak tarif ediyor. Ulaştırmanın yarısı 
kadar da haberleşme harcaması yapıyoruz. Demek ki, aileler krizde otomobilden uzaklaşarak, telefon faturalarını 
kontrol ederek başlamışlar tasarrufa.  

Ulaştırma-haberleşmenin ardından mobilya ve dayanıklı tüketim malları harcama niyetlerini ertelemek 
gelmiş. Hanelerin tüketim sepetinde yüzde 10 pay tutan bu kalemde harcamalar yüzde 20 kısılmış.  
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 AB mallarında vergi insin  diye yeni başlık açtılar... / Haber Tarihi : 06.07.2009 
13:24:04  

 

Üçüncü sırayı giyim almış. Hanelerin bütçelerinde yüzde 7.5 pay alan giyimde harcamalar yüzde 15 kısılmış. 
Bütçede yüzde 5 pay alan eğlence-kültürde de yüzde 20 kısıntıya gidilmiş.  

Bunlar, beklenen krize karşı tedbirler... Buna karşılık vazgeçilmezler var. Örneğin aile bütçesinde en büyük yeri 
yüzde 28 ile tutan gıda harcamalarında ancak yüzde 1’e yakın tasarrufa gidilmiş. Bütçede yüzde 12.5 payı olan 
konut harcamalarında ise tasarruf mümkün olmamış, özellikle doğalgaz faturaları yüzünden harcamalar yüzde 
1.5 artmış.  

Aileler sağlık faturalarını yüzde 1’e yakın, eğitim giderlerini de yüzde 4.5 kısmak zorunda kalmışlar.  

ÖTV-KDV indirimlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte (nisan-haziran) tüketimi azalan otomotiv ve diğer dayanıklı mal 
harcamalarının artmış olduğunu söylemek mümkün. Bu, belli ölçülerde üçüncü çeyrekte de yaşanabilir. Bunlar 
da küçülmenin ağrısını hafifletecek “aspirin” yerine geçecek önlemler, ama daha ilerisi için çözüm değil... 

  

mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye ve AB arasındaki tam üyelik sürecinde 11’inci müzakere başlığı olan vergi konusu açıldı. Amaç 
vergi sisteminin AB standartlarına ulaşması. AB’nin önümüze hemen sıraladığı listede “vergi sıfırlansın” 
ibaresi dikkat çekiyor 
 
Uyum adı altında bizi uyutuyorlar. Şimdi de “vergide uyum” adı altında rakının vergisini artırtacaklar, viskinin 
vergisini düşürttürecekler, Türkiye’ye yabancı tütünlerin sıfır gümrükle girmesini sağlayacaklar. KDV oranlarını 
yükselttirecekler. 
Nasıl mı? “Vergi Başlığı”nı açarak... 
Bu ne demektir? İyi midir? Kötü müdür? Olan biteni anlatayım. Sizler karar veriniz. 

3.5 yıllık süreç 
Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik çalışmalarının tamamlanabilmesi için (AB ülkelerindeki ortak mevzuata Türk 
mevzuatının uyumunu sağlamak amacıyla, 35 başlık altında toplanan konularda) 35 müzakere başlığının açılıp 
(uyum çalışmaları tamamlandıkdan sonra) kapanması (uyumun AB yetkili organlarında onaylanması) gerekiyor. 
Türkiye’nin 3.5 yıl önce başlayan AB müzakere sürecinde bugüne kadar 10 başlık açılabildi. 

Ortada Çek jesti yok! 
Sadece bir başlık geçici olarak kapatılabildi. Kıbrıs ile ilişkili olarak 8 müzakere başlığı askıya alındı. Fransa “tam 
üyelik” ile ilgili gördüğü 5 müzakere başlığının açılmasına karşı çıkıyor.  
İşte bu tabloda geçen hafta Brüksel’de düzenlenen Hükümetler arası Konferans’ta AB yetkili organları Türkiye ile 
bir müzakere başlığı daha açtı. Bu başlık “vergilendirme” konusunu kapsıyor. 
“Vergilendirme” konusundaki bu başlığın açılması, dönem başkanlığı süresi sona eren Çek Cumhuriyeti’nin 
Ankara’ya bir jesti olarak “yutturulmaya” çalışılıyor. 
Ortada bir jest falan yok. Türkiye’ye AB yetkililerinin vergi konusunda istediklerini dikte ettirme arayışı var. 
Çek Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Jan Kohout, vergilendirme başlığında müzakerelerin açıldığını duyururken, 
Ankara’nın “yeni ev ödevlerini” sıraladı.  
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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU:  HÜKÜMET SÖZÜNÜ TUTMADI  / 
Haber Tarihi : 06.07.2009 12:15:41  

Dedi ki; “Bu müzakere başlığının başarıyla sonuçlandırılması için, bazı kapanış kriterlerinin yerine getirilmesi 
gerekiyor.  
Türkiye ek protokolü, tüm AB üyesi ülkelere ayrım yapmadan uygulamalıdır. Kıbrıs gemilerine limanlarını 
açmalıdır. Katma Değer Vergisi (KDV) mevzuatının AB ile uyumlu hale getirilmesi konusunda ciddi ilerleme 
sağlanmalıdır. İthal edilen alkol ve tütün mamullerine uygulanan ayrımcı vergi uygulamaları, tümüyle ortadan 
kaldırılmalıdır.” 

Haksız rekabet sürüyor 
Brüksel’deki toplantıda Türkiye’yi temsil eden Baş Müzakereci ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, “Türkiye’nin daha 
çok müzakere başlığını müzakereye hazır olduğunu ancak siyasi nedenlerle bunların açılmasının ve 
kapatılmasının geciktirildiğini” söyleyerek, sürecin hızlanmasını talep etti.  
Gelelim AB temsilcilerinin “vergilendirme” başlığını açarken hemen sıraladıkları isteklere: 
(1) Tüm vergileme sistemi gözden geçirilerek AB ülkelerine ayrımcı vergi uygulamaları düzeltilecek.  
(2) Rakıdan litrede 36 lira, viski benzeri ithal içkilerden 70 lira vergi alınıyor. Bu vergiler eşitlenecek.  
(3) İthal tütünden ton başına 3 bin dolar vergi alınıyor. Bu vergi sıfırlanacak.  
(4) KDV oranları yüzde 15’in altında olmayacak. Öncelikle halen yüzde 1 KDV uygulanan mal ve hizmetlerdeki 
KDV yükseltilecek. Böylece AB ülkelerinden Türkiye’ye girecek mallar fiyat rekabetinde vergi engeliyle 
karşılaşmayacak. 
(Eğer Türkiye yarın AB’ye girebilecek ise, AB ülkelerinde değişik mal ve hizmetlere uygulanan desteklerden, bu 
ülke üreticilerinin yararlandıkları fonlardan yararlanabilecek ise vergiler konusundaki uyum istekleri haklıdır.  
Ama tam üyelik mekanizması işlemeden, Türkiye’nin üye olup olamayacağı belirsiz iken, vergilerde uyum demek, 
“bir pehlivanın ayağına ağırlık bağladıktan sonra öbürü ile güreş tutmasını istemek”ten farksızdır...) 
 
 
AB’nin talep listesinde neler var? 
-  İçkide vergiler eşitlenecek. (Rakıdan litrede 36 lira, ithal içkilerden 70 lira vergi alınıyor) 
- İthal tütünde vergi sıfırlanacak. 
- KDV oranları yüzde 15’in altına inemeyecek 

Kaynak: Güngör URAS Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASA TASARISI GÖRÜŞMELERİNDE, YATAN HASTALARDAN 
KATILIM PAYI ALINMASINA İLİŞKİN HÜKMÜ, TÜRK-İŞ’İN VE DİĞER SOSYAL TARAFLARIN  TALEBİ ÜZERİNE 
TASARIDAN ÇIKARAN HÜKÜMET, 25.06.2009 TARİHİNDE YAPTIĞI DÜZENLEME İLE KATILIM PAYI UYGULAMASI 
GETİRDİ. 

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU, HÜKÜMETİN VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMASINI ELEŞTİREREK, 
CUMHURBAŞKANILIĞININ TBMM’DE KABUL EDİLEN DÜZENLEMEYİ VETO ETMESİNİ İSTEDİ.   

KUMLU, “UYGULAMA, DÜŞÜK GELİR GURUBUNDAKİ HASTALARIN TEDAVİLERİNİ İMKÂNSIZLAŞTIRACAK, 
TOPLUMSAL SAĞLIĞI BOZACAKTIR.” DEDİ. 

 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu’nun konuya ilişkin açıklamasında şunlar yeraldı: 

 “TBMM’nde 25.06.2009 tarihinde kabul edilen 5917 sayılı kanun tasarısıyla  çalışanların sağlık yardımlarından 
yararlanabilmelerini engelleyen yeni bir düzenleme daha yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle  Danıştay Onuncu 
Dairenin Kararı ile, 02.06.2009 tarihinden itibaren 2 liraya düşürülen katılım payının 10 kat artırılarak 
uygulanmasında SGK’ya yetki verilmiş, yatarak yapılan tedavilerden de tedavi maliyetinin yüzde biri kadar (her 
bir tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere)  katılım payı alınması öngörülmüştür.        

Yatan hastalardan katılım payı alınması  hükmünden; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
görüşülmesi sırasında Hükümet ile yapılan görüşmeler sırasında taleplerimiz haklı görülerek vazgeçilmişti. 

Buna rağmen ilgili tasarı 30.03.2009 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısında 
gündeme getirilmeden, çalışanların görüşleri alınmadan TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmıştır. 
Konfederasyonumuza bilgi dahi verilmeden yapılan bu düzenleme, sosyal diyalog mekanizmalarına olan güveni  
sarsacak uygulamaların birini daha oluşturmakta, yatarak tedavi gören işçiden bile katılım payı alınmak 
istenmesi, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmamaktadır.  

Yapılan bu düzenleme ile sağlıkta uygulanan yanlış politika ve kararların faturaları  çalışanlara ödettirilmektedir. 

Sigortalıların sağlık hizmetinden para ödeyerek yararlanmak zorunda bırakılmaları düşük gelir gurubundaki 
çalışan hastaların zamanında tedavi olmalarında caydırıcı etki de yaratacak, toplumsal sağlık bozulacak, 
hastalıklar ilerlemiş olarak kurulma başvuru yapılacağından tedavi maliyetii artacaktır. Bu da SGK’nın sağlık 
harcamalarının amaçlananın tam aksine artmasını beraberinde getirecektir. 

Son günlerde işçiler aleyhine peş peşe yapılan ve sosyal hukuk devleti ilkesi ile örtüşmeyen düzenlemeler 
çalışma barışını ve toplumsal huzuru daha da bozmaktadır. 

Söz konusu uygulama ile Hükümet TÜRK-İŞ’e ve diğer sosyal taraflara verdiği sözü tutmamıştır. TÜRK-İŞ 
Cumhurbaşkanlığı makamından söz konusu düzenlemenin veto edilmesini istemektedir.” 
  

 
Etiketler:  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu , TÜRK-İŞ 
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 Dayıbaşı Kanunu  ile Türkiye şahlanacak! / Haber Tarihi : 06.07.2009 10:18:21  
 

“Elçi” adı verilen aracılar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yoksul-topraksız köylülerini ya kara trenle hayvan 
vagonlarında ya da kabak lastikli kamyonlara silme doldurarak Çukurova’ya getirirler. Irgat başına bir komisyon
alarak pamuk ağalarının çiftliklerinde çalıştırırlar. Büyük ve ölümsüz yazar Orhan Kemal, romanlarında ağaları, 
elçileri ve yoksul ırgatları yüksek edebiyat lezzetiyle yazmıştır. 
 
Okuyanlar bilir. 
 
Elçiler zalim. 
 
Ağalar kıyıcı. 
 
Irgatlar çaresizdir. 
 
Pamuk toplama mevsimi açılmadan birkaç ay önce ırgatların yaşadığı köylere; “bu yıl mahsulün az olacağını,
ağaların çok az ırgat istediğini, pamuk kütlüsünü toplama ücretinin düşük tutulacağını” yayarlar. Böylece kıyıcı 
ağanın işbirlikçisi zalim elçisi, yoksul ırgatın gözünde “Allah’ın bir lütfuymuş” gibi görünür. 
 
Elçi Maho! 
 
Elçi Şifo! 
 
Elçi Zeko! 
 
Bunlar olmazsa ırgat Haso, Memo, Zülfo, onların karıları, çocukları Adana’da tarlada hiç iş bulabilirler mi havası 
“alın yazısı” gibi canlı tutulur. Çukurova’nın bu düzeni, Ege’deki pamuk tarlarında da aynen kurulmuştur;
Adana’da adı “elçi” olan aracılar Ege’de “dayıbaşı” adını alırlar. 
 
İşte bizim Meclis’imizde 2009 yılının Haziran ayının 25’inde gece saat 03.00’te çıkartılan ve “Özel İstihdam 
Bürosu” kurmaya imkân veren bu yasa, Çukurova’daki “elçilik” Ege’deki “dayıbaşılık” çürümüş zalim düzeninin
cilalanmış, verniklenmiş, fotoşoplanmış yeni halidir. 
 
Elçi Maho’lar! 
 
Elçi Şifo’lar! 
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Dayıbaşı Dursun’lar! 
 
Dayıbaşı Harun’lar! 
 
Saat 03.00’te geceyarısı torbasından çıkartılan bu yasa ile şimdi şehirlerde istihdam bürosu sahibi Mahir Bey’lere, 
Tahir Bey’lere dönüştürülmektedir. İstihdam bürosu sahipleri, işçileri toplayacak, belli bir komisyon karşılığında 
fabrika sahiplerine köle satar gibi kiralayacak. Böylece işçinin iş yeri ile aidiyeti kopartılacak, işçinin sözleşme
yapması, işverenle iş akdi imzalaması ortadan kalkacağı için, sigorta primini yatırma, ihbar ve kıdem tazminatı 
ödeme, sendika üyesi olup toplu sözleşmeye oturma gibi yükler patronların sırtından alınacak. 
 
Türkiye’de işsiz çok. 
 
Emek zaten ucuz. 
 
Bu verniklenip, cilalanmış elçiler ile dayıbaşıların çalışma hayatına “emekçiyi işverene kiralama, devretme” yasal
imkânıyla techizatlandırılıp sokulmasıyla iş gücü daha da ucuzlayacak. İşveren kârları artacak. 
 
İşveren yağcısı bir yasa! 
 
Patron yardakçısı kanun! 
 
Gece 03.00’te çıkartıldı. 
 
Tahmin edin! 
 
Büyük Millet Meclisi’ne bu kanunun çıkartılması teklifini veren 2 milletvekili kimdir? Acaba vekil olmadan önce 
ne iş yaparlardı? 
 
Ben size yazayım: 
 
AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, sanayicidir. Kayseri’de fabrika sahibi patron. Kayseri Sanayici ve
İşadamları Derneği (KAYSİYAD) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. AKP Yalova Milletvekili İlhan Evcin de 
işadamı. Müteahhit. Şirketi var. İktidar partisinden bu 2 milletvekilinin, önergesi resmi kurumlardan görüş ve
öneri alınmadan ve Meclis’te konusu itibariyle ana komisyon olan 25 üyeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Komisyonu’nda da hiç görüşülmeden, gece vakti kanun oldu. 
 
Cumhurbaşkanı’na sunuldu. 
 
Onaylanınca bu “dayıbaşı kanunu” ile şimdi Türkiye ekonomisi, işçi emeğini ucuzlatıp işçiyi köleleştirerek dünya 
küresel pazarında şahlanacak. 
 
Dünya ile yarışacak. 
 
Daha ucuz değil fakat çok nitelikli iş gücü, daha verimli emek, üretimde bilgi ve beceri payını yüzde 80’e 
çıkartmış dünyaya marka satan ülkelerle rekabet edecek. Türkiye, üretimde bilgi ve beceri payını yüzde 80’e
çıkartmış ülkeleri geçecek. Dünyayı Türk markası ürünler işgal edecek. Kimin sayesinde? Gece saat 03.00’te bir 
hırsız gölgesi gibi çıkan “Dayıbaşı Kanunu” sayesinde... 
 
İster inan! 
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TÜRK-İŞ: Eylemse eylem, grevse grev  / Haber Tarihi : 06.07.2009 09:43:13  
 

İster inanma! 
  

 
Etiketler:  EMEK , İŞSİZ , İŞVEREN , YAGCI , YARDAKÇI , YASA 

GİTSİNLER” sözlerini değerlendiren Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, kamuda sözleşmesi olan 270 bin 
işçinin, aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon insanın, 6 aydır toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasını beklediğine 
dikkat çekti.  
 
Bu insanların vergiden ve enflasyondan kaynaklanan kayıpları olduğunu belirten Kumlu, şunları söyledi: 

“Aldıkları ücret kuşa dönmüş durumda. Biz vergi kayıpları karşılandığı koşullarda Başbakan’ın verdiği ücret 
zammına imza atmaya hazırız. Bizim için grev her zaman en son kullanacağımız silahtır.  
 
Biz her zaman toplu iş sözleşmelerinin masa başında bitirilmesini isteriz. Henüz ilgili bakanla görüşmelerimiz 
sürerken, Başbakan’dan gelen ‘Vermiyorum, greve git’ yaklaşımı eğer bir restse, biz bu resti de görürüz.  
 
Ama Başbakan’ın yaklaşımı talihsiz bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım kamu işçisinde kızgınlık ve öfkeye neden 
olmuştur. Başbakan bu yaklaşımıyla ‘Çalışanları enflasyona ezdirmiyoruz’ söylemini kendi kendine tekzip
etmiştir. Çünkü biz sadece hakkımızı, yani enflasyondan doğan kayıplarımızın telafisini istiyoruz.  
 
Başbakan, sendikalarla ve çalışanlarla iyi ilişkilerinden, sosyal diyalog mekanizmasını çok iyi işlettiklerinden
bahsediyor. Ama bizi hiçe sayarak gece yarısı özel istihdam bürolarına işçi kiralamayı beraberinde getiren, yani 
kölelik yasasını çıkarıyorlar.  
 
Bizi hiçe sayarak gece yarısı sağlığa katılım payı getiren yasayı çıkarıyorlar. Bankacılık işkoluna nisan sonunda
yaptıkları teşmili, temmuz başında geri alıyorlar. Bu mu sosyal diyalog? Bu mu çalışanların sorunlarını çözmek?” 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  BAŞBAKAN , BAŞKAN , GİTSİNLER , SÖZLEŞME , TÜRK-İŞ 
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BAŞBAKAN iŞÇiYE MEYDAN OKUDU ! / Haber Tarihi : 06.07.2009 09:37:45  
 

Partisinin Sakarya İl Kongresi’ne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kamu sözleşmeleri için eylem yapan
işçilere meydan okudu.  
 
İşçileri enflasyona ezdirmediklerini, işçi haklarını ilerlettiklerini savunan Erdoğan, “Şimdi de diyorlar ki efendim
neymiş ‘greve gideceğiz.’ Kusura bakmasınlar, eğer greve gideceklerse buyursunlar” diye konuştu.  
 
Sakarya’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Erdoğan, yaptığı konuşmada kamu
sözleşmelerinde Türk-İş’e önerdikleri yüzde 3’lük teklifin ardından yapılan eylemlere değindi. Erdoğan, yaptığı
konuşmada, çalışanların, sendikaların görüşlerini aldıklarını ve taleplerini büyük bir dikkatle politikalarına 
yansıttıklarını ileri sürerek, yıllar boyunca ödenmeyen zorunlu tasarrufta biriken haklarını verdiklerini söyledi.
KEY’de biriken paraları da hak sahiplerine ödediklerini anımsatan Erdoğan, “İşçiyi düşünen kim? Memuru
düşünen kim? AK Parti iktidarı, biz” şeklinde konuştu. 
 
Çalışanları enflasyona ezdirmediklerini savunan Erdoğan, geçmişten gelen kayıpları da telafi ettiklerini ileri 
sürdü. 1 Mayıs’ı tatil ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, “Çalışanların hakları konusunda ne kadar hassas 
olduğumuzu, süreç içinde defalarca gördük” dedikten sonra sözü kamu sözleşmelerine getirdi. “Bakın şimdi de 
işçilerle masadayız ve kendilerine diyoruz ki: Gelin bak etmeyin. Size 2009 için 3, 4.5 yani ilk 6 ayda yüzde 3,
ikinci 6 ayda yüzde 4.5 zam yapalım. Eğer yıl sonu itibarıyla bu yaptığımız zam enflasyonun altında kalırsa
aradaki farkı size ödeyeceğiz, enflasyon farkını ödeyeceğiz” diye konuştu. 
 
KRİZİ BAHANE ETTİ 
Bir kriz döneminden geçildiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu anda Ereğli Demir Çelik’te 
işçilerin maaşı yüzde 30 düşük olarak toplu sözleşme imzalandı. Daha biz böyle düşük bir şey imzalamıyoruz 
sizinle. Tam aksine diyoruz ki: 3 4.5 olarak gelin bu işi imzalayalım. Eğer enflasyonun altında kalırsa aradaki farkı
da vereceğiz. Çünkü sizi enflasyona ezdirmeyeceğiz, sözümüz bu. Bunun istismarını yapıyorlar. şimdi diyorlar ki
efendim neymiş, ‘greve gideceğiz.’ Kusura bakmasınlar, eğer greve gideceklerse buyursunlar gitsinler. Gücümüz 
neyse bunu vereceğiz” diyerek işçilere meydan okudu. “Bana ait özel kasalarım yok. milletimizin bize emanet 
ettiği paradan bir maaş ödeyeceğiz” diyerek halkla işçileri karşı karşıya getiren Başbakan Erdogan, işçiye fazla 
zam vermeleri halinde, kimsenin maaşını ödeyemeyecekleri tehdidinde bulundu.  
  

İŞÇİYE POLİS BARİKATI 
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İşveren yağcısı yasa da gece çıktı! / Haber Tarihi : 03.07.2009 13:53:35  
 

Sakarya’ya giden Başbakan Recep Tayyip Erdogan’a taleplerini iletmek isteyen Harb-İş üyesi işçiler engellendi. 
Başbakan’ın Sakarya’ya gelmesine saatler kala polis, Harb-İş binasını ablukaya aldı. İşçiler, kamu sözleşmeleriyle 
ilgili hazırladıkları dosyayı Başbakan’a iletmek istiyorlardı. Harb-İş’in işçilerden topladığı ve toplusözleşmeyle 
ilgili taleplerinin bulunduğu dosyayı Başbakan’a iletmek isteyen Harb-İş üyeleri, sendika binaları önünde 
toplandı. Buradan yürüyüş düzenlemek isteyen işçilerin önüne barikat kuran polis, müdahale etme tehdidinde 
bulundu. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine burada açıklama yapan Harb-İş Şube Başkanı Orhan Avcı, 
kendilerine yapılan baskıyı kınadıklarını belirtti. KESK’e bağlı sendikaların ve Emek Partisi üyelerinin de destek
verdiği eylemde, “Hükümet zammını al başına çal”, “İşçi memur el ele genel greve” sloganları atıldı. 
  

(Sakarya/EVRENSEL) 
  

 
Etiketler:  ERDOĞAN , GREV , İŞÇİ , KRİZ , POLİS 

Emeği bu kadar aşağılayan, çalışanın onurunu haince küçülten, sinsice sıkıştıran, çaresizleştirip işçiyi işçiye
kırdıran düzen bundan 250 yıl önce “sanayi devrimlerini” ilk yapan İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da
yaşanmıştı. Ekonomi tarihçilerinin “vahşi kapitalizm periyodu” dedikleri o dönemde “işçi simsarlığı” vardı. İşçileri, 
işverene komisyon karşılığı kiralayan “aracılar” türemişti. 
 
Haksız, hukuksuz. 
 
Sendikasız, sigortasız. 
 
Güvencesiz, sahipsiz. 
 
Çalışma ortamı doğmuştu. 
 
İşçiler ve hatta yaşları 10 ile 12 arasındaki çocuk emekçiler, günde 18-20 saat, çok ucuza bir deri-bir kemik 
çalıştırılıyorlardı.  
 
Emek istismarı korkunçtu. 
 
Eziciydi, yıkıcı, ölümcüldü. 
 
Emeğe karşı bu korkunç aşağılamayı durdurmak için ilk harekete geçen İnglitere’de işçilerin oy desteğiyle 
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kurulan partiler oldu ve 1909 yılında “işçi simsarlığı büroları” kapatıldı. Yerine devletin eşitlikçi ve tarafsız 
gözetiminde “İşçi Bulma Kurumu” uygulamasına geçildi. 1919 yılında da ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
kurulunca, bütün dünyada işçilerin işe yerleştirilmelerine “iş ve işçi bulma kurumlarının aracılık etmesi”
benimsendi, yaygınlaştı. Bizim ülkemizde de ilk İş ve İşçi Bulma Kurumu 1946 yılında kuruldu. 
 
Eksik-fazla çalıştı. 
 
İş arayan emekçileri, işçi arayan fabrika sahipleriye bizdeki İş ve İşçi Bulma Kurumu, 57 yıl boyunca buluşturdu.
2003 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu, “Türkiye İş Kurumu”na dönüştürüldü. 
 
Ve geldik bugüne. 
 
25 Haziran 2009’a. 
 
25 Haziran gününün gecesinde saat 03.00’te iktidar partisinin hamlesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden “Özel
İstihdam Bürosu” kurma yasası çıkartıldı. 250 yıl önceki “vahşi kapitalist dönemin işçi simsarlığı bürolarının”
verniklenmiş, cilalanmış yeni türüne geçit veren yasa bizim Meclis’imizden geçti. 
 
Sendika, sigorta! 
 
Güvence! 
 
Rafa kalkıyordu. 
 
Bu yasaya göre 12 bin 800 lira parayı bankaya teminat olarak yatıran birisi “Özel İstihdam Bürosu” açabilecek ve 
topladığı emekçileri işverenlere, belli bir kâr marjı sağlayacak şekilde, kiralayacaktı. 
 
Türkiye nasıl ülke? 
 
İşsizi korkunç ülke! 
 
İş bulmak için asgari ücretin yarısına, sigortasız, sendikasız, ikramiyesiz çalışmaya razı milyonlarca insanı olan ve
okumuş üniversite mezunu işsiz genç kızların bile belediyede itfaiyeci olmak için sıraya girdikleri ülke... Böyle bir
ülkede Meclis, son tahlilde “fabrikadaki işçiyi, sokaktaki işsiz işçiye kırdıracak kiralık emekçi büroları kurulması”
yasasını çıkarttı. İşverenler, memnun oldu. Çünkü daha ucuza işçi çalıştırabilecek, sendikayla-sözleşmeyle
uğraşmayacak ve istedikleri zaman, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeden işçiyi bürosuna geri 
gönderebileceklerdi. Türkiye çalışma hayatını 250 yıl geriye götüren bu “işveren yağcısı ve patron yardakçısı”
yasa gece saat 03.00’te çıkartıldı. Cumhurbaşkanı’nın önünde, onay bekliyor. 
 
Onaylanır mı? 
 
Villada oturanın çıkardığı yasa, Köşk’te oturana gidecek.  
 
Eli kulağındadır. 
 
Dün, Türk-İş üyesi işçiler, emeklerinin değerini korumak için eylem başlattılar. İktidarı, parti binalarının kapısında 
protesto ediyorlar. İşçiler aslında seslerini, diğer işçilere, memurlara, çalışanlara, emeklilere ve işçi olmayan
sağduyu sahiplerine de duyurmak istiyorlar. 
 
İşçiye kulak verelim! 
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İşçilerle patronlar karşı karşıya / Haber Tarihi : 03.07.2009 13:50:51  
 

Çünkü bugün Türkiye’deki işçiler; emeği aşağılayan, çalışanın onurunu haince küçülten, sinsice sıkıştıran, iş 
bulmuş işçiyi, işsiz işçiye kırdıran 250 yıl önceki “vahşi kapitalizm dönemi” şartlarında çalışmaya mahkûm 
ediliyorlar. 
 
250 yıl geriye düştük. 
Kaynak: Necati DOĞRU 

VATAN GAZETESİ 

 
Etiketler:  HUKUKSUZ , İŞÇİ , KAHSIZ , KİRALIK , SİMSAR , YAGCI , YASA 

İşverene geçici işçi kiralama imkanı veren yasa büyük kavga çıkaracak gibi görünüyor 
 
İşçiye göre: Modern kölelik 

 

İşçi örgütleri ve CHP, özel istihdam bürolarının hukuki altyapısını oluşturan yasaya şu sebeplerden dolayı 

karşı çıkıyorlar: 

 

- Her isteyen, İŞKUR’dan izin almak koşulu ile 20 bin TL’lik teminatı yatırıp özel istihdam bürosu kurabilir. 

Ancak kimse büronun mali gücünü denetlemeyecek. Oysa patronlara kiraya verilen işçiler, bu büroların 

elemanı haline gelecek. Sigorta primi borcu olan büro kapatıp giderse işçi ortada kalacak, mağduriyeti kim 

ortadan kaldıracak? 

 

- Kanun kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme de yapmıyor. Yani işçinin kıdem tazminatı hakkı ortadan 

kaldırılıyor. 

 

- Patronlar fabrikalarındaki belirli alanları tasfiye edecek. Şayet orada 1.000 liraya işçi çalıştırıyorsa, aynı işi 

özel istihdam bürosundan kiralayacağı işçi ile 800 liraya yaptıracak.  

 

- Fabrikanın çalışanlarına “Ya sizi çıkarırım, ya da daha düşük maaşla özel istihdam bürosunun elemanı 

olun, aynı işi yapmaya devam edin” denecek. İşini kaybetmek istemeyen işçiler gelir kaybını göze alıp bu 

teklifi kabul etmek zorunda kalacak. 
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- İçinde bulunduğumuz dönem gibi kriz dönemlerinde işveren, talep durduğu anda özel istihdam bürosu ile 

yaptığı anlaşmayı dondurabilecek. O zaman “Biz iyi günlerde beraber kazandık. Zor günlerde birbirimize 

destek olacağız” diyerek hiç kazanmadığı halde işçisine maaş ödemeye devam eden patronlar azalacak, 

hatta ortadan kalkacak.  

 

- İşler bozulduğu anda, kıdem tazminatı, ihbar gibi sorumlulukları olmayan patron “Nasıl olsa benim işçim 

değil” diyerek anında, ay sonunu bile beklemeden işçiyi kapının önüne koyacak. 

 

- Özel istihdam bürosu da sonuçta kâr etmek isteyen bir kurum. Yani işçi Ahmet’i aylığı 700 liraya 

çalışmaya zorlayacak. Ahmet’i bir fabrikaya 800 lira maaşla kiralayacak. Aradaki 100 lirayı da işçi Ahmet 

çalıştıkça özel istihdam bürosu kazanacak. Bu modern kölelik değil de nedir?  

 

Patrona göre: Büyük tasarruf  

 

Kiralık işçi çalıştırma anlamındaki bu düzenleme özellikle kriz ortamında işverenlerin AKP Hükümeti’nden 

talep ettiği konuların başında geliyordu: 

 

- Özel istihdam büroları ile çalışan şirketler çalışanların maliyetlerinde yüzde 30 hatta yüzde 50’ye varan 

avantajlar elde edebiliyorlar. Örneğin bir otelde bir oda için housekeeping’in maliyeti işverene 5 TL ise, 

hizmet şirketleri ve özel istihdam büroları bunu 1 TL’ye yapıyorlar. 

 

- Tüm personelin planlaması, malzemeler, yapılacak işle ilgili eğitim, hizmet şirketleri ve özel istihdam 

büroları tarafından karşılanıyor.  

 

- Çalışanların SSK’sını danışmanlık bürosu ödüyor. Hatta işçinin işverene verdiği zararın maliyeti de özel 

istihdam bürosunun sigortasından karşılanıyor. Yani kiralık işçi çalıştıran kuruluşlar görünen maliyetlerden 

de kurtuluyor. Örneğin otomotiv şirketinde çalışan bir kişi kendi hatasından dolayı hattın durmasına, üretim 

kaybı yaşanmasına neden olursa, bu üretim kaybının maliyeti, özel istihdam bürosuna fatura ediliyor. Büro 

da bu maliyeti sigorta şirketine havale ediyor. Oysa işveren kendi eleman çalıştırdığında işçisinden 

kaynaklı üretim kayıplarında maliyeti kendisi üstleniyor. 

 

- Diyelim ki bir şirket için ayda sadece 10 gün yapılacak bir taşıma işi var. Bu iş için 10 gün çalışan 20 gün 

iş yapmayan forklift elemanı istihdam etme lüksünden kurtuluyor. Özel istihdam bürosundan sadece o 

günler için işçi kiralayabiliyor.  

 

- Kriz ortamında üretimi düşürüyorsa, kapattığı bantlarda görev yapan ve açığa çıkan işçileri başı 

ağrımadan işten çıkarabiliyor.  

 

KİRALIKLAR YÜZDE 25’İ GEÇEMEYECEK  

 

Geçici iş ilişkisi, yasada “özel istihdam bürosunun geçici iş gücü talebinin karşılanması amacıyla iş 

sözleşmesi düzenlediği işçisine iş görme edimini yerine getirmek üzere ücret karşılığı bir başka işverene 

devri” şeklinde tanımlanıyor.  

 

Bu işi yapmaya da Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel istihdam büroları yetkili kılınıyor. Şu ana 

kadar 264 firma İŞKUR’dan özel istihdam bürosu kuruluşu için izin aldı. Ancak bunların 91’inin izinleri 

çeşitli sebeplerle iptal edildi.  

 

Yasaya göre geçici iş ilişkisi sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçi sayısı, iş yerinde çalıştırılan işçi 

sayısının dörtte birini geçemeyecek. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde kısmi süreli iş 

sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalıştırmaya dönüştürülecek.  

Sayfa 671 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



İŞÇİ SATIŞI DA YASALAŞTI... / Haber Tarihi : 03.07.2009 13:39:53  
 

 

Aynı işçi için, aynı işverenle yapılacak geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplam süresi 18 ayı geçemeyecek. 

 

Devredilen iş yerinde grev ve lokavt olması ve özel istihdam bürosunun işçiyi bu süre içinde başka yerde 

istihdam edememesi durumunda işçinin asgari ücretten az olmamak üzere sözleşmede belirtilen ücretinin 

yarısı ödenecek. 

 

Kiralık işçi uygulaması kamu kurum ve kuruluşlarında geçerli olmayacak, sadece özel firmalar işçi 

kiralayabilecek. 

Kaynak: Vatan Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

AKP işçi hakları konusunda pervasız bir uygulamaya daha imza attı. İşçilerin alınıp satılması, kiraya verilmesi 
yasalaştı. 26 Haziran 2009 gece yarısı TBMM’de kabul edilen bir torba yasa ile (5920 Sayılı Yasa) İş Yasası’na 
eklenen bir hükümle özel istihdam bürolarına işçileri bir başka işverene kiralama (satma) imkânı tanındı.  Yasanın
gerekçesindeki ifadeyle “özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulabilmesine” olanak tanındı. 
“Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi” adını taşıyan yeni düzenlemeye göre özel istihdam büroları iş sözleşmesi 
yapacağı işçiyi bir başka işverene 18 ay süreyle “geçici işçi” olarak devredebilecek. İşçinin asıl işvereni özel 
istihdam bürosu olacak. İşçinin devredileceği işverenle geçici iş sözleşmesini özel istihdam bürosu yapacak. Bu 
yolla güvencesiz düşük ücretli, esnek ve sendikasız kiralık bir işgücü yaratılmış olacaktır. 
Özel istihdam büroları “iş sözleşmesi” yaptığı işçileri talep eden herhangi bir işverene devredebilecek, daha 
doğru bir ifadeyle kiralayabilecek. İşçiler tıpkı amele pazarları ve köle pazarındaymışçasına alınıp satılacak. Özel 
istihdam büroları bu satış işlemi üzerinden komisyon alacak. Ücretli kölelik düzeninin daniskası ile karşı 
karşıyayız. Bu yasa ile geçici işçi çalıştırılması (belirli süreli iş sözleşmeleri) hiçbir koşula bağlanmadan 18 aya 
kadar uzatılmış, yasada geçici işçilikle ilgili var olan bazı sınırlamalar bypass edilmiş ve işverenlere toplamı işçinin 
dörtte biri kadar geçici-güvencesiz işçi çalıştırma olanağı tanınmıştır. 
Yasa ile iş hukukunun temeline dinamit konmuş ve anayasal kurallar yok sayılmıştır. Yeni yasada işçinin özel 
istihdam bürosu ile iş sözleşmesi yapmasından söz edilmektedir. İş sözleşmesi, işçinin iş yapmayı, işverenin de 
ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Oysa özel istihdam bürolarının amacı işçiyi çalıştırmak değil 
kiralamaktır. İş hukukunun en temel hükümlerinden olan iş sözleşmesini yok edilmiş ve bunun yerine işçi 
kiralama sözleşmesi getirilmiştir. İşçi tıpkı bir mal gibi kiralanır hale gelecektir. Öte yandan özel istihdam büroları 
kiralanmak üzere sözleşme yapan işçilerin sendikalaşmaları da olanaksız hale getirilmiştir. Çünkü her işkolu ve 
sektör için işçi kiralama ve satma işini yürütecek özel istihdam bürolarının işkolu belirsizdir. 
Aslında işçi kiralanması ve satışı halen örtülü biçimde uygulanan bir yöntem; Paravan şirketlerden hizmet alımı 
adı altında işçi kiralanmakta ve bu şirketlere kiralan işçi başına komisyon ödenmektedir. Örneğin bu şirketler 
belediyelere kiraladıkları her işçi için yüzde 30 komisyon almaktadır. Üstelik belediyelerin en “güzide” işlerinde 
de işçi simsarlığı yapılmaktadır. 700 lira işçiye 300 lira cebe. 100 işçi kirala ayda 30 bin lira kazan! Bu modern 
köle ticareti AKP’li belediyeciğinin en belirgin özelliklerinden biridir. 
Kiralık veya satılık işçi yasası bir yasa tasarısı olarak gündeme gelmedi. Sendikaların Üçlü Danışma Kurulu’nda 
karşı çıktıkları bu düzenleme AKP’li iki milletvekilinin, İlhan Evcin ve Mustafa Elitaş’ın teklifi ile ve bir oldubitti ile 
gece yarısı yasalaştı. Her iki vekilin cv’sine baktık. Her ikisi de “iş âleminin”, sermayedar sınıfın mümtaz 
temsilcileri. Takdir etmek lazım “sınıf bilinci” gelişkin vekiller! Üstelik de güçlü bir “sınıf disiplinine” sahipler. 
Çünkü bu yasa aslında işveren örgütleri tarafından dikte edildi. İşte ispatı: 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından hazırlanan 3 Kasım 2008 tarihli “Küresel Krize Karşı 
Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı raporun 7. Sayfasında şöyle deniyor: “İş Kanunu’nda değişiklik yapılarak 
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Euro Bölgesi&acute;nde işsizlik tarihi zirvesinde / Haber Tarihi : 03.07.2009 
11:34:50  

 

özellikle yeni istihdam imkânı sağlayacak ‘özel istihdam büroları aracılığıyla dönemsel çalışma’ yasalaştırılmalı.” 
TİSK’in bu talebi iki AKP’li vekil tarafından kâğıda döküldü, AKP hükümetinin ve TBMM’nin AKP’li vekillerinin 
desteğiyle yasalaştı. Merak ettim AKP’nin sendikacı kökenli vekilleri ne yapmış yasanın müzakereleri sırasında, 
sesleri çıkmamış. 
Torba yasa işçi satışını yasalaştırmakla kalmadı. İşçinin birikimi olan ve işsizlere ödenmesi gereken İşsizlik 
Sigortası Fonunun bütçeye ödenek kaydedilmesine, bir diğer ifadeyle yağmalanmasına de olanak sağladı. İşsizlik 
Sigortası Fonu gelirlerinin dörtte üçü yatırımlarda kullanılmak üzere bütçeye gelir kaydedilecek. Sermayeye 
kaynak olarak aktarılacak. 
Hükümet işçi hakları konusunda pervasızlık üstüne pervasızlık yapıyor; kamu işçilerine ve çalışanlarına komik 
zamlar öneriyor, işsizlik sigortasını yağmalıyor, köle işçiliği yasalaştırıyor, Türk-İş üyesi üç sendikanın altını oymak 
için elinden geleni yapıyor. Kriz yüz binlerce işçiyi işinden ediyor, işçilerin ücretleri yüzde 8,5 düşüyor ve 
hükümetten hiçbir sosyal önlem yok. Tersine işçi haklarının son kırıntılarını da yok etmekle uğraşıyor.  
Tablo bu! Bu tablonun vebali en az işverenler ve hükümet kadar sessiz ve suskun sendikacıların omuzlarındadır.
Kaynak: Birgün Gazetesi 

 
Etiketler:  ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 9,5 ile tarihinin en yüksek düzeyine çıktı. 

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre ortak para euro kullanan 16 ülkede ortalama işsizlik oranı, bu
yılın nisan ayında yüzde 9,3 ve geçen yıl mayıs ayında yüzde 7,4 düzeyindeydi. 

Mayıs ayı itibarıyla 27 üyeli AB'nin işsizlik oranı ise yüzde 8,9 ile son 4 yılın zirvesine çıktı. 

AB'de en yüksek işsizlik oranları yüzde 18,7'yle İspanya, yüzde 16,3'le Letonya, yüzde 15,6'yla Estonya ve yüzde
14,3'le Litvanya'da kaydedilirken en düşük oranlar yüzde 3,2'yle Hollanda, yüzde 4,3'le Avusturya, yüzde 5,3'le 
Kıbrıs Rum kesimi ve yüzde 5,7'yle Danimarka'da görüldü. 

İşsizlik oranları Euro Bölgesi'nin büyük ekonomilerinden Almanya'da yüzde 7,7 ve Fransa'da yüzde 9,3 oldu. 

 
Etiketler:  AB , EURO , EUROSTAT , İŞSİZLİK 
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ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME, İŞÇİLİKTE KÖLELİĞE 
DÖNÜŞÜN YENİ ADIDIR! / Haber Tarihi : 02.07.2009 13:19:34  

 

  

         4857 sayılı İş Kanunununa eklenen “mesleki anlamda geçici iş ilişkisi” başlığı altında 
düzenlenmiş yeni yasal düzenleme, TBMM’nden geçmiş ve Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 
  
         Yasa metninin içeriği ve düzenleme şekli incelendiğinde, çalışma ve üretim ilişkileri sistemi
içerisinde, “işçilik” kavramına yeni bir anlam kazandırdığı, işçileri, neredeyse “toptancı halinde alıp 
satılabilen” mal konumuna indirgediği ortaya çıkmaktadır. 
  
         Yapılan bu düzenleme, 21. yüzyılda modern kölelik devrinin başlatılmasından başka bir şey
değildir. Bu adımdan sonrası, emeğin özgür iradesini tümüyle yok edecek, yeni örgütlenmelerden
vazgeçtik, mevcut sendikal yapıyı bile yok edecektir. Bu yasayla artık işçi hak ve özgürlüklerinde 
gelişme değil, sömürü ve yoksullaşmanın en kötüsü yaşanacaktır. 
  
         O nedenle, bu yasa Sn. Cumhurbaşkanı tarafından kesinlikle veto edilmelidir. 
  
         TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, tüm emekçileri ve işçi sendikalarını, çalışma ilişkilerinde tahrip
kalıbı etkisi yaratacak bu yasal düzenlemeye karşı ortak mücadeleye davet ediyoruz. 
  
         Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 

 
Etiketler:  ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 
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iŞÇi AKP Yi KUŞATACAK / Haber Tarihi : 02.07.2009 12:19:26  
 

BAŞBAKAN-TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİNDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI. BUGÜN AKP İL 
BİNALARINA GİDECEK OLAN İŞÇİLER SALI GÜNÜ İSE İŞE 1 SAAT ‘GECİKECEK’ 
 
Yüz binlerce işçiyi ilgilendiren kamu toplu iş sözleşmelerinde hükümetle sendikalar arasında bir anlaşma 
sağlanamazken, Türk-İş’in Başbakan’la yaptığı görüşme öncesi Harb-İş üyesi işçiler hükümeti uyardı. Yolu trafiğe 
kapatan işçiler, “Taleplerimize kulak vermezseniz üretmeyeceğiz” dediler.  
 
Harb-İş üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda, 
yaklaşık 24 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınmamasını önceki gün Ankara’da 
protesto ettiler. Jandarma Genel Komutanlığı’nda çalışan işçiler, mesai bitiminde komutanlığın önünde 
toplandılar. “İş, ekmek, özgürlük”, “İnsanca yaşam, insanca ücret”, “Kıdem tazminatıma dokunma” yazılı 
dövizlerle İstanbul yolu boyunca yürüyüşe geçen işçiler, Ankara’daki farklı işyerlerinden Harb-İş üyeleriyle Hava 
Bakım Merkezi Komutanlığı önünde buluştular.  
 
DESTEK VERENE PARA CEZASI  
“Asker değil işçiyiz, alanlarda güçlüyüz”, “Genel grev, genel direniş”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” 
sloganları atan işçiler, hükümete de “Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma” diye seslendiler.  
 
Attıkları sloganlarla Türk-İş yönetimini de mücadele kararları almaya çağıran işçiler, zaman zaman İstanbul 
yolunu trafiğe kapattılar. İşçilerin yolu kapatmasına engel olmak isteyen polis, sendika yöneticilerini “Bir daha 
eylem yapmanıza izin vermeyiz” diye tehdit etti. Bir komiser, sendikacılara “İstanbul yolunu trafiğe kapatmak ne 
demek. Tek tek tespit edip suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Bu sırada yoldan geçerken eyleme destek 
vermek için korna çalan otomobillere polisin ceza yazması dikkat çekti.  
 
‘KART BASARIZ AMA ÜRETMEYİZ’ 
Sıcak havaya rağmen Çiftlik kavşağına kadar alkış ve sloganlara ara vermeden yürüyen Harb-İş üyeleri, burada 
bir açıklama yaptılar. Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Bedir Karagöz, TİS taleplerini bizzat tezgah başındaki üyeleri 
dinleyerek belirlediklerini belirtti. Ancak tüm çabalarına rağmen işverenin mevcut hakları da geriye götürecek 
tekliflerde bulunduğunu anlatan Karagöz, çalışma süreleri, çalışma koşulları ve idari maddelerle ilgili kısıtlayıcı ve 
esnekleştirici hükümlerin dayatıldığını söyledi.  
 
Karagöz’ün hükümetin işçilere yüzde 3 zam önerdiğini hatırlatması üzerine, işçiler tepkilerini “Hükümet zammını 
al başına çal” sloganı atarak gösterdiler. Zam önerisinin “İşçilerle dalga geçmek” anlamına geldiğini belirten 
Karagöz, çalışma koşullarını esnekleştirme yönündeki her çabaya karşı direneceklerini ifade etti.  
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Harb-İş Genel Başkanı Ahmet Kalfa, Türk-İş’in Başbakan ile yapacağı görüşmeye dikkat çekerek, “Eğer Başbakan 
haklı taleplerimize gerekli yaklaşım gösterip, krizin faturasını bize ödetmekten vazgeçerse el sıkışırız. Ama 
‘Fakirin dostuyum, işçi kökenliyim’ diyen Başbakan taleplerimize doğru bir yaklaşım göstermezse eş ve 
çocuklarımızla tepkimizi her yerde göstereceğiz” dedi.  
 
Taleplerinin kabul edilmemesi halinde üretimden gelen gücü kullanarak şalteri indireceklerini belirten Kalfa, 
işçileri, Başbakan’la yapılan görüşmenin sonucuna göre yapılacak eylemler için hazır olmaya çağırdı. Kalfa, 
“Emeğin en yüce değer olduğunu hatırlamazlarsa, grev hakkı olanlar grev çadırlarını kuracak, önlüklerini giyecek. 
Grev hakkı olmayanlar da kartı basacak ama üretmeyecek” uyarısında bulundu. 

TÜRK-İŞ EYLEM KARARLARI ALDI 
TÜRK-İŞ Yönetimi, “masada bitiririz” umuduyla görüştüğü Başbakan’dan eli boş dönünce eylem kararları aldı. 
Türk-İş tüm üyelerini bugün akşam iş çıkışı AKP il binaları önüne çağırdı. Salı günü bir saat işe geç başlama 
kararı da alan Türk-İş, yeni eylem kararları için Başkanlar Kurulu’nu Çarşamba günü olağanüstü toplantıya 
çağırdı. 
 
Türk-İş yönetimi dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir saati aşkın süren bir görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede olumlu sonuç alamayan Türk-İş yönetimi, Kamu Koordinasyon Kurulu üyeleri ile Başbakanlık’ta 
değerlendirme toplantısı yaptı. 
 
Görüşme ve değerlendirme toplantısının ardından Başbakanlık önünde gazetecilere açıklama yapan Türk-İş 
Genel Başkanı Mustafa Kumlu, daha önce Bakan’la görüşmede getirilen birinci yıl için yüzde 3 artı 3’lük teklifin 
Başbakan tarafından yüzde 3 artı yüzde 4 olarak getirildiğini, ikinci yıl için ise yüzde 2,5 artı 2,5’luk teklifin aynı 
kaldığını, enflasyonun aşması halinde farkın verileceğinin söylendiğini aktardı. 
 
Bu tekliflerin Başbakan ile görüşmenin ardından Kamu Koordinasyon Kurulu ile değerlendirdiklerini belirten 
Kumlu, “Biz 2008 yılı enflasyonunu istedik. Enflasyon yüzde 10.06 olarak gerçekleşmişti. Öyle bazılarının 
söylediği gibi, ‘Hükümet yüzde 3 artı 3 önerdi, Türk-İş yüzde 20 istedi, arada uçurum var’ değil. Yüzde 6 gibi bir 
vergi kayıbımız var. Başbakan’a Ocak ayında aldığımızı Aralık’ta da versinler imzalayalım” dedik diye konuştu. 
 
Başbakan’la görüşmeye umutlu gittiklerini ve “Biz Başbakan’la bunu masada çözeriz” diye baktıklarını belirten 
Kumlu, üzüldüklerini belirtti. Başbakan’a “memurları, işçileri enflasyon altında ezdirmeyecekleri” sözlerini 
hatırlattıklarını belirten Kumlu, bu rakamların kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. 
 
Kamu Koordinasyon Kurulu ile bugün tüm illerde iş çıkışı AKP il binaları önünde basın açıklamaları yapma kararı 
aldıklarını belirten Kumlu, 7 Temmuz Salı günü sabah bir saat işe geç başlayacaklarını, 8 Temmuz Çarşamba 
günü de Başkanlar Kurulu’nu olağanüstü toplayacaklarını açıkladı. 
 
Düşük ücretlerle ilgili taleplerinin, en düşük ücretin 1230 TL olması olduğunu da hatırlatan Kumlu, Başbakan’ın 
bu konuya değinmediğini ama Bakan Hayati Yazıcı’nın önerdikleri 25 TL’yi yeniden değerlendirebileceklerini 
söylediğini de aktardı.  
 
Kumlu, “Güveniyorduk Sayın Başbakan’la masada bu işi çözeceğimize, ama bitiremedik, üzüntülüyüz” dedi. 
Sorular üzerine, halen Basın-İş, Yol-İş, Tez Koop-İş ve Türk Metal’de grev kararları alındığını belirten Kumlu, 
Koordinasyon Kurulu olarak bu kararları aldıklarını, asıl değerlendirmeyi Başkanlar Kurulu’nda yapacaklarını 
söyledi. (Ankara/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  AKP , EYLEM , İŞÇİ , PROTESTO , TÜRK-İŞ 

Sayfa 676 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



ERDOĞAN IN TEĞETİ SAVAŞ KADAR YIKTI / Haber Tarihi : 02.07.2009 10:14:06  
 

Türkiye ekonomisi savaştan çıktığı yıllarda bile yüzde 13,8 oranında küçülmemişti. Büyüme bitti ve ekonomi 
resmen durgunluğa girdi. Çöküş IMF lobisini sevindirdi 

1929 KRİZİNDE GÖRÜLMEDİ    
Birinci Dünya Savaşı ve 1929 dünya ekonomik krizini atlatan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bile görmediği 
küçülme, mevcut krizde ortaya çıktı. Türkiye 1945’teki 15.3’lük küçülmeden sonraki en yüksek küçülmeyi yaşadı. 
2009 ilk çeyrekte küçülme yüzde 13.8 olurken, bu orana yakın en yüksek küçülme yüzde 13 ile 1927 yılında 
görülmüştü. 1939-1945 yıllarını kapsayan İkinci Dünya Savaşı’ndan ekonomik anlamda çok ağır etkilenen
Türkiye, 1945 yılında en yüksek küçülme oranını görmüştü. 

YATIRIMLARDA KESKİN DÜŞÜŞ  
Krizin daralma üzerindeki en ağır etkilerinden biri yatırımlarda görüldü. Özel sektör yatırımları büyük oranda
durdu. Toplam yatırımlarda yüzde 29.7’lik daralma yaşanırken özel sektör yatırımları yüzde 35.8’le keskin bir
düşüş gösterdi. Başbakan Erdoğan’ın krizin ‘teğet geçtiği’ne inandığı ekonomi için bu yıl yüzde 4 büyüme
öngörülmüştü, ancak bu rakam daha sonra yüzde 3.6 küçülme olarak revize edilmişti. Bunun da şimdi yeniden 
revize edilmesi bekleniyor. » 

Küçülmenin faturasını  yine çalışanlar ödüyor 
»DİSK araştırma bürosundan yapılan açıklamada “Milli Gelir'deki küçülmenin getirdiği yükü, hangi kesimler
üstleniyor” diye soruldu. DİSK açıklamasında şöyle denildi: Gerçek işsiz sayısı, yaklaşık 6 milyon 500 bine ulaştı. 
Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi ‘sosyal ödemeler’ azaldı. Ücretlerin bölüşümdeki payı, 1999 yılında yüzde 
30 iken bugün yüzde 22 seviyesine düştü.”  
 
Büyüme balonu söndü resmen resesyon dönemi 
»Türkiye ekonomisi 2009 yılının son çeyreğinde de yüzde 6.2 küçülmüştü. Böylece iki dönem üst üste küçülme
yaşayan ekonomi, teknik olarak resesyona (durgunluk) girmiş oldu. Küçülme 2001 yılı krizinden de büyük oldu.
Ekonomideki tarihi daralma hükümetin IMF ile anlaşma yapmasını isteyen taraflarca ‘IMF görüşmelerini
kolaylaştıracak bir durum olarak yorumlandı. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarına dönen Türkiye, tarihinin en yüksek ikinci daralmasını gördü, ülke ekonomisi yüzde
13.8 daraldı 
 
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki durumunu açıklayan GSYH’daki 13.8’lik küçülme oranı, 1945 yılında yaşanan 
yüzde 15.3 küçülmeden sonra Türkiye tarihinin en yüksek küçülme oranı oldu. TÜİK çalışmalarında yeni seri
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çalışmalarına göre en düşük rakamlar 2001 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 9.8 olarak gerçekleşmişti. Bu yılın
tamamında ekonomide yüzde 4 büyüme öngörülmüştü ve bu rakam daha sonra yüzde 3,6 küçülme olarak 
revize edilmişti. Piyasalarda beklenti 11.8 düşüş olacağı yönündeydi fakat açıklanan tarihi küçülme planları alt 
üst etti. 

ÜRETİCİ KÜÇÜLDÜ, RANTİYECİ BÜYÜDÜ 
TÜİK verilerine göre, GSYH birinci çeyrekte cari fiyatlarla 210.997 milyar lira veya 127.812 milyar dolar oldu. TÜİK 
önceki döneme ait verilerde revizyon yapmadı. Toptan ve perakende ticaret yüzde 25.4, imalat sanayii yüzde
18.5 küçüldü. İnşaat yüzde 18.9, tarım yüzde 3 küçülme yaşadı. Sektörler GSYH’si toplamda yüzde 11.5 küçüldü. 
Üretim yapanlar çöküş yaşarken, mali aracı kuruluşların faaliyetlerinde yüzde 10.8, dolaylı ölçülen mali aracılık 
hizmetlerinde yüzde 10.7 büyüme gerçekleşti. 
 
Üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde ise, 2009 yılı birinci üç aylık döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 2.2'lik azalışla 210 997 milyon TL
oldu.  
 
Büyümeyi aşağı çeken üçüncü faktör ise, geçen çeyrekte olduğu gibi, stoklardaki rekor artışlar. Büyümeyi geçen 
çeyrekte yüzde 4,0 aşağı çeken stok artışı, bu çeyrekte de yüzde 7,1 aşağı çekerek, çeyreksel GSYH’nın
açıklanmaya başlandığı 1987’den itibaren en yüksek stok artışına işaret etti... Harcamalar yöntemiyle 
hesaplandığında; büyümedeki daralmayı sınırlıyan unsular; kamu harcamalarının yüzde 6 artması ve dış talebin
katkısının yüzde 7 ile 2001 yılının ikinci çeyreğinden sonra en yüksek seviyeye ulaşması... 

TİCARETTE TARİHİ KÜÇÜLME 
2009 yılının birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla 
yüzde 13.8'lik azalışla 21 145 milyon TL oldu. Yatırımlar içinde, 2006’nın üçüncü çeyreğinden beri artan kamu
yatırımları yüzde 25 ile yüksek seviyede artmaya devam ederken, özel yatırımlar yüzde 35,8 oranında geriledi.
Sektörel bazda bakıldığnıda Tarım sektörü yüzde 3, imalat sanayi yüzde 18.5 daralırken, inşaatta daralma yüzde
18.9 daralma yaşandı. İlk çeyrekte ticaretteki yüzde 22,9’luk, vergilerdeki yüzde 21,2’lik, sanayi ve
haberleşmedeki yüzde 17,6’şarlık daralma rekor seviyelere ulaştı. 

DEVLETİN HARCAMALARI ARTTI 
Harcamalar yöntemiyle GSYH'de, devletin bu yılın çeyreğindeki tüketim harcamaları, geçen yılın aynı dönemine 
göre arttı. Sabit fiyatlarla geçen yıl yüzde 9 olan GSYH'da devletin harcamalarının payı, bu yıl yüzde 11,1'e 
yükseldi.  
Devlet harcamalarının büyüme hızı, geçen yıl ilk çeyrekte sabit fiyatlarla yüzde 5 iken bu yıl ilk çeyrekte yüzde 
5,7 oldu. Maaş ve ücretlerin GSYH'daki payı da geçen yıl yüzde 5,2'den bu yıl yüzde 6'ya çıktı. Maaş ve ücretlerin 
büyüme hızı geçen  yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4’ken, bu yıl aynı dönemde 0,9'a yükseldi. 

TÜRKİYE TEKNİK OLARAK RESESYONDA 
Türkiye ekonomisi 2009 yılının son çeyreğinde de yüzde 6.2 küçülmüştü. Böylece iki dönem üstüste küçülme
yaşayan Türkiye ekonomisi, Avrupa’da kabul edildiği biçimiyle teknik olarak resesyona girmiş oldu. Ekonomi 
2001 krizinin ardından yıllık bazda yüzde 5.7 küçüldükten sonra 2008 son çeyreğe kadar kesintisiz olarak 
büyümeye devam etmişti. 2008 ilk çeyrekte yüzde 7.3, ikinci çeyrekte yüzde 2.8, üçüncü çeyrekte yüzde 1.2
büyüyen ekonomi, bu büyümede gerileme trendinin ardından son çeyreği yüzde 6.2 küçülme ile kapatmış, 
2008’da yıllık büyüme de yüzde 1.1’de kalmıştı. 

DOLAR BAZINDA KÜÇÜLME YÜZDE 29 
2009 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine sabit fiyatlarla yüzde 13.8 küçülen GSYH 24 milyar 518 milyon
TL’den 21 milyar 145 milyon TL’ye indi. Cari fiyatlarla GSYH yüzde 2.2 azalarak 215 milyar 846 milyon TL’den 210
milyar 997 milyon TL’ye geriledi. Dolar bazında cari fiyatlarla GSYH yüzde 29 azalarak 180 milyar 19 milyon 
dolardan 127 milyar 812 milyon dolara düştü. 
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BANKALAR HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR! / Haber Tarihi : 01.07.2009 11:59:17  
 

PROF. DR. KORKUT BORATAV: 
Krizin etkisi 
EKONOMİST Prof. Dr. Korkut Boratav’a göre, kriz Türkiye’yi esas olarak sermaye hareketleri üzerinden vurdu. Dış 
kaynak hareketlerine son derece bağlı olan Türkiye ekonomisi krizden dünyadaki emsallerinden daha çok
etkilenmiştir. Boratav dıs kaynak hareketlerinin her türlüsüne bağlı olan Türkiye’deki bu daralmanın sebebi esas 
olarak yaşanan küresel mali krizdir, çünkü sayısal verilere bakılınca son altı aydaki dış kaynak girişi sıfıra inmiştir
dedi. Diğer taraftan önümüzdeki dönemlere ilişkin ise küçülmedeki ivmenin düşeceğini ama petrol ihraç 
etmeyen ülkeleri hesaba katmazsak Türkiye nin yasayacağı küçülme ivmesindeki düşüş emsallerine göre daha az
olacaktır dedi. 

PROF. DR. HAYRİ KOZANOĞLU: 
Refah kaybı 
İKTİSATÇI Prof. Dr Hayri Kozanoğlu, TUİKin açıkladığı rakamların yılın ilk çeyreğine ait olduğu hesaba katılınca
yıllık olarak bu kadar yüksek bir daralma olmayabileceğini kaydetti. Öte yandan cumhuriyet tarihinin en büyük
ikinci daralması olduğunu göz önüne alınca  nüfus artışına göre  kişisel refah daha da düşmüştür dedi. 
Kozanoğlu öte yandan  rakamlara göre finans sektörünün, üretim sektörü küçülürken büyümesini ise;  bu durum
üreticilerin  daha fazla refah kaybetmesi anlamına geldiğini, ve diğer sektörlerin daha da daraldığı anlamına 
geldiğini kaydetti. 

  

 
Etiketler:  BALON , ERDOĞAN , KRİZ , KÜÇÜLME , RESESYON , SAVAŞ , TİCARET , YATIRIM 

BANKALAR HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR! 

FİNANSBANK, FORTİS VE DENİZBANK İŞVERENLERİNİ, ÇALIŞANLARININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKLARINI 
UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ! 
  
Banka- Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN), talebi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan teşmil kararının Fortis, 
Denizbank ve Finansbank tarafından çalışanlarına uygulanmadığını ilan etmiştir. 
  
Teşmil uygulaması kaynağını yasadan alan ve Bakanlar Kurulu ile uygulamaya geçilen, uyulması zorunlu bir 
hukuk kuralıdır. 
  
Bu üç bankanın, bu ülkenin geçerli yasalarını hiçe sayma ve çalışanların haklarını ihlal etme cüretini nereden 
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Sermayenin Yeni Saldırısı: Kıdem Tazminatı Kaldırılsın! / Haber Tarihi : 01.07.2009 
11:23:01  

 

aldığı merak konusudur. 
  
TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, her üç banka yönetimini de uyarıyor, banka çalışanlarının toplu iş sözleşmesi 
haklarını derhal uygulamaya davet ediyoruz. 
  
Söz konusu bankalar, çalışanlarını haklarını teslim etmediği sürece, TEKGIDA-İŞ Sendikası üyeleri bu bankalardan 
hiçbir şekilde hizmet almayacak, işlem yapmayacaktır. 
  
BASİSEN’in hukuk mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ve Fortis, Denizbank ve Finansbank çalışanlarına 
sonuna kadar destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. 
  
Saygılarımızla. 
 TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 

2009’un ilk çeyreğinde milli gelirde yaşanan çarpıcı daralma bugün tüm gazetelerin manşetlerine taşınmış 
durumda. 2009’un ocak - mart döneminde ulusal ekonominin 2008’in eş dönemine görece şiddetle gerilemiş 
olması, kuşkusuz “krizin dip noktasının artık o günlerde kaldığı” söylemlerini de beraberinde getirecektir. Bu 
köşenin okurlarının yakından bildiği üzere, küresel krize ilişkin olarak uzun süredir bir ayrımın yapılmasının 
önemle altını çizmekteyim: Krizin dip noktasını geride bırakarak “toparlanmanın” başlaması süreci başka, kriz 
sonrasında şekillenecek olan yeni uluslararası işbölümünün koşulları ve kriz-sonrası yaşam başka şeylerdir. 
“Toparlanma” sürecinin ana sorusu şu olmalıdır: Krizden çıkışı başlatacak sürecin iktisadi ve sosyal intibak 
mekanizmaları neler olacaktır? Ya da daha açık bir ifadeyle, toparlanma sürecinin bedelini hangi sınıflar, nasıl 
ödeyecektir? 

2001 krizi sonrasında Türkiye’de ortalama ücretler reel olarak yüzde 25 oranında gerilemiş; ve 2003 sonrasında 
yaşanan hızlı büyüme olgusuna karşın 2000 düzeyine geri çıkmamış idi. 2001 krizinin aşılmasında IMF’den 
sağlanan 30 milyar dolarlık ek kaynağın ve bankacılık sistemine aktarılan 40 milyar dolarlık rant tutarının katkısı 
kuşkusuz göz ardı edilemezdi. Ancak 2001 krizinin aşılmasında en önemli etken işçi ücretlerindeki söz konusu 
çöküş ve ucuz ithalata ve spekülatif finansal sermaye girişlerine dayalı istihdam yaratmayan büyüme olgusu idi. 
Özelleştirmelerin hızlandırılması, sendikasızlaştırma, kuralsızlaştırma ve işsizlik baskısıyla emekçi kesimler çok 
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daha düşük ücretlerde çalışmaya mecbur kılınmış; Türkiye bir ucuz işçi ve ucuz ithalat deposuna dönüştürülmüş 
durumdaydı. 

Günümüzde 2008 krizinin aşılması ve “toparlanma” arayışlarında da benzer girişimler olduğunu görmekteyiz. 
Açık işsizlik oranının yüzde 16’yı aştığı koşullarda Türkiye sermayesinin kendi iç dinamikleriyle ve güdük birikim 
yapısıyla bu krizi atlatması son derece zor gözükmektedir. Krizin başladığı günlerden bu yana yaşanan işten 
çıkarmalar ve reel ücretlerdeki gerilemeler, sermaye sınıfına krizi atlatabilecek derecede yeterli bir tasarruf 
sağlamaktan uzaktır. Sermaye çevreleri krizi fırsat bilerek yepyeni bir karşı saldırı hazırlığına girmiş durumdadır: 
Kıdem tazminatının kaldırılması. 

Sermaye örgütlerinin ve sözcülerinin savlarına göre Türk sanayii mevcut koşullarda küresel ekonomide rekabet 
şansı yakalayabilmek için kıdem tazminatı yükünden kurtarılmalıdır; Türk sanayii ve işgücü piyasası kıdem 
tazminatı yükünü kaldıramaz; kıdem tazminatı yükü işgücü piyasalarında “katılık” yaratmakta ve istihdamın 
arttırılmasını engellemektedir; zaten işsizlik sigortası kurulmuş iken işçilere ayrıca kıdem tazminatı sağlanmasının 
geçerli bir nedeni kalmamıştır; vs... 

Söz konusu savlar, 1936 yılında 3008 sayılı yasayla yürürlüğe girmiş olan kıdem tazminatı üzerine hukuk 
sistemimizde yaratılmış olan boşlukları ve kavram kargaşasını fırsat bilerek özenle öne sürülmektedir. Oysa 
kıdem tazminatının amacının ve tarifinin doğru yapılması durumunda, bu savların gerçeklerden ne kadar uzak 
olduğunu görmek ve ardında yatan ana görüşlerin aslında sermaye kesiminin krizden en az zararla çıkmasını 
sağlayabilmek için “toparlanma” diye anılan sürecin bedelini emekçi sınıflara yıkmaktan ibaret olduğunu 
anlamak hiç de güç değildir. 

Her şeyden önce, kıdem tazminatı “işsizlik sigortasını” karşılamak için konulmuş bir düzenleme değildir. Söz 
konusu düzenlemenin ana amacı “kıdemliliğin ödüllendirilmesi ve işbaşında yıpranmanın tazminidir”. Zira işçinin 
çalışırken üretime yaptığı katkı nedeniyle almış olduğu ücret hiçbir zaman katkısının tam karşılığı olamaz. Bunun 
ötesinde, işçi çalıştığı sürece bedenen ve fiziksel olarak bir kayba uğrar. Kıdem tazminatı bir bakıma bu 
yıpranmanın ve işyerine bağlılığın karşılığıdır.  

Kaldı ki emekçilerin ürettikleri malın değeri ile elde ettikleri ücretin arasındaki farkın artık değer diye 
adlandırıldığının ve sömürünün bizzat kendisi olduğunun bilimsel olarak ispatlanmasının üzerinden de 
neredeyse 180 yıl geçmiştir. 

“İşsizlik sigortasının” koşullarıyla kıdem tazminatının koşulları göz önüne alındığında, işsizlik sigortasının kıdem 
tazminatının sağladığı yararları karşılayacağını savunmak olanaklı değildir. Örneğin, “emeklilik”, “ölüm veya 
işbaşında yaralanma”, “işçinin haklı olarak iş akdinin feshedildiği durumlar”, “kadın işçilerin evlenmesi vb. 
nedenlerle işten ayrılması” gibi gerçek yaşamdan birkaç canlı örnek, kıdem tazminatına konu olan haller ile 
işsizlik sigortası arasındaki bağların ne kadar zayıf olacağını gösterecektir. Bu nedenle hukuk biliminde egemen 
olan görüş, kıdem tazminatının işsizlik sigortası ile yakın bir benzerliğinin savunulmasının zor olduğu 
yönündedir. Dolayısıyla, kıdem tazminatının işsizlik sigortasına ek olarak korunması görüşü tüm gelişmiş 
toplumlarda egemen olmuştur. “Türk sanayisinin kıdem tazminatı yükünü kaldıramayacağı ve mevcut küresel 
krizde rekabet olanağını yitirmekte olduğu” savlarına gelince... Sermaye örgütlerinin bu tespiti değerlendirmeden 
önce “Türkiye ekonomisinin mevcut krizden niçin en şiddetli etkilenen ekonomi olduğu” sorusunu kendilerine 
sormaları gerekmektedir. Türkiye ekonomisi özellikle IMF ile Yakın İzleme Anlaşması’nın imzalandığı 1998’den 
sonra giderek hızlanarak bir ucuz ithalat ve spekülasyon cennetine dönüştürülmüş durumdadır. “Yüksek faiz-
ucuz kur”, “enflasyon hedeflemeci ‘bağımsız’ merkez bankacılığı”; “gümrük birliği ve Dünya Ticaret Örgütü 
normlarına bağlılık”; “etkin ve yönetişimci devlet” gibi cilalı sözlerle sürdürülen bu yeni-emperyalist saldırının 
aktif bir öğesi konumunda olan ulusal sermaye örgütlerinin şimdi krizi fırsat bilerek emekçilerin kazanılmış 
haklarına karşı giriştikleri saldırıların meşru hiçbir yanı yoktur. 

Kaynak: Erinç YELDAN CUMHURİYET GAZETESİ 
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3 ayda 3 yıl geriye gittik / Haber Tarihi : 01.07.2009 11:21:48  
 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

AKP, ‘Kriz teğet geçecek’ diye önlem almakta gecikince faturası ağır oldu. ABD, İngiltere ve Almanya’da bile yüzde 
6’ları geçmeyen küçülme oranı, Türkiye’de yüzde 13.8’i buldu.Türkiye 1945’ten bu yana en büyük daralmasını 
yaşadı.  

*Türkiye’nin milli geliri 2006’nın ilk çeyreğindeki düzeye indi. Üst üste iki çeyrek negatif büyümeden kaçamayan 
Türkiye, resmen resesyona girdi. En fazla harcama su, elektrik, gaz için yapılırken, giyim ve eğlence harcamaları 
kısıldı.. 

*Hükümetin 10 bin doları aşması ile övündüğü kişi başı gelir 9 bin 642 dolara indi. En iyimser tahminle 2009’un 
son çeyreği ile birlikte tekrar büyüme temposuna dönülebileceğine dikkat çekilirken tahribatın giderilmesi için 
sosyal program şart. 

ANKARA/İSTANBUL Cumhuriyet - Küresel krizin Türkiye ekonomisinde yarattığı tahribat, 2009’un ilk üç aylık 
büyüme rakamlarının açıklanmasıyla ikiye katlandı. 2008’in son çeyreğinde yüzde 6.2 küçülen Türkiye ekonomisi,
2009’un ilk çeyreğinde de yüzde 13.8 daha küçülerek, rekor oranda daraldı.  

Böylece ekonomi, 2. Dünya Savaşı yıllarından sonraki en yüksek ikinci küçülmesini yaşadı. Yılın ilk çeyreğinde 
tüketim yüzde 9.2 gerilerken, yatırımlar üçte bir oranında azaldı. Kamudaki yatırımlarda yüzde 24.6’lık artışa 
karşın özel sektör yatırımları yüzde 35.8’le keskin bir düşüş yaşadı. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin açıkladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) hesaplarına göre yılın ilk çeyreğinde GSYH, geçen yılın aynı dönemine oranla sabit fiyatlarla yüzde 
13.8’lik azalma ile 21.1 milyar TL oldu. Cari fiyatlarla GSYH, yüzde 2.2 azalma ile 210.9 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşti. Dolar bazında küçülme yüzde 29’u bulurken, GSYH 127.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

  

Bankaların hızı kesilmedi 

  

Sektörler itibarıyla en büyük daralma yüzde 25.4 ile ticarette yaşandı. Tarım yüzde 3 küçüldü. Reel ekonomideki 
bu rekor küçülmeler, bankaların da yer aldığı mali kuruluşlara uğramadı.Mali aracı kuruluşların faaliyetlerinde 
yüzde 10.8, dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetlerinde yüzde 10.7 büyüme gerçekleşti. Mali kuruluşlar 2008’in 
son çeyreğinde de yüzde 9.5 büyümüştü. Pozitif büyüme rakamlarına tutunabilen alanlar şunlar oldu: Balıkçılık, 
oteller ve lokantalar, konut sahipliği. 

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) değerlendirmesine göre 
mevsimsel etkilerden arındırılmış ve iş gününe göre düzeltilmiş verilerle GSYH, ilk çeyrekte 2008’in son 
çeyreğine göre yüzde 4.8 küçüldü. Krizden önce başlayan küçülmenin şiddetlenmesiyle GSYH, 2006’nın ilk 
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Yüzde 30 Yoksullaşma  / Haber Tarihi : 01.07.2009 11:19:47  
 

çeyreğindeki seviyesine kadar düştü. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  KÜRESEL KRİZ , MİLLİ GELİR , TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 

Beklendiği gibi çıktı, Başbakan’ın “teğet” geçti avuntusu boşa çıktı. 2009’un ilk çeyreğinde (ocak-mart) krizin en 
önemli göstergesi olan toplam mal ve hizmet üretimi (GSYİH), 2008’in aynı dönemine göre yüzde 13.8 düştü. Bu, 
Cumhuriyet tarihinde bir mevsimde yaşanan en büyük daralma!.. 2008 ilk çeyreğinde 1.20 TL olan doların bu ilk 
çeyrekte 1.65 TL olduğu dikkate alındığında, dolar bazında 180 milyar dolar olan 2008 ilk çeyrek ulusal gelirinin, 
2009 ilk çeyrekte yüzde 29 azalarak 128 milyar dolara gerilediği görülüyor. Bu, geçen çeyrekte kişi başına ayda 
839 dolar olan ulusal gelirin bu çeyrekte kişi başına ayda 596 dolara inmesi demek. Dolayısıyla, kişi başına 
gelirde dolar bazında yüzde 30 yoksullaşma yaşadı Türkiye… 

Şimdi, bugün geride bıraktığımız ikinci çeyrekte küçülmenin ne kadar olduğu merak konusu. OECD, Dünya 
Bankası, IMF, Türkiye için 2009’un tamamında küçülmenin yüzde 6 dolayına varacağını öngörüyor. Buradan 
hareketle biri yüzde 5 daralma, diğeri yüzde 7 daralma senaryoları üstünden, ikinci çeyrekte daralmanın yüzde 6 
olarak gerçekleştiğini tahmin ediyorum. Temmuzdan yıl sonuna kadar da daralma yüzde 1 ile yüzde 2 arasında 
değişecek gibi görünüyor.  

2010 için konuşmak için ise erken.  

Eurostat verileri, 2009’un ilk çeyreğinde Türkiye’nin Baltık ülkeleri Letonya ve Estonya’dan sonra Avrupa’da en 
fazla daralan ülke olduğunu ortaya koyuyor. Toplam nüfusları Ankara ve Adana’nın nüfusu kadar olan Baltık 
ülkeleri ile “en ezik”lerin arasında Türkiye!.. 

Türkiye’nin en büyük partneri Almanya, ilk çeyrekte yüzde 6.9 küçüldü ve 2009’un tamamında yüzde 4-5 arası 
daralması bekleniyor. Bu, AB 27 için de geçerli. İhracatının yüzde 60’ını AB’ye odaklamış Türkiye, AB’deki her 
iyileşme gecikmesini derinden yaşayacak.  

Bir ilk daha yaşandı. Ulusal gelir, görünen –cari- fiyatlarla bile geriledi. Cari fiyatlarla 2008 ilk çeyreğinde 216 
milyar TL’lik ulusal gelir üretilmişken 2009’un ilk çeyreğinde 210 milyar TL’lik değer yaratılmış. Yani cari fiyatlarla 
bile yüzde 2.2 daralma yaşandı. Bu, gelir deflasyonudur!.. Daha analiz edilecek çok boyut var... Sonraki yazılara… 

TÜİK’in yeni ürettiği sanayi ve ticaretteki göstergeler içinde yer alan ücret endeksini farklı anlama, önceki iki 
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3 Temmuz&acute;da Turkuvaz da grev var / Haber Tarihi : 01.07.2009 10:24:01  
 

Kriz dünyayı teğet geçti Türkiye yi vurdu / Haber Tarihi : 01.07.2009 09:58:49  

yazımda düzeltmeler yapmamı gerektiriyor. Seyfettin Gürsel, Asaf Savaş Akat ve ben, kullandığımız ücret 
endeksini “ortalama kişi başına ücret endeksi” olarak algıladık ve yazılarımızda öyle yorumladık. Bu endeksin, 
anket kapsamına alınan işletmelerin toplam “personel harcamalarının endeksi” olduğunu, bir okuru, Berke 
Duvan, Asaf Savaş Akat’a, o da bana iletti. Böyle olunca nominal ve reel ücretteki gerilemeyi, istihdamdaki 
azalmayı da dikkate alarak yapmak gerekiyor. Hoş, böyle yapınca yine de Ekim 2008’den Mart 2009’a nominal 
ücretlerin yüzde 1.5 dolayında da olsa gerilemiş olduğu gerçeği değişmiyor. Reel olarak da sanayide reel 
ücretler yüzde 3 dolayında gerilemiş görünüyor.  

mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler:  YOKSULLAŞMA_KRİZ 

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) yapılan yazılı açıklamada, Turkuvaz işletmesine ait İzmir (Sabah ve Yeni
Asır), Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa ve Trabzon iş yerlerinde, 3 Temmuz'da grev pankartları asılacağı bildirildi.

Açıklamada, Turkuvaz işletmesine bağlı İstanbul Balmumcu ve Sefaköy iş yerleri ile Ankara Balgat'taki iş yerinde
13 Şubat'tan bu yana süren grevin, diğer 6 iş yerinde de fiilen başlatılmasıyla tüm iş yerlerindeki grev sürecinin 
tamamlanmış olacağı belirtildi. 

TGS açıklamasında, Ankara ve İstanbul'daki 3 iş yerinde var olan grevin kamuoyundan aldığı desteğin daha da
artması ve iş yerinin toplu sözleşme masasına oturmasının sağlanması bakımından İzmir, Adana, Antalya, 
Diyarbakır, Bursa ve Trabzon iş yerlerinde greve yeni katılımların olmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. 

Açıklamada, TGS'nin, ATV ile Sabah ve Yeni Asır gazete ve dergi gruplarına bağlı 6 iş yerindeki tüm çalışanları, 
sendikal haklarına sahip çıkmaya ve 3 Temmuz'da greve katılmaya çağırdığı kaydedildi. 

Kaynak: Cumhuriyet 

 
Etiketler:  GREV , SABAH , TGS , TURKUVAZ , YENİASIR 
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BAŞIMIZ SAĞOLSUN! / Haber Tarihi : 30.06.2009 13:31:39  
 

TÜİK tarafından açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamları krizden Türkiye’nin ne kadar etkilendiğini ortayı koydu. 
Türkiye tarihinde 1945 yılandan sonra yaşanan en büyük daralma yüzde 13,8 ile 2009 yılı ilk çeyreğinde
gerçekleşti. 

Beklentilerin aksine dünyayı etkisi altına alan küresel kriz Türkiye’yi teğet geçmeyip can evinden vurdu. Dünya 
üzerinde 2009 yılı ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında en büyük daralma Türkiye’de yaşandı. Başbakan Erdoğan 
ve ekonomi kurmaylarını hep bir ağızdan tekrarladığı en az hasarla Türkiye’nin çıkacağı inancı gelen rakamlar ile 
yıkılmış oldu. 

Krizin ilk ortaya çıkmış olduğu finans sisteminin büyük yara aldığı ABD ilk çeyrekte yüzde 2.5 daraldı. Dünyanın
önde gelen bir başka gücü olan ve deflasyon tehdidi altındaki Japonya yüzde 8.8 daraldı. 

Genel olarak ülkelerin ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında Tayland -.7.1, Rusya yüzde -9.5 daralırken IMF desteği 
alan Meksika ekonomisi yüzde 8.2 küçüldü, Avrupa tarafından ilk çeyrekte İtalya -6.0, Fransa -3.2 küçülürken
Avrupa’nın en büyük sanayisine sahip olan ekonomisi Almanya yüzde 6,9 daraldı. Avrupa tarafından büyük
sıkıntıları yaşayan İngiltere ise ilk çeyrekte yüzde 4.1 küçüldü. 

Güney Amerika’da bir zamanlar Türkiye ile çift yumurta ikizi benzetmesi yapılan Brezilya ise ilk çeyreği 1.8’lik
daralma ile tamamladı. 

2008 son çeyreğine göre bakıldığında ise ekonomik aktivitedeki kötüye gidişin en çok Rusya’da hızlandığı
görülüyor. 2008 son çeyreğinde yıllık bazda %1,2 büyüyen Rus ekonomisi 2009 ilk çeyreğinde %9,8 daraldı. 
Türkiye’nin ise daralma hızı %6,2’den %13,8’e yükselirken büyüme oranından iyileşmenin görüldüğü tek ülke
Hindistan oldu. Hindistan ekonomisinde yıllık büyüme oranı %5,3’ten %5,8’e yükseldi. 

Genele baktığımızda ise İlk üç ayda 6 ülkede çift haneli daralma meydana geldi. Krizin en çok etkilediği ülke
Letonya oldu. Son dönemde kur krizi de yaşayan Letonya ilk çeyrekte yüzde 18 oranında daraldı. Onu yüzde
15.1'lik küçülmeyle Estonya izledi. Dünya üzerinde Türkiye bu denli sert daralma ile üçüncü sırayı alırken, OECD 
ve G20 ülkeleri arasında lider konumda. 

 
Etiketler:  ABD , DÜNYA , JAPONYA , KRİZ , TEGET , TÜİK , TÜRKİYE 
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KRİZ PATRONLARI TEGET GEÇTİ ! İŞÇİ KAN AĞLIYOR / Haber Tarihi : 30.06.2009 
11:20:16  

 

ÇUKOBİRLİK  işyerinde çalışan  değerli üyemiz Sn. Tuğrul ODABAŞI' nın  babası  Sn. Yahya ODABAŞI' nın vefat 
ettiği haberini, büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası ailesi olarak, Sn. Yahya ODABAŞI' ya  Allah’tan rahmet,  ailesine ve yakınlarına  başsağlığı 
dileklerimizi sunarız . 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Yaşanan ekonomik kriz, işçiler için etkilerini hızla artırmaya devam ederken holdingler kârlarına kâr katmaya
devam ediyor. Ülker bunlardan yalnızca birisi, hatta birincisi.  
 
Ülker Grubu’nun çatısı konumundaki Yıldız Holding’in mayıs ayı içerisinde yaptığı yatırımlar bile ekonomik krizin 
Ülker Grubu’nu “teğet geçtiğini” göstermeye yetiyor.  
 
Birçok işkolunda yaşanan daralma ve durgunluğun aksine, gıda sektörünün devi konumundaki Ülker Grubu, kriz 
ortamında büyümek için yeni anlaşmalar yapıyor. Daha anlaşma yaparken de kâr ediyor, yurtiçi ve yurtdışında 
üretim yapan 65 şirket ve 43 fabrikasına yenilerini ekliyor.  
 
YATIRIM DURMUYOR 
Önce Danimarkalı sakız ve şekerleme üreticisi Gumlink’le ortak olan Ülker, birkaç hafta içerisinde çayda yeni bir 
ortaklığa gittiğini duyurdu. Yıldız Holding, Obaçay ve Doğa Bitkisel Ürünler’in çatı markası Enfes Gıda’da Alman
Laurens Spethmann Holding ile yüzde 50 ortaklık için görüşmeler yapıldığını açıkladı.  
 
Yıldız Holding, sakız ve çaydan sonra ambalaj devi Alcan Packaging’in İstanbul merkezli firması Rotopaş’ı satın
aldığını açıklandı. 
 
Gumlink ile yapılan ortaklıktan Ülker Grubu yalnızca sakızda 100 milyon dolar olan ihracatını 250 milyon dolara
çıkarıyor. Yani yalnızca bu ortaklıktan dolayı ihracatı 150 milyon dolar artıyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise 
sakız ve şekerlemede 400 milyon dolar hedef belirleyen Ülker Grubu, krize “meydan okumaya” devam ediyor.  
 
Üstelik bir yıl önce Ülker, Yıldız Holding üzerinden dünya çikolata devi Godiva’yı 850 milyon dolara satın almıştı.
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40 bin sendikalı işinden oldu! / Haber Tarihi : 30.06.2009 10:28:43  
 

İŞÇİYE DEĞİL PATRONA DESTEK 
Ülker bu kadar büyürken, işçilerin durumunda ise bir değişiklik yok. Bunda patron kadar, fabrikada örgütlü olan 
Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş Sendikası’nın da payı var. Bilindiği gibi Hak-İş, “Kriz varsa çare de var”, “Eve kapanma
pazara çık” kampanyası başlatan TOBB, TÜSİAD gibi patron örgütlerine destek veren işçi konfederasyonları 
arasında yer alıyor. Hak-İş “belirsizlik ortamında yatırım yapan firmalara destek olacaklarını” duyurmuştu.  
 
Ülker’in devasa yatırımlarına bakılırsa, neyin “belirsiz” olduğu işçiler için gerçekten belirsiz. Hak-İş Genel Başkanı 
Salim Uslu ise krizde istihdam sağlayan firmalara ödül kampanyası da başlattı.  
 
SENDİKALAR 30 YIL ÖNCE VARDI 
Ülker yatırımlarına ve kâr etmeye, Öz Gıda-İş ve Hak-İş de patronlara ödül vermek için çabalamaya 
devam ederken, Ülker’in Topkapı fabrikasında çalışan işçilerin durumu ise hiç de iç açıcı değil.  
 
Topkapı fabrikasında taşeron firmalarda çalışan bine yakın işçinin durumu, Ülker’in bu hamleleri nasıl yaptığını
gösteriyor. Aile yardımı ile birlikte 600 liraya yakın ücretle çalışan taşeron işçilerinin çalışmaktan başka hiçbir 
hakları yok.  
 
Kadrolu ve sendikalı işçilerin durumu taşeron işçilere göre daha iyi gibi görünse de, Ülker’in “başarıları” ile
kıyaslanamayacak durumda. Ülker’in yatırımları arttıkça işçilerin ücretlerine aldıkları zam azalıyor.  
 
“Sendika bizi de üye yapsa o zaman başka olur ama bu ülkede sendikalar 30 yıl önce vardı” diyen taşeron
işçisinin bu sözleri, Ülker Topkapı fabrikasındaki taşeron işçilerin durumunu özetliyor.  
 
Sendikalı işçiler de olup bitenin farkında olmalarına rağmen çığ gibi büyüyen işsizlikten dolayı sessiz kalmayı 
tercih ediyorlar. “Krizle aranız nasıl” diye sorduğumuzda “Mecburen bin şükür. Çünkü beklemedeyiz” yanıtını 
alıyoruz.  
 
(İstanbul/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  İŞÇİ , KRİZ , PATRON , SENDİKA , TAŞERON , TEGET , ÜLKER 

Mayıs ayında sendikalara üye 1106 kişi işten çıkarılırken 2 bin 683 kişi de ücretsiz izne ayrıldı. Türk-İş’in
verilerine göre, 2008’in son 3 ayı ile bu yılın ilk 5 ayını kapsayan 8 aylık dönemde ise toplam 40 bin 18
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Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 13.8 daraldı. / Haber Tarihi : 
30.06.2009 10:20:48  

konfederasyon üyesi işten çıkarıldı. Ücretsiz izne çıkarılanların sayısı da 41 bin 422’yi buldu.  
 
Türk-İş’in Krize Karşı Emek Masası’na gelen bilgilere göre, mayıs ayında ağırlıklı olarak otomotiv ve gemi inşa 
sanayiinde olmak üzere 1106 Türk-İş üyesi işten çıkarıldı. Kriz nedeniyle işten çıkarılan Türk-İş üyesi sayısı 8 aylık 
dönemde 40 bini aştı.  
 
Sendikaların konfederasyona ulaştırdıkları bilgilere göre, önceki aylardan farklı olarak çimento, gıda, ağaç, deri, 
kâğıt, tarım, gazetecilik ve maden gibi sektör ve işkollarında işten çıkarmalara ilişkin önemli bir sorun yaşanmadı. 
 
Bunun yanında, özellikle otomotiv-metal ve tekstil sektörlerindeki işten çıkarmalar ve ücretsiz izin uygulamaları 
mayıs ayında da devam etti.  
 
3 bin işçiye yarım ücret  
 
Otomotiv ve metal sanayiinde örgütlü bulunan Türk Metal’in geçen ay 648 üyesi işten çıkarıldı, 2 bin 326 üyesi 
de ücretsiz izne yollandı. Ayrıca geçen ay 3 bin 627 sendika üyesi yarım ücretle çalışmak zorunda kaldı.  
 
Kriz döneminde ise toplamda 22 bin 879 Türk Metal üyesi işten çıkarıldı, 20 bin 413 sendika üyesi de ücretsiz 
izne gönderildi.  
 
Tekstil sektöründe ise mayıs ayında 56 kişi işten çıkarıldı, 187 kişiye yarım ücretli kısa çalışma ödeneği verildi.  
 
Tekstilde, kriz döneminde TEKSİF’e üye 4 bin 47 kişi işten çıkarıldı, 7 bin 568 kişi ücretsiz izne çıkarıldı.  
 
Petrol-İş üyesi 70 kişi de mayıs ayında işini kaybedenler arasında yer aldı. Kriz döneminde sendikaya üye toplam
683 kişi işinden oldu, 357 kişi de ücretsiz izin uygulamasıyla karşı karşıya kaldı.  
 
Tersanelerdeki işten çıkarmalar geçen ay da sürdü. Dok Gemi-İş üyesi 300 kişi mayıs ayında işini kaybederken,
kriz döneminde işsiz kalanların sayısı 1300’e ulaştı.  
 
Kaynak:Cumhuriyet  

 
Etiketler:  40BİN , KRİZ , SENDİKA , TÜRK-İŞ , ÜYE 
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YILLAR SÜREN DAVALARINI KAZANDILAR / Haber Tarihi : 29.06.2009 15:38:21  
 

Ekonomide tarihi küçülme 

Krizin etkisiyle daralma ilk üç ayda hızlandı ve tarihi bir küçülme yaşandı. Türkiye ekonomisi art arda iki çeyrek 
küçülerek resmen durgunluğa girdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 13.8 daraldı. 

CNBC-e anketinde ekonominin ilk çeyrekte yüzde 12 daralması bekleniyordu. 

Ekonomideki daralma geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6.2 olmuştu. 2008'in tamamında ise ekonomi yüzde 1.1 
büyümüştü. 
Kaynak:NTVMSNBC 
 
Etiketler:  DARALMA , EKONOMİ , GSYH , TÜİK , TÜRKİYE 

TİRE ‘TAMTAD’ KONSERVECİLİK FABRİKASINDA, SENDİKALI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ İÇİN,
İŞTEN ÇIKARILAN DÖRT BAYAN ÇALIŞAN; 3 YIL SÜREN HUKUK MÜCADELELERİNDEN ZAFERLE
AYRILARAK, İŞE GERİ DÖNME HAKKINI KAZANDILAR.  
 
NEVİN GÖNÜL ŞENTÜRK, NİMET PEHLİVANOĞLU, EMİNE BACAK ve BEHİYE ACAR ADLI DÖRT BAYANIN 
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI'NA  ÜYE OLMAK İSTEMESİ SONRASINDA, İŞTEN ÇIKARILMASIYLA BAŞLAYAN YARGI
SÜRECİ; 27 NİSAN 2009 TARİHİNDE YARGITAY’IN KESİN KARARI VERMESİYLE SON BULDU. 
 
 Tireli bayan fabrika çalışanları, yıllar süren hukuk mücadelelerini kazandılar. 3 yıl önce, TAMTAD Konservecilik
Fabrikasında çalışan dört bayanın TEKGIDA-İŞ SENDİKASI'na üye olmak istemesi sonrası işveren tarafından işten 
çıkarılmasıyla işsiz kalan biri mühendis, üçü işçi dört bayan fabrika çalışanı, haksız yere işten çıkarıldıkları
iddiasıyla yargı yoluna başvurdular. 
 
İlk başvurularını Tire Asliye Hukuk Mahkemesine yapan işçiler, buradaki dava süreci sonunda mahkemeyi
kazandıklarını, fakat işverenin sonuca itiraz etmesi üzerine davanın Yargıtay’a, yeniden ele alınmak üzere, 
gönderilerek tekrarlandığını belirttiler. 
Yargıtay’da uzun bir süre bekletilen dava dosyasını inceleyen Hakimler, Tire Asliye Hukuk Mahkemesinde 
işçilerin lehine sonuçlanan davayı; ikinci kere 27 Nisan 2009 tarihinde işçilerin lehine sonuçlandırarak, dört bayan
çalışanın davalarını kazandıklarını kesin kes ilan etmiş oldu.   
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İŞ KABUL EDİLMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDULAR 
 Yargıtay’ın kesinleşen kararını 15 Haziran 2009 tarihinde öğrenebilen bayanlar, bir gün sonra ,yani 16 Haziran 
günü, TAMTAD’ giderek işe tekrardan alınmak üzere başvurularını yaptılar. Kararı aldıktan sonra çok büyük bir 
sevinç yaşayan bayan çalışanlar, kendilerini “Hak ve Hukuk Direnişçileri” olarak gördüklerini belirttiler.  
 
İşverenin, bir ay içerisinde kendilerine olumlu veya olumsuz bir cevap vermesi gerektiğini belirten çalışanlar;
sonucun olumlu olmasını ve tekrardan işlerine dönüp 3 yıldan beri süren mağduriyetlerinin bitmesini
istediklerini belirttiler. 
 
İşverenin, mahkemenin kararına göre, iş başvurularını olumsuz yanıtlama hakkının olduğunu belirten işçiler, 
böyle bir durumda; 4 aylık ücret karşılığı kadar ‘işe başlatmama tazminatı’ alacaklarını, ayrıca en az 5 aylık ücret
toplamı kadar da ‘kötü niyet tazminatı’ alacaklarını belirttiler.  
 
SENDİKA TEMSİLCİLERİ, BAYAN İŞÇİLERİN MUTLUKLARINI PAYLAŞMAK ve DESTEKLERİNİN 
SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTMEK ÜZERE TİRE’YE GELDİ. 
 Sendikal hakları uğruna, yıllar süren ve büyük sıkıntılara katlanmayı gerektiren davalarını her türlü mağduriyeti
göze alarak savunduklarını belirten dört bayan işçi; son 3 yılın kendileri ve aileleri için çok zorlu geçtiğini, uzun
dönem iş bulamadıklarını, gittikleri birçok fabrikadan (referans araştırması sırasında, işten çıkarılma sebeplerini
öğrenen fabrikalar) geri çevrildiklerini, birçok defa evlerinin pazar ihtiyaçlarını gideremediklerini söylediler. 
 
 Üye olmak istedikleri ve bu yüzden işten çıkarıldıkları, TEKGIDA-İŞ SENDİKASI temsilcileri, mahkeme sürecinde
olduğu gibi, mahkeme bitiminde sevindirici sonucu kutlarken de işçi arkadaşlarını yalnız bırakmamak ve 
desteklerinin sürüdüğünü belirtmek üzere Tire’ye geldiler. 
 
 Tire Öğretmenevinde bayan işçilerle bir araya gelen sendika temsilcileri burada hep birlikte Türk Adaletini almış 
olduğu kararı kutladılar. TEKGIDA-İŞ SENDİKASI Ege Bölge Başkanı Latif Gökçay, Ege Bölge Başkan Yardımcısı 
Tufan Aysan ve TEKGIDA-İŞ SENDİKASI  örgütlenme uzmanı Ömer Seyfettin Atılgan’dan oluşan temsilci grubu 
adına konuşan örgütlenme uzmanı Ömer Seyfettin Atılgan, şunları söyledi; “Her şeyden önce bayan
arkadaşlarımızın vermiş oldukları büyük mücadeleyi selamlıyor, bunun bütün işçi arkadaşlar örnek olmasını 
diliyorum.  
 
Çok zorlu ve uzun bir mücadele sürecini zaferle atlattılar. Zorbalığa ve haksızlığa direndiler ve sonunda Yüce
Türk Adaletinin kararıyla kazandılar. Emeğin ve alın terinin savaşçıları bayan arkadaşlarımıza sendika olarak
sonuna kadar destek vereceğiz.” 
  

 
Etiketler:  ADALET , DAVA , HAK , HUKUK , TAMTAD , TEKGIDA-İŞ SENDİKASI , TİRE 
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3x3   LÜK REZİLLİK / Haber Tarihi : 29.06.2009 11:27:44  
 

Krizi fırsat bilen patronlar işçi haklarını türlü yöntemler kullanarak gasbetmeyi sürdürüyor. Davutpaşa’da bulunan
İstanbul Kablo Sanayi (İSKA) patronu, kriz gerekçesiyle 11 Şubatta işten attığı işçilerin kıdem ve ücret alacaklarını 
önce senetle 3 taksit yaptı.  
 
İşçiler ilk senetlerinin ödeme günü geldiğin patrondan aldıkları yeni teklif karşısında “şok” geçirdiler. Çünkü İSKA
patronu ödemesi gereken ilk senedi de üçe bölmek istiyordu. Ekonomik kriz döneminde patronların istekleri
artık rezillik boyutuna geldi.  
 
İşçiler patronun bu yeni teklifi karşısında icra davası açmaya hazırlanıyor. İSKA’da kriz gerekçesiyle işten atılan 87
işçi, bu durum yüzünden hem işsiz, hem de alacaklı olmanın çelişkisini yaşıyorlar. Fabrikadan atılan bazı işçiler 
örgütlü oldukları Çelik-İş Sendikası’nın patrondan yana davrandığını savunurken, bazısı da sendikanın elinden 
geleni yaptığını söylüyor. Ancak hepsinin ortak kanısı Başbakan’ın krizle ilgili söylediklerinin asılsız olması. Kendi
yaşam koşullarını örnek gösteren İSKA işçileri, krizi her zaman yaşadıklarını ifade ediyorlar. Şimdi de alacaklarının
krizini yaşayan İSKA işçileri, patronun krizi fırsata dönüştürdüğünü söylüyorlar. Bunu fabrikanın üretimi
büyütmesine rağmen haklarını alamadıklarından dolayı çok iyi bildiklerini belirten İSKA işçileri, “Pazara çık”
diyenlere, “Sokağa bile çıkamıyoruz, pazara nasıl çıkalım” cevabını veriyorlar.  
 
VERİLEN SÖZLER TUTULMADI 
Krizi fırsat bilen işverenlere karşı hükümetin daha dikkatli davranmasını isteyen Zafer Aydemir, Başbakan’ın krizin 
teğet geçtiği sözlerinin de asılsız olduğunu söylüyor. “Burada 5 aydır kirasını veremeyenler var. Bazılarımız hasta
çocuklarına ilaç alamıyor” diyen Aydemir, pazara gitmek için paralarının olmadığını aktarıyor.  
Patronun verdiği alacaklarına karşılık verdiği senetlerin karşılıksız çıktığını belirten Umut Kurt, işten çıkartıldıkları 
dönemde sendika ile patronun söylediklerinin arasında fark olmadığını aktardı. Verilen sözlerin hiç birisinin 
yerine getirilmediğini söyleyen Kurt, alacakları için dava açacaklarını dile getirdi.  
 
İşten çıkartılmadan önce 3 aylık ücret alacakları için iş bırakma eylemi yaptıklarını dile getiren Seyfettin Derman, 
bu eylem sonucunda içerde biriken ücretlerini aldıklarını söyledi. Daha sonra 87 kişinin kriz gerekçe gösterilerek
işten atıldığını belirten Derman, bugün de tazminat ve ücret alacakları için mücadele ettiklerini ifade etti. 
Mücadele edilmeden hiçbir hakkın kazanılmadığını belirten Derman, patronların vaatlerine güvenmemek
gerektiğini söyledi.  
 
ÇATIR ÇATIR PARA YİYORLAR 
Esenler’de oturan Ferdi Akkaş, Anadolu Hisarı’nda garsonluk işi bulduğunu ve üç vasıta değiştirerek işe gittiğini 
söyledi. İşsizlik yüzünden buna mecbur olduğunu aktaran Akkaş, geçinmek zorunda olduğunu dile getirdi.
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Türkel: Çalışma Bakanlığı siyasallaştı / Haber Tarihi : 29.06.2009 11:22:42  
 

Patronun krizden istifade ettiğini söyleyen Akkaş, “Ben gördüm. İSKA’nın Muhasebecisi Soner Ahmet Ünal, çatır 
çatır yemek yiyordu şuan çalıştığım yerde. İşçinin parası verilmiyor ama kendileri çatır çatır bu parayı yiyor” dedi.
 
Patronun işçilerin alacaklarını rahatlıkla ödeyebileceğini dile getiren Faik Yazıcı, ancak zaman kazanmak için 
işçileri oyaladığını ifade etti. Haklarının peşinde olduklarını belirten Yazıcı, Başbakan’ın krizle ilgili açıklamaları 
için “Teğetle bir alakası var mı? Bakın açlıktan ölüyoruz burada” dedi. Fabrikadaki işlerin hareketli zamanında 
gereken gayreti gösteremediklerini söyleyen Mehmet Ali Ege, bu süreçte sendikanın da hatalarının olduğunu
belirtti. Bazı şeyler için geç kalındığını düşünen Ege, Türkiye’de patronların işçi atmaya çalıştığı bir dönemde 
yapacağın eylemin çok etkili olmayacağını ifade etti.  
 
(İstanbul/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  BAŞBAKAN , EKONOMİ , İSKA , KRİZ , SÖZ 

İŞ Müfettişleri Derneği’nin, Türk-İş ve TİSK’in katkılarıyla düzenlediği “Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve
Uygulamadaki Sorunlar” konulu panel Kadir Has Üniversitesi’nde yapıldı. İş Müfettişleri Derneği Genel Başkanı 
İlhan Tuncer’in açılış konuşmasıyla başlayan panelde Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, iş yaşamına dair 
çarpıcı açıklamalarda bulundu.  
 
İş müfettişlerinin çalışanların umut kapısı olduğunu belirten Türkel, ancak Çalışma Bakanlığı’nın yozlaştığını ve
yeniden yapılandırması gerektiğini söyledi.  
 
“Çalışma Bakanlığı artık siyasallaşmış bir kurumdur ve kendi siyasi düşüncelerine göre şekillendirilmiştir. Bu 
kurum artık işlevini yitirmiştir. Çalışma Bakanlığı’nın çalışma hayatının içerisinden mutlaka çekilmelidir” diyen
Türkel, sistemin kokuştuğunu ve bu durumunda sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Hükümetin yasalaştırmak 
istediği Sendikalar Yasasının 12 Eylül yasalarından daha da beter olarak değerlendiren Türkel, bu yasayı kabul
etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.  
 
Panele katılmayan TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler’in yerine konuşan TİSK Baş Hukuk Müşaviri Av. Hakkı
Kızıloğlu, çalışma yaşamında alt işverenlik uygulamasının gerekli olduğunu savundu. Alt işverenlik uygulamasını 
yasaklamanın ve zorlaştırmanın doğru olmadığını söyleyen Kızıloğlu, aksine bu uygulamanın teşvik edilmesi 
gerektiğini belirtti.  
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GENÇ İŞÇİLER BULUŞUYOR / Haber Tarihi : 29.06.2009 11:13:41  
 

“Asıl işveren-Alt işveren ilişkilerinin hukuki çerçevesi” konusunun tartışıldığı panelin birinci oturuma Kadir Has
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güzel başkanlık yaptı. Panelin ikinci oturumuna Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi başkanlık yaptı.  
 
(İstanbul/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  ÇALIŞMA BAKANLIĞI , HÜKÜMET , İŞ , MUSTAFA TÜRKEL , TİSK , TÜRK-İŞ 

Türk-İŞ ve DİSK’e bağlı 4 sendika merkezinin TAREM ile birlikte gerçekleştireceği Genç İşçi Buluşması 28 
Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da Tekgıda-İş Sendikası tesislerinde düzenlenecek.   
 
Organizasyon Komitesi Sözcüsü Gökhan Biçici, tüm ezberlerin hızla bozulduğunu,  ancak sermayenin
bozulmayan tek ezberi, devletlerin tüm kaynaklarının çokuluslu tekellerin imdadına sunulması ve krizin
faturasının bir kez daha işçi sınıfına, gençlere, kadınlara, halklara çıkarılmaya çalışılması olduğunu belirterek;
“Krizde işten atılan, ücretleri kesilen, sendikasızlaştırılan, güvencesiz ve örgütsüz çalışmaya mahkûm edilen,
yoksullaştırılan öncelikle genç işçiler, krizlerle derinleşen pazar kavgalarının ürünü olarak çıkartılan savaşlarda 
namlunun ucuna sürülenler de öncelikle genç işçilerdir.  
 
İşte dünyanın ve Avrupa’nın dört bir yanından genç işçiler, sadece bugünlerini değil, geleceklerini de tehdit eden
bu gidişe “dur” demek için 27 Haziran 2009’da Türkiye’de buluşuyor” dedi. 

 
Etiketler:  DİSK , GENÇ , İŞÇİ , SEFERİHİSAR , TAREM , TEKGIDA-İŞ 
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300 BİN İŞÇİ GREVE ÇIKIYOR / Haber Tarihi : 29.06.2009 11:11:21  
 

TTK ile MTA işletmelerinde çalışanlarla ilgili toplu sözleşme masasına oturan Genel Maden işççileri Sendikası, 60 
günlük görüşmeden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı 
Türkiye taş Kömürü (TTK) ile Makina Tetkik Arama (MTA) işyerlerinde çalışanlarla ilgili Toplu Sözleşme masasına 
oturan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 60 günlük süreden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı. GMİS,
tıkanan toplu sözleşme görüşmeleri nedeniyle aldığı grev kararını işyerlerine tebliğ etti.  
 
Toplu sözleşme masasında iyi niyetli olduklarını belirten Genel Maden İşçileri Genel Başkanı Ramis Muslu grev 
kararını işyerlerine tebliğ ettiklerini açıkladı. GMİS Yönetim Kurulu adına bir basın açıklaması yapan Genel Başkan 
Ramis Muslu, “GMİS ve Kamu-İş olarak 60 günlük yasal süre içinde yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuç 
alamadık. TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimiz 'Arabulucu'ya gitti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından belirlenen 'Arabulucu' gözetiminde geçen 15 günlük yasal süre içinde de anlaşma zemini
oluşturulamadı” dedi. 

60 GÜN İÇİNDE GREV BAŞLIYOR 
Muslu, “Yasal sürecin gereği olarak, 17 Haziran 2009’da 23. Dönem TTK Toplu İş Sözleşmesi için grev kararını 
aldık. 24 Haziran 2009’da da 13. Dönem MTA Toplu İş Sözleşmesi için grev kararını aldık. Grev kararlarımızı noter
aracılığıyla ilgili yerlere duyurduk. Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerindeki yasal sürecin gereği olarak; grev
kararımızın bildirim tarihinden itibarin 60 günlük bir süre içinde belirleyeceğimiz bir tarihte greve çıkacağız"
dedi. Muslu, kamu iş yerlerinde çalışan yaklaşık 300 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili 
olarak hükümetin duyarsız tavır sürdürdüğünü ifade ederek, grev kararı aldıklarını söyledi. Muslu, Türkiye
Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerine 6 Şubat’ta başladıklarını, 
genellikle ücretlerle ilgili maddelerin çoğunluğunda anlaşmaya varılamadığını söyledi. 
 
Muslu süreci şöyle özetledi: “Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu, sendikaların ücret teklifini hükümete sundu. 
Hükümet de kendi karşı teklifini verdi. Bu ücreti reddettik. Biz haklıyız bu nedenle her şart altında sonuna kadar
mücadele eder ve haklarımızı alırız. Toplu sözleşme görüşmelerindeki yasal süreç gereği, TTK toplu iş 
sözleşmesinde, 17 Haziran’da grev kararını aldık. Noter aracılığıyla kararı ilgili yerlere ulaştırdık ve işyerlerimize 
astık. Hükümet duyarsız tavrını sürdürürse 60 günlük yasal süre içinde grev tarihimizi belirleyip greve çıkacağız.
Sözleşme görüşmelerinin masa başında bitirilmesinden yanayız, kavga istemiyoruz. Ama geçmişte olduğu gibi
kavgaya zorlanırsak, kavgadan kaçmayacağımız da bilinmeli.” 

 
GMİS grev meşalesini Amasra’da yakacak 
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şubesindeki maden işçileri de toplu iş görüşmeleri ve sıkıntıları ile
ilgili eylem yapma kararı aldı. GMİS Amasra Şube Başkanı Hakkı Arslan, gerekirse greve gideceklerini söyledi. 
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26 HAZİRAN İRAN EMEKÇİLERİ İLE DAYANIŞMA GÜNÜ / Haber Tarihi : 26.06.2009 
14:17:22  

 

Arslan, görüşmelerle ilgili şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2009’dan itibaren yeni toplu sözleşme başladı. 
Defaten bilgi verdik. Fakat son geldiğimiz aşama grev kararı aldık. 13. madde yeraltında çalışanlara nezaretçi 
kursu yeni açılacak kurslarla ilgili. Bu kursla ilgili kurs açılsın diyoruz. Ancak yöneticiler nezaretçi kursu 
açmayacağız, bu işi dışarıdan gelen KPPS ile alınan maden teknikerlilerine vereceklerini söylüyor. Maden
teknikeri ve maden mühendisleri bunun eğitimini aldı. Tabandan yetişenler nezaretçi kursuna gönderilsin
istiyoruz. 
 
Ücret talebemiz 1. yıl yüzde 20, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4. Hükümetin teklifi ilk 6 ay yüzde 3 ikinci 6 ay 
yüzde 3, diğer aylar için yüzde 2.5'tur. Biz bunu kabul etmiyoruz. İçimize siniyor, bunu hazmedemeyiz.
Protokolde sendikamızın imzası var. İşçiyi alalım da nasıl çalışırsa çalışsın mantığıyla yapıldı. 500 TL maaşla bir ay
çalışıp 1 ay yatacak. Yoksuzluk ve açlık sınırının altındayız. Hükümetin iyileştirme talebi olarak önümüze sunduğu
teklif 25 TL'dir. Okula giden çocuğumuza bile bu parayı veremeyiz. İktidarın bize ön gördüğü para budur. Buna 
da asla izin vermeyeceğiz. 1990-91 eylemleri ve yürüyüşleri ile 1994-95 krizlerinde Türkiye işçi sınıfının önünü 
açan Genel Maden İşçileri Sendikası bugün de bunun meşalesini Amasra'dan yakacaktır.” 

 
  

 
Etiketler:  GREV , İŞÇİ , KÖMÜR , MADEN , MTA , SÖZLEŞME , TTK 

  

BASIN AÇIKLAMASI 
                                                                                                                                             
26.06.2009 

Değerli sendikacı, baştemsilci, temsilci ve üye arkadaşlarımız, 
 
Yazılı ve Görsel Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

Bugün burada Türkiye sendikaları olarak dünya sendikalarının İran emekçileriyle 
dayanışma günü çerçevesinde, İran’da sendikal özgürlükler için sürdürülen uluslararası 
kampanyayı desteklemek için toplanmış buluyoruz. Dünya Gıda, Tarım ve Otel İşçileri 
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Birliği IUF, Uluslararası Taşımacılık Konfederasyonu ITF, Eğitim Enternasyoneli ve 
Dünya Sendikalar Konfederasyonu ITUC, dünya kamuoyunun dikkatini, İran’da sendikal 
haklara yönelik kısıtlama ve süren baskılara çekmek amacıyla 26 Haziran’ı dünya çapında 
eylem günü ilan etmiştir. 

İran Hükümetinden, Mansour Osanloo, Ebrahim Madadi ve Faryad Kamanger gibi 
tutuklu yöneticiler ile kısa bir dönem önce haklarında 1’er yıl hapis cezaları verilen Şeker 
İşçileri sendikası TAPEH yöneticilerinin ve 1 Mayıs gösterileri sırasında tutuklanan 
sendikacıların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 

İran’da sendikal özgürlüklere yönelik diğer taleplerimiz ise 

·         Kurulmuş olan sendikaların tanınması 
·         Örgütlenme mücadelesi verdikleri için işten atılarak mağdur edilen işçilerin tekrar 

işe alınması 
·         Çalışanların sendikal örgütlenme özgürlüğü ve kollektif girişim hakkının 

tanınmasının temelini oluşturan ILO sözleşmelerinin imzalanması 
·         Sendikalarla işverenler arasında toplu sözleşme hakkının tanınarak güvence altına 

alınmasıdır. 

26 Haziran’da İran’lı işçiler için adaleti talep ettiğimiz eylem gününde İran’ın bugün 
içinde bulunduğu kaos ortamında yaşananları ve kişisel özgürlüklere yönelik tüm tehdit 
ve baskıları da kınadığımızı belirtmek istiyoruz. İran Devletinin zor ve şiddet kullanarak 
sokakları bastırma çabasına rağmen, İran halkı hala sokaklarda, hala haklarının ve 
özgürlüklerinin peşinde… 

Sokaklarda demokratik taleplerini belirtmek üzere mücadeleye yılmadan devam 
eden İranlı kadınlara, gençlere ve emekçilere yalnız olmadıklarını, tüm sansüre rağmen 
seslerini duyduğumuzu, yanlarında olduğumuzu hissettirmek sesimizi seslerine katmak 
için biz de buradayız.  

İranlı işçiler ve halkı için adalet talep eden koalisyon çalışmalarımız İran’da 
örgütlenme özgürlüğü de dahil olmak üzere demokratik hakların sağlanması ve garanti 
altına alınmasına kadar devam edecektir. Katılımınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür 
ederiz. 

  

  

  

  

 
Etiketler:  26 HAZİRAN İRAN´LI EMEKÇİLERLE DAYANIŞMA GÜN , ITF , ITUC , IUF , İRAN , JUSTICE FOR IRANIAN 
WORKERS , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ 
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Çekirdek ailenin yoksulluk sınırı 2 bin 389 lira / Haber Tarihi : 26.06.2009 11:37:56  
 

Asgari Ücrete 19 TL Zam / Haber Tarihi : 26.06.2009 11:13:11  
 

Türk-İş, Haziran ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını 733, yoksulluk sınırını 2 bin 389 TL olarak hesapladı. 
 
Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, açlık ve yoksulluk sınırı tutarı ile ücret gelirleri arasındaki fark arttıkça
çalışanların ve emeklilerin içinde bulunduğu geçim sıkıntısı ve yoksulluğun da dayanılmaz boyutlara ulaştığı
belirtildi. 

Açıklamada, mevsim koşullarının etkisiyle özellikle gıda fiyatlarında gerçekleşen gerilemeye bağlı açlık ve 
yoksulluk sınırı tutarında ''nispi'' bir gerilemenin söz konusu olduğu ifade edildi. 

Konfederasyonun Haziran ayı için yaptığı ''açlık ve yoksulluk sınırı'' hesabına yer verilen açıklamada, dört kişilik
bir ailenin ''insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi için gerekli ve 'yoksulluk sınırı' diye nitelenen tutarın 2 bin 
388,78 TL olarak tespit edildiği'' bildirildi.  
 
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken ve ''açlık sınırı''
şeklinde adlandırılan harcama tutarını ise 733,36 TL olarak hesapladı. 

Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 1,45 
azaldığı, yıllık ortalama artışın da yüzde 7,66 olduğu belirtildi. 

 
Etiketler:  AÇLIK , HAZİRAN , SINIR , TÜRK-İŞ , ÜCRET , YOKSUL 
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Yılın ikinci yarısında 16 yaşından büyükler için geçerli olacak asgari ücrete, Temmuz ayından geçerli olmak üzere
yüzde 4,1 zam yapılacak.  
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı doğrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli
olacak asgari ücrette gelecek ay düzenlenmeye gidilecek. 

Düzenlemeyle yılın ilk yarısında 16 yaşından büyükler için yüzde 4,3 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için 
yüzde 4,1 zam yapılacak.  
 
Buna göre, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 666, net 527,13 TL olan asgari ücret, yüzde 4,1'lik
zamla brüt 693, net 546,48 TL'ye yükselecek. 

16 yaşından küçük işçiler için geçerli olan asgari ücret ise gelecek aydan itibaren yüzde 4 artırılacak. 

Halen 16 yaşından küçükler için brüt 567, net 456,21 TL olan asgari ücret, yüzde 4'lük zamla brüt 589,50, net
472,32 TL olacak. 

Kapıcılar için brüt 666, net 566,10 TL olarak uygulanan asgari ücret, brüt 693, net 589,05 TL'ye yükselecek. 

KESİNTİLER  

1 Temmuz itibarıyla yapılacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapılan kesintileri ve işverene maliyeti de
artıracak. 

Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için yapılan kesinti 146,52, 16 yaşından küçük işçiler için 117,18,
kapıcılar için 103,95 TL'yi bulacak. 

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için 841,99, 16 yaşından küçük işçiler için
754,02, kapıcılar için 841,99 TL olacak. 

Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancın alt ve üst sınırı da değişecek. 

Halen asgari ücretin brütü olan 666 TL'ye karşılık gelen prime esas kazancın alt sınırı 693 TL'ye, 4 bin 329 TL olan 
prime esas kazancın üst sınırı ise 4 bin 504,5 TL'ye çıkacak. 

Öte yandan, asgari ücretteki artış, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalarında artış yaratacak. 

Yeni asgari ücret ile prime esas kazancın alt ve üst sınırları, 1 Temmuz-31 Aralık 2009 tarihleri arasında 
uygulanacak. 

  

 
Etiketler:  ASGARİ , KESİNTİ , TEMMUZ , ÜCRET , ZAM 
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BELEDİYEDE SENDİKA DEĞİŞTİRME BASKISI / Haber Tarihi : 26.06.2009 10:40:48  
 

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası’na üye bir grup işçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sendika değiştirmeye
zorlandıkları ve görevleri dışında işlerde çalıştırıldıkları iddiasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde yaptıkları
oturma eylemine yeniden başladı. 
 
Belediye-İş Sendikası Eğitim, Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, eylem öncesi yaptığı açıklamada, geçen
hafta gerçekleştirdikleri ve bir süreliğine ara verdikleri oturma eyleminin sonuç vermemesi üzerine Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi önünde cuma gününe kadar sürecek yeni bir oturma eylemi başlattıklarını söyledi. 
 
Belediye-İş işçileri için 74 gündür mücadele ettiklerini belirten Özkan, şöyle konuştu: ''Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi çağrılarımıza cevap vermiyor.  
 
Belediye-İş'in Türkiye genelindeki bütün üyeleri buraya gelerek sesimizi duyurmak için elimizden geleni 
yapacağız. İstediğimiz işçilerin sendika seçerken baskı ve zulüm olmadan kendi istekleriyle karar vermeleridir.''  
Özkan, eylemlerinin devam edeceğinin söyledi. 

  

 
Etiketler:  BASKI , BELEDİYE-İŞ , KOCAELİ BELEDİYESİ , SENDİKA , TÜRK-İŞ 
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TMSF Burgaz Rakı&acute;yı satıyor / Haber Tarihi : 25.06.2009 14:27:14  
 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, sahte bandrol iddialarıyla gündemden düşmeyen Hayyam Garipoğlu'na ait 
Burgaz Rakı'yı satışa çıkarıyor. 

 
Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni Cem Garipoğlu'nun işlediği iddia edilen cinayetin de etkisiyle şirketin imajının
kötüye gitmesi üzerine satış sürecini hızlandıran TMSF, iki farklı kuruluşa değerleme yaptırarak satış takvimini
belirledi. 

Referans Gazetesi'nden Jale Özgentürk'ün haberine göre, Ahmet Ertürk'ün şu günlerde gündeminin ilk sırasında 
Burgaz Alkollü İçecekler'in satışı yer alıyor. Burgaz Rakı, Hayyam Garipoğlu'na ait. Garipoğlu ailesi ise son 
günlerde tatsız olaylarla gündeme geldi. Aile, önce sahte bandrol ve örtülü kazanç iddialarıyla, sonra da 
Münevver Karabulut'un hunharca öldürülmesiyle tartışılır oldu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun amcası olan 
Hayyam Garipoğlu'nun TMSF ile ilişkisi ise batık Sümerbank'tan yaklaşık 300 milyon dolarlık borcu için yapılan 
protokolden kaynaklanıyor. Burgaz Rakı da bu protokol kapsamında TMSF'nin bir üye ile yönetiminde olduğu
bir şirket. 

Ertürk, bir süredir Burgaz Rakı'ya ilişkin iddialardan rahatsızdı. Soruşturmaları yakından izleyen Ertürk, Burgaz
Rakı'nın satışı için düğmeye bastı. Ertürk, bu konuda şu açıklamayı yapıyor: 

"Burgaz Rakı ile ilgili bizi de rahatsız eden gelişmeler oldu. Son iddialar da rahatsızlık verici. Sonuç olarak 
hisseleri bize rehinli bir şirket. Önümüzdeki günlerde satış takvimini ilan edeceğiz. İki ayrı kurumdan değerleme
bekliyorduk. Geldi. Farklı değerleme sonuçları çıktı. Ortalamasını alarak bir değer tespit edeceğiz. Satış için 
ortam uygun görünmese de deneyeceğiz. Umudumuz satılacağı yönünde. Hayyam Bey istemiyor ama 
yaptığımız protokollerde Fon'un her zaman satış hakkına sahip olduğuna ilişkin maddeler var. Biz de o 
maddelere dayanarak bu satışı yapıyoruz. Daha önce de yine Hayyam Bey'e ait Antalya Liman İşletmeleri vardı. 
Onu da protokol devam ederken sattık, borca mahsup ettik. Bu borçlar çalışarak, kazanarak ödenecek borçlar 
değil. Ancak varlık satışı ile olur."  
  
Ucuz fiyat uyguladı pazar payı yüzde 28'e çıktı 

* Şirket, Burgaz Rakı, Ata Rakı ve Rakı Turka olmak üzere 3 marka ile piyasada. 
* 2004 yılında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 40 milyon dolarlık yatırımla kuruldu.  
* 25 rakı çeşidinin bulunduğu rakı pazarında 70'lik rakıyı 19.90 TL'ye çekerek, piyasada payını yüzde 28'e çıkardı. 
* "Radikal" fiyat hamlesi, rakipleri tarafından ilk günden itibaren şüphe ile karşılandı. 

  

 
Etiketler:  BURGAZ , RAKI , TMSF , UCUZ 
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10 bin çiftçiyle çalışıyor 60 bin ineğin sütünü el değmeden sağıp işliyor / Haber 
Tarihi : 25.06.2009 14:17:05  

 

Türkiye’de Kırklareli-Lüleburgaz ve Balıkesir-Gönen’deki iki fabrikada "yüzde 100 yerli" üretim yapan ve üretimin 
tamamını Türkiye pazarında satan Danone Tikveşli Gıda ve İçecek A.Ş., grubun önemli markalarından Danino’da
kullanılan sütün üretim yolculuğunu, Lüleburgaz fabrikalarında tanıttı. 

Danone Türkiye’nin Marmara ve Ege’de yaklaşık 10 bin anlaşmalı üreticiyle çalıştığını aktaran şirket yetkilileri,
sütlerin el değmeden hijyenik yöntemlerle sağılıp köy kooperatifinde depolandığını ve birçok analizden 
geçtikten sonra fabrikaya kabul edildiğini belirtti. Danino Ürün Müdürü Burcu Bilaç, Danino’nun fabrikada da 
hava ile temas etmeden ve koruyucu madde kullanılmadan ambalaja girdiğini bildirdi. Burcu Bilaç, "Sütler, köy
deposunda da 2-4 derece arasında saklanıyor, fabrikaya taşınıp pastörize ediliyor" dedi. Karaağaç köyünde bir 
ağılda sağımla başlayan sütün macerası hakkında bilgi veren Danone Lüleburgaz Fabrikası Müdürü Volkan
Bozdemir de, "150’yi aşkın Danone fabrikası içinde Türkiye’deki 2 fabrika çok yüksek puanlar alıyor. 2 fabrikada 
Danino, Danette, Activia, Danone Doğal, Tikveşli, Birtat markalarını üretiyoruz" dedi. 

5 milyon Euro ek yatırım 

Türkiye’nin Danone için önemli bir pazar olduğunu belirten Danone Marka Pazarlama İletişim Müdürü Şeyma 
Özhan da, son 10 yılda Danone’nin Türkiye’ye 500 milyon TL’lik yatırım yaptığını söyledi. Krizde de yatırımlara 
devam edildiğini aktaran Özhan, "Bu yıl için, 5 milyon Euro kapasite artırım yatırımı yapacağız. Mevcut iki 
fabrikanın üretim kapasitesi artacak. 8 bin anlaşmalı yetiştirici ile çalışıyoruz. 60 bin inekten yılda yaklaşık 200 bin 
ton süt alıyoruz" dedi. Danone’nin 100 milyon TL yatırım yaptığı Lüleburgaz Fabrikası’nda 300 personel 
çalıştığını kaydeden Özhan, Türkiye’deki iki fabrikada üretilen ürünlerin iç pazarda tüketildiğini bildirdi. 

Fiyat indirdik satışlar arttı 

DANONE’nin meyveli peynir markası Danino’nun Ürün Müdürü Burcu Bilaç, büyümeyi sürdürülebilir yapmak
adına, fiyatlara promosyon ve indirimi de eklediklerini belirterek "Krizle birlikte promosyon çalışmalarına 
yöneldik. Danino’nun fiyatını 35 kuruştan 25 kuruşa çektik. Geçtiğimiz Mayıs ayından bugüne fiyatlarımızı 
yaklaşık yüzde 30 oranında düşürdük. Bugüne kadar satışlarımız gayet iyi gitti. Danino’nun pazar payı yüzde 51"
dedi. Bilaç, 1 yaşından küçük bebeklerin Danino’yu doktora danışarak tüketebildiğini belirterek Danone olarak 6 
aydan önce anne sütünü tavsiye ettiklerini ekledi. 

 
Etiketler:  DANİNO , DANONE , GÖNEN , LÜLEBURGAZ , TİKVEŞLİ , TÜRKİYE 
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EMEKLİLERİN ÜÇTE BİRİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR / Haber Tarihi : 25.06.2009 
13:39:09  

 

Yapı Kredi Emeklilik'in sosyal sorumluluk projesi Yaşlılık Araştırmaları Merkezinin (65 ) Yaşlılık Geçim Endeksi 
araştırmasına göre, Türkiye'deki emeklilerin yaklaşık üçte biri çalışmaya devam ediyor.   
  
Yaşlılık Araştırmaları Merkezinin (65 ), Türkiye'de 55 yaşının üzerindeki nüfusun ekonomik durumuna ilişkin 
araştırma sonuçları basın toplantısıyla duyuruldu. 

Toplantıda konuşan Yapı Kredi Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eriş, araştırma sonuçlarına göre
Türkiye'de emeklilerin yarısından fazlasının, emeklilik döneminde geçinmek için çalışmaya ihtiyacının olduğunu
bildirdi. 

''Emeklilerin yüzde 30'u çalışmaya devam ediyor. Yüzde 12'si de iş arıyor'' diyen Eriş, çalışmayan emekliliklerin 
bir kısmının da çocuklarından destek aldığını söyledi. 

Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını, 2000 yılında nüfus yoğunluğunun 20 yaş altında olduğunu ancak 2025 
yılında bu yoğunluğun 35-45'li yaşlara, 2050'de ise 50-60'lı yaşlara kayacağını belirten Eriş, araştırmaya katılan 
erkeklerin yüzde 8'inin, kadınların ise yüzde 61'inin aktif sigortalı olmadığını, emekli maaşı alanların yüzde 
78'inin 20 yıl ve üstü, yüzde 60'ının ise 25 yıl ve üstü prim ödediğini kaydetti. 

Emeklilik hakkı kazanıp emekli maaşı almaya başlayanların yüzde 26'sının tam zamanlı, yüzde 4'ünün de yarı 
zamanlı olarak çalışmayı sürdürdüğünü dile getiren Eriş, ''Emeklilerin yüzde 30'u çalışmaya devam ediyor. Yüzde
12'si de iş arıyor. Emekli olduktan sonra tam zamanlı olarak çalışma süresi de ortalama 8 yıl...'' diye konuştu. 

Şu anda çalışmakta olanların kadınlarda 51, erkeklerde ise 57-59 yaşları arasında aktif çalışma hayatından 
ayrılması gerektiğini düşündüklerini belirten Eriş, ancak kendilerinin ne zaman aktif çalışma hayatından 
ayrılacakları sorulduğunda verilen yaş değerlerinin ortalamasının 65-70 yaşları arasında değiştiğini, bunun geçim 
kaygısı ile ilgili olduğunu söyledi. 

Eriş, 55 yaş üstündeki kişilerin aylık ortalama hane gelirinin bin 169 lira olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: 

''Evli olanların aylık geliri bin 233 lira, dul olanların aylık geliri ise 915 liradır. Sadece emekliler dikkate alındığında 
aylık ortalama hane geliri bin 290 liradır. Emekliler içinde evli olanların aylık ortalama geliri bin 321 lira, dul
olanların aylık ortalama geliri ise bin 87 liradır. 
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Emeklilerin aylık hane gelirini oluşturan kalemlere ve toplam gelir içindeki paylarına baktığımızda, emekli maaşı 
yüzde 49,7'sini, eşin emekli maaşı yüzde 17,4'ünü, çalıştığı için elde ettiği maaş yüzde 10,8'ini oluşturuyor. 
Çocuklardan alınan desteğin de yüzde 6,5 olması dikkati çekici... 

Emekli olduktan sonra tam ya da yarı zamanlı çalışmaya devam edenlerin aylık ortalama geliri bin 610 liradır.
Emekli olduktan sonra bir süre çalışıp artık çalışmayan ya da hiç çalışmamış olanların aylık ortalama geliri ise bin 
170 liradır. 

Çalışmayan emekliler arasında çocuklarından destek alanların sayısı, çalışan emeklilere göre daha fazladır.
Dolayısıyla bu gruptaki emeklilerin çalışmaması, gereksinimleri olmamasından çok gereksinimlerini başka
kaynaklardan karşılamalarında yatmaktadır.'' 

Bülent Eriş, 55 yaş üstü kişilerce yapılan aylık ortalama harcamanın 100 lirası yaşlıların çocukları tarafından 
yapılmak üzere bin 200 lira olduğunu, aylık hane gelirlerin ortalamasının da 55 yaş üstü tüm örneklemde
yaklaşık bin 200 lira iken, sadece emekliler dikkate alındığında bin 300 lira olduğunu ifade etti. 

''Katılımcılardan maddi olarak çalışmaya ihtiyacı olanların rahatça geçinebilmeleri için yeterli olduğunu ifade 
ettiği aylık tutar, yaklaşık 2 bin 100 lira'' diye konuşan Eriş, harcama kalemlerinin de daha çok temel ihtiyaçlara 
yönelik olduğunu belirterek, şunları söyledi: 

''55 yaş üstü kişilerin büyük bir bölümü, emekli maaşlarının kendilerini geçindirmeyeceğini düşünmektedir. 
Gelirin yeterli olmaması, biran önce emekli olup yeni bir işle geliri artırma eğilimini körüklemektedir. 

Katılımcıların yüzde 58'i yatırım ve birikim yapmaya 25-35 yaşları arasında başlamıştır. 40 yaş sonrası yatırım 
yapmaya başlayanların oranı ise yüzde 17'dir. Mevcut durumda da Bireysel Emeklilik müşterilerinin büyük 
bölümü, 30-40 yaş aralığında bulunmaktadır. 

Araştırmada kişilere gençlik dönemlerine geri dönebilseler, yaşlılık yıllarına hazırlanmak için ne yapacakları da
soruldu. En çok belirtilen tercih yüzde 60 ile gayrimenkul edinmek olurken, bunu yüzde 41 ile bankada para 
biriktirmek ve yüzde 13 ile altın almak izledi.'' 

-BEKLENTİ ''ÇOK DAHA KÖTÜYE'' KAYDI-  

Boğaziçi Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Ali Tekcan da yaşlılık gelirinin yeterli olmayacağını düşünenlerin, 
gelişmiş ülkeler içinde de azımsanmayacak bir oranda olduğunu belirtti. 

Tekcan, bu oranın Türkiye'de yüzde 65 olduğuna dikkati çekerek ''Türkiye'nin bu ülkeler içindeki en kötümser
ülkelerden daha da olumsuz olduğu görülmekte. Fransa'da yüzde 53 olan bu oran, İtalya'da ve Japonya'da 
yüzde 57...'' diye konuştu. 

Araştırma şirketi olan AXA Equitable Retirement Survey'in 2006 yılında 11 gelişmiş ülkede yaptığı araştırmaya 
göre ideal emeklilik yaşının 55 olduğunu dile getiren Tekcan, ''Ancak bu araştırmaya katılanlar, bu yaşın gerçekçi 
olmadığının bilincindeler. 62 yaş civarında emekli olacaklarını düşünüyorlar'' dedi. 

Tekcan, şunları kaydetti: 

''Türkiye ile bu on ülke arasındaki en önemli farklardan bir diğeri ise çocuklarından ve/veya akrabalarından 
destek aldığını belirtenlerin oranıdır. Bu çalışmada elde ettiğimiz oran yüzde 23 iken, AARP çalışmasındaki 
gelişmiş on ülkede bu oran ortalama olarak yüzde 4'tür. 

55 yaş üstü kişilerin yüzde 75'i Türkiye'nin güncel ekonomik durumu konusunda olumsuz görüşe sahiptirler. Bu 
durum önemli ölçüde küresel ekonomik kriz ve daha öncesinde Türkiye'de başlayan ekonomik büyümenin 
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TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASININ BAŞI SAĞOLSUN. / Haber Tarihi : 
25.06.2009 12:34:11  

 

yavaşlamasından kaynaklanması muhtemeldir. Görüşülen kişilerin üçte ikisi bir yıl öncesine göre hem kendi
durumunun hem Türkiye'nin durumunun kötüye gittiğini düşünmektedir. 

Bir sonraki yıldan beklentilerin, gerek Türkiye gerek kendi durumları açısından bu yıla göre 'daha kötü'den 'çok
daha kötü'ye kaydığı görülmektedir. İnsanlarda geleceğe yönelik olarak yaşam koşullarının gittikçe artan oranda
gerileyeceği kuşkusu bulunmaktadır. 

Tüm bunlara rağmen, örneklem içinde yer alanların yüzde 46'sı hayatından 'memnun' ya da 'çok memnun'dur.
Kişilerin hayatlarından memnun olmalarının en sık belirtilen nedenleri arasında yüzde 71 ile 'sağlıklarının yerinde
olması', yüzde 54 ile 'çocukları ve aileleri ile ilişkilerinin iyi olması' ve yüzde 32 ile 'maddi güvencelerinin olması' 
yer almaktadır. Hayatından memnun olmayanların bu durum için en sıklıkla belirttikleri nedenler ise
ekonomiktir.'' 

Yapı Kredi Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez de araştırma kapsamındaki en çarpıcı sonucun, 55 yaş 
üstündeki kişilerin ortalama bin 300 lira gelir elde ederken normal bir yaşam standardını korumak için ortalama
2 bin 100 lira gelir beklentisi olmaları olduğunu söyledi. 

Bu beklentinin de 55 yaş üstündeki kişileri çalışmaya mecbur ettiğini vurgulayan Türkölmez, ''bu sonuçlar, 
Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor'' diye konuştu. 

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Türkölmez, bir soru üzerine dünyada özel emeklilik alanında yavaş yavaş 
zorunlu sisteme geçildiğini, Türkiye'de de bu konumu önümüzdeki yıllarda gündeme geleceğini söyledi. 

Türkölmez, diğer bir soru üzerine de ''BES'te çıkma ve durmalar azaldı. Krizin etkileri, yavaş yavaş kayboluyor''
diye konuştu. 

Türkölmez, araştırmanın 10 ilde 55 yaş üstündeki 843 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldığını bildirdi. 
  
  

 
Etiketler:  BEKLENTİ , EMEKLİ , TÜRKİYE , YAŞLI , YKB 
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ALKOLLÜ İÇKİDE ÜRETİCİ SAYISI DA ÜRETİM DE ARTIYOR! / Haber Tarihi : 
24.06.2009 12:42:44  

 

                Sendikanızın değerli Genel Başkanı, sevgili kardeşimiz Sn. Ekrem FEDAİ’nin,
bir süredir mücadele ettiği rahatsızlığından kurtulamayarak vefat ettiği haberini 
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

             TEKGIDA-İŞ Sendikası camiası olarak, Türkiye Maden İşçileri Sendikası 
ailesinin bu büyük acısını yürekten paylaşıyoruz. 
  

            Merhum’a Allah’tan rahmet dilerken, Başkanlığınız nezdinde siz değerli
mesai arkadaşlarına, Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyelerine ve aile yakınlarına
başsağlığı ve sabır dileklerimizi sunarız.  
   

                                                      Saygılarımızla. 
  

                                               TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
                                              GENEL YÖNETİM KURULU 
  
 
Etiketler belirtilmedi. 

Bir yılda yaklaşık rakamlarla 925 milyon litre bira, 45 milyon litre rakı, 38 milyon litre şarap, 9 milyon litre votka 
tüketiyoruz. 
Ancak, alkollü içki tüketim rakamlarını değerlendirirken her içkinin farklı ölçüde alkol içerdiğini unutmamak 
gerekir. Birada alkol yüzde 5 dolayında, şarapta yüzde 12 dolayında, rakıda ve votkada yüzde 45 dolayında. 
İçki piyasasında üretim, ithalat, satış rakamlarını, kanun ile kurulan “Türkiye Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu” 
izliyor, denetliyor. Bu kurumun derlediği rakamlara göre, 72 milyon nüfusumuzdan alkollü içki tüketenler 
yanında, ülkemizi ziyaret eden 26-30 milyon turiste yapılan (farklı alkol içerikli) toplam içki satışları geçen yıl 1.1 
milyar litre dolayında. 2008 yılındaki satışların 1 milyar 95 milyon litresini yerli üretim, 5.9 milyon litresini ithal 
ürünler oluşturdu. Geçen yıl 78.9 milyon litre de alkollü içki ihraç edildi. 
 
Halkımız bira içiyorTürkiye’de hızla büyüyen pazar, bira pazarı. 2004 yılında 812 milyon litre olan bira üretimi 
2008 yılında 924 milyon litreye yükseldi. 
Üretimdeki diğer bir gelişme şarapta görüldü. 2004 yılında 27.9 milyon litre olan üretim, 2008 yılında 36.6 
milyon litreye yükseldi. 
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KADINLAR  UZUN  ÇALIŞIYOR / Haber Tarihi : 23.06.2009 14:03:22  
 

Talebi ve üretimi artan bir başka alkollü içki de votka. 2004 yılında 4.2 milyon litre votka üretilirken, 2008 yılında 
üretim 7.6 milyon litreye yükseldi. 
Türklerin geleneksel alkollü içkisi rakı üretimi ise son 5 yıldır 44 milyon dolayında kemikleşti. 
 
Günde 122 bin litre rakı satılıyor 
Türkiye Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun verdiği bilgilere göre Türkiye’de günde ortalama olarak 122 bin 
litre rakı satılıyor.  
Geçen yıl, Türkiye’de günde ortalama 2.5 milyon litre bira satıldı, Almanya ve Danimarka’da 120 litre olan kişi 
başına yıllık bira tüketimi, Türkiye’de 13 litre. Avrupa’da kişi başına bir yılda ortalama 60 litre dolayında olan 
şarap tüketimi de Türkiye’de bir yılda ortalama 0,5 litre (yarım litre) dolayında. 
2008 yılında 1 milyon 671 bin litre viski, 1 milyon litre votka, 936 bin litre şarap, 52 bin litre şampanya ithal 
edildi. Alkollü içki ihracatında en büyük kalemi ise bira oluşturdu. Gene geçen yıl 73 milyon litre bira, 2 milyon 
711 bin litre rakı, 2 milyon 342 bin litre şarap,  152 bin litre de votka ihraç edildi. 

Kaynak:Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

OECD'ye üye bir çok ülkede son yıllarda kadınların çalışma hayatında kalma süresinde artış yaşandı. Türkiye, 
2002-2007 dönemindeki 2,5 yıllık artışla bu alanda üçüncü sırada yer aldı 
 
TİSK İşveren Dergisi’nde yayımlanan OECD verilerine göre, Japonya ve Kore dışındaki OECD ülkelerinin 
genelinde, iş gücünden çekilme (emeklilik) yaşı son 30 yılda ciddi düzeyde düşüş gösterdi. 
 
Bu eğilim, artan yaşam süresi, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve yaşlıların çalışması için sunulan etkili finansman
teşvikleri sayesinde son yıllarda durakladı ve tersine döndü. Bu gelişmede, bazı ülkelerde resmi emeklilik yaşını 
artıran politika değişiklikleri de etkili oldu. 
 
1999-2002 ve 2002-2007 dönemleri arasında emeklilik yaşı kadınlar için 13 OECD ülkesinde, erkekler için de 7 
OECD ülkesinde 1 yıl arttı. 
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Kadınların iş gücü piyasasında kalma süresi artış gösteren ülkelerin başını Meksika, Yeni Zelanda ve Türkiye
çekti. 2002-2007 döneminde kadınların iş gücü piyasasında kalma süresi Meksika’da 7,8 yıl, Yeni Zelanda’da 2,6
yıl, Türkiye’de 2,5 yıl yükseldi. Erkekler açısından iş gücü piyasasında kalma süresi en fazla Kore, Yeni Zelanda ve
İsveç’te arttı. Öte yandan, ülkelerdeki fiili emeklilik yaşı, yasal olarak emekliliğe hak kazanma yaşından farklılık 
gösteriyor. 
 
 OECD ülkeleri arasında gerek kadınlar, gerekse erkekler genel olarak 65 yaşında resmen emeklilik gelirine hak
kazanıyor. Fiili emeklilik yaşları ise kadınlarda 62,7, erkeklerde 63,6 seviyesinde bulunuyor. 
 
Ancak Japonya, Kore, Meksika gibi ülkelerde fiili emeklilik yaşı resmi emeklilik yaşını 5 yıl civarında geçiyor.
Örneğin, Meksikalı kadınlar emekli olduktan sonra 10 yıl, erkekler ise 8 yıl çalışabiliyor. 
 
Türkiye 2,5 ile üçüncü 
Verilere göre, 2002-2007 döneminde kadınların iş gücünden çekilme yaşındaki değişimler şöyle:  
 
Meksika 7,8 
Yeni Zelanda 2,6 
Türkiye 2,5  
Hollanda 2,2  
Macaristan 2,2  
Portekiz 2  
İspanya 1,8  
Avusturalya 1,5  
Belçika 1,5  
Finlandiya 1,3  
Kore 1,2  
ABD 1  
Norveç 1  
İsveç 0,9  
İsviçre 0,8  
Almanya 0,8  
Japonya 0,8  
İngiltere 0,7  
Kanada 0,5  
Lüksemburg 0,5  
İtalya 0,3  
Çek Cumhuriyeti 0,2  
Fransa 0,1  
Yunanistan 0  
Danimarka -0,8  
Avusturya -1  
Polonya -1,1  
İrlanda -1,3 
Slovakya -1,5 
İzlanda -2,5 

 
Etiketler:  ALMANYA , EMEKLİ , İŞGÜCÜ , JAPONYA , KADIN , OECD , TİSK , TÜRKİYE 
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KIDEM TAZMİNATLARI EN AZ İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİ KADAR 
DOKUNULMAZDIR!! / Haber Tarihi : 23.06.2009 13:54:17  

 

Tekgıda-iş sendikamızın almış olduğu kararla yurt genelinde bir çok büyük ilde kıdem tazminatlarının
tartışılmasını protesto için başlattığı imza kampanyaları, İstanbul’da sendikamıza bağlı 2, 4, 8, 10 nolu şube 
başkanlarının girişimleri ile başlamış daha sonra diğer şubelerimizin katılımıyla sürmüştür 

Başladığımız günden bu güne kadar sadece bu noktadaki imza ile destek 10 binleri geçmiş ayrıca,halkın konuya 
olan ilgisi ve bu yasa tartışmalarına tepkisi açıkça ortaya çıkmıştır. 

Bu güne kadar fonların akıbeti unutulmamış en yakını konut fonu işte ev alacağız ümidiyle yıllarca ödeyip yıllar
sonra hayal ettirilen evin kapısının tokmağını bile almaya yetmeyen konut fonu. 

Bu hali ile halkımızın tepkisi yurdun diğer bölgelerinde sadece tekgıda-iş şubelerinin birkaç noktada açtığı
stantlarda 100 binleri buluyorsa değerlendirmeyi birilerine bırakmak lazım ve O sütten çıkma ak mı ak parti 
kısaca akepe milletvekillerine özelliklede ‘sayın’Başbakana hatırlatmak lazım halkın mesajı çok açık cümle
içerisinde kullanmak gerekirse ‘VAN MİNUT’ ‘SAYIN’BAŞBAKAN ‘VAN MİNUT’ 

Halkın canı burnunda,krizin faturasını işsiz kalmakla ödemiş bu krize her aileden bir yada daha fazla işsiz vermiş 
vatandaşın gözlerinden ateş çıkıyor ama dillerinde dökülenler burada söylenmez.kriz diye patronlara her türlü
kolaylığı vergi avantajlarını sağlaya durup gözü de her zaman ki gibi vatandaşa dikerseniz maazallah bu sefer 
halk ta sizi sandıkta TEĞET geçecek. ‘VAN MİNUT’ ‘SAYIN’BAŞBAKAN ‘VAN MİNUT’ 

Bütün bunların ışığında Kıdem tazminatlarını tartışmadan önce iyi düşünün halk patlamaya hazır mayın gibi en 
az Suriye sınırındakiler kadar. 
Bu kampanyada dikkatimizi çeken bir konuda, bir çok katılımcının ismini büyük bir hırsla telaffuz ettiği ‘salim
USLU’ kim bu USLU diye düşünmeden önce ismi USLU olan bu zat’ın macerasını halktan dinledik. 
Hani o sık sık hatta işveren sendikalarından fazla medyada görünen!! 
Hani o kıdem tazminatı tartışılmalı diyen!!! 
Hani o bir zamanlar ÜLKER işçisinin kıdemini bir gecede sıfırlatan!!! 
Hani o özelleştirmeye karşı değilim diyecek kadar emek mücadelesine vakıf olamayan!! 
Hani o akepe yönetiminden aldığı açık destekle örgütsüz yığınlar dururken  kamu işyerlerinde çalışanları toplu 
sözleşme hakkından 

mahrum bırakan. 
Çaykur’da tekel’de belediyelerde Thy teknik a.ş de  
HAK-İŞ BAŞKANI ‘SALİM USLU’ Bu kadar meziyetini sayarken bunun yanına bir tane söyleyecek faydalı işi 
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TÜTÜN KENTİ ADIYAMAN; KÖR KUYU / Haber Tarihi : 22.06.2009 11:52:10  
 

olmayan ‘sayın’ başbakan’a şakşakçılık tan işçiler adına doğru bir iş yapmaya vakit bulamayan ellerinin çamuru 
gözlerini de kapamış USLU. 
USLU , USLU dur yoksa,ALLAH muhafaza bu standları senin işletmelerinin önüne kurarlar senide o zaman 
üyelerin kafandaki mayınları temizlesin diye 49 yıllığına patronların kullanımına sunarlar. 
‘VAN MİNUT’ SALİM USLU ‘VAN MİNUT’ 
KIDEM TAZMİNATLARI EN AZ İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİ KADAR DOKUNULMAZDIR!! 
KIDEM TAZMİNATINI TARTIŞMAK GENEL GREV SEBEBİDİR!! 
ONURLU BİR ÇALIŞMA HAYATI İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR. PAZARA ONURLUCA ÇIKABİLMEK İÇİN GEREKLİDİR.
Kıdem tazminatlarımızı kaldırttırmayacağız!! 
Kıdem tazminatlarımızı çaldırttırmayacağız!! 
Kazanılmış haklarımıza ellettirmeyeceğiz!! 
Biz kazanıncaya kadar mücadeleye devam unutmayın güneş görününce umuttan düşeceğiz o zaman yağmur
gibi buluttan biz kazanacağız!! 
Yüreği emek diye çarpan tüm emek dostlarına saygı ve selamlarımızla. 

  

 
Etiketler:  10 BİN , HALK , İMZA , KAMPANYA , MÜZAKERE , PATLAMA , TEKGIDA 

TÜRKİYE'de geçmiş yıllarda 600 bin tütün üreticisi varken iki yıl önce 270 bine gerilemişti. Son iki yılda ise tütün 
ekimi tamamen yasaklandı. Adıyaman'da 27 bin üreticiye getirilen yasakla, aileleriyle 150 bin kişi açlığa ve 
yoksulluğa terk edildi.  
 
Tütüncüler, "Burası girişi çıkışı olmayan dipsiz bir kuyuya döndü" diyorlar  Bu yasaklama ve TEKEL sigara
fabrikalarının da kapatılmasıyla birlikte, 'tütün üreticisi için girişi ve çıkışı olmayan kör bir kuyu oldu her şey'. Bu 
söz, Adıyamanlı tütün üreticilerine ait.  
 
Son iki yıldır kente sinen tütün kokusuna işsizlik ve yoksulluğun kokusu da eklendi. Adıyaman'da 27 bin üreticiye
getirilen tütün yasağıyla, aileleriyle birlikte yaklaşık 150 bin kişi açlığa terk edildi. Kıraç, ve susuz topraklarda
yetişen tütünün alternatifi de yok.  
 
Can daman kesilen Adıyaman için tek çıkış, başka illerde ırgatlık yapmak ya da göç... Tütün=Adıyaman. 'Tütünle 
yatıp tütünle kalkmış, onunla doğup, ölmüşler' desek yeridir. 
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Gençleri evermişler hayat damarları tütünle, alışverişlerini yapmış, çocuklarını okutmuşlar.  Uygulanagelen 
politikalarla hayat damarı kesilen Tütün ekiminin yasaklanmasıyla sefalete terk edilen Adıyamanlı 
tütüncüler,'Burası girişi, çıkışı olmayan kör bir kuyu artık" diyor.  
 
Hükümete kızgın olan tütüncüler mücadele yollarını arıyor. birinin tütünün yerini tutamayacağını söylüyor.
Teşvikin de patronlara yaradığını söyleyen Öztürk, "Tütün direkt emekçiye katkı sunuyordu. Güneydoğu'ya laftan 
başka bir şey yok. Tütün Adıyaman'ın olmazsa olmazı, can damarı. Kitle örgütleri ve halka çağnda bulunuyoruz.
Hiçbir şeyin zamanı geçmemiştir.  
 
TÜTÜNLE KESİNTİSİZ BİR YAŞAM Kemal Akdağ da. "Tek güvence ve gelir kaynağımız tütün. 2-3 ton kaldırıp,
geçiniyorduk. Sonraki hükümetler 400 yaptı. Erdoğan 400 az dedi, 200 kiloya düşürdü. Bir gün geldi bu 200 
kimseyi kurtarmaz dedi, 400 yapanm deyip 200'ü de kaldırdı" sözleriyle AKP sonrası dönemin vehametini dile
getiriyor.  
 
'TEK ÇARE IRGATLIK' 46 yıla sığdırmış tütünle olan bağını. Kendini bildi bileli tütünün ekiminden toplanmasına 
ve işlenmesine kadarki süreçte her Adıyamanlı kadın gibi kesintisiz yer almış. Tütünün rengi, kokusu, adeta ten
rengine işlemiş. 4 çocuk annesi Hanım Pamuk, elinden oyuncağı alınmış çocuk misali konuşuyor: "Yıllarca
uğraştım. 2 yıldır bıraktım. Vermediler. Yasak dediler, tütün kalksın dedirler. Mecbur bir daha da yapmadık. Çok 
emek verdik tütüne. Ne yapacağız bundan sonra? Tek çare ırgatlık."  
 
ARALIKTA KAPANIYOR    Tekgıda-iş Adıyaman Şube Başkanı Miktad Yoldaş: Adıyaman, bölgenin tütün ekim
merkeziydi. Kota sisteminden sonra tütüncülük giderek erimeye, ekici sayısı düşmeye başladı. Vatandaşa tütünü
bıraktırdılar. Tütün Adıyaman'ın can damarıydı. Gelir, bolluk, bereket demekti tütün. Tütünden sonra köylü de
esnaf da bitti. Mücadele ediyoruz yıllardır. Tütünü kaldırmayın, kaldıracaksanız da alternatif ürünü sunun 
diyoruz. Alternatif de sunulmadı ve kaldırıldı. Geçen gün bir teşvik paketi açıklandı. Adıyaman Kayseri ile aynı 
bölgeye alındı. Adıyaman kesinlikle sanayide gelişmiş bir il değil. 2009 Aralık ayı itibariyle işletmemizin faaliyeti
durdurulacak. Burada çalışan 600 merkez, ilçelerle birlikte 750 personelin akıbeti belirsizleşecek. Bu kenti
etkileyecek. Vahim bir duruma gelecek Adıyaman. Çok göç oluyor. Tütünden iyi iş alanı mı olur?  
 
27 bin sadece ekici var. Aile fertleri ile çarparsan hesap çıkıyor ortaya. Alternatif ürün safsatasına inanmıyoruz. 
Bu bir hikayedir. Bizi oyalıyorlar.  
 
(Adıyaman/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  ADIYAMAN , AKP , ARALIKTA KAPANIYOR , HÜKÜMET , IRGAT , TEKGIDA , TÜTÜN , ÜRETİCİ 
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KİM KORKAR ÖRGÜTLENMEKTEN? / Haber Tarihi : 19.06.2009 14:42:38  
 

ÇAY ÜRETİCİLERİNDEN FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM / Haber Tarihi : 19.06.2009 
13:17:19  

 

Önce küreselleşme ve sonrasında küresel kriz. Birisi beyaz yakalıları fakirleştirirken, diğeri beyaz yakalıların
elinden işini aldı. Hâlâ bir işi olanlar ise, bir taraftan “sıradaki işsiz benmiyim” endişesi ile çalışmaya devam 
ederken, alternatif arayışlar içerisine de girmeye başladı. 
 
Arama motoru Google üzerinde “Sendika üyeliği” kelimeleri ile  ülkemizden araştırma yapanların sayısı özellikle 
son bir yıl içerisinde katlanmış durumda. Bunun nedeni;?Örgütsüzlük ve dağınıklık nedeniyle sesini 
yükseltemeyen beyaz yakalı çalışanların sendikalaşma için öğrenme ve adım atma çabası yer almaktadır. 
 
Dünyada ise durum çok daha farklıdır. Avrupa ve ABD’de beyaz yakalı çalışanın bir sendikaya üye olması ile klüp 
üyeliği arasında herhangi bir farklılık yoktur.  
 
Sonuçta sendikalı olmak toplumun kültür seviyesi ile son derece ilişkilidir. Birde buna ülkemizde yaşanmış 
darbeleri ilave ederseniz, örgütlenmenin bizlere neden uzak olduğunu anlamakta hiç zorlanmayız. 
 
2008 yılı Beyaz Yaka örgütlenmesi için son derece başarılı bir yıl olarak görülebilir. Bir tarafta Bilişim devi IBM 
çalışanları diğer tarafta tam otuz yıl sonra bir basın, Sabah-ATV çalışanları örgütlendi ve hatta grev kararı aldı. 
 
Bu atılımlar bizim beyaz yakanın “Örgütlenme” korkusunu yenmesi ve sendikalaşma konusunda ileri adımlar
atması için bir başlangıç olacaktır.  
  

 
Etiketler:  ABD , BEYAZ YAKALI , DÜNYA , IBM , ÖRGÜTLENME , SABAH-ATV 

Subaşı Köyü çay üreticileri ÇAYKUR'un alım yerlerini kapatma kararı almasından sonra Melyat Çay Fabrikası 
önünde eylem yaptı. ÇAYKUR'un bazı alım yerlerini kapatma kararı alması nedeni ile üretici kotayı 
dolduramadığı halde çayının elinde kalmasına yol açtı. 
  
Melyat Çay Fabrikası'da ÇAYKUR'un genelinde uygulamaya koyduğu politikalar üzere, bağlı alım yerlerini de
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İŞÇİLER KALYON&acute;U ELE GEÇİRDİ / Haber Tarihi : 19.06.2009 13:11:37  
 

sırayla kapatmaya başladı. 
 
Subaşı Köyü'nde de alım yerlerinin bugün itibariyle kapatılacağı belirtildi. Son günde de kontenjan uygulanması 
üzerine üreticinin çayı elinde kaldı. Alım yeri görevlileri ile sorunu çözemeyen üreticiler soluğu Melyat Çay
Fabrikası'nda aldı.  
 
Tepkilerini dile getiren üreticiler Fabrika Müdürü Fahrettin Demir'le görüştü. Demir'e dertlerini anlatan üreticiler 
çay alımının uzatılmaması durumunda eyleme devam edeceklerini belirtti. 
 
Fabrika Müdürü Demir ise hiçbir üreticiyi mağdur etmek istemediklerini belirterek "Köyümüzde çay alımlarının
iki gün daha yapılacağını üreticilere belirtmek isterim" dedi. 

 
  

 
Etiketler:  ÇAY , ÇAY FABRİKASI , ÇAYKUR , MAĞDUR , ÜRETİCİ 

Direnişlerinin birinci yılını dolduran E-KART işçileri Levent’teki Kalyon İş Merkezi önünde demokratik kitle 
örgütleriyle birlikte eylem yaparak haklarının verilmesini talep etti 
 
Direnişlerinin 1 yılını dolduran E-KART işçileri İstanbul Levent'teki Eczacıbaşının sahibi olduğu Kalyon İş Merkezi 
önünde eylem yaptı. Eylem demokratik kitle örgütleri ve çeşitli sendikalar da destek verdi. 
 
Kalyon İş Merkezinin önünde  toplanan E-KART İşçileri, direnişlerinin 1’inci yılında demokrat kitle örgütleri ve 
sendikalarla birlikte E-Kart’ta sendikalı çalışanların işten atılmasını protesto etti.  
 
Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel, Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Deri-İş Genel Başkanı 
Musa Servi ve üyeleri, Genel Maden-İş Genel Başkanı Ramis Muslu, Dok Gemi-İş Genel Başkanı Necip 
Nalbantoğlu, Sabah-ATV Basın emekçileri, Tez Koop-İş 1-2-3 Nolu Şubeleri, TGS, TÜMTİS, Tek Gıda-İş, Kristal-İş, 
Yol-İş’in destek için hazır bulunduğu eylemde sendika ve toplusözleşme hakkına gösterilmesi istendi. 

‘365 GÜN DİRENDİK’ 
''E-KART işçisi yalnız değildir'', '' İşçiye uzanan eller kırılsın'', '' İşçi Düşmanı Eczacıbaşı'', '' Sendika hakkımız söke 
söke alırız'', '' Sanata destek işçiye köstek'' sloganlarıyla Kalyon İş Merkezini inletten işçiler adına söz alan Basın-
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İş Genel Başkanı Yakup Akkaya, soğuk, sıcak, yağmur, ayaz demeden E-Kart işçilerinin 365 gün boyunca 
kararlıkla direndiğini hatırlattı. Bu direnişinin 1 yılının 16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin yıldönümünde denk 
düşmesinin büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Akkaya, işçilerin emeklerini sömürerek sıcak koltuklarında 
oturan patronlara da aynı zamanda işçi sınıfın damarının yeniden hatırlatılmasına katkına bulunduğunu da 
vurguladı. Eczacıbaşı’na sorumluluklarını hatırlatmak için toplandıklarını belirten Akkaya, '' E-KART fabrikasının 
yüzde 50'si Eczacıbaşı’nın diğer 50'si ise Alman bir firmanın. Krize rağmen düşüşe geçmemiştir aksine giderek 
yükselmiştir ama gelin bakın ki işçilerin haklarına gelince krizi bahane etmişlerdir'' diye dikkat çekti. 

'BM İLKELER SÖZLEŞMESİNE UYUN'  
Eczacıbaşı patronun ve yetkililerin  Uluslararası itibar kazanmak için işçilerin sendikal ve toplusözleşme haklarını 
ön sırada tutan Birleşmiş Milletlerin İlkeler Sözleşmesine imza attıklarını duyuran Akkaya,'' Buna rağmen işçilerin 
en hukuksal hakkını çiğnemişlerdir ve sözleşmedeki maddeleri ihlal etmişlerdir. Bu sözleşmeyi kendi lehlerinde 
çevirip piyasada ihtibarlarlarını yükseltmek için kullanmışlardır. Şimdi buradan 365 gün önce söylediklerimizi 
tekrak buradan Gebze'de oturanlara soruyoruz spor'a sanatta her fırsatta desteğine ve cömertliğini gösteren 
Eczacıbaşı neden işçilerin haklarını yok sayıyor. Bütün bunlar olurken her şeyden haberdar olan çalışma bakanı 
neden işçilerin haklarının çiğnenmesine seyirci kalıyor? Yoksa Eczacıbaşı devletten daha mı güçlü de bizim 
haberimiz yok'' dedi. 
 
Eczacıbaşı Ceosu Erdal Karamacan'ın Basın-İş sendikasına yolladığı mektuptan da söz eden Akkaya,'' Eczacıbaşı 
olarak Basın-İş'e saygı duyduklarını ifade ediyorlar mektupta. Bu nasıl saygı? Eğer saygı duyuyorsanız BM 
İlkelerin Sözleşmesini temel şartı olan işçinin sendikal hakkına uyun. İmzaladığınız ilkelere saygı duyun!'' diye 
konuştu. 

ŞARTELLER İNER UYARISI 
E-KART işçilerinin 365 gündür hukuk devleti olduğunu inanarak direndiğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri 
Mustafa Türkel, bugün baskılara rağmen kararlıkla ve inatla direnen işçilerin önünde saygı ile eğildiğini 
vurguladı. E-KART, DESA, Sabah-ATV, ENTES’te işçilerin hak gasplarına karşı mücadele ettiğini hatırlatan Türkel, '' 
Yasaları ihlal edenlere karşı mücadelelerinde tüm işçi sınıfın sonuna kadar yanında olacak buna kimsenin 
şüphesiz olmasın'' dedi.  
 
Yasaların verdiği hakları almak, emeğinin karşılığına saygı gösterilmesi için bugün burada toplandıklarını 
tekrarlayan Türkel, işçilerin yıllarca verdiği emeği sayesinde bugün patronların  gökdelenlerde rahat uyuduğunu 
hatırlattı.  
 
Sendika olarak E-KART direnişçilerin sesini  gerek ulus gerekse uluslararası alanlara taşıyacaklarını belirten 
Türkel, ''  Bu iş ya masada biter ya da mücadelede. Kıdem tazminatına dokunma çalışan eller yanar, eğer 
dokunursa şarteller iner '' dedi. AKP hükümetine uyararak sözlerini sürdüren Türkel, '' Bu ülke babanızın çiftliği 
değil sizde bu ülkenin ağı değilsiniz hükümet olarak üzerinize düşeni derhal yapın yoksa uykunuzu kaçıracağız. 
Ya haklarımızı alacağız ya da sizin gibi tüm patronlarında uykusunu kaçıracağız'' dedi.  
  

 
Etiketler:  365 GÜN , DESA , E-KART , İŞÇİ , MUSTAFA TÜRKEL , TÜRK-İŞ 
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Tekgıda-iş Sendikası&acute;ndan İmza Kampanyası - Diyarbakır / Haber Tarihi : 
18.06.2009 16:06:02  

 

Tekgıda-iş Sendikası&acute;ndan İmza Kampanyası - Tekirdağ / Haber Tarihi : 
18.06.2009 11:44:24  

 

 

TEKGIDA-İŞ Sendikası, ülke genelinde başlatmış olduğu, “Kıdem tazminatıma dokunma” kampanyası 
çerçevesinde Diyarbakır'da imza standı açtı. 

 
Etiketler:  KAMPANYA 

TEKGIDA-İŞ Sendikası, ülke genelinde başlatmış olduğu, “Kıdem tazminatıma dokunma” kampanyası 
çerçevesinde Tekirdağ'da imza standı açtı.  
  

 
Etiketler:  İMZA , KAMPANYA , KIDEM , TAZMİNAT , TEKGIDA , TEKİRDAĞ 
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Grev ve direnişteki işçiler sendikal haklar için yürüdü / Haber Tarihi : 18.06.2009 
11:09:17  

 

Grev ve direnişteki işçiler, 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde sendikal hakların önündeki engellerin 
kaldırılması için Ankara’da Çalışma Bakanlığı’na, diğer illerde ise Çalışma Bölge Müdürlüklerine yüründü. İşçiler, 
sendikal yasaların ILO normlarına göre düzenlenmesini istediler.  
 
Ankara’da DİSK’in çağrısıyla sabah erken saatlerden itibaren ODTÜ girişinde toplanıldı. Birleşik Metal-İş 
Sendikası üyesi direnişteki Sinter Metal ile grevdeki Asil Çelik ve Asemat işçileri de yürüyüşteki yerlerini aldılar.  
 
“Barajlara, noter ücretine, grev yasaklarına hayır”, “Toplusözleşme için işçilerin özgür iradesi, referandum”, “15-
16 Haziran yolunda 12 Eylül yasalarıyla mücadele sürüyor” yazılı pankartlarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na yürüyen DİSK üyelerine, SES Merkez Yöneticisi Şükran Doğan, TMMOB Genel Sekreteri Hakan Genç
ile EMEP, SDP ve TKP üyeleri de destek verdi.  
 
“Atılan işçiler geri alınsın”, “Krizin bedeli patronlara”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Pazara değil sokağa 
çıkıyoruz” sloganlarıyla bakanlık önüne gelen DİSK’liler, burada bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.  
 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 15-16 Haziran direnişinin sendikal hak gasplarına karşı yapıldığını 
hatırlatarak, o dönem işçilerin mücadelesi sonucu hayata geçirilemeyen yasaların 12 Eylül darbesi ile
gerçekleştirildiğini söyledi.  
 
‘KIDEM TAZMİNATI NAMUS BORCU’ 
Sendika üyeliğinde noter şartı, barajlar ve yetki alma sürecinin uzunluğu nedeniyle ILO’nun Türkiye’yi “Kara
Liste”ye aldığını kaydeden Çelebi, çağdışı çalışma yasaları nedeniyle sendikalaşma oranının düştüğünü, kayıt dışı
ve güvencesiz çalışmanın kabul edilemez boyutlara ulaştığını vurguladı.  
 
Çelebi, hükümet ve sermayenin 2001 krizinde olduğu gibi işçi haklarına saldırmayı planladığını belirterek, kıdem
tazminatı, kısa süreli çalışma, özel istihdam büroları ile ilgili yeni saldırıların gündeme getirildiğini söyledi.  
 
“Kıdem Tazminatı Fonu”nun bir aldatmaca olduğunu ifade eden Çelebi, kıdem tazminatına sahip çıkmak için
sendikalı-sendikasız ayrımı yapmadan mücadele yürütmenin “namus borcu” olduğunu dile getirdi.  
 
Emekli-Sen’in kapatıldığını, Genç-Sen’in kapatılması için açılan davanın ise sürdüğünü belirten Çelebi, “Başbakan
ve çalışma bakanını bu ayıba son vermeye çağırıyoruz” dedi. “Pazara çık” kampanyasını eleştiren Çelebi, “Pazara
değil sokağa çıkacağız. Üyemiz olsun olmasın işten atılan, ücreti düşürülen tüm işçilere sahip çıkacağız” diye 

Sayfa 715 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ&acute;DEN SEMİNER REZALETİ! / Haber Tarihi : 18.06.2009 
11:05:32  

 

konuştu.  
Açıklamanın ardından DİSK yöneticilerinden oluşan bir heyet, Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile işe iade, 
tazminat ve işyeri tespiti gibi konularda yaşanan sıkıntılar üzerine görüşmeler yaptı. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Her yerde eylem yapıldı 

İstanbul’da Bölge Çalışma Müdürlüğü önünde yapılan eylemde, işçiler, örgütlenmenin önündeki engellerin
kaldırılmasını istedi. DİSK Avrupa Yakası Bölge Başkanı Mehmet Karagöz, ILO normlarının çalışma hayatına
hakim kılınması için mücadelenin daha da yükseltileceğini duyurdu. Karagöz, “Kriz süreçlerinin sendikaların
görevlerini yerine getirip getirmedikleri konusunda açıklıkla sınandığı zamanlardır. Bize düşen, işçi sınıfına 
yönelik saldırılara karşı mücadeleyi daha da artırarak sürdürmektir” dedi.  
 
Karagöz, özellikle kıdem tazminatının kaldırılmasına karşı yeni bir kampanya başlatacaklarını duyurdu. Adana’da
DİSK Bölge Şubesi’nin düzenlediği eyleme Eğitim Sen, Adana Tabip Odası, EMEP ve ESP’nin de aralarında 
bulunduğu birçok kurum destek verdi. İnönü Parkı’nda bir araya gelen işçi ve emekçiler, Çalışma Bölge 
Müdürlüğü’ne yürüdüler.  
 
Burada konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Kemal Aslan, sendikalar yasasının demokratikleşmesi ve grev yasaklarının
kaldırılması gibi taleplerini daha da yükselteceklerini belirtti. Hatay Demokrasi Platformu da bir basın açıklaması 
yaptı.  
 
Ulus Meydanı’nda yapılan eylemde platform adına açıklamayı DİSK/Genel-İş Hatay Şube Başkanı Mehmet
Güleryüz okudu. ‘Halkta para var’ diyen Başbakan’a ve yandaş kurumlara seslenen Güleryüz, “Halkı önce işsiz
bırakarak açlığa mahkum edeceksin, sonra da ‘halkta para var’ deyip alışverişe çağıracaksın. Bunun adı halkla
alay etmektir” dedi. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜLER 

Gaziantep’te 15-16 Haziran direnişinin 39. yıl dönümünde çıplak ayaklı yürüyüş yapıldı.  
Gaziantep’te Kırkayak Parkı’ndan Yeşilsu önüne yürüyen işçi ve emekçiler, sömürü ve hak gasplarına karşı 
mücadele çağrısında bulundular. Yürüyüşe, KESK ve EMEP üyeleri ile kitle örgütü temsilcileri de katıldı. DİSK
Bölge Başkanı Nihat Bencan, “Sendikal hak ve özgürlükler için mücadele, kazanılmış haklarımızın gaspına karşı 
mücadele ve krizin sonuçlarına karşı mücadele birbirinden ayrılamaz, ayırmayacağız. El ele, omuz omuza
Türkiye’nin aydınlık geleceğine yürüyeceğiz” dedi.  
 
KAYNAK:17/06/2009 EVRENSEL 

 
Etiketler:  DİRENİŞ , DİSK , EMEP , GREV , ODTÜ , SDP , TKP , TMMOB 

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası hükümetin ve AKP’li belediye yönetimlerinin desteğiyle başka sendikalara 
bağlı işçileri üye yapmaya devam ediyor. 
  
Hizmet-İş yöneticileri bunun için hangi yollara başvurulacağını öğretmek amacıyla “Sendika Değiştirmenin Pratik 
Yolları” konulu seminerler düzenliyor. Bu seminerlerin sonuncusu geçtiğimiz cuma günü Bolu’da yapılmak 
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istendi. Seminer için Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı ve iki arkadaşı Bolu’yla geldi. Seminerin yapılacağının 
duyurulduğu yer ise oldukça manidar.  
 
Yine AKP hükümetiyle birlikte üye sayısında patlama yaşanan memur konfederasyonu Memur-Sen’in binası. 
Zaten Hizmet-İş yöneticilerine destek verenler de Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir Sen Bolu yöneticileri.  
 
Ancak Bolu’da yapılmak istenen seminer, başta Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler olmak üzere emek ve 
demokrasi güçlerinin protestosuyla başlamadan bitti. Hizmet-İş yöneticileri polis korumasında Bolu’yu terk 
etmek zorunda kaldı.  
 
İŞÇİLERİN BİRLİĞİNİ BOZAMAZLAR 
Konuyla ilgili gazetemize konuşan Belediye-İş Bolu Şube Başkanı Nihat Bayram, sözlerine işçilere tepkilerinden 
dolayı teşekkür ederek başladı. “Belediye işçilerinin birliğini beraberliğini bozmak isteyenler var. Biz bunların kim 
olduklarını gayet iyi biliyoruz. Ama kimse belediye işçilerinin birliğini bozamaz” diyen Bayram, sendika 
değiştirme baskısıyla AKP yörüngesindeki sendikaların güçlendirilmek istendiğini dile getirdi.  
 
Bu girişimlerin devam etmesi halinde tepkilerinin süreceğini kaydeden Bayram, “Bu tür hamleler devam ederse 
Bolu’daki iş sözleşmesi bozulur ve işler karışır. Biz gücümüzü işçi sınıfından alıyoruz, sendika patronlarından 
değil. Sistem bizi birbirimize boğdurtmaya çalışıyor, birbirimize kırdırmaya. Ama işçiler ayağa kalkarsa onun 
önünde hiçbir güç duramaz” diye konuştu. 

HAK İŞ NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR? 
Eylemde yer alan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Metin Demirel Memur Sen ve Hak-İş’in emekçilerin ve halkın 
haklarını gasp eden uygulamalar karşısında hükümetin yanında yer aldığını ifade ederek “Hak-İş ve Memur-Sen 
sürekli diğer sendika üyelerini kendine üye yapmaya çalışarak toplumsal muhalefet görevini yerine getirmeye 
çalışan sendikaların üye sayısını azaltmaya gayret etmekte, hükümete yakınlığı nedeniyle memur veya işçilerin 
tayinlerinde hükümetle paslaşarak yandaşlarını belirli mevkilere getirtebilmektedirler” dedi. Tüm bu nedenlerden
dolayı Bolu’da yapılmak istenen seminerin ve işçilerin tepkisini duyduklarında desteklemeye karar verdiklerini 
dile getiren Demirel, “Toplantının konusu oldukça ilginçti: Sendika Değiştirmenin Pratik Yolları.’ Burada 
düşünülmesi ve yapılması gereken çok şey olmalı. Bir sendika örgütsüzleri örgütlemeli diyoruz ancak var olan 
sendikalı işçi ve memuru istifa ettirerek kendine üye yapıp eylemsizliğe yöneltmek ahlaki değildir” diye konuştu. 
 
İŞÇİLER ÖĞRENEREK, BİRLEŞEREK İLERLİYOR 
İşçilerin eylemine destek veren Emek Partisi Bolu İl Başkanı Sedat Bayram Bolu’da sınıfın birliğini parçalamaya 
dönük her türlü saldırıya karşı Bolu Emek ve Demokrasi platformu bileşeni ve kurucusu olarak karşı çıkacaklarını 
belirterek, haksızlıklar nereden ve kimlerden gelirse gelsin haklının ve işçinin yanında yer almayı görev 
bildiklerini dile getirdi.  
 
Memur-Sen binasından ancak polis kordonuyla saatler sonra çıkabilen ve polis araçlarıyla geldikleri yere 
yollanan sendikacılara işçilerin tepkisinin “Ekmek kavgası namus kavgasıdır, ekmeğimizle ve örgütlülüğümüzle 
oynayanın gözünün yaşına bakmayız” mesajı olduğunu söyleyen Bayram “İşçiler pazara çıkmayı reddedip 
mücadeleye atılıyorlar, öğrenerek, birleşerek ilerliyorlar” dedi. (Bolu/EVRENSEL) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
İŞÇİLER AYAKLANDI HİZMET-İŞ YÖNETİCİLERİ KAÇTI 

“Sendika Değiştirmenin Pratik Yolları” konulu seminer düzenlemek üzere Bolu’ya gelen Hizmet-İş yöneticileri 
belediye işçileri ile Belediye-İş, Orman-İş, Eğitim Sen ve Emek Partisi yöneticileri tarafından protesto edildi. 
Seminerin Memur-Sen binasında düzenleneceğini duyan işçiler, önce Memur-Sen’i ziyaret ederek neden böyle 
bir seminer düzenlemeye gerek duyduklarını sordular. Memur-Sen yöneticilerinden tatmin edici yanıt alamayan 
işçiler, bu kez sendika önünde protesto gösterisine başladılar.  
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Tekgıda-iş Sendikası&acute;ndan İmza Kampanyası - Eskişehir / Haber Tarihi : 
18.06.2009 09:34:57  

 

 
Çevik kuvvet ekipleri protestocu işçilere müdahale ederek, Memur-Sen’de bulunan Hizmet-İş yöneticilerini çevik 
kuvvet arabalarına bindirip kentten güvenli bir şekilde çıkmalarını sağladı. Hizmet-İş yöneticileri, protestolarla, 
polis kordonunda Memur-Sen’i terk ettiler. 
 
KAYNAK:17/06/2009 EVRENSEL 

 
Etiketler:  AKP , BELEDİYE-İŞ , HAK-İŞ , HİZMET-İŞ , İŞÇİ , SENDİKA 

Tekgıda-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kadir Özenler, yaptığı açıklamada kıdem tazminatının kaldırılması ile 
ilgili başlattıkları imza kampanyasına katılanların sayısının 5 bini geçtiğini söyledi. Özenler bu konunun herkesi 
yakından ilgilendirdiğini ve toplumun tüm kesimlerinin bu kampanyaya destek olması gerektiğini ifade etti. 

Özenler, "Kampanyamız ayın 17'sine kadar devam edecek. İmza kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlarımız 
sendikamıza gelerek bize destek verebilirler. Toplanan imzalar sendikamızın Genel Merkezine iletilecek ve 
burada toplanan imzalarla birlikte tüm imzalar Başbakan'a gönderilecek" diye konuştu. 

Haber kaynağı: Şehir gazetesi - Eskişehir'in günlük siyasi gazetesi 

 
Etiketler:  BAŞBAKAN , ESKİŞEHİR , İMZA , KAMPANYA , ŞUBE , TEKGIDA 
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Tekgıda-iş Sendikası&acute;ndan İmza Kampanyası - Samsun / Haber Tarihi : 
18.06.2009 09:08:06  

 

Tekgıda-iş Sendikası&acute;ndan İmza Kampanyası - Ankara / Haber Tarihi : 
17.06.2009 14:53:21  

 

Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş Samsun şubesi  "Kıdem tazminatı hakkımızdan vazgeçmiyoruz" eylemi yaptı. Türk-İş 6. 
Bölge temsilcisi İsmail Topçu, son düzenleme çalışmalarına tepki gösterdi. 

Gazi Müzesi önünde stand kuran sendika üyeleri "Kıdem tazminatımıza el uzattırmayız" sloganıyla imza 
kampanyası başlattı. Eylemde basın açıklaması yapan Türk-İş 6. Bölge temsilcisi İsmail Topçu, "Kıdem 
tazminatına saldırıyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi. Sendika üyeleri daha sonra Mecidiye 
Caddesinde bildiri dağıttı. 

 
Etiketler:  EYLEM , KIDEM , SAMSUN , TEKGIDA 

TEKGIDA-İŞ Sendikası, ülke genelinde başlatmış olduğu, “Kıdem tazminatıma dokunma” kampanyası 
çerçevesinde Ankara'da Sakarya caddesi metro çıkışında imza standı açtı.  
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HÜKÜMET, KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİ ÇIKMAZA SÜRÜKLÜYOR! / Haber 
Tarihi : 16.06.2009 15:10:08  

 

Standa grevde olan ATV işçileri ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yetkilileri de destek verdi. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

             Binlerce kamu emekçisi aylardan beri toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanmasını, böylelikle 
ağır ekonomik krizin yükünü bir ölçüde hafifletmeyi bekliyor. 
  
            Hükümet ise, müzakereleri önce ağırdan almış, sonra da ücret pazarlığı noktasına 
gelindiğinde verdiği teklifle, sorunu çözmek yerine çıkmaza sürüklemek niyetinde olduğunu 
göstermiştir. 
  
            Kamuoyu tarafından gayet iyi bilindiği gibi bu yılki bütçede kamu çalışanlarına öngörülen 
zam yüzde 4 4,5 olduğu halde, kamu işçisine yüzde 3 3 önerilmiş ve kabul etmesi beklenmiştir. 
Hükümetin kamu işçisine ne denli duyarsız olduğunun en tipik göstergesi budur. 
  
            Oysa, sadece vergi dilimi değişikliği nedeniyle kamu işçisinin yıl başında almakta olduğu 
ücret, yıl sonuna gelindiğinde yüzde 8 civarında  kayba uğramaktadır.  
  
            Kamu işçileri tepkilerini günden güne büyütmektedir. Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin 
artık ciddi bir şekilde gündeme alınıp bağıtlanmasını talep etmektedir. 
  
            Hükümeti, kamu toplu iş sözleşmelerinde vergi dilimi değişikliklerindeki reel kaybı da göz 
önünde tutan, adil ve gerçekçi bir zam önerisiyle masaya oturmaya davet ediyoruz. 
  
            Aslında, ÇAYKUR, TTA. A.Ş.(TEKEL), Et ve Balık Kurumu gibi kamu işyerlerinde 
neden yetkili sendika sorunları çıkarıldığı, şimdi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Hedef kamu 
işçisinin örgütlü yapısını zedelemek, gücünü zayıflatmaktır. Ama bu hesabın yanlış hesap olduğu 
iyi anlaşılmalıdır. 
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İşsizlik rakamları açıklandı / Haber Tarihi : 16.06.2009 11:21:34  
 

            Zira, artık sabırlar tükenmeye başlamıştır. 
             
            Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye'de, 2009 yılı Mart ayında, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan artarak yüzde 15,8'e 
yükseldi. 

2008 yılı Mart ayında işsizlik oranı yüzde 11 düzeyinde bulunuyordu. 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin,
''Şubat-Mart-Nisan 2009'' dönemini kapsayan, ''Mart'' sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise
yüzde 46,5 olarak hesaplandı. 

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 18, kırsal kesimde yüzde 11 olarak belirlendi. 

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas
alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. 

Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak
hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor. 

Türkiye'deki işsiz sayısı, Mart 2009 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 244 bin kişi artarak,
3 milyon 776 bin kişi oldu. 

2008 yılının Mart ayına göre işsizlik oranı 4,8 puanlık artışla yüzde 15,8 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayına göre 
ise işsizlik oranında 0,3 puan azalma görüldü. 

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla kıyasla 241 bin kişi azalışla 20 milyon 148 bin kişiye
indi. 

Sayfa 721 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler itibarıyla her ay kamuoyuna duyurduğu Hanehalkı İşgücü 
Anketinin ''Şubat-Mart-Nisan'' dönemini kapsayan ''Mart 2009'' sonuçlarını açıkladı. 

İşgücü anketine göre, Mart döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 820 bin kişilik artışla 70 milyon 299 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 862 bin kişi 
artarak, 51 milyon 426 bin kişiye ulaştı. 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 74 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 315 bin
kişi azaldı. 

İstihdam edilenlerin yüzde 22,7'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,3'ü inşaat, yüzde 52,2'si ise hizmetler
sektöründe yer aldı. 

Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan,
hizmetler sektörünün payı 1,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 1,8 puan, inşaat sektörünün payı da 0,1 
puan azaldı. 

İŞSİZLİK KENTLERDE YÜZDE 18  

Türkiye genelinde işsiz sayısı, Mart döneminde, 2008'in aynı dönemine göre 1 milyon 244 bin kişi artarak 3 
milyon 776 bin kişiye yükseldi. 

İşsizlik oranı ise 4,8 puanlık artışla yüzde 15,8 seviyesinde gerçekleşti. 

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 5,3 puanlık artışla yüzde 18'e, kırsal yerlerde ise 3,5 puanlık artışla yüzde 11 oldu. 

İşsizlik oranı Mart ayında bir önceki aya göre kentlerde 0,1 puan, kırsal bölgede 0,9 puan azalış gösterdi. Şubat 
ayında kentlerde işsizlik oranı yüzde 18,1, kırsal bölgede yüzde 11,9 oldu. 

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 27,5  

Mart 2009 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 27,5 olarak hesaplandı. Bu oran 2008 yılının aynı
döneminde yüzde 19,8, Şubat ayında yüzde 28,6 idi. 

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan artarak yüzde 18,9 oldu. Tarım 
dışı işsizlik oranı bir önceki aya göre ise 0,9 puan azaldı. Bu dönemdeki işsizlerin 5,5 puanlık artışla yüzde 18'ini
erkek nüfus, 5,3 puanlık artışla yüzde 22,3'ünü kadın nüfus oluşturdu. 

Anket sonuçlarına göre işsizlerin profili şöyle: 

''-İşsizlerin yüzde 73,3'ü erkek nüfus. 

-İşsizlerin yüzde 61,5'i lise altı eğitimli. 

-Yüzde 21,3'ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor. 

-İşsizler sıklıkla (yüzde 31,8) 'eş-dost' vasıtasıyla iş arıyor. 

-Yüzde 91,3'ü (3 milyon 449 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış. 

-Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 42,4'ü hizmetler, yüzde 26,8'i sanayi, yüzde 19,6'sı inşaat, yüzde
8,7'si ise tarım sektöründe çalışmış, yüzde 2,5'i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış. 
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-İşsizlerin yüzde 28,9'unun çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 25,9'unu işten çıkarılanlar, yüzde
12,3'ünü kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 9,5'ini işyerini kapatan, iflas edenler, yüzde 7,3'ünü ev işleriyle
meşgul olanlar, yüzde 6,5'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar ve yüzde 9,6'sını diğer nedenler
oluşturuyor.'' 

İSTİHDAMIN YAPISI  

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin de yüzde 73,3'ünü erkek nüfus meydana getirdi. İstihdam edilenlerin
yüzde 58'ini lise altı eğitimliler oluşturdu. 

İstihdam yapısına ilişkin diğer bazı veriler şöyle: 

''-Yüzde 60,5'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27,5'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 12'si ücretsiz aile işçisi. 

-Yüzde 58,2'si 1-9 kişi arası çalışanı olan iş yerlerinde çalışıyor. 

-Yüzde 2,6'sının ek bir işi var. 

-Yüzde 3,7'si mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor. 

-Ücretli olarak çalışanların yüzde 91,5'i sürekli bir işte çalışıyor.'' 

KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 41,3  

TÜİK'e göre, kayıt dışı istihdam edilenlerin oranı, Mart 2009 döneminde, 2008 yılının aynı dönemine göre 0,7
puanlık azalışla yüzde 41,3 oldu. 

Bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 87,8'den yüzde 84,4'e, tarım 
dışı sektörlerde ise yüzde 29'dan yüzde 28,7'ye geriledi. 

İŞ GÜCÜNE KATILIM 1,2 PUAN ARTTI  

Mart 2009 döneminde, Türkiye genelinde iş gücüne katılım oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık 
artışla yüzde 46,5 olarak gerçekleşti. 

Erkeklerde iş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puanlık artışla yüzde 69,5, kadınlarda ise
1,3 puanlık artışla yüzde 24,4 oldu. Kentsel yerlerde iş gücüne katılma oranı 1,5 puanlık artışla yüzde 45,3, kırsal
yerlerde yüzde 0,6 puanlık artışla yüzde 49,5 oldu. 

Toplam iş gücünün yüzde 17,7'sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde iş gücüne katılma
oranı yüzde 44,1, yüksek öğretim mezunlarının katılım oranı yüzde 77,5 olarak belirlendi. 

Lise altı eğitimlilerde erkeklerin iş gücüne katılma oranı yüzde 67,8 iken, kadınların yüzde 19,8 oldu. Lise ve
dengi okul mezunlarında da erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 73,9 iken kadınlarda yüzde 33,9 olarak 
hesaplandı. 

Yüksek öğretim mezunlarında erkeklerde iş gücüne katılma oranı yüzde 82,7, kadınlarda yüzde 70,3 oldu. 

Mart 2009 döneminde iş gücü dışında olanların yüzde 46,9'u daha önce bir işte çalıştı. Bu dönemde işgücü 
dışında olup daha önce bir işte çalışanların yüzde 20,1'i tarım, yüzde 11,8'i sanayi, yüzde 3,5'i inşaat, yüzde 
19,9'u hizmetler sektöründe çalışmış, yüzde 44,7'si ise 8 yıldan önce işten ayrılmıştır. 
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 TÜRKİYE, DÜNYADA SENDİKA DÜŞMANLIĞINDA BİRİNCİ  / Haber Tarihi : 
16.06.2009 11:03:43  

 

Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde iş gücü dışında olanların (12 milyon 888 bin kişi) yüzde 9,9'u 
emeklilik, yüzde 10,5'i mevsim gereği, yüzde 6,8'i sağlık nedeniyle, yüzde 4'ü eşinin isteği ve evlilik, yüzde 5,1'i 
işten çıkarılma/iş yerinin kapanması, yüzde 3,3'ü işinden memnun olmama ve yüzde 15,6'sı diğer nedenlerle en 
son çalıştıkları işten ayrıldı. 

İŞ GÜCÜ HAREKETLERİ 

Mart 2009 döneminde 1 milyon 249 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki 
oranı yüzde 6,2 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 31,2'si, 25-34 yaş grubunda yer aldı. 

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 18,2'si sanayi, yüzde 38,7'si hizmetler, yüzde 23,8'i inşaat 
sektöründe, yüzde 19,3'ü ise tarım sektöründe işbaşı yaptı. Mevcut işsizlerin yüzde 9,2'sini (346 bin kişi) bu 
dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. 

  AA 

 
Etiketler:  GENÇ , GÜC , İSTİHDAM , İŞSİZLİK , TÜİK , TÜRKİYE 

Polis yine Sabah-atv grevcilerinin yürüyüşünü engelledi. Emekçiler, sendika ayrımcılığı ve düşmanlığı konusunda
Türkiye'nin dünyada birinci sırada yer aldığına dikkat çekti 
 
Sendikal haklarını savunmak için 122 gündür grevde olan Sabah-atv basın emekçileri, Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonunun 2008 yılı raporunu açıkladı. Sendika ayrımcılığı ve düşmanlığı konusunda Türkiye'nin 
dünyada birinci sırada yer aldığına dikkat çeken basın emekçileri, 11 milyon çalışanın sadece 1 milyonunun toplu 
sözleşme güvencesi altında olduğunu bildirdiler. 

SABAH-ATV GREVCİLERİNE  POLİS BARIKATI 
Seslerini duyurmak için her cumartesi günü olduğu gibi Taksim Tramvay Durağında toplanan Sabah-atv  basın
emekçilerin yürüyüşü yine polis tarafından engellendi. Yürüyüşün “başka kurumlar katılıyor” bahanesiyle keyfi

Sayfa 724 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



TÜRK-İŞ:  TÜRKİYE ÇARESİZ İŞSİZLER ÜLKESİ  / Haber Tarihi : 15.06.2009 12:47:49 
 

olarak engellenmesini protesto eden emekçiler ve işçiler polis barikatı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. 
Burada basın açıklaması gerçekleştirildi. Sabah-atv Basın Emekçileri adına söz alan Uğur Güç, Türkiye'nin sendika
hakları konusunda dünyanın gözü önünde yine sınıfta kaldığını duyurdu.  
 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonun raporuna göre Türkiye'nin sendika düşmanlığının birinci sırada yer 
aldığını vurgulayan Güç, ayrıca raporda Türkiye'de patronların, kanunları göz ardı ederek sendikaları zayıflatmak 
ve yok etmek amacıyla işçileri işten çıkardığının belirtildiğine dikkat çekti. Güç ayrıca raporda yer alan başka 
dikkat çekici unsurun ise Türkiye'nin yasal haklarını kullanan sendika temsilcilerini cezaevine gönderen 9 ülkeden
biri olduğunu söyledi. Türkiye'de yaşanan kırık dökük demokrasiden Sabah-atv çalışanları olarak da paylarını 
aldıklarını vurguladı. 

16 HAZİRAN'A DOĞRU 
Greve 10 kişi olarak başladıklarını hatırlatan Güç, her yürüyüşte destek veren direnişteki işçilerle daha da 
büyüdüklerini vurguladı. Her cumartesi kendilerine destek veren işçilere seslenen Güç, “Sizler en başından beri
bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bizimle yürüyerek, eylemlerimize destek vererek gücümüze güç kattınız. Bu gücü hiç
bir barikat durduramaz” dedi.  
 
Hak ve özgürlükleri yok sayanlara karşı bileştiklerini dile getiren Basın-İş İstanbul Şube Başkanı Levent Dinçer ise, 
memuruyla, işçisiyle, beyaz yakalısı ve mavi yakalısıyla, Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkesi’yle, Alevi ve Sünni’siyle omuz 
omuza direnişi büyüttüklerini vurguladı.  
 
15–16 Haziran 1970 tarihinde sendika ve temel işçilerin hakları için sokağa çıkan ve tüm İstanbul'u eylem alanına 
çeviren babalar, anneler, kardeşler gibi kendilerinin de 16 Haziran günü bu mücadeleyi devralarak Kalyon İş 
Merkezinde buluşacaklarını belirtti.  
Esenyurt İşçi Platformu'dan iki işçinin Sabra patronu tarafından kurşunladığını hatırlatan İşçi Platformu Üyesi Esin
Yıldız haklarını savunmak ve tek yumruk olmak için 16 Haziran günü Kalyon'da olacaklarını duyurdu. 

 
Etiketler:  ATV , DÜNYA , EMEKÇİ , GREV , POLİS , SABAH , SENDİKA , TÜRKİYE 

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan hanehalkı işgücü 
araştırmasının 2009 Mart dönemi sonuçlarını değerlendirdi. Yapılan açıklamada, istihdam ve işsizliğin Türkiye’nin 
en acil sorunu olduğu, yapısal olan bu soruna kısmi ve geçici düzenlemelerle çözüm bulunamayacağı belirtilerek 
“Türkiye çaresiz işsizler ülkesi haline gelmiştir” denildi. 
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TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nun konuyla ilgili açıklaması şu şekildedir: 

“İstihdam ve işsizlik sorunu ülkemiz ekonomik ve sosyal gündeminde ağırlığını korumaktadır. Yaşanan ekonomik 
krizle giderek ağırlaşan istihdam sorunları karşısında işsizliği azaltan ve yeni istihdam olanakları yaratan strateji 
ve politikalara odaklanmak gerekmektedir. Bu kapsamda “Ulusal İstihdam Stratejisi”nin belirlenmesi ve 
uygulanması büyük önem taşımaktadır. İstihdam alanında izlenmesi gereken politikalar ve aktif işgücü 
programlarının desteklenmesi ancak bu şekilde kalıcı ve sürdürülebilir olacaktır. Hükümet tarafından 4 Haziran 
2009 günü açıklanan “paket” olumlu bazı düzenlemeler içermekle birlikte yetersizdir, çalışanlara ve işsizlere 
dönük bir tedbir içermemiştir. Yapısal özellik taşıyan istihdam ve işsizlik sorununa karşı geliştirilecek çözümün de 
yapısal ve kalıcı nitelikte olması gerekmektedir.   

Ülkenin işsizlik oranlarındaki artışlar işçilerin düşük ücretle, sağlıksız koşullarda, niteliksiz işlerde çalışmaya 
sürüklemektedir. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)’nın tanımlamasıyla “çalışan yoksullar” ekonomik kriz 
döneminde giderek ağırlaşan geçim koşulları ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu olumsuz tabloya sayıları giderek 
artan işsizler de eklendiğinde toplumsal huzuru tehdit eden bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

TÜİK tarafından bugün açıklanan veriler yine çarpıcı nitelikte sonuçları ortaya koymaktadır. Ülkenin nüfusu son 
bir yılda 820 bin kişi artmasına karşın istihdam edilenlerin sayısı 241 bin kişi azalmıştır. Türkiye genelinde işsiz 
sayısı geçen yıla göre 1 milyon 244 bin kişi artarak 3 milyon 776 bin kişiye yükselmiştir. Ancak resmi verilerde 
işsiz sayısı hesaplanırken iş bulma ümidi kalmayan, bu nedenle iş aramayan, ancak iş bulursa çalışmaya hazır 
olanlarla mevsimlik çalışan milyonlarca kişi dikkate alınmamaktadır.  

Mart 2009 döneminde, çalışmaya hazır olanlarla birlikte Türkiye’de işsiz sayısı 6,1 milyon kişiye ulaşmaktadır. 
Oysa aynı dönem itibariyle işsizlik ödeneği alan kişi sayısı sadece 312 bin kişidir. Türkiye çaresiz işsizler ülkesi 
haline gelmiştir. Ekonomik krizin dayattığı şartlarda milyonlarca işsiz yaşam mücadelesi vermekte, geçimini 
sürdürebilmenin arayışı içinde kısa vadede bir çözüm beklemektedir.    

Devletin iktisadi yaşamdaki konumunu salt düzenleyici olarak görmek yönündeki anlayışın geçerli olmadığı ve 
olumlu sönuç getirmediği yaşanan gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Sosyal devlet yaklaşımı yeniden egemen olmalı, 
özelleştirme politikaları istihdam kapsamında gözden geçirilmelidir. Devlet çalışanları ve işsizleri korumak, 
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için uygulanan politikaların “piyasa odaklı” olmaktan 
“insanı ve istihdamı merkeze alan” noktaya  dönüştürülmesi gerekmektedir.” 
  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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ORDU Belediye Başkanı Seyit TORUN Ordu Şubesini ziyaret etti / Haber Tarihi : 
15.06.2009 12:06:28  

 

Tekgıda-iş Sendikası&acute;ndan İmza Kampanyası - İzmir / Haber Tarihi : 
15.06.2009 11:40:04  

 

ORDU Belediye Başkanı Seyit TORUN TÜRK-İŞ  Konfederasyonun a bağlı  TEKGIDA-İŞ Sendikası 
Ordu Şubesini ziyaret etti. 

Uzun bir süreden sonra TEKGIDA-İŞ sendikasını Ordu da yeniden bir şube açmasının çok önemli bir olay 
olduğunu söyleyen Başkan Torun ülkemizin sorunlarından birinin de örgütlü toplum yapısını gerekli ölçüde 
yerine getirememekten kaynaklandığını söyledi. 

İşçi, Memur ve çalışan kesimin gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda tolumun en dinamik kesimini
oluşturduğunu ifade eden Başkan Seyit Torun bu kesimin toplumun diğer kesimlerine de örnek olması, 
toplumsal ve siyasal olaylarda daha fazla söz sahibi olması gerekmektedir. 

Ülkemizin değerlerine ve bayrağına saygılı olan herkesin toplum içinde hak ettiği yeri bulacağını ve sorunlara
birlik ve beraberlik için de çözüm aranırsa sorunların üstesinden çok daha kolay gelineceğini söyledi.  
  

 
Etiketler:  BAŞKAN , BELEDİYE , ORDU , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ , ZİYARET 

TEKGIDA-İŞ Sendikası, ülke genelinde başlatmış olduğu, “Kıdem tazminatıma dokunma” kampanyası 
çerçevesinde İzmir’in değişik noktalarında imza standları açtı.  
 
Sendikanın örgütlü olduğu fabrikalarda da devam eden çalışma kapsamında Konak, Karşıyaka ve Alsancak’ta 
açılan stantlarda, kıdem tazminatına ilişkin olarak halka bilgi veriliyor ve imza isteniyor.  
 
Alliance One Tütün Fabrikası Baş Temsilcisi ve TEKGIDA-İŞ 7 No’lu Şube Yöneticisi Halil İbrahim Bircan, yeni 
Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’in kıdem tazminatlarını tekrar tartışmaya açmak istediğini belirtti.  
 
Türk-İş ve DİSK’in kıdem tazminatlarına dokunulması durumunda bunun bir genel grev nedeni olacağını
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Tekgıda-iş Sendikası&acute;ndan İmza Kampanyası - Adıyaman / Haber Tarihi : 
15.06.2009 11:27:39  

 

söylediğini hatırlatan Bircan, “Sayın Salim Uslu’nun hükümet yanlısı tutumunu şiddetle protesto ediyoruz, 
işçilerin kazanılmış haklarına yapılan saldırılara asla sessiz kalınamaz ve kıdem tazminatı işçi sınıfının elinde 
kalmış en önemli haktır” dedi.  
 
Tütün Fabrikası İşyeri Temsilcisi Filiz Ağcı da, Meclis’te hazırlanmış olan yasaya göre artık işçinin kıdem tazminatı 
denen bir hakkının da olmayacağını belirterek, “Yani işçiyi sıfıra indirecekler. Sosyal güvencesi olmayan işçiyi
rahatlıkla atabilecekler. İşverenlerin elini kolaylaştıran bir yasa” diye konuştu. 
 
(İzmir/EVRENSEL) 

 
Etiketler:  AK PARTİ , İMZA , İZMİR , KAMPANYA , KIDEM TAZMİNATI , ŞUBE , TEKGIDA-İŞ 

Tekgıda-İş Sendikası Adıyaman Şubesi tarafından, kıdem tazminatları ile ilgili imza kampanyası başlatıldı. 
 
Demokrasi Parkı önünde stant açan Tekgıda-İş Sendikası kıdem tazminatının iptal edilmesine karşı imza
kampanyası başlatıldı. Kıdem tazminatının iptal edilmesine yönelik yapılacak çalışmalara karşı imza
kampanyasına vatandaşlarda ilgi gösterdi. 
 
Tekgıda-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mikdat Yoldaş, imza kampanyasının uyarı amacı taşıdığını
belirterek, imza kampanyasının 9 gün süreceğini söyledi. Yoldaş, "İmza kampanyamız üyelerimizin dışında 
vatandaşlara açık olarak yürütülecek. Açtığımız imza kampanya 9 gün sürecek. Tüm çalışanları bu imza
kampanyasına davet ediyoruz. Kıdem tazminatına dokunma genel grev nedenidir" dedi. 
  

 
Etiketler:  ADIYAMAN , AK PARTİ , İMZA , KAMPANYA , KIDEM TAZMİNATI , ŞUBE , TEKGIDA-İŞ 
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Tekgıda-iş Sendikası&acute;ndan İmza Kampanyası - Bitlis / Haber Tarihi : 
15.06.2009 11:21:32  

 

 

Tekgıda-İş Sendikası Bitlis Şubesi üyeleri, hükümetin son günlerde gündeme almayı düşündüğü 'Kıdem
Tazminatı'nın kaldırılmasını protesto etmek amacıyla ortak bir basın açıklaması yaparak imza kampanyası 
başlattılar. 
 
Nurullah Eren Caddesi üzerinde bulunan PTT binası önünde düzenlenen imza kampanyası öncesi bir açıklama 
yapan Tek Gıda-İş Sendikası Bitlis Şube Başkanı Can Murat Yenisöz, tek sermayesi emeği ve alın teri olan
emekçilerin kıdem tazminatının kaldırılmasını gündeme getiren hükümeti uyarmak istediklerini söyledi. 

Yenisöz, bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile grevlerin de önünün açılacağını vurgulayarak, "Yıllardan beridir 
ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen bu saldırı, emekçilerin katı ve kararlı karşı duruşu nedeniyle bugüne kadar
püskürtülmüşse de AK Parti iktidarı kriz fırsatçısı işverenler ve hizmetkarı bazı ekonomistler tarafından yeniden 
gündeme getirmektedirler. 

Ekonomik krizden önce yoksulduk, şimdi daha yoksuluz. Servetlerine servet katmaya devam ederken, en küçük
zorlanmada çözüm diye işçisini sokağa atan biz değildik. Biz sokağa atılanlarız. Yoksullaştıkça ekmeğimizden
kıstık, çocuklarımızın eğitiminden kıstık, sağlığımızdan kıstık bir tek onurumuzdan kısmadık" dedi. 

Basın açıklamasından sonra kurulan standında imzalar atıldı. Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek olan
imza kampanyasına Bitlis'teki bazı sendikalar da destek verdiler. 

 
Etiketler:  AK PARTİ , BİTLİS , İMZA , KAMPANYA , KIDEM TAZMİNATI , ŞUBE , TEKGIDA-İŞ 
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BRITISH AMERICAN TOBACCO&acute;DA 2009 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 
DEVAM ETMEKTEDİR / Haber Tarihi : 12.06.2009 13:59:56  

 

TÜRKİYE KARA LİSTEDE! / Haber Tarihi : 12.06.2009 09:53:19  
 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim 
programlarının üyelere dönük bölümünde BAT işyerimizde, 10 Haziran 2009 Carşamba günü 13.00- 20.00 
saatlerinde bir eğitim çalışması yapılması planlanmıştır. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda 
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Daha önce sendikamızın şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile yaptığımız ve olumlu sonuçlarını aldığımız bu 
çalışma belirtilen tarihlerde devam edecektir. 
  

 
Etiketler:  19 MAYIS , BAT , EĞİTİM , FAALİYET , İŞ , TABACCO , ÜYE 

Türkiye, Cenevre’de düzenlenen 98. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansı’nda işçi hakları açısından en 
kötü ülkeler listesine girdi. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, “Türkiye için utanç verici bir tablo ile karşı 
karşıya kaldık. Sorumlular eserleri ile övünebilirler. ILO artık söz değil icraat istiyor” dedi.  

98. ILO Konferansı’na katılan Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin bir kez daha temel sendikal hakları ihlal 
ettiği, yasa ve uygulama düzeyinde sözleşmelerine uymadığı için ILO’nun “Aplikasyon Komitesi”nin gündemine 
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TÜRKİYE İŞÇİ DELEGESİ MUSTAFA KUMLU NUN 98. ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
KONFERANSINDA YAPTIĞI KONUŞMASI / Haber Tarihi : 12.06.2009 09:46:04  

 

alındığını anlattı. Çelebi, Türkiye’nin işçi hakları alanında uluslararası ilkelerin ve standartların çok uzağında 
olduğunun bir kez daha tescillendiğini ifade ederek “Hükümetin söz verdiği halde yasayı ILO sözleşmelerine 
uygun biçimde değiştirmemesi, hazırlanan yasa taslağının sözleşmelere uygun olmadığı vurgulandı. Grev 
yasaklarından barajlara, noter şartından sendikal baskılara kadar pek çok konuda gündeme geldi” dedi.  

  

‘KAÇACAK DELİK KALMADI’ 

Hükümetin bu konuda sürekli bahaneler öne sürerek sosyal taraflarla uzlaşmamasını eleştiren Çelebi, Türkiye’de 
yasaların ILO Sözleşmeleri’ne uygun olmadığını, uygulamalarla temel insan haklarının ihlal edildiğini artık 
herkesin bildiğini vurguladı. Türkiye’nin 27 yıldır ILO konferanslarında tartışıldığını ve çeşitli uyarılar aldığını 
anımsatarak şöyle devam etti: “Türkiye sürekli Aplikasyon Komitesi gündemine geliyor, kara listeye 
alınıyor. Bunun karşılığında hükümetler her yıl gerekli değişiklikleri yapacaklarını, eksikleri ve yanlışları 
düzelteceklerine söz veriyorlar. Ama sözler havada uçuşuyor. Sözler tutulmuyor. Her konferansta 
hükümet ve işverenler işbirliği içinde davranıyorlar ve işçi haklarının gelişmesini engelliyorlar. Ama artık 
kaçacak delik kalmadı. Kimse bu yasayı savunamıyor. Çünkü savunulur yani yok. Yasanın ILO’ya aykırı 
olduğunu herkes biliyor. Artık, gündelik manevralarla, gündem çarpıtmalarla daha fazla zaman 
kazanamazlar.” 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sayın Başkan, 
Sayın Delegeler ve Katılımcılar, 
 
Konuşmama, Uluslararası Çalışma Örgütünün 90. yıldönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. 
 
Her yıl bu çatı altında bir araya gelerek adaletten ve kontrolden yoksun küreselleşmenin dünyayı iflasa 
sürüklediğini tekrarlayıp durduk. Yaşadığımız devasa krizin ardından 98’inci Uluslararası Çalışma Konferansına 
yıllardır yaptığımız tüm bu uyarılarda haklı çıkan taraf olarak geldik.  
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Genel Direktör’ün Küresel İş Krizi Raporu, çeşitli ülkeler ve bölgelerde meydana gelen iş kayıplarını rakamlarla 
vermekte, Türkiye’de ise hızlı iş kayıpları yaşandığını belirtmektedir. 

Ülkemde işsizliğin düzenli bir şekilde artması sadece ekonomik krizle ilgili değildir. Hükümetimizin istihdamın 
artırılmasına ilişkin çalışmalarına karşın, maalesef henüz 122 Sayılı Sözleşmede ifade edildiği şekliyle; açıkta ve iş 
arayan herkese istihdam yaratılması mümkün olamamıştır. 

Değerli Delegeler, 

Raporda yer alan mevcut iş ve işyerlerinin korunması; ekonomiyi canlandırmak amacıyla ücretlerin artırılması; iş 
bulmanın kolaylaştırılması için  insana yatırım yapılması gibi öneriler, kriz başladığından bu yana tarafımızca dile 
getirilmektedir. Buna karşın ekonomik krizin ülkemde bir işsizlik krizi olarak yaşanması engellenememiştir. Kriz, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemde de sosyal güvenliğe ve sosyal korumaya olan ihtiyacı artırmıştır. 

Raporda kayıt dışı ekonominin yarattığı problemlere karşı çözüm önerileri sunulmaktadır.   Kayıt dışının alınacak 
radikal önlemlerle gündemden çıkarılması doğru adım olacaktır.   

98’nci Uluslararası Çalışma Konferansının krize cevap olarak oluşturacağı Küresel İş Paktı’nın, temel haklar, sosyal 
koruma ve istihdam politikalarını, uygulanacak iyileştirme paketlerinin merkezine yerleştirmeyi amaçlaması ve 
sosyal diyaloğa bu amaç için vurgu yapması önemlidir. 

Raporda, istihdamı ve krizin insani boyutunu öncelikleri arasına aldığı gerekçesiyle G20 bildirisinden övgüyle 
bahsedilmektedir. G20 liderleri artık inkar edemeyecekleri bazı gerçekleri dillendirmiş olsa da, G20 
bildirilerinden; kaybeden ve dünyayı krize sürükleyen küresel oyuncuların tasfiyesi veya değişimi değil, mevcut 
oyuncuların güçlendirilmesi ve düzene kalınan yerden devam edilmesi mesajı çıkmıştır.  İnsanları işsiz ve mağdur 
edecek kadar başarısız bir ekonomik düzenin devam ettirilmek istenmesi, dünyada sosyal adalet ve adil gelir 
dağılımını temel alan yeni bir başlangıç beklentisi içinde olan biz çalışanları rahatsız etmektedir. 

Raporun pek çok bölümünde IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar çözümün parçası olarak gösterilmektedir. Bu 
kuruluşlarla işbirliğinin devamı yerine yine Raporda belirtilen “kamu harcamalarının istihdam ve sosyal odaklı bir 
yapıya kavuşturulmak üzere gözden geçirilmesi” daha doğru bir seçenek olacaktır. 
  
Genel Direktöre, ülke ve bölgeler düzeyinde detaylı tespitler içeren ve sorunun çözümüne ilişkin yol gösteren 
“zorla çalıştırma” raporundan dolayı teşekkür ediyorum. Benim ülkemde de giderek daha fazla insan artan 
işsizlik ve kayıt dışı nedeniyle istemedikleri kötü koşullarda çalışmayı kabul etmek zorunda kalmaktadır. 

Değerli Delegeler, 

Bildiğiniz gibi Türkiye, 87 ve 98 Sayılı Sözleşmelerin ihlali nedeniyle yıllardır Standartların Uygulanması 
Komitesinde gündeme gelmektedir. Bu konuyla ilgili olarak  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde  bir kanun teklifi 
bulunmaktadır. 

Teklifin taşıdığı hükümlerle, mevzuatımızı 87, 98 Sayılı ILO sözleşmeleri ile uyumlu hale getirmesi ve uygulamada 
karşılaşılan sorunlara çözüm olması  mümkün görünmemektedir. 

Bu nedenle, teklifin mevcut hali ile yasalaşmasına karşı çıkmakta, buna karşın ILO normlarına uygun ve ülkemiz 
koşullarını da gözeten bir düzenlemenin acilen yapılması gerektiğine inanmaktayız.     

ILO’nun 87 ve 98 Sayılı Sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmesi gereken diğer bir kanun da kamu çalışanlarının 
sendikal haklarını düzenleyen 4688 Sayılı Kanundur. Ülkemde kamu çalışanlarına grev ve toplu sözleşme hakkı 
tanınmamakta, Uzlaştırma Kurulu Kararlarına uyulmamaktadır. Bu çerçevede ilgili kanun ve Anayasa 
değişikliklerinin bir an önce yapılması gerekmektedir. 
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ACI KAYBIMIZ ! / Haber Tarihi : 12.06.2009 09:41:47  
 

Değerli Delegeler, 

Konuşmamı, işgal edilmiş Arap topraklarında yıllardır sürdürdüğü çalışmalardan dolayı  Genel Direktörü tebrik 
ederek ve tüm dünyada istikrarın ve barışın egemen olmasını temenni ederek bitirmek istiyorum. 

Teşekkür Ederim. 
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

EVYAP Ayazağa işyeri Temsilcimiz   Mümüne Ay AKGÜN’ün, değerli eşi Hasan AKGÜN'ün  vefat ettiği haberini, 
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası ailesi olarak, Sn. Hasan AKGÜN’e Allah’tan rahmet, öncelikle eşi ve yakınları ile çalışma 
arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi sunarız . 
  

 
Etiketler:  EVYAP , TEKGIDA-İŞ , TEMSİLCİ , VEFAT 
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&acute;Dipten dönülüyor&acute; görüşüne mayısta kapasite kullanımından destek 
geldi. / Haber Tarihi : 12.06.2009 09:58:12  

 

*İmalat sanayiinde kapasite kullanımı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 12 puan azalırken, bir önceki aya 
göre 3.6 puan artarak yüzde 70.4 oldu. Böylece kapasite kullanımı Kasım 2008'den sonraki en yüksek seviyeye 
ulaştı 
*Otomotivin yıllık kapasite kullanım karnesi kötü iken, ÖTV indiriminin etkisiyle nisanda başlayan hareketlilik 
mayısta da sürdü. Mayısta kapasite kullanımı nisan ayına göre 10 puanlık artışla yüzde 68.4'e çıktı 

  

  

İSTANBUL - Ekonomide mart ayı sanayi üretim rakamlarıyla ortaya çıkan 
ve nisan ayı rakamlarıyla da güçlenen ‘dipten dönülmeye başlandığı’ 
yolundaki umutlara bir destek de mayıs ayı kapasite kullanım oranlarından 
geldi.  İmalat sanayiinde mayıs ayı kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı 
ayına göre 12 puanlık düşüşle yüzde 70.4’e gerilerken, nisan ayına göre 
ise 3.6 puanlık artış görüldü. Mayıs ayının kapasite kullanım oranı son altı 
ayın en yüksek kapasite kullanım oranını gösteriyor. 2008 yılının kasım 
ayında ise kapasite kullanım oranı yüzde 72.9 idi. 
 
Nisanda da artmıştı 
Kapasite kullanımı nisan ayında mart ayına göre 2.1 puan artmış ve bu gelişme de daha sonra açıklanan sanayi 
üretimi rakamlarında kendini 1.4 puan artış olarak göstermişti. Mayıs ayı ka-pasite kullanım oranındaki artış, 
sanayi üretim endeksindeki umut verici gelişmenin süreceğini kanıtlıyor. Kapasite kullanımındaki artışın mayıs 
ayı sanayi üretim rakamlarına en az 2.5 puan artış olarak yansıması bekleniyor. 
 
En kötüsü büro makinesı 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı için Aylık İmalat Sanayi Eğilimi Anketi’ne cevap veren 4 bin 936 
işyerinden derlenen analiz sonuçlarını yayımladı. Buna göre, imalat sanayiinde iktisadi faaliyet kollarına göre 
kapasite kullanımı en düşük sektör, yüzde 45.8 ile büro, muhasebe bilgi işlemleri makine imalatı oldu. Bunu, 
yüzde 62.1 ile derinin işlenmesi bavul, çanta vb., yüzde 64.3 ile mobilya imalatı, yüzde 65.1 ile metal eşya sanayi 
izledi. 
 
En çok haberleşmede 
Mayıs ayında kapasite kullanım oranları, gıda ürünleri ve içecek imalatında yüzde 68.6, tütün ürünleri imalatı 
yüzde 74.3, tekstil ürünleri imalatı yüzde 71.6, giyim eşyası imalatı yüzde 75.6, ağaç ve mantar ürünleri imalatı 
(mobilya hariç) yüzde 73.3, kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı yüzde 77.7, basım ve yayım imalatı yüzde 74, kok 
kömürü rafine edilmiş petrol ürünleri yüzde 68.6, kimyasal madde ürünleri imalatı yüzde 72.3, plastik-kauçuk 
ürünleri imalatı yüzde 72.1, metalik olmayan diğer mineral madde imalatı yüzde 70.5, ana metal sanayi imalatı 
yüzde 71.9, makine ve teçhizat imalatı yüzde 68, elektrikli makine cihazları imalatı yüzde 66.9, radyo, TV 
haberleşme cihazları imalatı yüzde 85.3, tıbbi, optik hassas alet imalatı yüzde 82.1, diğer ulaşım araçları imalatı 
yüzde 81.6, taşıt araçları ve karoseri imalatı yüzde 68.4 oldu. 
 
Talep yine yetersiz 
2009 Mayıs ayında, iş yerlerinin, tam kapasite ile çalışmamasının nedenleri arasında talep yetersizliği ilk sırada 
yer aldı. İç pazarda talep yetersizliği yüzde 53.5 ve dış pazarda talep yetersizliği yüzde 31.7 oranında etkili oldu. 
Mali imkânsızlıklar yüzde 3.6, yerli mallarda ham madde yetersizliği yüzde 3.4 ve ithal mallarda ham madde 
yetersizliği yüzde 1.7, işçilerle ilgili meseleler ise yüzde 1.4 oranında etkiledi. 
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Efes, Avrupa&acute;da beşinci dünyada 14. bira şirketi / Haber Tarihi : 11.06.2009

 
Üretim yüzde 7.6 arttı 
İşyerlerinde mayıs ayı üretim miktarı bir önceki aya göre yüzde 7.6 arttı. TÜİK açıklamasında haziran ayında 
üretim miktarının yüzde 6.7 artacağı öngörülüyor. Mayıs ayı satış miktarı ise yüzde 6.4 artarken, haziran ayında 
yüzde 6.2 artacağı bekleniyor.  
Mayıs ayı satış fiyatları bir önceki aya göre değişmezken, bu ay yüzde 0.6 artacağı öngörülüyor. Geçen ay ham 
madde fiyatları yüzde 1.4 yükselirken, yine TÜİK’ e göre haziran ayında yüzde 0.5 artması bekleniyor. 
Ekonominin öncü göstergelerinden olan kapasite kullanım oranlarındaki yükselişte kriz nedeniyle uygulamaya 
konan vergi indirimleri etkili oluyor. 
 
Vergi indirimi işe yaradı 
Mayıs ayı kapasite kullanım rakamları 16 Mart’ta uygulamaya konan ve 16 Haziran’da kalkacak olan ÖTV (Özel 
Tüketim Vergisi) indiriminin otomotiv sektörünün kapasite kullanımında artışa yol açtığı görünüyor.  ÖTV 
indiriminin de katkısıyla Otomotivde kapasite kullanım oranı mayıs ayında nisan ayına göre 10 puanlık artışla 
yüzde 68.4‘e çıktı. (Radikal) 
 
Oyak: Toparlanma başladı demek için erken 
Oyak Yatırım tarafından veri sonrası yayımlanan araştırma notunda, “Kapasite kullanımının mayıs ayında sınırlı 
toparlanma  gösterdiğini görsek de, sanayide tam anlamıyla bir toparlanmanın başladığını söylemek için erken. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) resmi olmayan ihracat  verilerinin mayıs ayında yıllık bazda yüzde 40 
gerilemeye işaret ettiğini unutmamak lazım. GSYH daralmasının 2009’da yüzde 7 seviyesinde olmasını 
bekliyoruz” denildi.  
Rapor şöyle devam etti:  “Özel sektörde kapasite kullanımı bir önceki yılın aynı ayına göre 10 puan gerileyerek 
yüzde 70 oldu. Ancak detaylara  baktığımızda alt başlıkların çoğunun sınırlı toparlandığını ve Kasım 2008 
seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Kapasite kullanımı ilk çeyrekte tarihi düşük seviyelere ulaşmıştı. Sanayi üretimi 
göstergelerindeki rekor düşük seviyeleri de göz önüne aldığımızda ilk  çeyrek GSYH’sinde daralmanın yüzde 12 
olacağı tahminimizi koruyoruz.”   
 
En çok ‘oto’yu vurmuştu 
Nisanda toplam sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.5 daralırken, bir önceki aya göre ise 
sanayi üretiminde yüzde 1.4 artış olmuştu. Sanayi üretiminde en yüksek düşüş yüzde 50.2 ile otomotivde 
olurken bankacılar ve ekonomi  yetkilileri daralmanın nisandan itibaren hız kesmeye başlamış olabileceğini 
söylemişlerdi. 

Kaynak: Radikal Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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10:21:24  
 

 Kıdem tazminatına dokunan genel greve hazır olsun!  / Haber Tarihi : 10.06.2009 
17:05:40  

 

ANADOLU Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya'daki bira sektöründe yüzde 10 olan pazar paylarını 3 yıl içinde
yüzde 15'e çıkaracaklarını açıkladı.  
 
Efes Bira Grubu'nun Rusya'daki 10. yıldönümü nedeniyle düzenlen törende konuşan Özilhan, her krizin bir fırsat
olduğu görüşüne en mükemmel örneğin, Moskova'daki fabrikaları olduğunu belirterek, Rusya'daki Stariy Melnik
(İhtiyar Değirmenci) ve Efes markalarının ulaştığı başarıdan gurur duyduklarını söyledi.  
 
Rusya'daki toplam yatırımlarının, 2008 yılının sonu itibarıyla 900 milyon dolar civarında olduğunu belirten 
Özilhan, 'Rusya Efes, şirketlerimizin yüzde 20'lik bölümüne ulaştı' diye konuştu. Efes Pilsen'in Avrupa'nın beşinci, 
dünyanın ise en büyük 14. bira şirketi olduğu açıklandı. 

Rusya'da da spora destek 
 
EFES Rusya Genel Müdürü Tuğrul Sağırbaş da, geçen 10 yıllık süre içinde 250 olan işçi sayısını 3 bin 200'e 
çıkardıklarını belirterek, Stariy Melnik ve Efes'in yanı sıra 10 yeni bira markasını ürettiklerini dile getirdi. kaydetti. 
Sağır- oğlu, 'Efes'in yarattığı istihdamın yanı sıra, Rusya Milli Futbol Takımına ve Spartak Moskova Bayan 
Basketbol Takımı'na sponsorluk yapıyoruz' dedi. 

 
Etiketler:  BİRA , EFES , RUSYA , SEKTÖR , YATIRIM 

Samsun’da Türk-İş 6. Bölge Temsilciliği üyeleri, kıdem tazminatı hakkına yönelik olarak başlatılan saldırıları 
önlemek ve uyarı yapmak amacıyla imza kampanyası başlattı. 
 
Çalışanların kıdem tazminatlarının Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında kaldırılmak istendiği yönündeki
spekülasyonlar üzerine Samsun’da Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş ile Metal-İş sendikaları Mecidiye Çarşısı’nda imza
standı açtı.  
  
"Kıdem Tazminatı Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz" sloganıyla başlatılan ve 9 gün sürecek imza kampanyası, 
sendika üyelerine, emekçilere ve yurttaşlara açık olarak yürütülecek. Toplanan imzalar sendika genel merkezi ve
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ISTANBUL FIRINLARINDA ASLOLAN HUKUK VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR! / 
Haber Tarihi : 10.06.2009 14:43:40  

 

Başbakanlığa gönderilecek.  
  
Emekçilerin en önemli güvencesi olan kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmak için, tüm işçi ve yurttaşların
desteğinin istendiği imza kampanyasında konuşma yapan Türk-İş 6. Bölge Temsilcisi İsmail Topçu, kıdem
tazminatından vazgeçmeyeceklerini, kıdem tazminatına dokunanların genel greve hazırlıklı olmaları gerektiğini 
söyledi. Topçu, kıdem tazminatının kaldırılmaması ve çalışanların haklarının kaybolmaması için mücadele
edeceklerini belirtti.  
  
“Yedirmeyiz, el uzatılmasına da izin de vermeyiz!” 
İmza kampanyası kapsamında hazırlanan bildiride ise şu sözlere yer verildi: “Biz tek sermayesi emeği ve alın teri
olanlar; ekonomik krizden önce yoksulduk, şimdi daha da yoksuluz. Biz sermaye bekçiliği yapan siyasal iktidarı 
arkalayıp her krizden dört ayak üstünde sağlam çıkanlardan olmadık. Her krizin silindiri bizim üstümüzden geçti.
  
Emeğimizle ürettik, vergimizi verdik. Kazanıp da ödemeyenlerin vergisini de biz verdik. Elimizde geleceğe dair
tek bir umut, tek bir güvence var: Kıdem tazminatı. Şimdi kriz öncesinin kazananları, yol göstericileri, şakşakçıları, 
yardakçıları ve çıkar ortakları ağız birliği etmiş, işçinin kıdem tazminatına saldırıyor. Yağma yok! Yedirmeyiz, el 
uzatılmasına da izin de vermeyiz! Bu mücadele bir sınıf mücadelesidir.  
 
Kıdem tazminatını savunarak sadece kendimizin değil, bu hakka uzanamayan milyonlarca kayıt dışı çalışanın
hakkını, hayallerini ve umutlarını da savunuyoruz. İlan ediyoruz! Kıdem tazminatına dokunan genel greve hazır
olsun!” 

 
Etiketler:  HAK , KIDEM , SAMSUN , TAZMİNAT , TEKGIDA-İŞ , TÜRK-İŞ 

ÖZGIDA-İŞ’İN MAFYAVARİ YÖNTEMLERLE YETKİ ALMASINA GÖZ
YUMULMAYACAKTIR! 

  
            İstanbul Fırın işyerlerinde aylardan beri çözülmeyen bir yetki sorunu bulunmaktadır.
Sendikamız, fırın işyerlerinde toplu iş sözleşmesi imzalamak amacıyla Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluğu haiz olduğuna dair tespit talebinde bulunmuş, ancak aylar
geçmiş olmasına rağmen Bakanlık, yasal durumun tespitini yapamamıştır. Bilindiği kadarıyla 
konu Bakanlık Müfettişlerinin incelemesi altındadır. 
  
            Sendikamızın tek talebi ve beklentisi, 2822 sayılı TİSGLK hükümleri çerçevesinde ve 
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yasal usullere uygun olarak yetkili sendikanın belirlenmesidir. 
  
            Hukuk devleti düzeni ve mantığı içerisinde son derece yasal, doğru, doğal ve aksi 
düşünülmemesi gereken bu duruma rağmen, Öz gıda-iş Sendikası’nın, fırın işçilerini, “toplu iş
sözleşmelerini TEKGIDA-İŞ Sendikası’nın engellediği” iftiralarıyla kışkırtmaya çalıştığı, 
sendikamızı hedef alan saldırılarda bulunduğu gözlenmektedir. 
  
            Öz gıda-iş Sendikası’nın çalıştığı her sahada, yasal ve meşru bir hak elde etmek yerine,
sahtecilikle, yasaya karşı dolanla, çıkar ortaklıkları kurarak statüsünü oluşturduğu ve ayakta 
tuttuğu bilmediğimiz bir şey değildir. (Çaykur örneği bunun en tipik ispatıdır) 
  
            Nitekim, İstanbul Fırınlarında da aynı yönteme başvurmaktan çekinmemektedir.  
  

Gerçek şu ki; Öz gıda-iş Sendikası, bu güne kadar, doğruluğu Bakanlık tarafından 
belgelere dayalı olarak teyit edilememiş, (sanal) üyelik beyanlarıyla fırın işyerlerinde yetki 
almıştır.  
  
            Bu üyelikler Öz gıda-iş için son derece önemlidir. Çünkü, 2822 sayılı Kanuna göre toplu iş
sözleşmesi yapma ehliyeti için gerekli olan yüzde 10 barajını, ancak bu, doğruluğu yasal olarak 
tespit edilmemiş, şişirilmiş, sanal üyelik sayısı sayesinde geçmektedir. 
  
            Öz gıda-iş Sendikası, şimdi telaş içerisindedir. Çünkü, Sendikamızın, işyeri ve işçi 
sayılarının yasaların öngördüğü tarzda resmi olarak tespitinin yapılarak yetkili sendikanın
belirlenmesi yolundaki ısrarcılığı, Öz gıda-iş’in gerçek üye sayısını ve hukuki ehliyetsizliğini
ortaya çıkaracaktır. Ve muhtemelen, tarih sahnesinden bile silinecektir. 
  
            Öz gıda-iş Sendikası o denli telaş içerisindedir ki, bu güne kadarki hukuksuzluklarını 
perdelemek, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla yaşayacağı utancı gizlemek için işçileri, yalan ve 
iftiralarla, sözleşmelerini TEKGIDA-İŞ’in engellediği suçlamalarıyla kandırmaya çalışmaktadır. 
  
            O da yetmiyormuş gibi, her nasılsa (hangi yöntemlerle olduğu kuşkulu) ikna ettiği bazı 
fırın işverenleri ile yasal olarak yetkili olmadığı halde “protokol” adı altında anlaşma imzalamış
ve fırın işçilerine toplu iş sözleşmelerinin imzalandığını söyleyerek, aldatma yoluna gitmiştir. 
  
            Oysa, İstanbul Fırın işyerlerinde yetkili sendika henüz resmen belirlenmemiştir. Öz gıda-iş
Sendikası yetki belgesi almamıştır. Kanunen yetkili olduğuna dair belgeyi ibraz etmeyen bir
sendikanın, taraf olarak herhangi bir işverenle, herhangi bir sözleşmeyi, herhangi bir işçi adına, 
görüşmeye de imzalamaya da yetkisi yoktur. Bu şekilde bağıtlanmış olan bir sözleşme 2822 sayılı 
TİSGLK’nun 16. maddesi gereğince hükümsüzdür. Bütün fırın işçilerinin bu gerçeği bilmek hakkı 
vardır. 
  

Aslında, Öz gıda-iş Sendikası’nın yaptığı anlaşmanın hükümsüzlüğünü bilmemesi
mümkün değildir.  
  
            Ancak, buna rağmen büyük bir fütursuzluk ve yüzsüzlükle fırın işçilerini aldatmaya ve 
hiçbir hakkı ve yetkisi olmadığı halde, aidat adı altında paralarını toplamaya devam etmektedir. 
  
            İstanbul Fırın işçilerinin yine bilmeye hakkı vardır: Öz gıda-iş Sendikası resmi yetki 
belgesini ibraz etmeden hiçbir işverenden, kendisi adına aidat kesilmesini isteyemez, kesen 
işveren de hukuken sorumlu olur. 
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PEPSİ KRİZİN BİTTİĞİNİ İLAN ETTİ! / Haber Tarihi : 10.06.2009 10:18:25  
 

            Esasen, bütün yaptıkları tam da Öz gıda-iş’in meşrebine uygundur ve bizi asla 
şaşırtmamaktadır. Bu güne kadar, hukuk, ahlak ve doğruluk adına ne tür kural varsa hepsini
paspas yapmış bir örgütten daha farklı bir şey gelmemesi tabiidir. 
  
            Ancak, TEKGIDA-İŞ Sendikası’nın her şeyden önce fırın işçisi üyeleri adına, sonra da
bağlı olduğu hukuk düzeni adına, bu haksızlığa, sapkınlığa ve hokkabazlığa göz yumması 
mümkün değildir. 
  
            TEKGIDA-İŞ Sendikası için aslolan hukuk ve hukukun üstünlüğüdür. Yasalar hangi kural
ve usulü emrediyorsa o yapılacaktır ve yapılmasının takipçisi olunacaktır. Kapkaççı, mafyavari 
yöntemlerle hukuk yaratılmasına, yetki alınmasına, oldu bittilere asla göz yumulmayacaktır. 
  
            Öz gıda-iş’in hukuku çiğnemek noktasında gösterdiği akıl almaz pervasızlığı, hukuka 
sahip çıkarak yok etmek bize düşen en önemli sorumluluktur. 
  
            Saygı ile duyurulur. 
     TEKGIDA İŞ SENDİKASI 
   GENEL YÖNETİMKURULU 

  

 
Etiketler:  BAKAN , CAYKUR , FIRIN , MAFYA , ÖZGIDA , TEKGIDA-İŞ , TİSGLK 

Pepsi Pazarlama Başkan Yardımcısı Deniz Aktürk Erdem, “Kriz bizim için bitmiştir. Mayıs, haziran ayındaki 
satışlarımızdan olumlu sonuçlar aldık. Krizin bittiğini ilan ediyoruz” dedi. 
Krizin etkilerini en çok ocak ayında hissettiklerini belirten Erdem şöyle konuştu: 
 “Ancak bu süreçte tüketicinin değil, perakendecinin frene bastığını gördük. Dolayısıyla tüketicinin, tüketimi 
kesmesinden çok bahsedemeyiz, 2001 krizindeki kadar durağan bir ortam olmadı.”  
2008 yılını içecek sektörü olarak olumlu kapattıklarını anlatan Deniz Aktürk Erdem şunları söyledi:  
“2008’in ilk yarısı, 2008’in ikinci yarısına göre çok daha parlaktı. Krizde evde tüketim arttı. Evde ekonomik büyük 
boy içecekler, dışarıda ise küçük boy ürünler tüketilmeye başlandı.” 
 
Annenin rolü arttı 
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Zorluklardan yılmayacaklar! E-KART ta Çalışan işçiler Bize YÖRSAN işçisini 

İçecek sektöründe son 15 yılda çok şey değiştiğini belirten Kentpark Genel Müdürü Mehmet Erdem şöyle devam 
etti:  
“Evlere çok fazla kola girmiyordu. Girenler de küçük boydu. Daha çok gençler alıyordu. Şimdi kola tüketimi, aile 
tüketimi haline geldi. Bu süreç içinde annenin satın almadaki rolü giderek arttı. Hem gençliğe hem de gençlikle 
anneye giden bir yol var. Satın almada karar mekanizmasında etkin olması nedeniyle, anneye ve ev kadınını çok 
daha gündemde tutmaya karar verdik.” 

 ‘Hadise’nin ışığını gördük, memnunuz’ 
Yedigün’ün reklam yüzü olan Hadise’den çok memnun olduklarını belirten Erdem, “Biz Hadise’deki ışığı 
Eurovision’dan önce keşfettik. Hadise çok doğru bir yüzdü. Yedigün’ün Bodrum Mandalinası ürününü tanıtmak 
adına Hadise ile beraber çalıştık” dedi. 

 

Seda Sayan’lı kampanyaya 1.8 milyon kişi katıldı 
Seda Sayanlı promosyon kampanyalarının kısa bir süre önce başladığını söyleyen Deniz Ertürk Erdem, 
“Kampanya başlayalı 22 gün oldu. Günde 212 bin insan bu kampanyaya katılıyor. 22 günde toplam 1 milyon 780 
bin katılım var” dedi. 
Pepsi olarak ezber bozan bir marka olmak istediklerini belirten Erdem şunları söyledi:  
“Kampanya ile ilgili olarak Pepsi Avrupa Başkanı’ndan yazılı bir tebrik aldık. Tüketiciye giden değer adına şu ana 
kadar ki en ses getiren kampanya oldu. Her gün bir kişiye 10 bin, on kişiye de 1000 TL ödül veriyoruz. Şifreyi 
gönderdiğiniz anda 10 kontör de hediye. Bu hakikaten çok muazzam bir para. 75 günde 1.5 milyon TL vereceğiz. 
Yaptığımız araştırmaya göre, Türk halkının en güvenilir bulduğu kişilerden birisi Seda Sayan. İnsanlarda şu anda 
güvensizlik ve gelecek kaygısı var. Biz de tüketicinin önüne güvendiği bir ismi çıkarttık.” 

KAYNAK: Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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hatırlattı Yörsan işçisi Hukuksal Mücadeleyi Kazandı / Haber Tarihi : 09.06.2009 
13:41:19  

 

E-KART’ta Çalışan işçiler Bize YÖRSAN işçisini hatırlattı YÖRSAN işçisi Hukuksal Mücadeleyi Kazandı Sıra E-
KART’ta Çalışan işçilerde 
 
İstedikleri öyle abartılacak, büyük bir şey değildi. Anayasa’nın kendilerine tanıdığı sendikalı olma hakkını 
kullanmak istiyorlardı.  
 
Eczacıbaşı Holding’in belki en şanssız işçileri belki de en şanslı işçileri onlar. Şanssızlar, çünkü Eczacıbaşı’nın
sendikalı olmayan tek işyeri E-Kart’ta çalışıyorlar; şanslılar, çünkü mücadeleden yana tutum alan bir sendikaya
üye oldular.  
 
Suçları belki de buydu. Eczacıbaşı’nın sendika tanımaz tutumu nedeniyle 358 gündür grevde olan E-Kart işçileri, 
sendikaları Basın-İş ile fabrikaya girene kadar grevi sürdürmekte kararlılar.  
 
Az değil koca bir yıl geçti onlar greve çıkalı. Islandılar, üşüdüler, terlediler, yandılar ama grevi bırakmak
akıllarından bile geçmedi. Sıcakların başlamasıyla yine ten renkleri değişti. Bu değişimi bir hafta önce işten atılan
arkadaşlarıyla yan yana geldiklerinde daha iyi görüyorlar. Yeni atılanlar da kararacaklar birkaç hafta sonra. Eğer
işveren sendika tanımaz tutumundan vazgeçip de toplusözleşme masasına oturmazsa...  
 
EYLEMLER BAŞLIYOR 
 
E-Kart grevcileri, yaklaşık bir yıldır fabrika önünde grevlerini sürdürürlerken, bu dönem yeni eylemlerle işvereni
masaya oturtmaya çalışacaklar. Artık eylemlerin hedefi E-kart değil, asıl işveren Eczacıbaşı olacak. Birinci yıl 
nedeniyle Eczacıbaşı’nın sahibi olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi önünde eylem yapacaklar. Sınıf dostlarıyla
birlikte...  
 
Bir yıl boyunca yaşadıklarını, bundan sonraki süreçte neler yapacaklarını konuşmak için Gebze’de E-kart işçileri 
ile buluşuyoruz.  
 
Röportaja kimle başlayacağımızı konuşurken, “İçimizde en medyatik olan Savaş abi” sözlerine Savaş Bahadır,
“Ben zaten meşhurum biraz da siz olun” diye yanıt veriyor.  
Gülüşmelerin ardından röportaja Barış Tabak ile başlıyoruz.  
 
SENDİKALARDAN DESTEK AZ 
 
Tabak, 358 gündür süren grevlerinde işverenin baskılarının son bulmadığını, sendika üyelerinin işten atılmaya 
devam ettiğini anlatıyor.  
 
“Bu grev biz kazanana kadar böyle sürecek. Asla yılmayacağız. Bizim kazandığımız gün bu grev biter” diyen 
Tabak, işten atmaların kendilerini yıldırmadığını söylüyor.  
 
Grevleri süresince diğer sendikalardan yeteri kadar destek görmediklerinden yakınan Tabak, Türk-İş’ten de hiç
destek alamadıklarını söyledi.  
 
Tabak, “Türk-İş bize destek verseydi bu grev bu kadar uzamazdı. Örneğin Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde
Türk-İş’e üye 10 bin işçi var. Biz de Türk-İş’e üyeyiz. Buradaki Türk-İş üyeleri bir gün iş bırakma eylemi yapsalar,
bu grev biterdi” diyor. 
 
E-kart patronunun baskılarının sadece sendika üyeleri üzerinde olmadığını, üye olmayan işçilerin de baskılara
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maruz kaldığını belirten Mehmet Kibar, patronun ne istediklerini bile sormadığını belirterek, “Biz sadece insanca 
çalışmak istiyoruz” dedi.  
 
GEBZELİLERE ÇAĞRI  
 
“Açıkçası ailelerimiz, greve çıkmamıza ilk başlarda karşı çıktı. Ancak daha sonra grevin doğru olduğunu görünce, 
gerçekleri görünce bizi desteklemeye başladılar. Şimdi sonuna kadar gidin diyorlar” sözleriyle ailelerinin 
kendilerini desteklediğini anlatan İdris Yıldırım ise Türk-İş’ten ekonomik açıdan da destek almadıklarını 
söyleyerek, örgütlenme fonuna ayrılan paraların nereye gittiğini soruyor. 
 
Yıldırım, Gebze halkına, “Gebze bir işçi bölgesi. O yüzden herkes hakkını arasın ve hak arayanlara destek olsun”
çağrısında bulundu.  
 
Selime Kaplan, geçen hafta işten atılan işçilerden. İçerideki baskılar onu o kadar çok yıpratmış ki işten atılınca
baskılardan kurtulduğuna sevinmiş. Kaplan, “İşten atmalar içerideki atmosferi bozuyor. İnsan çalışmak istemiyor”
diyor.  
 
SON ÇIRPINIŞ 
 
En son işten atılan işçilerden Ahmet Pıtırak, “İşverenler işten atmalarla son çırpınışlarını yapıyorlar. Ama biz 
yılmayacağız, sendikalı olarak işe geri döneceğiz. Onların istediği hiç sesini çıkarmayan, işçinin hakkını aramayan 
sendika. Basın-İş öyle olmadığı için grev uzuyor” diye konuşuyor. 

16 HAZİRAN’DA KANYON ÖNÜNDE 
 
Basın-İş İstanbul Şube Başkanı Levent Dinçer: 
358 günden beri grev devam ediyor. Ama ilk günkü gibi değil. Üyeliklerimiz devam ediyor. İşverenin işten 
atmaları devam ediyor. İşten atmalarla örgütlülüğümüzü bitireceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Basın-İş 15 
kişiyle greve çıktı ama şu anda 65 kişiyiz. Bu sayımızın artacağını işveren de çok iyi biliyor. İçerideki arkadaşlara
çağrımızı yapıyoruz. Grevdeki arkadaşlar çok zorluk çekiyorlar ama bunu sadece kendileri için değil içeride
çalışanlar için de yapıyorlar.  
 
Eylemlerimiz devam edecek. 16 Haziran’da grevin 1. yılı. Eczacıbaşı’nın sahibi olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi
önünde Avrupa’dan sendikacıların da katılımı ile büyük bir eylem yapacağız. UNİ ve Ver-di delegasyonu da
katılacak. Eczacıbaşı işverenini biz masaya çağırıyoruz. Biz işyerinin kapatılmasını değil, işçi arkadaşlarımızın
sendikalı olarak çalışmasını istiyoruz. 

E-KART PATRONU SUÇ İŞLİYOR 
 
Fabrikada çalışmaya devam eden arkadaşlarının çay ve yemek molalarında yanlarına gelerek destek olduklarını 
söyleyen Savaş Bahadır, diğer taraftan da üye olmayanları üye yapmaya çalıştıklarını aktarıyor.  
 
“Sendika bizim anayasal hakkımız, bunun karşısında hiçbir güç duramaz. Üye olmayan arkadaşlara bunları
anlatıyoruz. İşçinin birlikteliğinin olmadığı yerde huzur, güven ve sağlam bir gelecek olmaz. Bu da ancak sendika
ile olur. O yüzden sendikamıza üye olsunlar ve bir an önce toplusözleşmeyi imzalayalım” çağrısında bulunan
Savaş Bahadır, patronun toplusözleşme masasına oturmayarak suç işlediğini söylüyor. 
 
Gebze / Evrensel 

 
Etiketler:  ANAYASA , ECZACIBAŞI , E-KART , İŞÇİ , SENDİKA , TÜRK-İŞ 
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ÇALIŞTIKCA EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞÜYOR MU ? / Haber Tarihi : 08.06.2009 13:32:37 
 

Son günlerde yazılı ve görsel basında çalıştıkça emekli aylıklarının düşeceğine ilişkin haberlere yer verilmesi 
işçilerimizi tedirgin etmiştir. 

            01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
uyarınca, bu tarihten sonraki yıllarda emekli olan sigortalı işçilere, 

            31.12.1999 tarihinden önceki hizmetleri için bu sürede geçerli olan mevzuat hükümlerine göre, 

            01.01.2000 ila 01.10.2008 tarihleri arasındaki hizmetleri için bu sürede geçerli olan mevzuat hükümlerine 
göre, 

            01.10.2008 tarihinden sonraki hizmetleri için ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
hükümlerine göre emekli aylıkları ayrı ayrı hesaplanacak ve üç ayrı mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak 
aylıkların toplamı sigortalının emekli aylığını oluşturacaktır. 

             Emekli aylıkları, her sigortalının kazancına, prim gün sayısına ve yaşına göre farklı miktarlarda 
hesaplanacaktır. 

             Bu nedenle, sigortalının çalıştıkça emekli aylıklarının düşeceği şeklinde genel bir değerlendirme yapmak 
doğru değildir. 

             Bu tür genel değerlendirmelerdeki amaç sigortalıların kafalarını karıştırarak, bazı uzmanların internet 
ortamında oluşturdukları ücretli web sitelerinde ücret karşılığı emekli aylıklarını hesaplatmaktır. 

             İşçilerimizin bu tür haberlere itibar etmeyerek kendileri ile ilgili bilgileri kurumun Sosyal Güvenlik İl ve 
Merkez Müdürlüklerinden öğrenmelerini, tereddüt ettikleri konuları konfederasyonumuza iletmeleri 
mağduriyetlerini önleyecektir. 

             Bilgi edinilmesini ve ilgililere duyurulmasını önemle rica ederiz.  
    

 
Etiketler:  EMEKLİ , HİZMET , İŞÇİ , TÜRK-İŞ 
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EMEP den TEKGIDA-İŞ Ordu şubesine ziyaret / Haber Tarihi : 08.06.2009 12:00:51  
 

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE VERİLEN TEKLİF, BU GÜNÜN GERÇEKLERİYLE 
BAĞDAŞMIYOR! / Haber Tarihi : 05.06.2009 13:15:09  

Emek Partisi (EMEP) Ordu İl Yöneticileri, Tekgıda-İş’in yeni açılan şubesini ziyaret etti.  
 
Tek Gıda-İş yönetici ve işyeri temsilcileriyle gündemdeki sorunlar üzerine ve sendikal mücadelenin önemi 
üzerine sohbet eden EMEP’liler, örgütlenme çalışmalarında Tek Gıda-İş’e yardımcı olacaklarını söylediler.  
 
Tek Gıda-İş Şube Başkanı Ali Öner, mücadelelerinin her aşamasında EMEP’i yanlarında gördüklerini, ayrıca genel 
kurullarına gelen tek partinin EMEP olması nedeniyle de teşekkür etti. 
 
EMEP İl Başkanı Coşkun Özbucak ise parti olarak toplumun örgütlenmesi için mücadele etmenin görev ve 
sorumlulukları olduğunu söyleyerek, bundan sonrada Ordu’daki işçi ve emekçilerin örgütlenme ve mücadeleleri 
için tüm enerjilerini kullanacaklarını belirtti. 
 
Ordu’nun olmazsa olmazı olan fındık konusuna da değinen İl Başkanı Coşkun Özbucak, üretici köylülerin de 
örgütlenmesi gerektiğini, bu konuda Tek Gıda-İş’e de iş düştüğünü ifade etti. (ORDU)  
 
Kaynak:Evrensel.net 

 
Etiketler:  BAŞKAN , EMEP , ORDU , ÖRGÜTLENME , PARTİ , ŞUBE , ZİYARET 
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TKİ GÜNEY EGE LİNYİT İŞÇİLERİNİN TAŞERONA KARŞI DİRENİŞİNİ 
DESTEKLİYORUZ! / Haber Tarihi : 05.06.2009 13:12:55  

 

Aylardan beri sürüncemede bırakılan kamu toplu iş sözleşmelerinde, Hükümetin son kez verdiği ücret teklifi
(yüzde 3 3), kamu işçilerini asla tatmin etmeyecek bir nitelik taşımaktadır. Yürürlükte olan vergi mevzuatı 
nedeniyle yılbaşından yıl sonuna sadece vergi dilimi değişikliği ile ortalama yüzde 8’lik bir kayıp yaşanan işçi 
ücretlerinde, yüzde 3 gibi bir zam teklifini tartışmak bile mümkün değildir. 

  
Açlık sınırının 744 TL, yoksulluk sınırının da 2.424 TL olduğu bir ortamda, büyük bir fedakarlıkla en düşük işçi 
ücretinin 1.200 TL olarak belirlendiği bir teklife, 1000 TL’nin altında olanlara 25 TL gibi bir karşılıkla cevap 
vermek, Hükümetin kamu çalışanlarının, sorun ve beklentilerine ne kadar uzak kaldığının göstergesidir. 
  
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinden temel beklentisi ücretlerinde yaşanan reel kaybın giderilmesidir. Bu 
konuda alınması gereken en öncelikli tedbir de toplu iş sözleşmelerine, yıl içinde vergi dilimlerinin 
değişmesinden kaynaklanan ücret kaybının giderilmesini sağlayacak hükümlerin konmasıdır.       
  
Hükümetin uzun beklentilerden sonra açıklamış olduğu “teşvik paketi”nin özünün, işverenlere yatırım ve 
faaliyetlerinde pek çok vergi kolaylığı tanımak olduğu göz önünde tutulursa, aynı mantık ve yaklaşımla, 
çalışanların üzerine binen kriz yükünü hafifletmek için, işçilerin ücretlerindeki vergi yükünün de hafifletilmesi, 
vergi dilimi değişikliklerinden kaynaklanan reel kayıpların giderilmesi gerekmektedir. 
  
Önemli olan tüketici talebini yükseltmekse, öncelik de tüketicinin ekonomik koşullarını düzeltmek olmalıdır. 
Üstelik kaynağın işsizlik fonu olduğu ifade edildiğine göre, kendi kaynağımızdan pay istemek en tabii 
hakkımızdır ve adil olan da budur. 
  
 TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, Hükümet tarafından açıklanan ve istihdam-yatırım-kredi garanti desteğini içeren 
teşvik paketinin, özellikle istihdam ayağının soruna etkili ve yeterli bir çözüm getirmekten uzak olduğu 
düşünülmektedir. Dört milyona yakın işsiz yaratan bir ekonomik yapıda, en fazla beşyüz bin kişiye(ne kadar 
gerçekçi o da tartışılır) geçici iş yaratır gibi görünmek, somut, kalıcı ve yapısal bir fayda üretmeyecektir. 
  
 Yıllarca özelleştirmelere direnmiş ve en sert şekilde eleştirmekten kaçınmamış bir kuruluş olarak, bu gün 
özellikle doğu ve güneydoğu illerimizde, az gelişmiş diğer yörelerimizde yaşanan işsizliğin temel nedeninin 
hesapsız ve ilkesiz özelleştirmeler olduğunu bir kez daha üzüntüyle vurgulamak istiyoruz. 
  
 O nedenle, bir kez daha Hükümeti, hiç olmazsa bundan sonraki özelleştirmeleri durdurmaya, kamu 
girişimciliğini tekrar gündemine almaya çağırıyoruz. 
  
            Saygılarımızla. 
  
 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve üyeleri TKİ Güney Ege Linyitleri İşletmesi’nde 4857 sayılı 
İş Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde taşeron işçi çalıştırılması nedeniyle direniş yapmaktadır.

 Yasalara saygı konusunda model ve örnek teşkil etmesi gereken bir kamu işletmesinde ortaya
çıkan bu durumu şiddetle kınıyoruz. 
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ALLIANCE ONE TÜTÜN A.Ş.&acute; DE 2009 YILINDA EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 
DEVAM ETMEKTEDİR / Haber Tarihi : 05.06.2009 12:13:33  

 

Türkiye’de sendikalaşmanın yaygınlaşması önündeki en önemli engellerden biri de 
taşeronlaşmadır. Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve Güney Ege Linyit işçileri, sürdürdükleri
direnişleri ile sadece kendileri adına değil, tüm emekçiler adına bir mücadele vermektedirler. 
  
TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, direnişçi kardeşlerimizi sonuna kadar destekliyor, TKİ
yetkililerini de bir kamu işletmesi olmanın sorumluluğu içinde davranarak, bu yasa dışı durumu 
derhal sona erdirmeye davet ediyoruz. 
  
         Saygılarımızla. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim
programlarının üyelere dönük bölümünde işyerinizde, 4 Haziran 2009 Perşembe günü 13.00- 19.00 saatlerinde 
bir eğitim çalışması yapılması planlanmıştır. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri 
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Daha önce sendikamızın şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile yaptığımız ve olumlu sonuçlarını aldığımız bu 
çalışma belirtilen tarihlerde devam edecektir. 
  

 
Etiketler:  ALLİANS , DEĞİŞİM , EĞİTİM , FAALİYET , GELİŞİM , KURUMSAL 
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 SENDİKA BASKISINA TÜM KOCAELİ ŞAHİTTİR&acute; / Haber Tarihi : 05.06.2009 
11:03:04  

 

Kapitalin merkezinde işçi grevi / Haber Tarihi : 05.06.2009 10:56:12 

Türk-İŞ'e bağlı Belediye İş Sendikası Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, ''Kocaeli Büyükşehir
Belediyesinde işçilere sendika değiştirmeleri için yapılan baskıya tüm Kocaeli halkı şahittir'' dedi.  
 
Özkan, Hizmet-İş Sendikasının önceki gün Marmara Başkanlar Toplantısı düzenlediğini hatırlatarak, toplantıya
katılan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut 
Arslan'ın  gerçek dışı açıklamalar yaptıklarını iddia etti. 
 
Uslu ve Arslan'ın, gerçekleri çarpıtarak belediye işçilerine yapılan zulmü gölgelemek istediğini savunan Özkan,
''İşçiler, işten atılma ve sürgün tehditleri altında Belediyenin resmi araçları ile noterlere götürülerek
Sendikamızdan istifaya, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş'e üye olmaya zorlanmaktadır'' dedi. 
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Belediye-İş üyesi işçilerine yönelik sendika değiştirme baskısını herkesin 
duyduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti: ''Bu durumu sağır sultan bile duymuş, ancak bu ülkeyi yönetenler
duymamıştır.  
 
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, cehaletinin verdiği cesaret ve ülkeyi yönetenlerin Kocaeli'ndeki hukuksuzluğa 
sessiz kalmasından aldığı cesaretle gerçekleri çarpıtmak istemektedir.” 
  

 
Etiketler:  BELEDİYE , HAK-İŞ , SALİM USLU , SENDİKA BASKISI , TÜRK-İŞ 
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KIDEM TAZMİNATI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ! / Haber Tarihi : 
04.06.2009 12:44:02  

 

FRANKFURT - Avrupa Merkez Bankası çalışanlarının sendikası, 3 Haziran'da "uyarı grevi" yapılması için tarihinde 
ilk kez çağrıda bulundu.  
 
Sendikayla banka yönetimi arasında çalışanların statüsünün reforma tabi tutulması ve özellikle emeklilik sistemi
konularında anlaşmazlık bulunuyor.  
 
Bankada çalışan 1500 daimi çalışanın yüzde 40 kadarını temsil eden sendika, "uyarı grevinin" 90 dakika
süreceğini bildirdi. Sendika, emeklilerle de toplu sözleşme yapılmasını istiyor. Konunun, mahkemeye yansıması 
bekleniyor.  
 
Banka yönetimi ise, grev çağrısını "üzüntüyle" karşıladığını açıkladı ve emeklilik reformunun şart olduğunu
bildirdi. Yeni emeklilik düzenlemesi haziranda yürürlüğe giriyor.  
 
500 banka çalışanı, reformu protesto için 2 Nisanda Frankfurt’ta bankanın bulunduğu gökdelenin önünde 
gösteri yapmıştı.(aa) 

 
Etiketler:  AVRUPA , EMEKLİ , SENDİKA , SÖZLEŞME 

TEKGIDA-İŞ Sendikası, 9 Haziran 2009 tarihinden itibaren, kıdem tazminatı hakkına yönelik 
olarak başlatılan saldırıları önlemek ve uyarı yapmak amacıyla bir imza kampanyası 
başlatacaktır.  
 
İmza kampanyası, üyelerimize, emekçilere ve yurttaşlara açık olarak yürütülecektir. 
 
9 gün süreyle devam etmesi planlanan kampanya için, il merkezlerinde yoğun yaya geçişi olan 
noktalarda imza masaları konulacaktır. 
 
Emekçilerin en önemli güvencesi olan kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmak için, tüm işçilerin 
ve yurttaşlarımızın kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. 
 
TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak bir kez daha yineliyoruz! Kıdem tazminatına dokunmak GENEL 
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi HAK-İŞ uzmanı mı? / Haber Tarihi :
04.06.2009 11:18:41  

 

GREV nedenidir. 
  
Saygı ile duyurulur. 
TEKGIDA İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 

  

 
Etiketler:  GENEL , GREV , İMZA , KAMPANYA , KIDEM , TAZMİNAT , TEKGIDA 

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın partideki yardımcısı 
Hüseyin Tanrıverdi’nin, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş’in üye kazanması için kendi üyelerine "siyasi baskı" yaptığını 
iddia etti. 
 
Belediye-İş Başkanı Yurdakul, Isparta Belediyesi, Samsun/İlkadım Belediyesi, Rize Belediyesi ve Antalya/Kepez 
Belediyesi işçilerinin AKP Genel Başkanı Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’nin benzer
uygulamalarına daha önce maruz kaldığını belirtti.  
 
Tanrıverdi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü Belediye-İş üyesi işçilerine de bugünlerde siyasi baskı 
yaparak sendika değiştirmelerini istediği iddialarını şöyle ifade etti:  
 
“Tanrıverdi, hukuka aykırı bir şekilde, Hizmet-İş’e üye kaydetmek için, bazı AKP’li belediye başkanlarını unvanını 
kullanarak ve ‘Başbakanımızın talimatı’ diyerek aradığı söylenmektedir.  
 
Tanrıverdi’nin baskı altına aldığı belediye başkanları da çevrelerine, ‘Ankara’dan parti büyüklerimizin talimatı var’ 
demekte, görevlendirdiği müdürleri, amirleri aracılığıyla belediye işçilerinin, bulundukları sendikadan istifa 
etmesi için her türlü zulmü yapmaktadır.” 
 
Yurdakul, şu soruların yanıtlanmasını istedi: 
 
"Hüseyin Tanrıverdi’nin Hizmet-İş’in uzmanı gibi çalışmasının ardında yatan gerçek neden nedir? Hizmet-İş’e bir
menfaat karşılığı mı sınırsız iktidar desteği sağlamaktadır?  
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KESK VE EĞİTİM-SEN E UYGULANAN HUKUK DIŞI DAVRANIŞLARI KINIYORUZ! / 
Haber Tarihi : 02.06.2009 15:16:37  

 

Tanrıverdi, bu hukuk tanımaz girişimleri konusunda iktidarın gücünü kullanma cesaretini kimden almaktadır?” 
  

 
Etiketler:  AKP , BAŞBAKAN , BELEDİYE-İŞ , HAK-İŞ , HİZMET-İŞ , HÜSEYİN TANRIVERDİ , RİZE 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu, güvenlik güçlerinin KESK ve Eğitim-Sen’e yönelik başlattığı operasyonlar 
ve uyguladığı yöntemlerde hukuk dışı davranışlar sergilediğini ve bu durumu kınadığını belirterek, basına ve 
kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 

 
KESK VE EĞİTİM-SEN’E UYGULANAN HUKUK DIŞI DAVRANIŞLARI KINIYORUZ! 

 
 KESK ve Eğitim Sen yönetici ve üyelerine  hukukun ve temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir anlayışla 
baskınlar yapıldığı gözlenmektedir. 

 Demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olarak faaliyet gösteren ve binlerce çalışanı temsilen hareket etmekte 
olan bir sendikal kuruluşun, yönetici ve üyelerinin maruz bırakıldıkları hukuk dışı yöntemler, herhangi bir suç 
kovuşturmasından ziyade, toplumsal muhalif bir kesimi susturmaya yönelik baskı izlenimini uyandırmaktadır. 

 Sendikal kuruluşları, yeri izi belli olmayan terörist bir örgüt konumuna indirgeyen bu zihniyeti kınıyoruz. 

 Güvenlik güçlerini uyguladıkları yöntemlerde anayasa ve hukuk ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye davet
ediyoruz. Kamu vicdanını kuşku ve endişeye sürükleyen, suç ve suçluyu adeta zorla yaratmaya çalışan, 
demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan bir anlayışın, toplumda huzur ve güven yerine, yeni istikrarsızlıklara 
davetiye çıkardığının da hatırlanmasını istiyoruz. 

 TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, KESK ile dayanışma içinde olduğumuzu ve yapılan hukuksuzlukların bir önce sona
erdirilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. 

 
                                                                                                                  Saygılarımızla. 
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ACI KAYBIMIZ! / Haber Tarihi : 02.06.2009 15:28:55  
 

İTO&acute;ya göre perakende fiyatlar yüzde 7.74 arttı / Haber Tarihi : 01.06.2009 
14:43:58  

  

 
Etiketler:  EĞİTİM-SEN , HUKUK , KESK , OPERASYON , ÖRGÜT , TERÖRİST 

Silvan Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü işçilerinden üyemiz Serhat Akman GÜLER’in, amansız bir hastalık sonucu 
vefat ettiği haberini, büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası ailesi olarak, Sn. GÜLER’e Allah’tan rahmet, yakınları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı 
dileklerimizi sunarız . 
  

  

 
Etiketler:  SİLVAN , TEKGIDA , ÜYE , VEFAT , YAPRAK TÜTÜN 
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İstanbul'da, bu yıl Mayıs ayında perakende fiyatlarda yüzde 0,32 artış olurken, toptan fiyatlar yüzde 0,81 geriledi 
01 Haziran 2009 Pazartesi, 12:40 

İstanbul'da, bu yıl mayıs ayında perakende fiyatlarda 
yüzde 0,32 artış olurken, toptan fiyatlar yüzde 0,81 
geriledi. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre, 
mayıs ayında perakende fiyatlarda yüzde 0,32 artış yaşanırken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'ne göre, toptan 
fiyatlarda yüzde 0,81 düşüş gerçekleşti. 

Söz konusu endekslerin bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırmasında, 12 ayda perakende fiyatlar yüzde 7,74
artarken, toptan fiyatlarda yüzde 1,88 gerileme kaydedildi. 

Endekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre, 2009 yılı mayıs ayında 1995 bazlı 
Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık ortalama yüzde 11,24 Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise ortalama yüzde 7,67 
oranında artış gösterdi. 

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'ne göre, perakende fiyatlar mayıs 
ayında yüzde 0,32 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,81 geriledi. 

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılı nisan ayında yüzde 3,06 artış izlenen 1995 bazlı İstanbul Ücretliler 
Geçinme Endeksi, mayıs ayında yüzde 0,32 artış gösterdi. Perakende fiyatlarda ilk 5 aylık artış yüzde 5,41 oldu. 
2009 yılı mayıs ayı, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında perakende fiyatlardaki 12 aylık artış yüzde 7,74 
olurken. Söz konusu endeks 2008 yılında yüzde 14,16 artmıştı. 

Endeksin 2009 yılı mayıs ayı itibariyle 12 aylık ortalama artış oranı yüzde 11,24 olurken, bu oran 2008 yılının aynı 
döneminde yüzde 12,04 olmuştu. 

1995 BAZLI ENDEKSİN ALT GRUPLARI  

Aylık bazda, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan gıda harcamaları grubunda yüzde 0,41'lik bir 
düşüş görülürken, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,24 ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 0,48, kültür, 
eğitim ve eğlence grubunda yüzde 4,29, konut harcamaları grubunda yüzde 0,13 oranında bir artış gerçekleşti. 

1963 BAZLI TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ  

2009 nisan ayında yüzde 0,73 artış izlenen Toptan Fiyatlar Endeksi, 2009 mayıs ayında yüzde 0,81 düşüş 
gösterdi. Mayıs ayları itibarıyla söz konusu endeks, 2007 yılında yüzde 0,13, 2008 yılında ise yüzde 1,22 artış 
kaydetmişti. 

2008 mayıs ayı bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 15,03 olan yıllık değişim oranı, 2009 mayıs 
ayında yüzde 1,88'e geriledi. 

2009 mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalama artış oranı yüzde 7,67 olurken, bu oran 2008 yılının aynı ayında yüzde 
9,11 olarak gerçekleşmişti. 

Aylık bazda gıda maddeleri grubunda ise mayıs ayında yüzde 0,63 düşüş yaşandı.  
  

Kaynak: HABERTÜRK 
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İhracatta düşüş sürüyor! / Haber Tarihi : 01.06.2009 13:39:33  
 

Haklar Tehdit Altında / Haber Tarihi : 01.06.2009 13:31:45  
 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2009 yılı mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 39,97'lik düşüşle 7 milyar 354 milyon dolar oldu. 
 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, mayıs ayı ihracat rakamlarını, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla 
açıkladı. 
Büyükekşi'nin verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin mayıs ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 
yüzde 39,97 düşüşle 7 milyar 354 milyon 87 bin dolar dolar oldu. 
 
İlk 5 aydaki ihracat 35 milyar 849 milyon 643 bin dolar, nisan ayı itibarıyla geriye dönük bir yıllık ihracat ise 
yüzde 9,95'lik azalışla 108 milyar 443 milyon 660 bin dolar oldu. 

Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 

Krizin ağır faturasını öncelikle emek kesimine kesmek isteyenler, “Eve kapanma, pazara çık” tera- nesiyle 
toplumu oyalayadursunlar, alttan alta bir dizi hakkı gaspa da hazırlanıyorlar. Başta sağlık hakkı, iş güvencesi 
hakkı, çalışma hakkı olmak üzere, bir dizi hak, hedef tahtasında.  

Hakların ihlali, genel bütçe ve “işgücü piyasası” dedikleri çalışma yaşamı üstünden gerçekleştirilmek isteniyor.  

İlk fırsatta yeni bir bütçe hazırlığına girişen AKP iktidarı, IMF’nin, sermaye sınıfının dayatmasıyla, bütçeyi 
daraltacak, sağlık harcamalarını kısacak.  

Yılın ilk 4 ayının bütçe açıkları alarm verici. 2008’in ilk 4 ayında 70 milyar TL harcanırken bu yılın aynı döneminde 
87.5 milyar TL harcanmış. Yani yüzde 25 daha fazla. O nedenle ilk neşter, harcamalara vurulacak. Ama özellikle 
sosyal güvenlik, sağlık hakkı ve tarıma dönük transferler hedef tahtasında.  

***  
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işten çıkarmaların etkisiyle aktif sigortalı sayısında 5 ayda 775 bin kayba uğradı. 
Bu, çok önemli prim geliri kaybı demek. Ama aynı zamanda işverenler hızla prim borcu takıyorlar. Tahsili 
gecikmiş prim toplamı 12 milyar TL’yi geçti. Belli ki patronlar prim borçlarını biriktirip bir af ile yırtmanın peşinde.
Sağlığı taşeronlaştırıp, piyasalaştırıp, ticarileştirenler, herhalde her şeyin Lale Devri’ndeki gibi gideceğini 
sanmışlardı. Şimdi şemsiye ters döndü. Özelleşme, sağlıkta kaynak kullanımını rasyonelleştirmek bir yana 
savurganlığı arttırdı. Öyle bir yere gelindi ki SGK, emekli maaşlarını ve tedavi giderlerini, mevcut gelirleriyle 
denkleştiremiyor ve her ay merkezi bütçeden destek istiyor. 

SGK’nin harcamaları için bu yılın ilk 4 ayında merkezi bütçeden aldığı kaynak 18 milyar TL’ye dayandı. Bu, geçen 
yıl aynı dönemde 12.5 milyar TL idi. Yani yüzde 42 daha fazla bir destek kullanımı!.. Bu hızla devam ederse yıllık 
transfer 54 milyar TL’yi bulacak. Dolayısıyla, IMF ve TÜSİAD-MÜSİAD, tüm patronların baskısıyla, ilk saldırı SGK 
üstünden sağlık hakkına gelecek. 

Bütçeden kesilen, hemen vatandaştan istenecek. Sağlık faturası için hem “bireysel katkı” adı altında vatandaşın 
cebine el atılacak, hem de verilen hizmetin kalitesi düşürülecek. Hastanın yanı sıra sağlık çalışanları da bu 
saldırıdan nasibini alacak. Sağlık hakkının gaspı, hizmetin faturasının hastaya ya da hasta sahibine yıkılması 
tertibine karşı şimdiden tepki göstermek gerekiyor.  

Bütçe tırpanından tarım kesimi de nasibini alacak. Şimdiden tarıma destekler, geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 
16 azaltılmış durumda.  

Bütçe üstünden saldırılar, kamu çalışanlarının haklarını budamaktan, kamusal varlıkları, arsaları yok bahasına 
satışa, yerel yönetim kaynaklarını azaltmaya, kamuda istihdamı daraltmaya, tüketiciye yeni vergiler salmaya 
kadar uzayacak. Güneydoğu yatırım projeleri ise bir başka bahara atılacak…  

İkinci saldırı cephesi ise işçi haklarını hedefliyor. 

***  

İlk elde ağızlara dolanan kıdem tazminatı hakkının gaspı. 12 Eylül öncesini hatırlatan bu niyet, ölümü gösterip 
sıtmaya razı etmeye dönüştürülebilir. Hak tamamen kaldırılmasa da iğdiş edilir. Buradaki esas niyet, büyük 
daralma gösteren otomotiv, metal gibi sektörlerde tensikata, kıdem tazminatının caydırıcı olmasını kaldırmak. 
Yüzde 50-60 kapasitelere düşen bu sektörlerde rahat rahat tensikat yapmanın yolu, kıdem tazminatını 
budamaktan geçiyor.  

Bununla da kalmıyor; çıkışı yeniden ucuzcu ihracata yönelmekte görenler, dış pazarlarda rekabet gücü bulmayı 
da emeği ucuzlatmakta, kullaştırmakta, “Çinlileştirmekte” görüyorlar. Kriz bahane edilerek ücretlere zam yapmak 
bir yana, ücretler “ya tensikat-ya tenzilat” tehdidiyle zoraki indiriliyor... Daha ucuza, daha uzun süreli çalıştırma, 
sosyal yardımları kısma, yol-yemek haklarını budama vb. hak ihlalleri, açlıkla, işsizlikle tehdit edilen ücretli sınıfın 
yüz yüze kaldıkları saldırılar… 

Emek örgütlerince gerçekleştirilen her karşı çıkışın ise Ergenekon, PKK operasyonu türü tertiplerle ilişkilendirilip 
yıldırılmak istendiği örneklerle ortada. KESK’e dönük son saldırının ardında ne var sanıyorsunuz?  

Ama pabuç bırakılmamalı, pabuç kafalarına fırlatılmalı!..  

  

Pazara çıkılmamalı, hakların gaspına karşı sokağa çıkılmalı!.. 

Kaynak:mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 
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ACI KAYBIMIZ! / Haber Tarihi : 28.05.2009 13:11:06  
 

EFFAT&acute;TAN CUMHURBAŞKANI&acute;NA ÇAYKUR&acute;A İLİŞKİN UYARI 
MEKTUBU / Haber Tarihi : 27.05.2009 13:08:42  

 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Üyemiz Yaşar BAYLAZ’ın vefat haberini almanın üzüntüsü içerisindeyiz. 

Bingöl Et ve Balık Kombinası işçilerinden, üyemiz Yaşar Baylaz ani bir rahatsızlık sonucunda hayatını 
kaybetmiştir. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası ailesi olarak, Sn. Baylaz’a Allah’tan rahmet, yakınları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı 
dileklerimizi sunarız 
  

 
Etiketler:  TEKGIDA , ÜYE , VEFAT 

  

  

  

ABDULLAH GÜL 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
  
Adres: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 06689 
Çankaya/Ankara TÜRKİYE 
Faks: 0090 312 4413816 
E-mail: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr 
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Sayın Cumhurbaşkanı Gül, 
  
EFFAT, Avrupa Gıda, Tarım, Turizm Sendikaları Federasyonu 35 ülkeden 120 ulusal 
sendikayı temsil etmekte olan ve merkezi Brüksel’de yer alan bir kurumdur. Bu mektubu 
şahsınıza Türkiye’de bir kamu işletmesi olan Çaykur’da var olan problemler nedeniyle 
yazmaktayız. Sorun bir süredir mevcut, o yüzden bu konuda sizinle iletişime geçiyoruz. 
  
Sendika üyelerinin mevcut üyeliklerden istifa etmeleri için gördükleri baskı bizi çok 
endişelendiriyor. Her ne koşulda olursa olsun anti demokratik eylemleri teşvik edemeyiz. 
ÇAYKUR’da yaşanan süreç yasayı açıkça ihlal eden bir eylemdir ve sendikacılığın ahlaki 
değerleri ile tamamen zıt düşmektedir. Üyelikten istifaya zorlama gibi bir durum 
sözkonusu olamaz. Daha da endişe verici olan durum ise baskının AKP hükümeti ve 
destekçileri tarafından gerçekleştirilmesidir. Bu demektir ki partinin kendisi ve hükümet, 
işçi ve sendikal hak ihlalleri yapmaktadır. Eğer hükümet ve siyasetin örgütlenme 
özgürlüğüne yönelik müdahelesi son bulmazsa Türkiye’nin geleceği ile ilgili büyük bir 
soru işareti oluşacaktır. 
  
Demokrasi ihtiyacı ile güçlü, bağımsız, özgür sendikacılığın rolü çok kritiktir. Hükümet AB 
üyeliği yolunda AB standartlarına uygun bir şekilde demokratik yapı ihtiyacını karşılamalı 
ve beklenen ilerlemeyi koruyacak şekilde yapısını kurgulayarak ilerlemelidir. Bu anlamda 
AB komisyonu AB üyeliğinin sağlanması için Türkiye hükümetinden belli reformların 
gerçekleştirilmesini talep etmiştir. 
  
İşte bu yüzden bu reformların ve temel hakların desteklenmesinde hükümetin eylemsizliği 
ile ilgili olarak son derece endişe duymaktayız. Mevcut sendikal üyeliklerinden istifa 
etmeleri için baskı gören işçilerin durumu ve ÇAYKUR kamu işletmesindeki mevcut 
problemler 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmelerinin açık bir şekilde ihlalidir. Bu eylemlerin 
durması yönünde sizin müdahelenizi bekliyoruz ve ÇAYKUR işçileri ve sendikaları için 
istikrarlı bir çalışma ortamında haklara saygı duyulacak bir düzenin sağlanmasını sizden 
talep ediyoruz. 
  
Mektubumuza olumlu bir tepki ve beklentilerimizin karşılanacağı iyi bir idare anlayışı 
umut ediyoruz. 
  
Saygılarımızla, 
Harald WIENDENHOFER 
Genel Sekreter 
EFFAT 

  

  

 
Etiketler:  87 ve 98 sayılı ILO sözleşmelerinin ihlali , ABDULLAH GÜL , AKP , Avrupa Gıda , ÇAYKUR , EFFAT , 
Tarım , Turizm Sendikaları Federasyonu 
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Resim Yükleniyor...KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş&acute; DE 
2009 YILINDA 2.DÖNEM EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR / Haber 
Tarihi : 27.05.2009 13:07:46  

 

KRİZ VARSA ELBETTE ÇARESİ DE VAR! ÇARE, İŞÇİYE OLMAYAN PARASINI 
HARCATMAK DEĞİL, HARCAMA GÜCÜ KAZANDIRMAKTIR! / Haber Tarihi : 

 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim 
programlarının üyelere dönük bölümünde işyerimizde, 15 Mayıs 2009 Cuma ve 16 Mayıs 2009 Cumartesi 
günlerinde eğitim çalışması yapılması planlanmıştır. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve 
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Daha önce sendikamızın şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile yaptığımız ve olumlu sonuçlarını aldığımız bu 
çalışma belirtilen tarihlerde devam edecektir. 

 
Etiketler:  DEĞİŞİM , EĞİTİM , GELİŞİM , KENT , KURUMSAL , ÜNİVERSİTE , ÜYE 
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27.05.2009 11:26:58  
 

             Yaşanan ekonomik krizin yarattığı olumsuz koşulları ve durgunluğu aşmanın yolu olarak 
gösterilen “eve kapanma, pazara çık” kampanyası ayağı yere basan bir formül değildir. 

             Yüzbinlerce işsizin bulunduğu, ücretlerin düşürüldüğü, alım gücünün giderek azaldığı, en 
temel sosyal hizmetlerin bile alınamadığı bir ortamda, insanlara “pazara çık, harca” çağrısı 
yapmak, en hafif deyimiyle bu insanların sorunlarını anlamamaktır. 
  

Elbette ki, kriz varsa, krize rağmen çare de vardır. En azından aranmalıdır.  
  

Ama bu, ciddi, ayağı yere basan, derde ilaç olabilecek ve her şeyden önemlisi de 
karşındakinin derdini anladığını gösteren çözüm yöntemleri olmalıdır. Biz diyoruz ki; 
  
KRİZ VARSA ÇARESİ DE VAR! 
  
             İşsizlik Sigortası’nda biriken fonu, amacına uygun kullanın. İşsizlik ödeneklerini arttırın. 
Yararlanma koşullarını hafifletin. Daha çok insanın fondan yararlanmasını sağlayın.  
  
KRİZ VARSA ÇARESİ DE VAR! 
  
            Sayısı bir milyona yaklaşan kredi kartı mağdurunun borçlarını yeniden yapılandırın. 
Bankaların acımasız ve tek taraflı dayattığı faiz koşullarını değiştirin, tüketici haklarını adil bir 
şekilde dengeleyecek yasal düzenlemeleri yapın. 
  
KRİZ VARSA ÇARESİ DE VAR! 
  
            Bu güne kadar yapılan özelleştirmelerle kaybedilen iş sahalarının yarattığı boşluğun asla 
dolmadığını, krize en dayanıklı ülkelerin kamu işletmeciliğinden vazgeçmemiş ülkeler olduğunu 
artık görün. En azından bundan sonraki özelleştirmeleri derhal durdurun. Yeni işsizler yaratmayın. 
  
KRİZ VARSA ÇARESİ DE VAR! 
  
            Madem tüketimi, harcamayı arttırarak ekonomiyi canlandırmak istiyorsunuz, harcamayı 
yapacak olanlara, emekliye, işçiye, memura, çiftçiye doğrudan kaynak aktarın. Ücretleri arttırın. 
  
KRİZ VARSA ÇARESİ DE VAR! 
  
           Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirin. İşsizlere istihdam yaratacak yatırımları yapın. 
Hortumculara kaynak aktarmak yerine, işsizlere en azından ekmeğini alacak, elektrik su parasını 
ödeyecek kadar aylık ödeyin. 
  

Çare, olmayan parayı harcatmak değil, harcama gücü kazandırarak, geleceği güvence 
altına almaktır. 

  
TEKGIDA -İŞ SENDİKASI  
GENEL YÖNETİM KURULU 

 
Etiketler:  ÇARE , DEVLET , EKONOMİK KRİZ , İŞÇİ , KRİZ , TEKGIDA , TÜKETİCİ 
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BESAN İLE TEKGIDA-İŞ SENDİKASI ARASINDA YAPILAN 2009 YILI TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE KARŞILIKLI ANLAYIŞ İÇERİSİNDE UZLAŞMA 
SAĞLANDI! / Haber Tarihi : 26.05.2009 09:56:56  

 

SENDİKAMIZ ORDU ŞUBESİ AÇILIŞININ ARDINDAN OLAĞAN GENEL KURULU 

           Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin ülkemizde de yoğun bir 
şekilde hissedildiği bu dönemde, sendikamız ile BESAN  arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri 25.05.2009 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.  

Toplu iş sözleşmesi ile  üyelerimiz  ücret zammı ve sosyal yardımlar açısından  günün 
koşullarına göre önemli kazanımlar elde etmiştir.  

Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve BESAN Camiasına hayırlı olmasını 
diliyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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YAPILDI. / Haber Tarihi : 25.05.2009 14:53:45  
 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu,  kıdem tazminatı nı kaldırma 
tartışmalarının yeniden gündeme gelmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu ve 
geçmişte bildirdiği konuyla ilgili görüşlerinde bir değişiklik olmadığını ifade ederek, 
basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: / Haber Tarihi : 25.05.2009 
14:14:04  

 

TÜRK-İŞ  Genel Sekreteri ve sendikamız Genel Başkanı Sn Mustafa TÜRKEL,  TÜRK-İŞ Genel Eğitim 
Sekreteri ve Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Sn. Nihat YURDAKUL ile Sendikamız Genel Yönetim 
Kurulu üyelerinin katılımıyla 23.05.2009 tarihinde Sendikamızın Ordu Şube Açılışı yapılmış ve ardından 
24.05.2009 Pazar günü  1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda Şube Başkanlığı´na Ali 
ÖNER, Şube Sekreterliğine Ahmet ÖZSOY, Şube Mali Sekreterliğine Mehmet YILMAZ seçildi. 

 
Etiketler:  BAŞKAN , GENEL KURUL , ORDU , ŞUBE , ÜYE 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, “kıdem tazminatı”nı kaldırma tartışmalarının yeniden gündeme 
gelmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu ve geçmişte bildirdiği konuyla ilgili görüşlerinde bir değişiklik 
olmadığını ifade ederek, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 

 
KIDEM TAZMİNATINA SALDIRI, GENEL GREV NEDENİDİR.  
DÜN SÖYLEDİK, BU GÜN DE AYNEN SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ! 

 
 Geçtiğimiz günler içerisinde görevi yeni devralan Çalışma Bakanı Sn. Ömer Dinçer’in, böylesine ağır ve yıkıcı bir 
işsizlik sorunu varken, çalışma hayatı son derece büyük sorunlarla uğraşıyorken, ilk geniş katılımlı toplantısında 
kıdem tazminatını gündeme getirmiş olması, manidar karşılanmıştır. 

 Kıdem tazminatı, işçilerin gelecek adına ellerinde tuttukları tek güvencedir. Yılların mücadelesi ile elde edilmiş 
bir kazanımdır. Dolayısıyla, bu hakka şu veya bu şekilde yönelecek her türlü saldırı tüm işçi camiasını karşısında 
bulacaktır. 

 TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, başından beri ifade etmekteyiz ki: Kıdem tazminatına saldırı genel grev nedenidir. 
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KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş&acute; DE 2009 YILINDA 
2.DÖNEM EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR / Haber Tarihi : 
25.05.2009 12:33:52  

 

Bu görüşlerimiz ve sözlerimiz bu gün için de yarın için de geçerlidir. 

 Sn. Bakan’ı, ağır ekonomik kriz ve işsizlik altında bunalmış olan işçilerin gerçek gündemine odaklanmaya, iş ve 
istihdam yaratacak çözümler peşinde koşarak, gelir ve refahını arttırmaya dönük projeler üzerinde çalışmaya 
davet ediyoruz. 

 Çalışma yasalarının aksayan ve uluslar arası normlara uymayan yanlışlıklarını düzeltmeye, Bakanlığın artık 
kanayan yara haline gelmiş tüm toplu iş sözleşmesi sistemini kilitleyen yanlış idari tasarruflarını gözden 
geçirmeye davet ediyoruz. 

 Kıdem tazminatı, moda deyimiyle, “krizden fırsat yaratmaya” çalışan işveren örgütlerinin, gizli ve birincil 
gündemi olabilir. Ancak, bilinmelidir ki; işçinin gündeminde böyle bir konu asla yoktur ve olmayacaktır. 
Hayatında işçilik yapmayıp, birilerinin değirmenine su taşıyan Salim Uslu gibiler de bunu iyi öğrenmelidir. 

 İşçi, olmayan parasıyla, “eve kapanma, pazara çık” kampanyalarına ne kadar uzak ve ne kadar tepkiliyse, 
geleceğinin tek güvencesi olan kıdem tazminatına yönelik saldırılara da aynı ölçüde tepkilidir. 

 Bu gün devir harcama değil, beş ekmekten ikisini kısıp, yarınını nasıl çıkaracağının hesabını yapma devridir. 
Gelecekteki tek umut da kıdem tazminatıdır. 

 Umudumuza el atmaya kalkanlar, sessiz ve tepkisiz kalınmayacağını bilmelidirler. 
  

 
Etiketler:  GREV , İŞ , KIDEM , ÖMER DİNÇER , TAZMİNAT , TEKGIDA-İŞ 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim 
programlarının üyelere dönük bölümünde işyerimizde, 15 Mayıs 2009 Cuma ve 16 Mayıs 2009 Cumartesi 
günlerinde eğitim çalışması yapılması planlanmıştır. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMİNERİ / Haber Tarihi : 22.05.2009 10:31:23  
 

“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve 
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Daha önce sendikamızın şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile yaptığımız ve olumlu sonuçlarını aldığımız bu 
çalışma belirtilen tarihlerde devam edecektir. 

 
Etiketler:  DEĞİŞİM , EĞİTİM , GELİŞİM , KENT , KURUMSAL , ÜNİVERSİTE , ÜYE 

TÜRK-İş’in, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği seminerleri adı altında düzenleyeceği toplantıların ilki İstanbul başladı.  
 
Taksim’de bulunan Golden Park Otel’de dün başlayan ve bugün sona erecek seminer, Haziran ayı bitene kadar
İzmir, Bursa, Eskişehir ve Lüleburgaz’da da düzenlenecek. Değişik iş kollarından işyeri temsilcileri ve Türk-İş’e 
bağlı şubelerin yöneticilerinin katıldığı seminerin açılış konuşmasını Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak 
yaptı.  
 
Daha sonra söz alan Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak da işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusundaki çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.  
 
Seminerin dünkü bölümünde, ekonomik kriz ve sendikalar konusunda İsmail Hakkı Kurt, Endüstri İlişkilerimiz 
konusunda Dr. Naci Önsal, Türkiye’de çalışma koşulları konusunda Enis Bağdadioğlu, meslek hastalıkları ve ev ve 
iş kazalarından korunma yöntemleri ve ilkyardım konularında Dr. Vahide Bilir sunum yaptılar.  
 
Bugün sona erecek semiler de işçi sağlığı ve güvenliğinde son gelişmeler, Türk-İş’in konuya yaklaşımı, sosyal 
değişiklikler gibi konularda sunumlar yapılacak. 
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EVYAP İLE TEKGIDA-İŞ SENDİKASI ARASINDA YAPILAN 2009 YILI TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE KARŞILIKLI ANLAYIŞ İÇERİSİNDE UZLAŞMA 
SAĞLANDI! / Haber Tarihi : 21.05.2009 13:23:00  

 

 
Etiketler:  GÜVENLİĞİ , İŞ , İŞÇİ , SAĞLIĞI , SEMİNER , SOSYAL , TÜRK-İŞ 

           Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinin ülkemizde de yoğun bir
şekilde hissedildiği bu dönemde, sendikamız ile EVYAP arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri 18.05.2009 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.  

Toplu iş sözleşmesi ile  üyelerimiz  ücret zammı ve sosyal yardımlar açısından  günün 
koşullarına göre önemli kazanımlar elde etmiştir.  

Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve EVYAP Camiasına hayırlı olmasını 
diliyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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Ya işsizlik ya Hak-İş cenderesine direniş sürüyor / Haber Tarihi : 21.05.2009 11:38:04 
 

Havacılıkta Teknik AŞ’yi metal işkoluna geçirerek Çelik-İş’e teslim eden hükümet şimdi de başta Kocaeli olmak 
üzere pek çok belediyede aynı oyunu oynuyor. 

AKP’nin 29 Mart seçimlerinin hemen ardından yandaş işçi konfederasyonu Hak-İş ile yaptığı ortaklığın ürünü 
saldırılar bir bir ortaya dökülüyor. Başlangıçta daha ılımlı gördüğü Türk-İş bünyesindeki sendikalara ilişilmeyerek 
özellikle DİSK’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu sendikalarda çalışmaya başlayan zihniyet, uzun bir süredir 
Türk-İş’i de hedef almaya başladı. 

Ciddi örgütlenmelerin var olduğu sendikalardaki işçiler bir bir yandaş sendikalara geçmeye zorlandı. Önce 
Orman-İş’te, ardından Tek Gıda-İş’in örgütlü olduğu Çay Kur’da işçileri devlet otobüsleriyle yandaş sendikaya 
geçmeye zorladılar. Şimdi de seçilen yeni belediye başkanları yine Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’te örgütlü işçileri, 
Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş’e geçmeye zorluyor.  

Kocaeli’nde bu duruma karşı çıkan işçiler günlerdir seslerini kamuoyuna durumak için çeşitli eylemler yapıyor. En 
son düzenlenen ve beş bin kişinin katıldığı mitingde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, AKP’nin 
iktidara gelmesinden bu yana eşi benzeri görülmemiş bir haksızlığa maruz kaldıklarını dile getiriyor.  

‘İzinlisiniz, notere gidin’ 

Seçimlerden önce de Çarşamba, İsparta ve Gaziantep’te büyük sıkıntılar yaşandığını anlatan Belediye-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Nihat Ayçiçek, hatta sendika değiştirmeyen ya da geri dönen işçilerin iş akitlerinin 
feshedildiğini hatırlattı. Çarşamba’da 100’ü aşkın, İsparta belediyesinde 120’yi aşkın işçinin iş akitlerinin 
feshedildiğini dile getiren, Ayçiçek, Hak-İş’e bağlı sendikadan kimseyi meydanlarda görmediklerini, talimatla iş 
yaptıklarını belirtti.  

Hizmet-İş’e bağlı sendikaya mensup temsilcilerin işçileri tek tek örgütlemek yerine direkt belediye başkanlarına 
giderek, “Burada çalışan arkadaşları bizim sendikamızda görmek istiyoruz” diye iletmesinin yeterli olduğunu, 
ertesi gün de işçilere, “bugün izinlisiniz, önce notere gidip sendika değiştirin sonra işbaşı yaparsınız” 
dendiğini anlattı. Bunun hukuk dışı bir uygulama olduğunun altını çizen Ayçiçek, mücadelenin devam edeceğini 
de vurguladı. 

Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  Çaykur , Hak-İş , Hizmet-İş , Orman-İş , Tek Gıda-İş’ 
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SENDİKAMIZ BALIKESİR ŞUBE OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI. / Haber Tarihi : 
20.05.2009 14:49:34  

 

TÜRKİYE TÜRKAN SAYLAN INI KAYBETTİ! / Haber Tarihi : 20.05.2009 13:03:20  
 

Sendikamız Genel Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 17.05.2009 Pazar günü 
sendikamızın Balıkesir Şube 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda Balıkesir Şube 
Başkanlığı´na Mehmet AKGÜN, Şube Sekreterliğine Naim ÖZMEN, Şube Mali Sekreterliğine Hüseyin 
AFACAN seçildi. 

 
Etiketler:  BALIKESİR , BAŞKAN , GENEL KURUL , ŞUBE 

Değerli bilim insanı, eğitim savaşçısı ve çağdaş Türkiye sevdalısı Türkan Saylan’ın kaybı camiamızı derin bir üzüntüye 

sevketmiştir. 

İdealleri ve gerçekleştirdiklerinin ardından gitmeye kararlı güçler olarak, Hocamızı minnetle ve sevgiyle anıyor, tüm 

ülkeye başsağlığı diliyoruz. 
  
  
  

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 
  

  

  

 
Etiketler:  TÜRKAN SAYLAN 
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19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın kutlu olmasını diliyoruz / 
Haber Tarihi : 19.05.2009 14:35:59  

 

AVRUPA EYLEME HAZIRLANIYOR / Haber Tarihi : 15.05.2009 13:15:38  
 

Büyük önder Atatürk’ün, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ulusal birlik ve beraberliğimizin tesisi yolunda, 
kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün yıldönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramımızın kutlu olmasını diliyor, şehitlerimizi bir kez daha şükran ve sevgiyle anıyoruz. 
 
                                                                      TEKGIDA-İŞ SENDİKASI  
                                                                   GENEL YÖNETİM KURULU 
  

 
Etiketler:  19 MAYIS , ATATÜRK , ÖNDER , ULUSAL 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) öncülüğünde, bazı Avrupa başkentlerinde ''ekonomik krizin 
faturasının çalışanlara ödetilmemesi'' talebiyle eylemler düzenlenecek. 
Alınan bilgiye göre, konfederasyon, yarın Madrid, 15 Mayısta Brüksel ve 16 Mayısta Prag ve Berlin'de ''Avrupa 
Eylemleri'' gerçekleştirecek. 
Avrupa sendikal hareketi, işçilerin sebep olmadıkları bir krizin ağır yükünü omuzlamamaları için Mart ayında 
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ŞUBAT&acute;TA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16.1&acute;E YÜKSELDİ. / Haber Tarihi : 
15.05.2009 10:39:24  

 

krizle mücadeleyi öngören bir kampanya başlattı. 
''Krizle mücadele et: İnsan önce gelir'' sloganıyla yürütülen kampanyada krize yanıt verme sorumluluğunu 
üstlenmeleri için hükümetlere çağrıda bulunuluyor. Sorumlusu olmadıkları krizin bedelinin işçilere 
ödetilemeyeceğini belirten ETUC, istihdamı, ücretleri, davranış eşitliğini, alım gücünde artışı dikkate alan ve 
politikaların sosyal boyutlarının yeniden merkezleştirileceği yeni bir sosyal gündem talep ediyor. ETUC, daha 
kuvvetli sosyal devletler, mali piyasalarda etkin düzenleme, servetin adil dağılımı, işçilerin temel hakları ve toplu 
iş sözleşmeleri üzerindeki piyasa özgürlüklerine son verilmesini istiyor. 
 
DİSK VE TÜRK-İŞ DESTEKLİYOR 
Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel imzasıyla ETUC Genel Sekreteri John Monks'a gönderilen mektupta, 
finansal alanda başlayan ve giderek tüm sektörleri etkileyerek ''sosyal bir travmaya'' dönüşen ekonomik krizin 
yansımalarının bütün dünyada görüldüğü ifade edildi. 
Bu arada Türk-İş, üyesi olduğu ETUC'a, eylemler öncesinde ''destek mektubu'' gönderdi. 
Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel imzasıyla ETUC Genel Sekreteri John Monks'a gönderilen mektupta, 
finansal alanda başlayan ve giderek tüm sektörleri etkileyerek ''sosyal bir travmaya'' dönüşen ekonomik krizin 
yansımalarının bütün dünyada görüldüğü ifade edildi. 
Genel olarak iş gücü piyasalarında var olan sorunların yaşanan küresel krizle birlikte daha da derinleştiği 
belirtilen mektupta, bunun en büyük etkisinin dar ve sabit gelirli kesimlerde yaşandığına dikkat çekildi. 
Çalışma ve yaşam şartlarının, ekonomik kriz nedeniyle daha da olumsuz hale geldiği, çalışanların işleri ve satın 
alma güçleri için kaygılarının arttığı vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi: 
''Türk-İş, dünyada yaşanan krizin temel nedenini, sosyal devlet politikalarından uzaklaşılmasının bir bedeli olarak 
görmektedir. 
Küreselleşme ile birlikte yaygınlaşan piyasa ekonomisi uygulamaları devletin ekonomideki rolünün azaltılması 
amacına dönük olmuş ve bu kapsamda birçok düzenleme yapılmaya başlanmıştır. İnsanlığın yüzyıllardır 
mücadele ederek elde ettiği birçok temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, geriye götürülmesi veya ortadan 
kaldırılması gündeme gelmektedir ki bu gelişmeler sosyal olarak çok yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. 
AB'nin temel sistemi olan sosyal devlet anlayışının giderek zayıflatılmaya çalışılması, AB'nin geleceğini de 
etkileyecek derin sosyal çözülmelere neden olacaktır. 
ETUC'un Avrupa Eylem Günü gösterilerinde, ekonomik ve sosyal krize karşı istihdam, ücret ve eşit hakların 
yeniden masaya yatırılması ve yeni bir sosyal gündemin oluşturularak sosyal politikalarda revizyona gidilmesi 
talebini gönülden destekliyoruz.'' 
Kaynak: Birgün Gazetesi 

  

 
Etiketler:  AVRUPAİŞÇİ EYLEMİ , DİSK , ETUC , TÜRK-İŞ 
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İŞÇİ EMEKLİLERİ MAAŞ UÇURUMUNUN KAPATILMASINDA ISRARLI / Haber Tarihi : 
15.05.2009 11:35:42  

 

Türkiye'de, 2009 yılı Şubat ayında, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puan artarak yüzde 
16,1'e yükseldi. 

2008 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 11,9 düzeyinde bulunuyordu. 

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, 
''Ocak-Şubat-Mart 2009'' dönemini kapsayan, ''Şubat'' sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise 
yüzde 45,9 olarak hesaplandı. 

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 18,1, kırsal kesimde yüzde 11,9 olarak belirlendi. 

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas 
alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. 

Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak 
hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor. 

 
İşsiz sayısı 3.6 milyon kişiden 3.8 milyon kişiye yükseldi. 

Kaynak:HABERTÜRK 

 
Etiketler:  İŞSİZLİK 

İşçi emeklileri, intibak yasasının çıkarılmasını ve halen 620 TL olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesini 
istiyor. Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, maaşların yasalar gereği 1200 TL’ye çıkarılması gerektiğini de savunuyor.  

5 milyon işçi emeklisinin yaklaşık 3 milyonu 620 ila 650 lira ortalama maaş alıyor. Dün en düşük maaşın 900 
TL’ye çıkarılmasının öngörüldüğü ve yasa taslağının Başbakanlığa gönderildiği haberleri yayıldı. Ancak Çalışma 

Sayfa 768 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



90.5 KURUŞLUK FİYAT ÇAYCININ TADINI KAÇIRDI / Haber Tarihi : 15.05.2009 
11:33:37  

 

İŞSİZ 4 MİLYON, İŞSİZLİK MAAŞI ALAN YÜZDE 10 / Haber Tarihi : 15.05.2009 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı jet hızıyla bunu yalanladı. Bakanlık yetkilileri böyle bir çalışmanın bugün için söz 
konusu olmadığını belirtirken bu yöndeki kararın siyasi iradenin vereceği bir karar olduğuna işaret ettiler. 
Bakanlık yetkilileri daha önce kendilerinden böyle bir çalışma istenmediğini de savundu.  

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği yasa taslağının önceki Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in talimatıyla hazırlandığını 
ancak daha sonra maliyetler göz önüne alınarak taslağın rafa kaldırıldığı bilgisini verdi. Hazırlanan İntibak Yasa 
Taslağı SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri arasında maaş farklılığının giderilmesini öngörüyor. Buna göre 
halen 620 lira olan en düşük emekli aylığının 900 liraya çıkarılması planlanıyor. Dernek yetkilileri, Başbakanlık ve 
Çalışma Bakanlığı bürokratlarının konuyla ilgili çalışma yapıldığı bilgisinin de kendilerine ulaştığını söylediler. 
Dernek, işçi emeklilerinin maaşlarının yasalar gereği asgari 1200 lira civarına yükseltilmesi gerektiğini savunuyor. 
Ancak bunun maaşlara geçmişe dönük uyarlanması için 3.5 ila 4 milyar lira kaynak gerekiyor.  

Yeni maaşların bütçeye yıllık yükünün ise 2 ila 3 milyar lira olacağı hesabı yapılıyor. Ancak hükümetin maaşları 
1200 seviyesi yerine 900 liraya yükselterek, işçi emeklilerinin dava açmasını önlemek istediği yorumları yapılıyor. 

 
Etiketler:  İŞÇİ EMEKLİLERİ 

RİZE (Cumhuriyet) - Yaş çay alım fiyatı, kilogram başına 79 kuruş, destekleme primi de 11.5 kuruş olmak üzere 
toplam 90.5 kuruş olarak açıklandı. Geçen yıl 85 kuruş olan taban fiyatında bu yıl yaklaşık yüzde 6 civarında artış 
kaydetti. Çiftçiler gününde açıklanan yaş çay alım fiyatlarının yetersiz olduğuna işaret eden üreticiler, çaycılığın 
bitme noktasına geleceğini savundu.  

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Mustafa Mavi, açıklanan yaş çay alım fiyatını çok düşük bulduklarını, verilen 
fiyat ile çayın Rize’de bitme noktasına geleceğini söyledi. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, 
“Beklentilerin oldukça altında bir fiyat oldu. Ben sanayici ve RTB başkanı olarak 95 kuruş gibi bir fiyat 
bekliyordum” dedi. 

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde toplanan üreticiler fiyatları protesto etti. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler:  Çay Üreticileri Dayanışma Derneği , ÇAYKUR 
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İşsizlik, bir toplumsal felaket olarak genişliyor. Bu satırların yazıldığı sıralarda TÜİK, Şubat 2009 işsizlik verilerini 
henüz açıklamamıştı. Ama aylık trendlerden, şubat işsiz sayısının 4 milyona, resmi işsizlik oranının yüzde 17’ye, 
tarım dışı işsizliğin de yüzde 21’e çıkmış olduğunu tahmin ediyorum... Zaten bu satırları okuduğunuz sırada, bu 
tahminin isabet oranı da ortaya çıkmış olacak. Ama her geçen ayda, istihdam sorunu daha iç karartıcı bir 
görünüme dönüşüyor.  

Resmi olarak 4 milyona ulaşmış işsizin ne kadarı teselli anlamında işsizlik sigortası kapsamında, ne kadar işsizlik 
maaşı alabiliyor? Bu sorunun yanıtı da fazla iç açıcı değil. Bir kere ücretlilerin yüzde 30’a yakını sigortasız, kaçak 
çalıştırılıyor. Böyle olunca, 11 milyon olarak tahmin edilen işçilerin yaklaşık 3.5-4 milyonu, daha baştan işsizlik 
sigortasından yararlanamıyor... Geriye kalan 8.5 milyon dolayındaki sigortalı işçiden işsiz kalanların da işsizlik 
sigortasına başvurup, ödenek alabilmesi için şartlar var. Nedir bu şartlar?  

*** 

Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği alabilmesi, sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanabilmesi için; işten 
çıkarılmadan önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olması gerekiyor, bu bir. İkincisi, son üç yıl 
içerisinde de en az 600 gün prim ödemiş olması, bir de kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması 
gerekiyor. Sigortaya başvuran işsizimiz, en az 600 gün çalışmış sigortalı ise 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalı 
ise 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalı ise 300 gün süre ile işsizlik ödeneği alabiliyor.  

Bu şartlara sahip olarak kaç kişi işsizlik ödeneği alıyor dersiniz? İşsizlik Sigortası Fonu, mayıs ayında bu 
ödenekten yararlananların 318 bin olduğunu açıkladı. Sayı aydan aya artıyor. Martta 311 binmiş maaş alan, 
ocakta 244 bin… Her ay biraz artsa da sonuçta şunu hatırlayalım: İşsiz sayımız 4 milyon, işsizlik maaşı alan 400 
bin bile değil. Yani yüzde 10’u bile işsizlik maaşı alamıyor. Neden? Çünkü, konulan şartlara durumu uymuyor 
birçok işsizin. Kapsam dar olduğu gibi, maaş da matah değil. En az 3 ay, en çok 1 yıl kadar süre ile ödenen bu 
para işsiz başına ne kadar? Fon diyor ki; Nisan 2009’da 317 bin kişiye yaklaşık 108 milyon TL ödedik. Bu da işsiz 
başına yaklaşık 340 TL işsizlik maaşı demek… 

*** 

İşsizlik Fonu, nisan ayında 1000’e yakın işçinin de işverende birikmiş ücret alacaklarının 3 aylık kısmını da 
ödemiş. İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi 
nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarının bir 
kısmı fon tarafından ödeniyor. Bu ödeme için oluşturulan Ücret Garanti Fonu da Nisan’da 958 işçiye, işçi başına 
ortalama 1600 TL ödeme yapmış. Sayının 1 ayda 1000 kişiyi bile bulmamış olması, batan işyerlerinin işçilerinin 
çok az bir kısmına teselli mükafatı çıktığını ortaya koyuyor.  

Bir de “Kısa Çalışma Ödeneği” var. O da şu: Kriz nedeniyle dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde, 
işçilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla 3 ay süre ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği 
ödeniyor. Kısa çalışma süresi 6 aya kadar çıkartılabiliyor. Mart 2009 ayında yaklaşık 28 bin, nisanda da 42 bin 
kişiye bu kısa çalışma ödeneği verilmiş. İşçi başına ödeme ayda 450 TL dolayında. 

*** 

Özet olarak, 4 milyon işsizin yüzde 10’unu bile bulmayan bir kısmı, işsizlik sigortasının kısa süreli koruması 
altında. İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği birkaç ay sürece veriliyor ve ayda 350-450 TL dolayında. Fon’da 
2002’den bu yana birikmiş para 41 milyar TL’ye yaklaşıyor. Bu birikim, 2 işveren, 1 işçi, 1 devletten kesilen 
primlerle oluşmuş. 2002’den bu yana işsizler için bu paranın yüzde 10’u ancak kullanılmış. Neden yüzde 10? 
Cevap açık; sigortalı işçinin ödenek almasının şartları hâlâ ağır, ödenek süresi kısa ve ödenekler çok düşük. Fonu 
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YILDA 80 BİN İŞ KAZASI YAŞANIYOR / Haber Tarihi : 14.05.2009 09:27:39  
 

işsizler için kullanmak yerine bütçe açığını kapatmada kullanma daha yaygın bir uygulama.  

Sendikaların, emek örgütlerinin İşsizlik Fonu’nun yönetimi ve kaynaklarının tasarrufu konusunda söz ve karar 
sahibi olmayı talep etmesi gerek. İşsizlik bir felaket olarak hızla yaygınlaşırken işçilerin ürettiği değerden oluşan 
bu kaynakların işsizlere bu kadar yabancılaşmış durumda olması kabul edilemez.  

  

  

mustafasnmz@cumhuriyet.com.tr 

 
Etiketler:  İŞSİZLİK , İŞSİZLİK MAAŞI 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Emin Koramaz, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının, 
gözden geçirilmesi gerektiğini kaydederek, “Gerekli yasal düzenlemeler bir an önce gerçekleştirilmelidir” dedi. 
 
Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği politikalarıyla ilgili sorunların İş Yasası’nın bütün çalışma alanlarını 
kapsamaması gibi nedenlerle ortaya çıktığını belirten MMO Başkanı Emin Koramaz, “Danıştay kararlarına karşın
iş güvenliği mühendisliği ile teknik elemanlar aynı düzeyde değerlendirilmekte, İş Yasası başlıca sanayi ve ticaret
işlerini kapsamına almaktadır. Türkiye’deki toplam işyerlerinin ancak yüzde 1.5’inde iş sağlığı ve güvenliği 
politikaları uygulanmakta, müfettişlerin sayısal yetersizliğinden dolayı işyerleri denetlenememektedir” şeklinde
konuştu. 

'KÜÇÜK İŞLETMELERDE ORAN YÜKSEK' 
 
MMO Başkanı Emin Koramaz, yapılan düzenlemelerle sağlık personeline verilecek eğitim hizmetlerinin dışarıdan 
alınması yoluyla yapılmasının, iş sağlığı ve güvenliği alanının piyasalaşmasının önünü açtığını söyledi. 
 
Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
“Her yıl 80 bin civarında iş kazası gerçekleşmekte, işyerlerinin her yıl ancak yüzde 5’e yakını denetlenebilmekte,
iş kazalarının yüzde 61’i 1 ile 50 işçi çalıştıran işletmelerde yaşanmakta ve kayıtlara giremeyen meslek 
hastalıklarının üzerine gidilememektedir." 
 
‘TMMOB VE TTB'Yİ DİKKATE ALIN’ 
 
MMO Başkanı Emin Koramaz: 
 
"İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeler uluslararası sözleşme, standart ve normlar dikkate alarak yenilenmelidir.  
 
“Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk 
Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Barolar Birliği (TBB), sendikalar ve üniversitelerin görüşleri alınarak yeniden
düzenlenmelidir.” dedi. 
  
Kaynak: Birgün 
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KAYITLI İŞSİZLİK YÜZDE 77 ARTTI / Haber Tarihi : 14.05.2009 09:22:45  
 

 
Etiketler:  İŞ KAZASI , İŞLETME , MMO , ORAN , TMMOB , TTB , YASA 

İŞKUR’dan işsizlik başvurularının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.50 arttığı belirtildi. TİSK’den de son 20 
yılın en yüksek işsizlik rakamlarına ulaşıldığı dile getirildi 
İŞKUR’dan nisan ayında yapılan işsizlik başvurularının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.50 artarak 111,623
olduğu açıklandı. 
 
İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, kayıtlı işsiz sayısı ise 532,862 kişi artarak 1.27 milyon kişi oldu. Buna göre
kayıtlı işsiz sayısı da yüzde 72.59 oranında arttı. Açıklamaya göre, Nisan ayı içerisinde 118,025 kişi  
İŞKUR'un faaliyetlerinden yararlanmak için kuruma başvuruda bulundu. 
  
Başvuranlardan 111,623 kişisi işsiz, 4,141 kişisi şu an çalışmakla beraber daha iyi şartlarda iş arayanlar, 99 kişi 
emekli, 2,162 kişisi de belirli bir işyerinde çalışmak isteyenlerden oluşuyor. Kuruma ay içerisindeki başvuranların
yüzde 63.8'i erkek; yüzde 52.3'ü lise altı eğitimli, yüzde 32.8'i lise ve dengi okullu, yüzde 13.2'si lise üstü eğitim
mezunu, yüzde 1.7'si okur-yazar olmayanlardan oluşuyor. Açıklamaya göre, başvuruların yüzde 31.5'i, 15-24 yaş 
arasında bulunuyor. 
 
Kurum verilerine göre, açık işler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.51 oranında azalarak 13,886 oldu. Açık 
işlerin yüzde 89.3'ü özel sektörden alındı. Açık işlerin yüzde 0.6'sı tarım, yüzde 49.8'i sanayi, yüzde 49.6'sı 
hizmetler sektöründe bulunuyor. İşe yerleştirme geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117.59 oranında artarak 6,332
kişi oldu. Nisan ayında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 317,766 kişiye 107.8 milyon lira ödeme yapıldı. TÜİK verilerine
göre, Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 15.5 düzeyinde bulunuyor.  
 
İşsiz sayısı da 3.6 milyonun üzerine çıkmış durumda. İşkur'dan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada da nisanda
317 bin 736 kişiye işsizlik sigortası fonundan ödeme yapıldığı belirtilmiş bu rakamın kayıtlara geçen en büyük 
rakam olduğu ifade edilmişti. 
 
*** 
Son 20 yılın zirvesinde 
 
TİSK tarafından hazırlanan bültende, ''2008 yılı istihdamına ekonomik krizin damgasını vurduğu'' belirtildi. TİSK
tarafından hazırlanan bültende, 2008 yılına ilişkin ekonomik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde 
bulunuldu:''2008 yılı istihdamına ekonomik kriz damgasını vurdu. Toplam istihdama katkı nitelik gerektirmeyen
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TEKEL ÖZELLEŞTİRMESİNİN SONUÇLARI / Haber Tarihi : 12.05.2009 13:38:30  
 

işlerden geldi.İşsizlikte yıllık oran, son 20 yılın zirvesine ulaştı. 2008 yılında klasik tanımla işsizlik 2 milyon 611 bin 
kişi, en geniş tanımla 5 milyon 555 bin kişi oldu.İşsizlik ödeneğine başvurular, bir yılda 115 bin 595 kişi arttı. 
2009 yılının ilk üç ayında ise artışa 210 bin 478 kişi daha eklendi. Yaz aylarının başında ortaya çıkan ve zaman 
içinde güçlenen ekonomik kriz yılın ikinci yarısındaki iş gücü piyasası gelişmelerini derinden etkiledi.  
 
Bu nedenle 2008'in bütününe ait sonuçlar yıl sonuna kıyasla daha olumlu. 
 
İşsizlik oranı 2008'de bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 11 oldu. Böylece işsizlik yıllık oran açısından 
2008'de son 20 yılda görülmemiş bir düzeye çıkarak zirve yaptı. İşsiz sayısındaki artışın 235 binlik önemli 
bölümünü (yüzde 69) erkek oluşturdu. Kentlerdeki genç işsizliği oldukça hızlı büyüyor. 
 
En geniş tanımlı alternatif işsizlik oranı yüzde 21,4'e, işsiz sayısı 5 milyon 555 bine çıktı.'' 

Kaynak: Birgün  

 
Etiketler:  GENÇ , İŞKUR , İŞSİZLİK , SİGORTA , TİSK , ZİRVE 

Yazar:Av.Tülay Özerman 
TEKGIDA-İŞ Sendikası 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Mülkiye Dergisi 262. sayısında yayınlanmış makale 
  
25 Haziran 2008 tarihli gazete manşetlerine “sıcak yazda Hükümeti rahatlatan ödeme”, “ tek seferde en yüksek 
yabancı sermaye ülkemize geliyor” çığlıklarıyla yansıyan ikinci özelleştirme dalgasıyla birlikte bir devir kapanmış 
ve TEKEL’in alkollü içkı dışındaki en önemli sınai faaliyeti de sona erdirilmiştir. 
  
            Türkiye’de özelleştirme uygulamalarının başladığı tarihten bu yana gündemde olan, buna mukabil 
sonuçlandırılması en uzun zaman alan TEKEL özelleştirmesi, öncesi, sonrası ve kaybettirdikleri ile araştırmacıların 
ilgi kaynağı olmaya devam edecektir. 
  
            Bu makalenin sınırlı alanı içerisinde, özellikle özelleştirme sonuçları değerlendirilecek olmakla birlikte, 
sonuçtan önce TEKEL’in ülke ve faaliyet sektörü içindeki konumunu yaşanan süreci ve etkenleri sınırlı ölçekte de 
olsa ele alınmasında yarar bulunmaktadır. 
  

Sayfa 773 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



  
TEKEL’İN HUKUKİ STATÜSÜ 
  
            TEKEL’in özelleştirmeyle tasfiye edilen iki önemli üretim sahası alkollü içki ve tütün mamulu üretimi 
birimleridir. 
  
            08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
değişiklikleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü adı altında teşkil olunan TEKEL, bilahare Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 05.02.2001 tarihli ve 2001/6 
sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve 03.01.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanun ile İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na(ÖİB) devredilmiş ve 4046 
sayılı Kanunun 20inci maddesine göre, ÖİB tarafından 01.01.2003 tarihi itibarıyle statüsü Anonim Şirkete 
dönüştürülmüştür. 
  
            Daha sonra, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi’nin sahip bulunduğu Tekel 
Alkollü İçkiler Sanayii Müessesi, Tekel Sigara İşletmeleri Müessesi ayrı ayrı Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve 
TEKEL Dağıtım ve Pazarlama Müessesesi ise ikiye ayrılarak, Alkollü İçkiler Sanayii Pazarlama ve Dağıtım Anonim 
Şirketi ve Sigara Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi olarak iki yeni şirket kurulmuştur. Bu şirketlerin tescil ve 
ilanına izin verilerek, Alkollü İçkilere ait şirketlerin statüleri 11 Haziran 2003 tarihli ve 5817 sayılı, Sigara 
sektörüne ilişkin şirketlerin statüleri ise 10 Haziran 2003 tarihli ve 5816 sayılı Ticaret Sicili gazetelerinde ilan 
edilmiştir. 
  
            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 07.06.2003 tarihinden itibaren ulusal düzeyde yayın yapan muhtelif 
gazetelere verdiği ilanlarla Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticareti Anonim Şirketi ile Sigara İşletmeleri Anonim 
Şirketi’nin blok satış yöntemiyle özelleştirileceği yolunda ihale ilanları vermiştir. 
  
            TEKEL’e ait ve kurumun ana faaliyet sahası olan iki birimin özelleştirilmesi aynı tarihte start almakla 
birlikte farklı zamanlarda nihayete ermiştir. Alkollü içkiler ve sigara üretim faaliyetlerinin sektörel olarak farklı 
özellikler taşıması ve her biri başlıbaşına büyük önem taşıması nedeniyle incelememizde her iki sektörde 
yaşanan özelleştirme süreci ayrı ayrı ele alınacaktır. 
  
            ALKOLLÜ İÇKİLER BİRİMİ ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
  
            Alkollü içkiler biriminin sigarayla birlikte başlayan özelleştirme macerası, Kasım 2003’te yapılan ihalenin, 
23.12.2003 tarihli ve 25325 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/85 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararı ile onaylanması sonucu NUROL-LİMAK-ÖZALTIN-TÜTSAB Ortak Girişim Grubu’na 292 milyon dolar 
bedelle satılması ve hisse devir işlemlerinin de 24 Şubat 2008 tarihinde gerçekleşmesi ile tamamlanmıştır. Alıcı 
Konsorsiyum kurmuş olduğu MEY A.Ş. tarafından şirketi devralmış, ancak devir işleminin üzerinden iki yıl gibi bir 
süre sonra, şirket bu kez bir Amerikan yatırım şirketi olan Texas Pasific firmasına yüzde 90 hissesi 810 milyon 
dolar bedelle satılmıştır. Halihazırda da bu şirketin mülkiyetinde üretim faaliyetini sürdürmektedir. 
  
            Özelleştirmenin sonuçlarını doğru ve isabetli bir şekilde değerlendirebilmek için öncelikle şirketin 
özelleştirme öncesi konumu ortaya konulacak ve daha sonra bu günkü durum ve verilerle karşılaştırılacaktır. 
  
  
            ALKOLLÜ İÇKİLERİN ÜRETİM YAPISI: 
  
            Alkollü içkiler şirketinin Eylül 2003 itibarıyla, ülke sathına dağılmış bulunan fabrikaları şunlardır. Ankara 
Bira, Bilecik İçki, Çanakkale Kanyak , Diyarbakır İçki, Istanbul İçki, İzmir İçki, Nevşehir İçki, Tekirdağ İçki, Alaşehir 
Suma, Karaman Suma, Kilis Suma, Tarsus Suma, Ş.Urfa Suma, Elazığ Şarap, Kırıkkale Şarap, Şarköy Şarap, Ürgüp 
Şarap, Yozgat Bira, Fabrikaları. Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan sunumda, 2003 yılı sonu itibarıyla 
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kırıkkale Fabrikalarının kapatılma aşamasında olduğu buna mukabil, Acıpayam’da 
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anason işleme tesisinin 2003 sonuna doğru faaliyete geçeceği belirtilmiştir. 
  
            Nitekim, 27 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirilen hisse devir işlemi sonrasında, TEKEL bünyesinden 
devralan şirket MEY A.Ş.’ye, sunumda öngörüldüğü şekilde(kapatılması öngörülenler kapatılmış, Acıpayam 
işleme açılmıştır) toplam 17 fabrika devredilmiştir. 
  
            2009 yılına geldiğimizde devredilen 17 fabrikadan sadece 9’u faal bulunmaktadır. Bu fabrikalar, Tarsus, 
Kilis, Karaman ve Alaşehir Suma Fabrikaları, Nevşehir, Bilecik, Tekirdağ İçki Fabrikaları ve Şarköy ile Elazığ Şarap 
Fabrikalarıdır. (Istanbul, İzmir ve Ankara’daki fabrikaların kurulu bulundukları gayrımenkullerin mülkiyeti 
özelleştirmede satış konusu edilmemiş, beş yıllık kullanma hakkı devredilmiştir) 
  
            İSTİHDAM YAPISI 
  
            Eylül 2003 itibarıyla TEKEL Alkollü İçkiler biriminde çalışmakta olan mavi yakalı sayısı 3.631’dir. 
Özelleştirme şartnamesinde tüm mavi yakalı işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer ödemelerinin TEKEL 
Alkollü İçkiler birimi tarafından karşılanacağı, devrolunacak işçilerin yeni hizmet akdi ile işe başlayacakları 
düzenlenmiştir. 
  
            Hisse devri (27 Şubat 2004) esnasında 1700 işçinin TEKEL’le ilişkisi kesilmiş ve MEY A.Ş. bünyesinde 
çalışmaya başlamışlardır. 
  
            2009 yılına geldiğimizde mavi yakalı işçi sayısı 323’e düşmüş bulunmaktadır. Sendikal örgütlülük 
konusunda bir sorun yaşanmamıştır ve toplu sözleşmeli düzen devam etmektedir. 
  
            TEKEL, NASIL BİR İŞLETME DEVRETTİ? 
  
            2002 yılında Türkiye’de gerçekleşen alkollü içkiler tüketiminin 886 milyon litre ve pazar büyüklüğünün 
4.3 milyar ABD doları olduğu belirtilmektedir.(TEKEL Yönetim Sunumu 2003. ilgili bölümde satış değerinin 
Euromonitor tarafından, perakende ve yerinde tüketim satışlara dayalı olarak hesaplandığı, bu değerlerin kar 
marjı ve ithalat vergilerini içerdiği belirtilmiştir) 
  
            Aynı sunuma göre yüksek alkollü içkiler ve şarap Türkiye alkollü içkiler pazarının yüzde 37’sini 
oluşturmakta ve yüksek alkollü içki ve geleneksel içki tüketimin yüzde 78’inin rakıya ait olduğu belirtilmektedir. 
  
            2002 yılında TEKEL’in pazar payı, Rakı’da yüzde 100, diğer yüksek alkollü içkilerde yüzde 71, Şarap’ta 
yüzde 8 ve Bira’da yüzde 1’dir. 
  

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca satışına onay verilen Alkollü İçkiler Sanayii ve İşletmeleri A.Ş, 2002 
yılında kamuya 2.9 katrilyon TL kaynak aktaran ve 4.4 katrilyon TL satış hasılatı bulunan TEKEL’in sigaradan 
sonraki en büyük gelir getiren bölümüdür. 2003’ün 9 aylık verilerine göre 4,3 katrilyonluk hasılatın yüzde 21.3’ü, 
satışa konu olan alkollü içkiler bölümünden gelmekte yani, 903 trilyon TL’lik hasılat payı bulunmaktadır.(TEKEL 
Aylık Faaliyet Raporu- Eylül 2003) O günkü Dolar kuru bazında hesaplandığında sadece 9 aylık hasılatı 600 
milyon Dolar civarındadır. 2002 yılı değerleri ile bakıldığında ise satış hasılatı 862.8 trilyon TL’dir ve yine 
Dolar bazında 575 milyon Dolar’lık bir değeri ifade etmektedir. 
  
            Ancak, meselenin asıl çarpıcı yönü, özelleştirme sonrasında Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılan 
inceleme sonucunda hazırlanan özel raporun satırları arasından anlaşılmaktadır. 
  

  
Alkollü içkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş:'nin özelleştirilmesi için 7.6.203 tarihinde ilana çıkılmış, satışa ilişkin 

komisyon kararı 5.11.2003 tarihinde alınmış sözkonusu karar 22.12.203 tarihinde onaylanmış ve hisse satış 
sözleşmesi ise 27.2.2004 tarihinde imzalanmıştır. Diğer bir deyişle şirketin özelleştirilmesi, ilana çıkış tarihinden 8 
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ay sonra gerçekleşmiştir. 
  
Yüksek Denetleme Kurulu’nun Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme Fonu 2003 Yılı 

Raporu’nun eki olan Özel inceleme raporunda, süreç içerisinde yaşananlar şöyle özetlenmektedir 
  
"1- ÖİB tarafından TEKEL'e gönderilen 02.12.2003 tarihli yazıda cari hesabın 1.10.2003 tarihi itibarıyla kesilmesi 
belirtilmekle birlikte, bu tarih itibarıyla hesap kesimi gerçekleştirilmemiştir. 
2-Alkollü içkilerin özelleştirilmesi ile ilgili olarak 05.06.403 tarihinde anonim şirkete dönüştürülmesinden iki gün 
sonra ihale için ilana çıkılmış, buna mukabil, ilan tarihindeki bilançonun kesin durumu ancak iki ay sonra 
belirlenmiştir. Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş'nin 31.12.2003 tarihli bilançosu ve gelir tablosu bu şirketin 
özelleştirme sonucu devredildiği 27.02.2004 tarihinden sonra, 10.03.2004 tarihinde ancak çıkarılabilmiştir. 
Böylece.özelleştirilen şirketin alıcıya devrinin yapıldığı ve Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı 27.02.2004 
tarihinde bu şirketin 27.02.2004 tarihli bilançoları mevcut olmadığı gibi, 31.12.2003 tarihli bilançolarının dahi 
devir tarihi itibarıyla çıkarılmamış olduğu .devir işlemlerinde sağlıklı bilgi ve belgelerin oluşturulmadığını 
göstermektedir.  
  
3-Şirket, geçmiş yıllardan bu yana yılın son aylarından itibaren ertesi yıl ihtiyacı için üzüm, anason ve alkol gibi 
parasal tutarı büyük düzeye ulaşan alımlar yapmaktadır. Ayrıca şirketin devam eden yatırımları nedeniyle 
yüklenicilere her ay hak ediş ödenmektedir...... Cari hesabın ÖİB'nin 1220 sayılı Oulur'unda yer aldığı üzere 
31.10.2003 tarihi itibarıyla mutabakata varılan tutar üzerinden tasfiye edilmemesi, Şirketin faaliyetlerinin de 
Tekel'e borç olarak yansıtılmaya devam edilmesi hususunun, bu konuda TEKEL aleyhine nasıl zarar oluşturduğu 
örneklerden açık olarak anlaşılmaktadır. Örneğin, Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketin devredildiği 
27.02.2004 tarihinden bir gün öncesi 26.02.2004 tarihinde vadesi dolan 10.6 trilyon lira tutarındaki KDV bedelei 
ile aynı biçimde 25.02.2004 tarihinde şirket için 507,1 milyar liralık malzeme bedelini cari hesaba yansıtıp şirket 
açısından borç kaydı tesis etmiştir. Netice olarak, şirketin belirsiz olan devir tarihi iki gün önce gerçekleşmiş olsa 
idi TEKEL A.Ş. açısından 11 trilyon liralık borç tutarının alıcı firma tarafından yükleneceği anlaşılmaktadır." Benzeri 
uygulamaların başka örneklerinin verildiği raporda daha sonra aşağıdaki satırlar yer almaktadır: 
" Tüm bu işlemlerden sonra Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş'nin özelleştirme ilanına çıkıldığı 5.6.2003 tarihli 
bilançosundaki stok hesapları tutarı 113,7 trilyon lira iken, işrketin ihale sonuçlarının onaylandığı Aralık/2003 
ayında 185,9 trilyon lira, şirketin devir edildiği 27.02.2004 tarihli bilançosunda 177,5 trilyon lira düzeyine 
ulaşmıştır. 
  
Netice olarak Alkollü İçkiler San. ve Tic. a.Ş.'nin TEKEL A.Ş.'ye olan borçlarının izlendiği cari hesap kalıntısı, 
özelleştirilme çerçevesinde satış için ihale ilanına çıkıldığı Haziran/2003 tarihinde 107.5 trilyon lira iken, 
  
-Cari hesabın tasfiye tarihi olarak bildirilen 31.10.2003 tarihinde 189,8 trilyon liraya, 
-31.12.2003 tarihinde 256,2 trilyon liraya, 
  
-Şirketin devir sözleşmesinin imzalandığı 27.02.2004 tarihinde ise 307 trilyon liraya ulaşmıştır. 
Belirtilen bu uygulama içinde devir işlemleri sırasında geçmiş yıllardan bu yana sürdrülen uygulama sonucu 
Şirket tarafından üretilip, irsalat fiyatı biçiminde tanımlanan iç satış fiyatı üzerinden Sigara Pazarlama ve Dağ. 
A.Ş,'ye devredilen mamulat uygulamasında devir tarihi itibarıyla (27.02.2004) Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. 
stoklarında yer alan ve dolayısıyla TEKEL'e ait 71,6 trilyon lira değerindeki şişelenmiş rakı şarap, cin votka kanyak 
gibi mamulatın ÖTV sistemi için uygulanan konsinye satış sistemi ileri sürülerek Alkollü İçkiler Sanayi ve Tic. 
A.Ş.'ye iade edildiği bu suretle TEKEL a.ş. CARİ HESABININ, 71,6 TRİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ MAMULAT TUTARI 
KADAR büyüdüğü saptanmıştır. 
Devir işlemlerinde TEKEL aleyhine benzer yanılgılı uygulama Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte devri 
yapılan Allkollü İçkiler Paz. ve Dağıtım A.Ş'nin devir işlemlerinde ortaya çıkmıştır. Bu şirketin 11.03.2004 tarihinde 
ancak çıkarılabilen 27.02.2004 tarihli bilançosunun aktifinde 193 nolu peşin ödenen vergiler hesabında yer alan 
ve tamamı TEKEL Genel Müdürlüğü tarafından Kasım-2003 tarihinde ödenen 11.058 milyar liralık Geçici Vergi 
tutarının TEKEL hesaplarına devir edilmesinde sorun yaşandığı ve görüşmeler sonucu bu tutarın anak 8.839 
milyar lirasının TEKEL A.Ş, hesaplarına aktarılabildiği saptanmıştır. 
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...." Sözkonusu uygulamalar neticesinde,İdarece 5.6.2003 tarihi itibarıyla 68,3 trilyon liralık bir öz varlığa sahip 
Şirket satışa sunulmuş iken, ihale süreci içinde gerçekleştirilen mali yapı düzenlemesine ilişkin operasyonlarla 
348,4 trilyon liralık bir öz varlığa sahip Şirket alıcıya devredilmiş, öz varlık artışının bir kısmı şartname hükümleri 
uyarınca kıdem tazminatı yükümlülüğünün TEKEL'ce üstlenilmesinden, bir kısmı ise ihale sürecinde iken İdarece 
alınan ve yatırımcılara deklare edilen 31.10.2003 tarihi itibarıyla mutabakata varılan cari hesap rakamından 
kaynaklanmış, bakiye ise Şirket tarafından devir tarihine kadar işletmecilik faaliyetleri gereği ihtiyaç duyulan tüm 
kaynağın TEKEL'ce üstlenilmesinden kaynaklanmıştır. Diğer bir deyişle, gerek şartname hükümlerine, gerekse 
"blok hisse satışı" ilkelerine göre şirketin aktif ve pasifi ile devri söz konusu olmamıştır." Rapor'un sonuç 
bölümüne göre şirketin ilana çıkıldığı 5.6.2003 tarihli bilançosu ile 27.02.2004 tarihli bilanço net aktif değer 
karşılaştırması ve TEKEL tarafından üstlenilen 31.9 trilyon lira tutarındaki kıdem tazminatı da dikkate alınmak 
suretiyle,cari hesabın tasfiye ediliş şekliyle ortaya çıkan fark 248,2 trilyon lira olarak hesaplanmaktadır. Yine 
sonuç bölümünden anlaşıldığı kadarıyla, 31.10.2003 (hesap kesimine esas olan bilanço tarihi) tarihinden. 
27.02.2004 (devir tarihi) tarihine kadar olan dönemde Şirketin (Alkollü İçkiler) işletme ve yatırım harcaması 
niteliğindeki alımları için aktarılan kaynaklar nedeniyle artan cari hesap ve devir tarihi itibarıyla oluşan hesap 
TEKEL A.Ş. tarafından "zarar" kaydedilek tasfiye edilmiştir. 
  
Özel inceleme raporu, TEKEL'in Alkollü İçkiler Birimi'nin hangi şartlar altında özelleştirildiğini son derece ibret 
verici bir şekilde ortaya koymaktadır. Özelleştirme sürecinde Şirketin tanıtımı amacıyla hazırlanan özel sunum 
raporuna göre ise modernizasyon, idame ve yeni donanım için son beş yıl içinde yaklaşık 150 milyon ABD 
dolarlık yatırım yapıldığı belirtilmektedir. 
  

TEKGIDA-İŞ Sendikası’nın özelleştirmenin iptali için açmış olduğu dava, incelemenin kaleme alındığı 
sırada halen devam etmektedir. Ancak, ortaya konulan bu veriler sanıyoruz TEKEL'in alkollü içkiler biriminin 
hangi koşullar altında özelleştirildiği hususunda yeterince bilgi vermektedir. 
  

SİGARA FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
  

TEKEL’e ait sigara fabrikalarının özelleştirilmesi, alkollü içki bölümüne göre daha uzun bir süreçte 
gerçekleşmiştir. 
  

07.06.2003 tarihinde alkollü içki bölümü ile aynı günde satış için ilan verilen sigara üretim faaliyetleri için 
önce “blok satış” yöntemiyle özelleştirme girişimi başlatmış, ancak, 5 Kasım 2003 tarihine kadar tanınan son 
teklif verme süresi içinde en yüksek teklifi veren JTI firmasının 1 milyar 150 milyon dolarlık teklifi yeterli 
bulunmadığı için 11.11.2003 tarihinde ihalenin iptal edildiği açıklanmıştır. 
  

Daha sonra, 13.12.2004 tarihinde sigara birimi için ikinci kez ilan verilmiş, 08.04.2005 tarihinde bu kez 
de teklif alınmadığı için ihalenin iptali yoluna gidilmiştir. Son olarak ise, 22.02.2008 tarihinde gerçekleştirilen 
ihalede en yüksek teklifi veren BAT firmasına birmilyaryediyüzmilyon ABD dolara satılmıştır. Konuya ilişkin ihale 
komisyonu kararı 24.04.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/23 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
kararı ile onaylanmış ve böylelikle TEKEL(kamu), sigara üretim faaliyetinden çekilmiştir.  
  

SİGARA ÜRETİM BİRİMİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN SONUÇLARI: 
  

TEKEL’in sigara fabrikalarının özelleştirilmesi, gündeme geldiğinden itibaren gerek tütünle ilgili 
çevrelerde gerekse kamuoyunda büyük tartışmalara yolaçmıştır. Zira TEKEL, bir kamu iktisadi kuruluşu olarak, 
tarımdan istihdama, tütün ticaretinden kamu maliyesine ve en nihayet toplumsal sağlığa kadar yayılan geniş bir 
yelpazede, büyük bir toplumsal kitlenin çıkarlarını yakından ilgilendiren bir faaliyet göstermiştir. O nedenle 
incelememizde özelleştirmenin ortaya çıkmış/çıkacak sonuçlarını sözünü ettiğimiz bu kesimler açısından ayrı ayrı 
değerlendirmiştir. 
  

ÖZELLEŞTİRMENİN İSTİHDAM AÇISINDAN ETKİSİ: 
  
            TEKEL, Reji’nin tasfiyesi sonrasında devlet tekeline alınan tütün açısından, 9 Ocak 2002 tarihinde 
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yürürlüğe giren Tütün Kanununa kadar gerek destekleme alımları ile gerekse tütün üretimi, ticareti ve ekim 
denetim yetkisini elinde bulundurması nedeniyle, belirleyici ve hayati bir rol oynamıştır. 
  
            Aslında TEKEL’in yaptığı bir tarımsal KİT olarak tam da kuruluş amaç ve felsefesine uymaktadır. Bir 
yandan tütün alımları ile tütün fiyatlarının oluşumunda düzenleyici bir rol oynamakta ve böylelikle tütün 
ekicilerinin çıkarlarını korumakta, öte yandan da sınai ve ticari faaliyetleri ile üretilen tütünü mamul hale getirip, 
pazarlayarak katma değer yaratmaktadır. 
  
            Tarımsal KİT olarak TEKEL’in fonksiyonunu doğru ve yerinde değerlendirebilmek için Türkiye’de tütün 
üreticiliğinin yapısına bakmak gerekmektedir. Şark tipi (Oriental) tütün üreticisi olan ülkemiz, dünyanın bu 
alanda en önemli üretici ülkesidir. Ancak daha da önemlisi, tütünün, yetiştiği toprak vasfı itibarıyla genel olarak 
alternatif ürün yetiştirilmesi zor olan, kıraç ve sulu tarıma elverişli olmayan topraklarda yetişmesi ve bu 
toprakların yoksul sahiplerinin tek geçim kaynağı olmasıdır. Özellikle Cumhuriyetin başlangıç yıllarında gerek 
ihracatta gerekse devlet gelirleri içinde bitkisel üretim olarak çok önemli bir yer teşkil eden tütün, 
sanayileşmenin yapısı değiştikçe göreli değerini kaybetmekle birlikte, tütün üreticileri açısından tek ve en fazla 
gelir getiren kaynak olması niteliği ile önemini daima muhafaza etmiştir.  
  
            TEKEL’in özelleştirme kapsam ve programına alındığı 2001 yılında tütün üreticisi sayısı 477.829 (TEKEL 
verileri), 4733 sayılı Tütün Kanununun yürürlüğe girdiği 2002 yılında ise 402.889’dur(a.g.k) 2008 yılına 
geldiğimizde ise sözleşmeli üretim yapan üretici sayısı 194.282’ye inmiştir.( www.tapdk.gov.tr) 
  
            TEKEL’DE İSTİHDAM 
  
            Özelleştirme süreci sadece tütün üreticilerini değil, aynı zamanda TEKEL’in istihdam yapısını da olumsuz 
etkilemiştir. Gerçi 1994 krizinden sonra, genel olarak kamu kuruluşlarında emeklilik hakkını elde eden işçilerin 
kendi talepleri alınmaksızın işten çıkarılmaları ve boşalan kadroların yerine yeni işçi alınmaması nedeniyle yıldan 
yıla bir erime zaten sözkonusuydu. Ancak, buna rağmen, 2001 yılında 30.124 (TEKEL Genel Müdürlüğü 2001 yılı 
raporu. YDK) işçi çalıştıran TEKEL’in, 2004 yılında alkollü içkiler, 2008 yılında da sigara biriminin özelleştirilmesi 
sonucunda çalışan işçi sayısı 12 bin civarına gerilemiştir. 
  
            Sigara imalat faaliyetini terkeden TEKEL’in yaprak tütün ve tuz işletmesi faaliyetleri nedeniyle istihdam 
ettiği bu kadronun, özellikle yaprak tütün işleme sanayiinde ortaya çıkan büyük bir atıl kapasite nedeniyle, 
henüz belirlenmemiş bir takvim ve süreç ile eritilmesi beklenmektedir. Başka bir ifadeyle özelleştirmenin 
Kurum’un istihdam yapısına getirdiği olumsuz sonuçlar henüz netleşmemiştir.  
  
            Ancak, TEKEL özelleştirmelerinin istihdama getirdiği olumsuz etkileri sadece kendi kadrolu işçisi 
noktasından değerlendirmek eksik ve yetersiz kalacaktır. 
  
            Zira, özelleştirme programına alındığı sırada, 110 yaprak tütün işyeri, 6 sigara fabrikası, 19 alkollü içki 
üretim tesisi, 84 pazarlama müdürlüğü, 10 tuz işletmesi, bir kibrit fabrikası, bir ambalaj fabrikası ve bir sung ipek, 
viskoz fabrikası olan TEKEL, 2009’a geldiğimizde 57 yaprak tütün işyeri, iki tuz işletmesi ve bir ambalaj fabrikası 
olan işletmeye dönüşmüştür. Sigara bölümünü devralan şirket, daha başlangıçta sadece Tokat ve Ballıca’daki 
fabrikaları açık tutacağını ilan etmiştir. Halihazırda üretim faaliyetini de bu iki fabrikayla sürdürmektedir. 
  
            Bu noktada asıl önemli olan, TEKEL’in tüm bu işyerlerinin önemli bir kısmının, Türkiye’nin hemen bütün 
bölgelerine dağılmış bulunduğu ve sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında geride bulunan yerlerde faaliyet 
gösteriyor olmasıdır. TEKEL, bu bölgelerde çoğu kez yörenin tek sınai kuruluşu olarak çalışmış, sadece işçisine 
değil, çevre esnafına da ekonomik gelişme fırsatı sunmuştur. 
  
            Elbette ki, ekonomik ömrünü tamamlamış ya da işletmesel olarak faal durumda tutulması akılcı 
olmayacak işyerlerinin kapatılması doğal olmakla birlikte, özelleştirme sürecinin TEKEL’i tütün ve sigara 
piyasasından hızla dışlayan etkisi, işletmelerinin birer birer kapatılmasını adeta dayatmıştır. Burada özelleştirmeci 
iradenin TEKEL’i sistematik bir küçültmeye tabi tuttuğundan söz etmek daha doğru olacaktır. 
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            ÖZELLEŞTİRMENİN TÜTÜN TARIMINA ETKİLERİ 
  
            TEKEL’in özelleştirilmesine ilişkin süreç, en yok edici etkisini tütün tarımı üzerinde göstermiştir. TEKEL, 
1984 yılında Turgut Özal’ın “gece yarısı golü” diye nitelendirdiği sigara ithalatının serbest bırakılması, 1986 
yılında tütünde devlet tekelinin kaldırılması ve 1992 yılında ilk kez üretim faaliyetine başlayan yabancı sigara 
üreticilerinin acımasız ve yoğun rekabetine rağmen, özelleştirme kapsam ve programına alındığı 2001 yılına 
kadar, piyasanın hakim aktörü olma vasfını korumayı başarmıştır. 2001 yılına gelindiğinde, son beş yılını yaklaşık 
yüzde 70 pazar payıyla sürdüren TEKEL’in sigara piyasasındaki payı bu yıldan itibaren hızla gerileme kaydetmeye
başlamıştır.  
  

Özelleştirme sürecinin tütün tarımına olumsuz etkilerini, tütün alım rakamlarında da izlemek 
mümkündür. 2002 yılında 159.521 ton olan tütün alımı, 2008 (2007 ürünleri için) yılında 74.584 tona düşmüş 
bulunmaktadır.(TAPDK) 
  
            Özelleştirme kapsam ve programına alınması sonrasında aşağıdaki bölümler içinde daha ayrıntılarıyla yer 
vereceğimiz gibi, bir yandan sigara piyasasındaki pazarını kaybeden TEKEL, bu olgu nedeniyle kurum adına 
yaptığı alımları büyük ölçüde düşürmüş, bir yandan da 2002 ürünü sonrasında destekleme sisteminin kaldırılmış 
olması nedeniyle Hazine adına alım yapmayı bırakmıştır. Tütün alım rakamlarının bu denli gerilemiş olmasında 
tüm bu gelişmelerin birinci derecede önemi olduğu tartışmasızdır. 
  
            2001 yılında TEKEL’in sigara piyasasında yüzde 68,63 olan payının sigara işletmelerinin devrolduğu 2008 
Haziranında yüzde 29’lara düşmüş olması, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu raporlarda 
kaçınılmaz bir süreç olarak ve kısmen de TEKEL’in başarısızlığı gibi sunulmakla birlikte, sektörü yakından izleyen 
kişilerin de bildiği gibi böyle bir tespitin gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. 
  
            TEKEL’in, sektörün yabancı rekabetine açılmasından sonra geçen on yedi yılda kaybettiği pazar payından 
daha fazlasını özelleştirme programına alınmasından itibaren geçen ilk beş yılda kaybetmesi, sürecin, olağan 
rekabet koşullarının dışında oluşan müdahalelerle gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu konunun ayrıntısına 
girmeden önce, TEKEL’in piyasa payındaki gerilemeye ve özellikle Şark tipi tütünle imal edilen sigara pazarının 
daralmasına bağlı olarak tütün üretiminin nasıl bir erozyona uğradığına bakalım;  
  
            “Şark tipi sigaraların (yüzde yüz yerli tütün) toplam pazardaki payları amerikan harmanlı sigaraların 
pazara girmelerinden itibaren düşmekle beraber, 2004 yılı öncesine kadar yüzde 35-40 aralığında istikrarlı bir 
pazar payını muhafaza etmişlerdir. Ancak, bu pay 2004’te yüzde 22’ye, 2005’te yüzde 14’e ve 2007yılında yüzde 
9’a gerilemiştir.”(Rekabet Kurulu Kararı Karar No. 08-26/284-92, T. 27.3.2008 www.rekabet.gov.tr)  
  
            TEKEL’in sigara piyasasındaki (şark tipi ve amerikan harmanlı sigara toplamı üzerinden) payı ise, 2000 
yılında yüzde 69,57, 2001 yılında yüzde 68.63, 2002 yılında yüzde 60,8, 2003 yılında yüzde 56,5, 2004 yılında 
yüzde 47,17, 2005 yılında yüzde 38,67, 2006 yılında yüzde 32 ve 2007 yılında yüzde 29 olarak gerçekleşmiştir. 
  
            Özelleştirme sürecine alınması ile birlikte gerek şark tipi tütünden üretilen sigara pazarında, gerekse 
toplam sigara pazarında yaşanan gerilemenin TEKEL’i ne ölçüde küçülmeye zorladığını ortaya koyan bu 
rakamsal verilerden sonra, bu gelişmenin tütün tarımına ne şekilde yansıdığına da yine rakamlar üzerinden 
bakarsak; 
  
            4733 sayılı Tütün Kanunu ile tütün ekim ve ticaretinin serbest piyasa düzeni mantığı ile şekillendirilmesi 
ve 2002 yılında destekleme sisteminin de sona erdirilmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz gelişmeyi gösteren 
veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
  
  
                                   2002-2007 TÜTÜN EKİCİ VE ALIM VERİLERİ 
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KAYNAK: TAPDK www.tapdk.gov.tr 
  

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, TEKEL, 2002’den sonra pazar kaybına bağlı olarak tütün 
alımını azaltmıştır. 2002-2007 arasında TEKEL alımlarının yüzde 63,5 oranında gerilediğini görüyoruz. Bu 
gerilemenin toplam tütün alımına yansıması ne şekilde gerçekleşmiş diye baktığımzda ise, aynı dönem sonunda 
toplam tütün alımının yüzde 53,2 oranında azaldığı ortaya çıkmaktadır. Tütünde yaşanan kan kaybını tütün 
ekicisi sayısındaki gerilemeden de tespit etmek mümkündür. 2002 yılında 405.882 olan ekici sayısı, 2007 ürün yılı 
için yüzde 55,7 gibi bir oranla 179.769’a gerilemiş bulunmaktadır.  
  

Ancak tütüncülüğümüz için vahim gerileme asıl rakamların arasında gizlidir. Zira, yukarıdaki tablo 
incelendiğinde görüleceği üzere Türkiye’nin dünyaca ünlü marka olmasına neden olan kaliteli ürünün yetiştiği 
Ege Bölgesi’nde TEKEL, 2002’den 2007’ye 23.312 tondan neredeyse yok mertebesine 81 tona alımlarını 
düşürdüğü halde, Ege Bölgesi’nde bu dönem içerisinde tütün alımı TEKEL’in bıraktığı boşluğun çok ötesinde iki 
katı düzeyinde 42.839 ton gerilemiş bulunmaktadır. 
  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu tütüncülüğünde Ege ve Karadeniz bölgelerine göre nisbi olarak düşük 
gerileme ise bu bölgelerimizin tütünün pazar sorununu hallettiğine işaret etmemektedir. Zira yine Tablodan da 
anlaşılacağı üzere ihraç kabiliyeti bulamayan ve özellikle TEKEL’in yerli tütünden imal ettiği sigara pazarı için 
kullandığı bu tütünlerde özel sektör piyasaya girmemekte ya da sembolik alımlar gerçekleştirmektedir. 
  

Yine, 2004 yılından beri, 4733 sayılı yasaya eklenen Geçici Maddelerle, Hazine adına TEKEL’e sözleşmeli 
üretim yaptırıldığı göz önünde tutulursa, normalde TEKEL’in alımlarını daha da düşüreceği, dolayısıyla alınan ek 
tedbirler sayesinde tütün alımlarının bu seviyede kalabildiği de unutulmamalıdır.  
  

İçinde bulunduğumuz noktada, TEKEL artık sigara üretim faaliyetinden tamamen çekilmiş 
bulunmaktadır ve tütün alım ve işleme faaliyetine devam edip etmeyeceği ya da etse de hangi ölçekte ve 
koşullarda devam edeceği tam bir belirsizlik taşımaktadır.  

  
Ancak şurası bir gerçek ki; tütün tarımından ekmek yiyen yaklaşık bir milyona yakın insanımızın geleceği 

artık çok büyük bir risk altındadır. Şark tipi tütün üretiminde özellikle üretimini arttıran Türki Cumhuriyetler, uzak 
doğu ülkeleri ve Ermenistan’ın artan rekabeti karşısında,(DPT. IX.Plan Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayii ÖİK. 
Raporu 2007) yoksul toprakların tek ürünü olan tütünü ve bu toprakların insanlarını iş ve ekmeğinden yoksun 

2002 ÜRÜN YILI BÖLGE 
EKİCİ 
(Adet)  

MİKTAR
(Ton) 

2007 ÜRÜN YILI 

EKİCİ (Adet) MİKTAR(Ton) 

TEKEL 

EGE 105.078 23.312 612 81 

KARADENİZ 58.017 11.310 12.995 2.369 

MARMARA 5.937 1.059 1.224 443 

DOĞU  23.182 4.455 19.684 3.671 

GÜNEYDOĞU  102.607 17.948 79.484 14.609 

TEKELTOPLAM 294.821 58.084 113.999 21.173 

ÖZEL 

EGE 88.613 80.879 49.926 38.476 

KARADENİZ 16.606 12.925 12.691 10.791 

MARMARA 5.842 7.633 1.763 3.591 

DOĞU  0 0 957 316 

GÜNEYDOĞU  0 0 433 237 

ÖZEL TOPLAM 111.061 101.437 65.770 53.411 

GENEL TOP.   405.882 159.521 179.769 74.584 
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bırakmamak için her ne kadar tütün mamulü üretim sahasından çekilmiş olsa da en azından müdahil 
kurum olarak TEKEL’in varlığına mutlak bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde ürün fiyatı olarak büyük 
şirketlerin dayatması altındaki ekicilerin tütüncülüğü daha fazla sürdürmeleri olasılığı bulunmamaktadır. 
  
            ÖZELLEŞTİRMENİN YABANCILAŞMA ETKİSİ 
  
            Dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Bey’in “hesapları görüldü ve muamele bitti” diye 
ifadelendirdiği(Fatma Doğruel-Suat Doğruel.2000:s.132) Reji’nin devreden çıkarılması operasyonu 25 Şubat 1925 
tarihinde tamamlanırken, 1 Mart 1925 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 558 sayılı “Tütün İdarei Muvakkatesi 
ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun”la devlet tekeli altına alınan tütün işleme sanayii, yabancı sigara 
ithalatının serbest bırakıldığı 1984 yılına kadar çeşitli dönemlerde unvanı değiştirilen kamu tekelinin kontrolü 
altında yürütülmüştür.  
  
            2008 yılına gelindiğinde ise yine Mustafa Abdülhalik Bey’in deyimiyle, bu kez yabancı şirketler TEKEL’in 
“hesabını görüp, muamelesini bitirmiş”lerdir. 
  
            Bu gün Türkiye’de altı tane yabancı sigara üreticisi firma faaliyet göstermektedir. Philip Morris, BAT, 
İmperial Tobacco, European Tobacco, JTI ve KT&G Tobacco. Tütün mamulü sektöründe yabancılaştırma harekatı 
2008’in ortalarında TEKEL’in sigara biriminin özelleştirilmesi ile tamamlanmış ve en karlı faaliyet alanlarından biri 
daha tümüyle yabancı denetimine devredilmiştir. 
  
            Unutulmaması gerekir ki, “yabancı ya da kamu farketmez hepsinden aynı vergiyi alıyoruz” tezi, eksik ve 
yetersizdir. Çünkü, sektör en karlı alanlardan biridir ve piyasada tek aktör iken sektörden elde edilen karın 
tamamı, rekabete açıldıktan sonra ise pazar payıyla elde ettiği karın tamamı yurt içinde yine bu ülkeye kaynak 
olarak geri dönerken, bu gün yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir piyasada yabancı şirketlerin elde ettiği kar kendi 
ülkelerine transfer olmaktadır. Çalıştırdıkları yabancı personele ödenen ücret, royality gibi haklar adı altında yurt 
dışına transfer edilen kaynak yine bu ülkenin kaybıdır. Istanbul Sanayi Odası’nın 500 Büyük Firma verilerinde
(2007 yılı), piyasanın yüzde 42’sini kontrol eden Philip Morris firması’nın vergi öncesi karının, 531,6 milyon YTL, 
yüzde 12’sini kontrol eden JTI firmasının 50,5 milyon YTL. olduğu düşünülürse, ülkece ne kaybettiğimizin değeri 
daha iyi anlaşılacaktır. 
  
            Bütün bunların yanısıra, artık piyasayı üretici firması aracılığı ile kontrol imkanını da elinden kaçıran 
devlet, bundan böyle vergi uygulamalarındaki inisiyatifi de yabancı şirketlerin insafına bırakmıştır. Bundan böyle 
hükümetler, her vergi artışı girişiminde yatırımların başka ülkelere kaydırılması tehditi ile karşılacaklarından 
şüphe duymamalıdır. 
  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
  

TEKEL’in alkollü içkiler ve tütün sanayii sektörlerinin özelleştirilmesi ile sonuçlanan süreci doğru ve 
isabetli bir şekilde değerlendirebilmek için, sektör tarihinde çok önemli bir yer tutan ve Reji İdaresi’nin 
kuruluşuna kaynaklık eden ünlü Muharrem Kararnamesi’ne (20 Aralık 1881) kadar uzanmak gerekecektir.  
  

“Reji İdaresi’nin oluşumu, Osmanlı Devleti’nin dış borç sorunu ve yönetimi ile çok yakından bağlantılıdır. 
Savaşlar ve bu savaşların yarattığı finansman ihtiyacı, Düyun-u Umumiye’nin kurulduğu tarih olan 1881 
öncesinden başlayarak, tütün, tuz, vb. gibi gelirlerin karşılık gösterilmesi ile sağlanmıştır.” (Fatma Doğruel-A.Suat 
Doğruel.2000: s.61) 93 Harbi sonrasında dış borçları ödemekte zorlanan ve finansman ihtiyacı giderek artan 
Osmanlı devleti, borç veren ülkelerin baskılarına daha fazla dayanamamış ve önce bazı vilayetlerin damga resmi, 
müskirattan (içki) bir tür ruhsatiye resmini (müskirattan alınan gümrük resmi hariç) Istanbul ve civarındaki balık 
resminin, Istanbul civarı ile Bursa ve Samsun ipek öşrünün(yine gümrük resimleri hariç olmak üzere) mültemizliği 
(toplanması) tütün ve tuz inhisarının idaresini kapsayacak “Rüsumu Sitte” idaresinin kurulmasına(a.g.k) onay 
vermek zorunda kalmış, ancak gelirlerin iyi idare edilemediği gerekçesiyle, yeni bir borç müzakere süreci 
başlatılmış ve Düyun-u Umumiye’nin kurulması ile Rüsum-u Sitte idaresi de bu kuruluşa devredilmiştir.  
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            Düyun-u Umumiye İdaresi, Maliye Bakanlığından bağımsız, yedi kişilik bir konsey tarafından 
oluşturulmuş ve üyeleri, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı delegeleri ile İngiltere, 
Hollanda ve Belçika alacakları temsilcisi ve Galata Bankerleri temsilcilerinden oluşmaktadır. Konseyin 
sorumluluğu, vergileri toplayıp, dış borçların ve faizlerinin ödenmesini sağlamaktır. Düyun-u Umumiye’nin 
kuruluşundan sonra, Muharrem Kararnamesi’nin 9. maddesine dayanılarak (ki Osmanlı Hükümeti böyle bir şirket
kurulmasına karşı çıkmama konusuna angaje olmuştu)(Doğruel, 2000.) 10 Ocak 1883 tarihinde Reji İdaresi 
kurulmuştur.  
  
            Reji idaresinin elde ettiği yetki ve imtiyazları başlıklar halinde sıralamak gerekirse, kaçakçılığı engellemek 
için memur atayabilme yetkisi(hükümet destek vermek zorundaydı), piyasaya tahvil çıkarabilme yetkisi, tütün 
üretmek ve saklamak için yaptığı binaların arazi vergisinden, gelirlerinin temettü vergisinden, patent hakkı 
vergisinden muaf olacak, ayrıca hisselerle ilgili işlemlerinden pul parası alınmayacak, 30 senelik bir imtiyaz süresi 
ile Doğu Rumeli hariç, bandrol sisteminin geçerli olduğu yerlerde tüketime yönelik tütünü üretip, alıp satabilme, 
sigara, puro, ağız tütünü, enfiye üretimi, kıyılmış tütün imalatı, (Lübnan ve Girit hariç) devlete ödenmekte olan 
vergileri toplama, tütün mamulü üretme tekeli,perakende satış tekeli.  
  

“Şirket kendisine tanınan bu yetki ve imtiyazlar sonucu, Düyun-ı Umumiye’ye yılda 750.000 lira aidat 
ödeyecekti. Eğer kararnamede sözü edilen borç tamamıyla ödenmişse, bu aidat daha sonra Osmanlı 
Hükümeti’ne aktarılacaktı. ... Şirket, gelirleri yeterli olmasa bile bu aidatı ödemek zorundaydı. Şirketin net karı, 
şirket, hükümet ve Düyun-ı Umumiye arasında elde edilen gelir aralığına göre belirlenmiş farklı oranlarda 
dağıtılacaktı.” (Hükümetin hissesi, gelir dilimine göre yüzde 30 ile 75 arasında değişmektedir) (Doğruel 2000 
s.66. gelir dağılım tablosu ilgili kaynakta yer almaktadır  
  

Osmanlı Devleti’nin son yıllarına damgasını vurmuş bir kuruluş olarak öne çıkan Reji idaresinin, özellikle 
Cumhuriyetin kurucuları ve halk tarafından bir an önce kurtulunması gereken kuruluş muamelesi görmesinin en 
büyük etkenlerinden biri de, kuşkusuz kolcu-kaçakçı çatışmalarında 20 binden fazla insanın ölümüne neden 
olması (sayı net olarak bilinmemektedir) ve yabancı tahakkümü olarak algılanmasıdır. 
  

Parvus, Reji dönemini “ vaktiyle Türkiye’de tütün fabrikaları ve pek çok tütün tacirleri bulunmakta” tütün 
imal ve ticaretinden az çok para kazanmakta idiler. Şimdi bunların hepsi kalkmış ve “ memleketten Avrupa’ya 
senevi 200 bin lira temettü aşıran yalnız bir reji şirketi vardır. Tütün inhisarı, Türkiye’de tütün sanayiini 
mahvetmiştir” şeklinde değerlendirmektedir. (Doğan Avcıoğlu.1973: C.I s.133) 
  

Yine Parvus, eski bandrol usulünün devam etmesi halinde devletin 500 bin lira daha fazla gelir 
sağlayacağını hesaplamaktadır.(Avcıoğlu.1973) Reji döneminde tütün alım fiyatlarıyla ilgili olarak kaynaklarda ise 
şu bilgilere rastlanmaktadır. “1891 yılında Biga ilinde Reji tarafından ekicilere önerilen fiyat kilogram başına 
ortalama 3 kuruştur; oysa Reji kurulmadan önce, 1884 yılında, tütün bunun tam dört katı fiyatına gitmekteydi. 
Bu durum, aynı eyalette 1889 yılında 87 bin kg. olan üretim oylumunun 1891 yılında 54 bin kilograma 
düşmesine yetecektir.” (Stefanos Yerasimos.1980: s.493) 
  

Doğan Avcıoğlu(1973) ise, kaynak gösterilen kitabında, 1885-1886 yılında, tütün alış fiyatının 7.6 kuruş, 
satış fiyatının 26,1 kuruş olduğunu belirtmekte, 1912-1913 yılında ise alış fiyatının 10.3 kuruşa satış fiyatının ise 
35,03 kuruşa yükseldiğini belirterek, yirmi yılda alış fiyatının 2,7 kuruş satış fiyatının ise 9 kuruş arttığına dikkat 
çekmektedir.  
  

Avcıoğlu’nun“Devletin gelirlerine ortak çıkan ve borç veren değil, borçları sağlam kazığa bağlayan bir 
idare” diye tanımladığı Düyun-ı Umumiye, o dönemde, genişleyen serbest ticaret emperyalizminin girişimlerine 
ortak olduğunun herkesce kabul edildiği, kapitalizmin ileri karakolu olarak hareket ettiği, (Donald C. Blaisdell. 
1978: s.9-12) bir kurum olarak, Osmanlı devletini dünya kapitalizmi ile eklemleştirirken, Osmanlı Bankası ve Reji 
şirketi ile birlikte Avrupa emperyalizminin simgelerinden biri olmuştur.(Yahya S. Tezel. Cumhuriyet Döneminin 
İktisadi Tarihi.1982 s.80) 
  

Bu noktaya kadar ortaya konulan tespitler, Reji’nin ülkeye girişinin, kapitalizmin sistemik genişleme ve 

Sayfa 782 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



birikim süreci ile örtüşen bir tarihsel dönemde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 
  

Bilinen tarihsel gelişmeler ile ülkeden “adeta” kovulan Reji’nin toplumsal hafızada yer eden son derece 
olumsuz ve kötü anılarına rağmen, yüksek alkollü içkiler ve tütün sektöründe devlet tekeli olarak faaliyet 
gösteren TEKEL’in bu niteliğinin, 80’li yılların başından itibaren, önce piyasa ekonomisine geçiş ve sonrasında da 
özelleştirme tartışmaları ile tasfiyesi, aslında yine dünya ekonomik sistemindeki gelişmelerle paralel olarak 
ortaya çıkmıştır. 
  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri:Kuramsal, Nicel Bir Çözümleme ve Reform Sorunları başlıklı incemelede
(Türkiye’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kit”ler. 1993 Korkut Boratav, Aykut Ekzen, Yakup Kepenek, Sinan 
Sönmez, Oktar Türel s.177), kapitalist ekonomilerde KİT’lerin karşılaştığı şoklar; “1970’lerin ilk yarısında 
ekonomik kriz, KİT’leri özel işletmelerde olduğu gibi yalnızca daralan konjonktür nedeniyle olumsuz yönde 
etkilemekle kalmadı; Ekonominin regülasyonu ve canlandırılması doğrultusunda KİT’lere siyasal otoritelerin 
yüklediği misyon, bu kuruluşların ciddi finansal darboğaza sürüklenmesine yol açtı...Krize bağlı olarak giderek 
güçlenen yeni liberal(veya yeni muhafazakar) akımdan kaynaklanan özelleştirme düşüncesi ve politikalarının 
yoğunluk ve belirli ölçüde yaygınlık kazanması KİT’lerin meşruiyet ve/veya kimlik krizi içine çekilmesine yol 
açtı...”serbest piyasa ekonomisi” söyleminin giderek yaygın ve yoğun bir propaganda konusuna dönüştürülmesi, 
kamu mülkiyeti, kamu girişimciliği ve işletmeciliğinin mahkum edilmesine, özelleştirmenin de fetişe 
dönüştürülmesine önemli katkısı oldu” şeklinde ifadelendirilmektedir. 
  

Kuşkusuz bu tespitler yalın bir gerçeği ifade etmektedir. 70’lerde ortaya çıkan ekonomik krizin özellikle 
az gelişmiş ülkeleri tıpkı Osmanlı’nın son dönemlerinde olduğu gibi ağır bir dış borç sarmalı içine sürüklemiş 
olması ve IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların darboğazdan çıkış için az gelişmiş ülkelere dayattıkları yapısal 
uyum programlarının olmazsa olmaz şartı olarak özelleştirmeleri dayatması, KİT sisteminin büyük ölçüde 
tasfiyesi ile sonuçlanmıştır.  

  
Yine bunun yanısıra, sözkonusu incelemede, istikrar ve yapısal uyum politikalarının KİT’ler üzerinde 

yarattığı olumsuz etkiler üzerine yapılan bir başka tespit daha var ki katılmamak mümkün değildir. “..Yeni bir 
kaynak dağıtımı şemasına ve regülasyon tarzına sahip olan modelde “dışa açık” ekonomik yapının oluşturulması 
doğrultusunda önerilen önlemler aslında yeni uluslar arası işbölümünün pekiştirilmesini sağlayacak niteliktedir. 
Yeni düzende azgelişmiş yapıdaki ekonomilerin üretken sektörlerden filizlenen ulusal sanayileşmeyi sağlamaları 
olanaksız kılınmaktadır.”(Boratav, Ezen, Kepenek,Sönmez,Türel, 1993) 
  

Türkiye’nin de bir askeri darbeye malolarak eklemlendirildiği bu yeni ekonomik düzen içerisinde, yüksek 
kar getirisi olan bir faaliyet sahasını elinde tutan kuruluş olarak TEKEL, özelleştirme furyasının ve özellikle 70’li 
yılların sonlarından itibaren ulusötesileşme çalışmalarını yoğunlaştıran tütün tekellerinin etkili lobi faaliyetlerinin 
çekim alanı içine girerek, boy hedefi olmuştur.  

  
  
2004 Şubatında alkollü içkiler, 2008 Haziranında da sigara sektörünü devreden TEKEL ‘le birlikte, aslında 

Cumhuriyet tarihimizin de önemli bir sayfası kapanmış bulunmaktadır. Ne yazık ki, daha 1984 yılında yabancı 
sigara ithalatına izin verildiği anda tepki gösterenlerin öngörüleri gerçek olmuş ve tütün ülkesi Türkiye’de bu 
gün Türk tütünü yaşama savaşı verir bir noktaya sürüklenmiştir. 

  
Kamu kaynaklarının özel sermayeye transferinden başka bir anlam taşımayan özelleştirmenin alkollü içki 

ve tütün sektörüne getirdiği sonuçlarını Türkiye’nin az gelişmişlik konumundan ve bu konumunun getirdiği 
sosyoekonomik koşullardan bağımsız düşünmek olası değildir. 

  
Her iki sektörün Cumhuriyet dönemi boyunca (yakın zamana kadar) KİT sistemi içerisinde 

değerlendirilip, kamu girişimciliği olarak sürdürülmesindeki temel etken tarımsal ürünlerin işlenip sınai ürün 
haline getirilmesi ve pazarlanması yoluyla, hem üretici kesimin ayağına gidip ürünlerine değer kazandırmak, 
hem de sınaileşme, istihdam ve gelir bölüşümü politikalarının aracı olarak kalkınmaya hizmet etmektir. 
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Özellikle TEKEL, bu anlamda, Ziraat Bankası’ndan sonra ülkede teşkilat olarak en fazla yayılmış ve sınai 
işletmeleri ile daha çok az gelişmiş ya da gelişmemiş yörelere giderek, sosyoekonomik gelişmelerine büyük bir 
katkı sağlamış bir kuruluştur. 

  
TEKEL’in tasfiyesi, tüm bu yörelerdeki ekonomik ve sosyal refah sorunlarının değil çözümü, daha da 

ağırlaştığı bir dönemde gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. TEKEL işyerleri ve işletmelerinin kapanması ile bu 
bölgelerde yaşanacak sosyoekonomik sorunların fayda/maliyet analizlerinin yapılmadığı son derece açıktır. 
Eminiz ki, her iki biriminin özelleştirilmesinden elde edilen toplam 2,012 milyar dolarlık gelir, kaybolan, ezilen, 
göç yollarında heba olan hayatların ve ekonomik canlılığı sona eren yerlerin yarattığı maliyeti karşılamaktan çok 
çok uzaktır. 

  
Daha da acı olan ise bir bağımsızlık savaşı sonrasında adeta sömürünün simgesi olarak algılanmış Reji’yi 

coşkuyla tasfiye eden bir ülkenin, tüm bunları hafızasından silerek yine aynı coşkuyla sektörünü yabancı 
denetimine terketmiş olmasıdır. Kuşkusuz, en doğru yargıyı tarih ve gelecek kuşaklar verecektir. 
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Doğruel Fatma, Doğruel Suat(2000), “Osmanlı’dan Günümüze Tekel” TEKEL yayını Istanbul. 
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TEKEL Alkollü İçkiler Yönetim Sunumu (2003) 
TEKEL Alkollü İçkiler Sanayii Müessesesi Faaliyet Raporu(2002) 
  
TEKEL Aylık Faaliyet Raporu (2003-Eylül, Aralık –2002)) 
  
Yüksek Denetleme Kurulu Tütün,Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü raporu (2001) 
  
Yüksek Denetleme Kurulu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme Fonu Raporu (2003) 
  
 
Etiketler:  ALKOLLÜ İÇKİLER ŞİRKETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ , ÖZELLEŞTİRME , ÖZELLEŞTİRMENİN İSTİHDAM 
AÇISINDAN ETKİSİ , ÖZELLEŞTİRMENİN TÜTÜN TARIMINA ETKİLERİ , SİGARA FABRİKALARININ 
ÖZELLEŞTİRİLMESİ , TEKEL , TEKEL’DE İSTİHDAM 
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SALİM USLU- HAK-İŞ, YALANLAR-GERÇEKLER VARAN-5 / Haber Tarihi : 12.05.2009 
15:52:20  

 

 

HAK-İŞ’İN AKIL ALMAZ, HUKUKA KARŞI DOLAN MANEVRALARI 

 23.07.2003 tarihinde Tarım Orman-iş Sendikası’nı kuran Hak-iş, bu yıldan itibaren Orman İşletmeleri’nde çalışan 
işçileri sendikaları olan Türkiye Orman-iş’ten ayırarak kendi bünyelerine katmak için yoğun bir baskıya başlamış 
ve her biri kamu işletmesi niteliğinde olan bu işyerlerinde iktidar partisinin atadığı bir kısım yöneticilerin de 
aracılığı ile kısmen başarılı olmuştur. 

 O yıllardan itibaren Türkiye Orman-iş Sendikası büyük bir hukuk savaşına girmiş ve Tarım Orman-iş’in kurucu 
üyelerinin Sendikalar Kanunu’nda aranan vasıfları taşımadığı ve bu nedenle kapatılması gerektiği yolunda 
Ankara Valiliğine müracaat etmiş ve bunun üzerine Ankara Valiliği Tarım Orman–İş hakkında 06.01.2006 
tarihinde kapatma davası açmıştır. 

 Davanın seyri itibarıyla, mahkemeye sunulan belgelerden kapatılma isteğiyle ilgili iddiaların doğruluğunun 
anlaşılması üzerine Ankara 13. Mahkemesi’nce 08.04.2008 tarihinde kapatma kararı verilmiş, bu kez Hak-iş bir 
başka manevra yaparak ve 15 Nisan 2008 tarihinde aynı işkolunda fakat işkolunda çalışmayan 14 kişi ile Öz 
Orman-iş Sendikası’nı kurmuştur. 28.05.2008 tarihinde de Olağanüstü Genel Kurul yaparak, Tarım Orman-iş 
Sendikası’nın Öz Orman-iş Sendikası’na katılmasına, aynı tarihte de Öz Orman –iş Genel Kurulu ile kendilerine 
katılmasının kabulüne ilişkin karar almışlardır. Sonra da Yargıtay’a verdikleri ek temyiz dilekçesiyle, kendilerinin 
kapattığı Tarım Orman-iş’in hükmi şahsiyetinin kalmadığı gerekçesiyle, kapatılma davasının konusunun 
kalmadığı ve dolayısıyla davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

 Tabii bilmedikleri, bilmek istemedikleri gerçek, bu ülkede hala hukukun geçerli olduğu ve iyi niyet taşımadığı su 
götürmez bu manevranın, hukuk duvarına çarpmasının kaçınılmaz olduğudur. Nitekim 13. İş Mahkemesi, 
01.04.2009 tarihinde Tarım Orman-iş Sendikası’nın kapatılmasına karar vermiştir. Konuya ilişkin yargı sürecini 
gösteren kararların hepsi Türkiye Orman-iş Sendikası’nın resmi web sitesinde tüm çıplaklığıyla yer almaktadır. 

 Aslında kelimenin tam anlamıyla hülle sendikası olan Öz Orman-iş Sendikasını da aynı akıbet beklemektedir. 
Çünkü bu sendikanın kurucuları da 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda aranan vasıfları taşımamaktadır. Bir 
işkolunda sendika kurmak için o işkolunda fiilen çalışır olma şartı bulunduğu halde, orman işleriyle hiç ilgisi 
olmayan inşaat işçisi  ve emekli ondört kişiye sendika kurdurulmuştur. Ekte sunulan bilgiler bu gerçeğin ispatı 
niteliğindedir. 

 Hak-iş, aynı işkolunda bir başka hülle sendikası Birlik Orman-iş’i de yedeğinde tutmaktadır. Hak-iş üyesi 
olmayan sendikaların faaliyetlerini engellemek amacıyla yeri geldiğinde bu sendika devreye girmekte (eski 
TEKEL, yeni TTA. A.Ş.’de olduğu gibi), muhtemel bir kapatma kararına karşı da hazır kuvvet olarak 
bekletilmektedir. 
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 Öz Orman-iş’in kurucularının 6’sının emekli, 6’sının Yağmur Peyzaj İnş. Proje Ltd. Şti’nde, 2’sinin de ANFA 
Ankara Altınpark İşl. Ltd. Şti’nde kayıtlı olmaları, Yağmur Peyzaj şirketinin tüm referanslarının Ankara’daki 
belediyeler ile kamu işyerleri olması, keza Altınpark işletmelerinin yapısı da, Hak-iş iktidar partisi ortaklığının en 
çarpıcı kanıtlarıdır. 

Son olarak, orman işyerlerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi için Bakanlık tarafından (Hak-iş’e bağlı) Öz 
Orman-iş Sendikası lehine 20.03.2009 tarihinde çoğunluk tespiti yapılmış ve ilginç bir şekilde, yine Hak-iş üyesi 
olan Öz Tarım İş Sendikası ile Birlik Orman-iş Sendikası tarafından(yani hem kendi konfederasyonları üyesi bir 
sendikaya hem de lehlerine karar verildiği halde) itiraz edilmiştir. 

             Hukuka karşı ne tür bir cinlik peşinde koştuklarını da zaman gösterecektir. 

  

ÖZ ORMAN-İŞ’İN KURULUŞU YASAL DEĞİLDİR 

15.04.2008 tarihinde 01 işkolunda kurulan ÖZ ORMAN-İŞ Sendikasının kurucuları isim isim incelendiğinde, 01 
işkollarında çalışmadıkları , gerek Sosyal Güvenlik Kurumu gerekse de Bölge Çalışma Müdürlüğü Ankara Grup 
Başkanlığının kayıtlarında inşaat işkolunda çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Ekte sunulan ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgisayar ortamında belgeli olan hizmet dökümanlarından da 
görüleceği gibi , bir kısım kurucunun emekli olduğu ve çalışmasının bulunmadığı net bir şekilde belirlenmiştir. 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 2008 Nisan ayında Kurucuların isimleri ve çalıştıkları veya  çalışmadıkları 
bilgileri şöyledir: 

 
Ayhan GARİP 

İşyeri Ünvanı: ANFA ANKARA Altınpark işlt. Ltd.şti. 
Sicil No:  4 4120 01 01 1135068 006 02-42 
Meslek Kodu: 4003 
Yapılan İş:  İnşaat 

 
Raci ERDOĞDU 

İşyeri Ünvanı: YAĞMUR PEYZAJ İNŞ. PROJE  Tic. Ltd.şti. 
Sicil No:  2 4323 02 02 1084064 006 70-60 
Meslek Kodu: 4323 
Yapılan İş:  İnşaat 

 
Kerim DEMİREL 

İşyeri Ünvanı: YAĞMUR PEYZAJ İNŞ. PROJE  Tic. Ltd.şti. 
Sicil No:  2 4323 02 02 1084064 006 70-60 
Meslek Kodu: 4323 
Yapılan İş:  İnşaat 
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Fikret ZOR 

İşyeri Ünvanı: ANFA ANKARA Altınpark işlt. Ltd.şti. 
Sicil No:  4 4120 01 01 1135068 006 02-42 
Meslek Kodu: 4003 
Yapılan İş:  İnşaat 

 
İskender ARSLAN 

İşyeri Ünvanı: YAĞMUR PEYZAJ İNŞ. PROJE  Tic. Ltd.şti. 
Sicil No:  2 4323 02 02 1084064 006 70-60 
Meslek Kodu: 4323 
Yapılan İş:  İnşaat 

 
Kemal ÖZGÜL 

İşyeri Ünvanı: YAĞMUR PEYZAJ İNŞ. PROJE  Tic. Ltd.şti. 
Sicil No:  2 4323 02 02 1084064 006 70-60 
Meslek Kodu: 4323 
Yapılan İş:  İnşaat 

 
Fehmi COŞKUNARSLAN 

İşyeri Ünvanı: YAĞMUR PEYZAJ İNŞ. PROJE  Tic. Ltd.şti. 
Sicil No:  2 4323 02 02 1084064 006 70-60 
Meslek Kodu: 4323 
Yapılan İş:  İnşaat 

 
Rahmi ŞEKER 

İşyeri Ünvanı: YAĞMUR PEYZAJ İNŞ. PROJE  Tic. Ltd.şti. 
Sicil No:  2 4323 02 02 1084064 006 70-60 
Meslek Kodu: 4323 
Yapılan İş:  İnşaat 

 
Erol KATİPOĞLU 
Nisan 2008 itibariyle çalışması yoktur. 

Gül COŞKUN 
Nisan 2008 itibariyle çalışması yoktur. 

Abdullah YAĞ 
Emekli. Nisan 2008 itibariyle çalışması yoktur. 

Mehmet TAŞTAL 
Emekli. Nisan 2008 itibariyle çalışması yoktur. 
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BASIN HAKLARI İHLALLERİ İZLEME RAPORU- OCAK-NİSAN 2009 DÖNEMİ / Haber 
Tarihi : 13.05.2009 14:01:47  

 

Aslan DOĞAN 
Emekli. Nisan 2008 itibariyle çalışması yoktur. 

Abdullah BAYBÖRÜ 
Emekli. Nisan 2008 itibariyle çalışması yoktur. 
 
  

 
Etiketler:  ANFA , GERÇEKLER , HAK-İŞ , İŞ , ORMAN , SALİM USLU , TÜRKİYE , VARAN-5 , YALANLAR 

           Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ile ortaklaşa olarak yürüttüğü, 
“TÜRKİYE’DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: DEĞİŞİM İÇİN GAZETECİLER SENDİKASI’NIN GÜÇLENDİRİLMESİ” başlıklı 20 
aylık program çerçevesinde, “basın hakları ihlalleri”, “gazetecilerin çalışma yaşamından kaynaklanan hak ihlalleri”
ve “medyanın kişilik hakkı ihlalleri” başlıkları altında 4’er aylık dönemler itibarıyla izlemeler yapılmakta ve
raporlar hazırlanmaktadır. 

 Programın başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2009’dan 30 Nisan 2009’a kadar olan ilk 4 aylık dönemi kapsayan
belirlemelere göre, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası’nın basın ve ifade özgürlüğüne getirdiği 
kısıtlamalar; soruşturma, gözaltı ve yargılamanın her aşamasında kendisini giderek daha güçlü bir biçimde
hissettirmektedir. 

  
Çeşitli yayın kuruluşlarında görevli olan 29 gazeteci ve medya mensubu, haklarındaki suçlamaların

gazetecilik faaliyetleriyle ilgili olup olmadığı henüz kesinleşmemekle birlikte, cezaevinde tutuklu olarak 
bulunmaktadır. 

  
Ocak-Nisan döneminde, Türk Ceza Kanunu’nun basın ve ifade özgürlüğünü tehdit eden 27 maddesinden 

en ünlüsü olan 301. madde kapsamında, Adalet Bakanlığı’na muhtelif Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 719 dosya
gönderildi. Bakanlık bunlardan 96 şüpheli ve sanığı ilgilendiren 73 dosya için soruşturma izni verdi. 

  
Bu dönemde, “soruşturmanın gizliliğini” düzenleyen TCK’nın 285’inci maddesi uyarınca açılmış olan

davalardaki artış da özellikle Ergenekon davasıyla ilgili olarak dikkati çekmektedir. Bunun yanı sıra “kişilik
haklarını ihlal” ve “hakaret” iddiasıyla da gazeteciler hakkında açılmış birçok dava bulunmaktadır. 
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Ocak-Nisan 2009 aylarına kapsayan 4 aylık dönemde, 6 dergi ve gazete hakkında Terörle Mücadele
Kanunu hükümleri uyarınca toplatma ve yayımını durdurma kararı verildi. Ayrıca Diyarbakır’da yayım yapan Gün
TV hakkında, “tek bir parti ile bu partinin belediye başkan adaylarının haberlerine yer verdiği” gerekçesiyle İlçe 
Seçim Kurulu’nca 12 günlük yayın durdurma cezası verildi. 

  
Öte yandan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Dairesi Başkanlığı’nın bu yılın Mart ayı 

verilerine göre, Türkiye’de 1631 internet sitesine erişim yasaklanmış bulunmaktadır. 
  
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca da Ocak-Nisan döneminde, 89 radyo ve televizyon kuruluşuna 129

uyarı cezası; 35 yayın kuruluşunun ilgili programlarına 39 yayın durdurma cezası; 15 yayın kuruluşuna 22 kez
çeşitli miktarlarda idari para cezası; 1 yayın kuruluşuna da 3 gün gelir getirici yayın yasağı cezası verildi. Bu 
dönemde, 31 radyo ve televizyon kuruluşu hakkında da seçim yasaklarıyla ilgili olarak ceza uygulanması 
istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na 41 bildirim yapıldı. 

  
Dört aylık inceleme döneminde, gazetecilerin hem siyasetçilerin hem de askeri otoritelerin sözlü

müdahalelerine muhatap olmaları ve aynı çevrelerce hedef gösterilmelerinin yoğunlaştığı gözlenmektedir. 
  
Başbakan Recep Tayip Erdoğan, 29 Mart yerel seçimleri öncesinde birçok kez medyayı hedef alan 

konuşmalar yaparak, “yalan yanlış haber yaptığını” iddia ettiği yayın organlarını satın almamaları için parti
teşkilatına ve halka “medyayı boykot” çağrıları yaptı. 

  
Başbakanın bu tutumu, basın özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak algılandı ve gerek basın meslek

örgütlerince gerekse medya kuruluşlarınca ve gazetecilerce eleştirildi. 
  
Gerek Başbakanlık gerekse Genelkurmay Başkanlığı, “akreditasyon” uygulamasını, “istenmeyen yayın

kuruluşları ya da gazetecilerin” bu alanda görev yapmalarının engellenmesinin bir aracı olarak kullanmayı 
sürdürmektedirler. 

  
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla ilgili olarak yayımlanan haberler dolayısıyla

Radikal gazetesinin akreditasyonunu Şubat ayında askıya aldı. 
  
Başbakanlığın, akreditasyonunu iptal ettiği gazetecilerden birisi olan Milliyet gazetesi muhabiri Abdullah

Karakuş’un açtığı davada yürütmenin durdurulmasına kararı verildi ve kendisine akreditasyon kartı iade edildi. 
Oybirliğiyle çıkan kararda, akreditasyon iptalinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Basın Kanunu’ndaki basın
özgürlüğü hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı. 

  
Bu konuda, akreditasyonu iptal edilen Evrensel Gazetesi muhabiri ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Disiplin

Kurulu Üyesi Sultan Özer adına TGS’nin açtığı davada ise akreditasyon uygulamasının tümüyle iptal edilmesi 
istendiği için dosya Danıştay’a gönderildi. Danıştay’daki inceleme sürüyor. 

  
Ocak-Nisan döneminde gazetecilerin çalışma yaşamından kaynaklanan sorunları başlığı altında, Türkiye

Gazeteciler Sendikası’nın, 1980 askeri darbesinin üzerinden 29 yıl geçtikten sonra ilk kez bir medya kuruluşunda 
fiili grev başlatması tarihi önemde bir gelişme olarak kayıtlara geçti. 

  
Küresel mali krizi bahane olarak kullanan medya işverenlerinin Ekim 2008’den bu yana işten çıkarttığı

basın emekçilerinin sayısı ise 800’ü geçti. 
  
Basın ve ifade özgürlüğü bakımından, 2009’un önemli gelişmelerinden birisi ise TRT 6’nın (Şeş) yayın

yaşamına başlaması oluşturdu. Çok sayıda kişinin Kürtçe konuştuğu için yargılandığı bir dönemde, siyasi 
iktidarın yerel seçimler öncesinde Kürtçe televizyon yayını için adım atması tartışmaları da beraberinde getirdi. 
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TRT 6’da program yapan Rojin’in, 1 Ocak’ta başladığı görevini Nisan ayının ortasında bırakması ve
gerekçe olarak “konuklarının kabul edilmemesini, yayınlarına müdahale edilmesini, programına potansiyel suç,
kendisine de potansiyel suçlu muamelesi yapılmasını” göstermesi, TRT’nin Türkçe kanallarının yanı sıra Kürtçe 
kanalının da hükümetin etkisi altında kaldığı kuşkularını doğurdu. 

  
Her şeye rağmen, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yasaklanan Kürtçenin çeyrek yüzyıldan fazla bir süre 

sonra devlet televizyonunun resmi kanalları arasına girmiş olması bile basın ve ifade özgürlüğüne yönelik olumlu 
bir adım olarak değerlendirildi. 

  
Öte yandan, TRT’ye 24 saat Kürtçe yayın yapma olanağı tanıyan yasal düzenleme, aynı izni özel televizyon

kuruluşlarına vermedi. Diyarbakır ve bölgesinde dört yılı aşkın bir süredir günde 45 dakika Kırmançi yayın yapan
Gün TV, TRT 6 gibi günde 24 saat yayın yapabilmek için Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvurdu. 
(BİANet, 12 Ocak) 

  
Bu arada, TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu’nun raporunda, İstanbul’daki işkence suçlarıyla ilgili olarak

soruşturma sayısındaki artışa rağmen, açılan davaların düşüklüğü ve ceza alan hiç kimsenin olmayışının “etkin
soruşturma yapılıp yapılmadığına dair kuşkuları akla getirdiği” vurgulandı. Bu ifadeler, yargılama usul 
hukukundaki eksikliklerin de gündeme getirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

  
İnsan hakkı ve kişilik hakkı ihlalleri arasında sayılan “telefon dinlemeleri” Ocak-Nisan 2009 döneminde de

Türkiye’nin gündeminden düşmedi. 2005 yılında Diyarbakır’da görevli iken MİT’e tüm Türkiye’de dinleme 
olanağı sağlayan kararda imzası olan bir yargıcın telefonlarının da, İzmir’de “tefecilik ve yasadışı çek-senet
tahsilatı” ile ilgili bir operasyon çerçevesinde dinlemeye takılması gazete haberlerine yansıdı. 

  
Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, 7 milyon kişinin telefonlarının dinlendiği iddialarıyla ilgili 

olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, rakamı “70 bin” olarak küçük göstermeye çalıştı ancak demokratik bir 
toplumda haberleşme özgürlüğünün devlet tarafından büyük ölçüde ihlal edildiğini resmi ağızdan ifade etmiş 
oldu. 

  
Diyarbakır’da polise taş attıkları iddiasıyla yargılanan dört çocuğun 6 ay tutuklu kalmaları ve terör örgütü 

üyesi kapsamında cezalandırılmalarının istenmesi kamuoyunda tepkilere yol açarken, Terörle Mücadele 
Kanunu’na yönelik eleştirilerin haklılığı da uygulamada yaşanan kişilik ve çocuk hakkı ihlalleriyle bir kez daha
gözler önüne serilmiş oldu. 

  
Ergenekon davası kapsamında¸ dalgalar halinde evlere düzenlenen operasyonlarla gazetecilerin,

yazarların, öğretim üyelerinin, dernek yöneticilerin, sendikacıların gözaltına alınmaları, polis ifadelerinin
gazetelere servis edilmeleri, haklarındaki iddialar üzerinden kişilerin peşinen suçlu ya da suçsuz ilan edilmeleri, 
medya yayınlarıyla kişilik hakkı ihlallerinin başlıca örnekleri arasındaki yerini aldı. 

  
RESMİ RAKAMLAR: TCK-301 
  
Ocak-Nisan 2009 döneminde, gazeteciler ve basın-yayın kuruluşları hakkında açılan soruşturma ve 

davalarla ilgili olarak yalnızca gazete taramalarıyla yetinilmedi. 
  
İzleme ve taramanın yanı sıra, 147 gazete ve televizyon kuruluşuna yazı gönderilerek, kurum ve 

mensupları hakkında Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Basın Kanunu, Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında açılmış soruşturma ve davalarla ilgili
bilgi istendi. 

  
30 Nisan 2009 tarihine kadar 8 gazete ve televizyon kuruluşundan konuyla ilgili cevap yazıları alındı. 
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Ayrıca, Adalet Bakanlığına resmi yazı yazılarak, soruşturulması Bakanlığın iznine tabi olan suçlarla ilgili 
bilgi istendi. 

  
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen cevap yazısına göre, 8 Mayıs 2008 tarihinden 1 

Nisan 2009 tarihine kadar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi gereğince muhtelif yer Cumhuriyet 
Başsavcılıklarından Bakanlığa 719 dosya gönderildi. Bunlardan 73 dosya için Bakanlık tarafından soruşturma izni
verildi. Bu dosyalarla ilgili olarak 96 şüpheli ya da sanığın bulunduğu bildirildi. 

  
Adalet Bakanlığı, kendisine gelen dosyalardan 573’ü için soruşturma izni vermezken, bu dosyaların 837 

şüpheli ve sanığı ilgilendirdiği belirtildi. 
  
Adalet Bakanlığı’na gönderilen dosyalardan 73’üyle ilgili işlemler ise sürüyor. 
  
Yine soruşturulması Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlı olan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 

Haziran 2005 tarihinden 1 Nisan 2009 tarihine kadar Bakanlığa 124 dosya geldiği, bunlardan 37’si için 
soruşturma izni verildiği, 78’i için soruşturma izni verilmediği, 9’uyla ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi. 

  
BASIN DAVALARI 
  
TGS’nin yazısı üzerine cevap gönderen kuruluşlardan gelen bilgilere göre, basına yönelik davalar şöyle: 
  
- Star gazetesi hakkında, Ergenekon davasıyla ilgili haberlerde, Türk Ceza Kanunu’nun “soruşturmanın

gizliliğini” düzenleyen 285’inci maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla 30’a yakın dava açıldı. Bu davalardan 2’sinde 
Sorumlu Müdür hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza tecil edilmedi. Ayrıca 4 davada, “hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildi. Star gazetesi Hukuk Müşavirliği’nden gönderilen yazıda, “TCK’nın
285’inci maddesinin, basın özgürlüğünü ve halkın gerçekleri öğrenip haber alma hakkını önlediği, gazeteciliğin 
evrensel standartlarda yapılmasına engel oluşturduğu” belirtilmektedir. Yazıda, şu görüşlere yer verilmektedir: 

“Demokrasilerde ‘halkın haber alma hakkı’ mutlak bir hak olup, gazeteci de halkın haber alma hakkını
sağlayandır. Anayasal bir hakka dayanarak görev yapan gazeteciyi takdiri bazı mülahazalarla her vesileyle suçlu 
sayılması demokrasinin özüne aykıdır. 

Evrensel değerlerin dünyada şekillendiği günümüzde, insan temel değer olarak görülmekte, insan hak ve
özgürlükleriyle hukukun üstünlüğü esas alınmaktadır. Türkiye demokrasi güçleri, bu evrensel değişimi görüp
kabullenmek ve bu bağlamda siyaset üreterek demokrasiyi işletmek durumundadır. Gerçekleri açıklamak yerine,
saklamaya tasarlanan, buna mecbur kılınan medyayla hukukun, demokrasinin gelişmesi düşünülemez.” 

  
- Yeni Asya gazetesi önceki Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Çakır hakkında, gazetenin 23 Ocak 2009 

tarihli nüshasında yayımlanan “Ergenekon’da Avrasya Dalgası” başlıklı haber-yorum nedeniyle, aynı gazetenin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Döküler hakkında da gazetenin 12 Şubat 2009 tarihli nüshasında 
yayımlanan “Ergenekon bataklığı” başlıklı haber-yorum nedeniyle “gizliliğin ihlali” iddialarıyla İstanbul Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. 

  
- TVNET televizyonu Haber Müdür hakkında, Ergenekon soruşturması ile ilgili yayımlanan haberlerde 

“gizliliğin ihlali” iddiasıyla 3 adet soruşturma başlatıldı. 
  
- Bizim Kocaeli gazetesi hakkında 5187 sayılı Basın Kanunu’nun “Düzeltme ve Cevap” başlıklı 14’üncü

maddesi uyarınca açılmış iki dava, ayrıca manevi tazminat talebiyle açılmış üç dava bulunuyor. 
  
- Konya’da yayın yapan Kontv hakkında RTÜK tarafından 1 uyarı cezası verildi. Ayrıca yerel seçim 

sürecinde, Yüksek Seçim Kurulu’nun önerisi üzerine, yine RTÜK tarafından Kontv hakkında 1 uyarı ve 1 program 
durdurma cezası verildi. 
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Gazetelerin derlenmesiyle belirlenen diğer basın davalarından bazıları ise şöyle: 
  
- AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın avukatlarınca Emin Çölaşan’a ART 

Televizyonu’nda yayımlanan “Ankara Rüzgarı” isimli programda “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” ileri 
sürülerek 10 bin TL manevi tazminat davası, Cüneyt Arcayürek’in 6 Şubat 2009 tarihinde Cumhuriyet 
Gazetesi’nde yayımlanan “El Atına Binen Tez Düşer” başlıklı köşe yazısında kullandığı ifadelerle Erdoğan’a 
hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin TL manevi tazminat davası açıldı. 

  
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Büyüteç'' programına, Tuncay Güney'in konuk olarak katılmasıyla ilgili,

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile programın yapımcı ve yöneticisi hakkında soruşturma başlattı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin hakkında, “genel müdürü olduğu
kurumun tarafsızlığını ve özerk yapısını ortadan kaldırmak”, “kurumda kadrolaşma yapmak” suçlamalarıyla
sunulan suç duyurusu dilekçelerinin, iddiaların “soyut ve genel” olması nedeniyle işleme konulmamasına karar 
verdi. 

  
- Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı ve Köşe Yazarı Yasemin Çongar, “Ergenekon hakkında 

öğrenecek çok şey” başlıklı yazısından ötürü “soruşturmanın gizliliğini ihlalden” İstanbul Kadıköy 2’nci Asliye 
Ceza Mahkemesi’nden yargılanıyor. 

  
- Gazeteci Mustafa Balbay’ın “Anayasal düzeni silahla değiştirmeye teşebbüs” iddiasıyla tutuklanmasına 

neden olan günlükleri yayımlayan Tempo 24 internet sitesinin sorumluları hakkında Bakırköy Cumhuriyet 
Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. 

  
- Cumhuriyet Gazetesi haber merkezi editörü Aykut Küçükkaya’ya “Deniz Feneri” yolsuzluğunu ele aldığı

“Yüzyılın Yolsuzluk Oyunu” kitabından dolayı Kanal 7 Televizyonu yöneticilerinin talebi üzerine Şişli Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından “yayın yoluyla hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla soruşturma
açıldı. Suçlamayla kitabın toplatılması da talep edildi. 

  
- Cumhuriyet gazetesi yazarı Deniz Som, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrinnüsa Gül’e “basın

yoluyla hakaret” ettiği iddiasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 
  
- Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Cüneyt Arcayürek, Fethullah Gülen’e hakaret ettiği iddiasıyla

yargılandığı davada TCK’nın 125/1 ve 2’nci maddeleri uyarınca 700 TL adli para cezasına çarptırıldı. 
  
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Yürütme

Komitesi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Yönetim Kurulu üyesi Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul 
Özkök’ün de aralarında bulunduğu şirketin üst düzey yöneticilerine “Defter ve kayıtlarda muhasebe hileleri 
yapmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak” suçlamasıyla
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 

  
- PKK’nın bir halk hareketi olduğunu ifade eden bir köşe yazısı nedeniyle, Günlük gazetesi köşe yazarı 

Veysi Sarısözen’e ve gazetenin sahibi Ziya Çiçekçi’ye “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla İstanbul 12. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı. 

  
- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuncay Güney’le 2001 yılında yapılan mülakatın orijinal CD’lerine

yayın yasağı koydu. 
  
- Karargâh Evleri soruşturmasını yürüten Askeri Savcı Hava Hakim Yüzbaşı Mehmet Çelik, “gizli mal 

beyanını yayımlayarak kişilik haklarına saldırıda bulundukları” iddiasıyla Taraf gazetesine 250 bin TL’lik manevi
tazminat davası açtı. 
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- Malatya Yenigün gazetesinin Sahibi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Malatya Şube Başkanı Bülent
Kutlutürk ile Yazıişleri Müdürü ve ÇGD yöneticisi olan Fadime Akıncı’ya bir haberde “soruşturmanın gizliliğini 
ihlal” gerekçesiyle 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı 5 yıl süreyle denetime tabi tutarak
erteledi. 

  
- Alternatif Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cevat Düşün’e, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Van Milletvekili 

Fatma Kurtulan’ın “Öcalan siyasi önderdir” başlıklı konuşmasını, gazetede manşetten yayımladığı gerekçesiyle 
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

  
- İstanbul Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Evrensel Gazetesi’nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şahin 

Bayar hakkında, “devletin askerî kuvvetlerini alenen tahkir ettiği” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301.
maddesi uyarınca açılan davada Bayar’ın avukatı Devrim Avcı, TCK’nin 301. maddesinde yapılan değişiklikten
sonra yargılamanın devam etmesi için Adalet Bakanı’nın izin vermesi gerektiğini belirtti. Talebi değerlendiren 
Hâkim Hakkı Yalçınkaya, “izin şartı”nın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle TCK’nin 301. maddesinin iptali için 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı. 

  
CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER 
  
Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere göre, halen cezaevlerinde 29 medya mensubu bulunuyor: 
Ergenekon davasından yargılanan Adnan Akfırat, Serhat Bolluk, Hikmet Çiçek, Tuncay Özkan ve Mustafa

Balbay, Toplumsal Haber adlı haber sitesinin sahibi yazar Neriman Aydın; MLKP davasından yargılanan radyocu
Füsun Erdoğan, İbrahim Çiçek ve Sedat Şenoğlu; PKK ile bağlantılı olmaktan yargılanan Dicle Haber Ajansı 
(DİHA) çalışanlarından Ali Buluş, Mehmet Karaaslan, Faysal Tunç, Behdin Tunç ve Abdurrahman Gök; Atılım
gazetesi yazarı 

Hasan Coşar ve gazete çalışanı Sonnur Sağlamer; Özgür Halk Dergisi çalışanı Erhan Bayrak; “Devrimci 
Karargah” örgütü üyesi olmakla suçlanan Vatan gazetesinin internet sitesi gazetevatan.com’un Yayın Müdürü 
Aylin Duruoğlu; ayrıca Barış Açıkel, Bayram Namaz, Erdal Güler, Erol Zavar, Hatice Duman, Mahmut Tutal, 
Mehmet Ali Varış, Mehmet Bakır, Murat Coşkun, Mustafa Gök, Ziya Ulusoy. 

Gazeteci İlhan Selçuk, Vedat Yenerer ve Güler Kömürcü tutuksuz olarak yargılanmaları devam ediyor. 
Vedat Yenerer, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 25 Ocak’ta tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi. 

Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteci Ünal İnanç da gözaltına alındı. İnanç, İstanbul Adliyesi 
nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sorguları tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. 

  
TOPLATMA VE YAYIN DURDURMA 
  
- İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm İçin Yürüyüş 

Dergisi’nin 5 Nisan 2009 tarihli 178. sayısının Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca
toplatılmasına ve derginin yayımının bir ay süreyle durdurulmasına karar verdi. 

  
- İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık yayımlanan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım Gazetesi’nin 

4 Nisan 2009 tarihli 14. sayısının TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca toplatılmasına ve gazetenin yayımının 1 ay 
süreyle durdurulmasına; gazetenin internet sitesi olan http://www.atilim.org’un da yayımının bir ay süreyle 
engellenmesine karar verildi. 

  
- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Azadiya Welat Gazetesi’ne, gazetede “yasadışı örgüt propagandası 

yağıldığı” iddiasıyla Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca bir ay kapatma cezası verdi. 
  
- 10 Nisan 2009’da yayın yaşamına başlayan ve haftalık yayımlanması planlanan Özgür Mezopotamya

Gazetesi’nin yayını 11 Nisan 2009’da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, gazetede “yasadışı örgüt
propagandası yapıldığı” iddiasıyla TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca bir ay süreyle durduruldu. 
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- Günlük Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat ile haftalık gazete Özgür Mezopotamya gazeteleri, İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, “terör örgütünün propagandasının yapılıp, suç ve suçlunun övüldüğü”
gerekçesiyle verdiği iki ayrı kararla birer ay süreyle kapatıldı. Yayın durdurma kararlarının, gazetelerle ilgili teknik 
bilgiler dışında, virgülüne hatta yazım hatalarına kadar aynı olması dikkati çekti. 

  
- Diyarbakır Yenişehir İlçe Seçim Kurulu, Gün Tv’ye “DTP ve bu partiye ait belediye başkan adaylarının

haberlerine yer verdiği” gerekçesiyle 12 günlük yayın durdurma cezası verdi. 
  
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak’ın oğlu Gökhan Durak’a ait Çukurova 

TV’nin tahsisli olmayan frekanstan yayın yaptığı gerekçesiyle RTÜK tarafından kapatılması kararlaştırıldı. 
  
- Danimarka’dan yayın yapan ve kapatılması gündeme gelenRoj TV’yi desteklemek amacıyla 12 Nisan

2009’da açılan support.roj.tv adlı internet sitesine erişim Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Nisan
2009’da engellendi. 

  
  
BASINA YÖNELİK MÜDAHALELER 
  
- TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

“yalan, yanlış haber yapan gazeteleri almama kampanyası başlatılmasını” istedi. 
  
- Genelkurmay Başkanlığı, intihar eden emekli Albay Abdülkerim Kırca hakkında yayımlanan haberlerle

ilgili olarak yaptığı açıklamada medya kuruluşlarını uyardı. Açıklamada, “yargılama sürecinde sorumlu ve duyarlı 
olması gereken kesimlerin özen ve hassasiyet göstermesi gerekirken, kişi ve kuruluşların adeta yargısız infaz
edilerek suçlu ilan edilmesi, temel insan haklarına aykırı olduğu gibi hiçbir hukuki ve ahlaki kuralla da
bağdaşmamaktadır. Artık, yetkili ve sorumlu makamlar ile sağduyulu medyanın üzerlerine düşen görevleri yerine
getirmek üzere söylem yerine gerekli tedbirleri alma zamanıdır" denildi. 

  
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 29 Nisan’da düzenlediği “İletişim Toplantısı”nda da

“medyanın, soruşturmaların gizliliği ilkelerine dikkat etmesini” ve kendisini “sorgulamasını” istedi. 
  
- Maliyenin, Doğan TV Holding’in yüzde 25’inin Alman Axel Springer’e satış işlemi dolayısıyla Doğan Yayın

Holding’e 826,3 milyon TL’lik vergi cezası kesme kararı da siyasi olarak nitelendirdi. Cezanın ardından, Doğan 
Yayın Holding’e kesilen ve faiziyle birlikte 914 milyon TL’yi bulan vergi cezasında, Maliye Bakanlığı tarafından
Hürriyet’in yüzde 66,56’sına, Doğan Gazetecilik AŞ’nin yüzde 70,76’sına, Doğan Burda’nın yüzde 44,89’una
ihtiyati tedbir konuldu. 

  
- Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın, bir televizyon kuruluşunda yaptığı açıklamada, Maliyenin kararının

kendisine önceden bildirildiğini ve “yerel seçimler yaklaşırken siyasi kaygılar taşımadan bu kararın
uygulanmasını” istediğini söylemesi de tartışmaları artırdı. 

  
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Uğur Dündar’a da Mehmet Ali Birand’a da eğer bu

Türkiye dar gelmezse bana yazıklar olsun” diyerek sözlü tehditte bulundu. Gökçek’in medya mensuplarına 
yönelttiği tehditlere Star TV Genel Yayın Müdürü Uğur Dündar “Başıma bir şey gelirse, ailemin, çocuklarımın
başına bir şey gelirse sorumlusu Melih Gökçektir” diye yanıt verdi. Uğur Dündar, mitinglerde öfkeli kalabalıklara 
kendisi hedef gösterdiğini iddia ettiği Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. 

  
- Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Çarkıfelek programında AKP’yi eleştiren televizyon sunucusu Mehmet 

Ali Erbil’i “ahlaksızlıkla” suçladı. 
  
- Başbakan Erdoğan’ın konuşmacı olduğu İstanbul Çağlayan mitinginde, gazeteciler protesto edilerek
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gazeteler yırtıldı. 
  
- Başbakan Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, Uğur Dündar hakkında “Kimyası fena halde 

bozulmuş durumda. Sadece bununla başlamıyor. Şu anda memuriyetini gayet güzel bir şekilde yerine getiriyor. 
Bir defa dürüst olması lazım. Dürüst habercilik yapması lazım. Geç bunları, ne dürüst haberciliği, sadece
memuriyetinin gerekliliğini yapıyor” diye suçlamalarda bulundu. 

  
- Başbakan Erdoğan, “Bakanlardan istifa jesti” başlığı atan Sabah gazetesi hakkında “Böyle bir ifade yok. 6

bakan nasıl olurda gizli bir toplantıyı size deşifre eder. Bana bunu söylesinler, 6 bakanın 6’sını da dışarı koyarım. 
Olmayan bir haberi özel haber olarak gazetenin habercisi veriyor” diyerek, adeta gazeteciyi haber kaynağını 
açıklamaya zorlayan bir tutum takındı. 

  
FİİLİ ENGELLEME VE SALDIRILAR: 
  
- AKP Esenyurt İlçe teşkilatının “Sizlere kömür ve para yardımı yapacağız” sloganıyla yurttaşların kimliğini 

aldığını görüntüleyen yerel Siyasal Birim Gazetesi’nin Haber Müdürü İbrahim Küpeli, Esenyurt Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu’nun korumaları olduğu öne sürülen bir grubun saldırısına uğradı. Küpeli, saldırıyla ilgili olarak 
Kadıoğlu ve korumaları hakkında ilçe cumhuriyet savcılığına şikayette bulundu. 

  
- Bursa'da yayımlanan Bursa Gündem Gazetesi’ne akşam saatlerinde gelen 10-12 kişilik grup, gazete

sahibi Neşet Öner (50), Genel Yayın Yönetmeni Şükrü Öner (52) ile köşe yazarı Orhan Kaplan'a (55) satırla
saldırıda bulunarak yaraladı. 

  
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Burhan Yazar'ın Keçiören'deki evinin bulunduğu

sokağı asfaltlanırken görüntüleyen Kanal D muhabiri Gamze Dondurmacı ve kameraman Doğan Durak saldırıya 
uğradı. Aralarında TGS, ÇGD, FMD, TGC, Basın-Sen’in de yer aldığı "G-9 Gazeteciler Platformu", Kanal D 
muhabirlerinin dövülmesini ortak bir açıklamayla kınadı. 

  
- Başbakan Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul metrosunun Şişhane hattının açılış 

töreninde medyayı hedef gösteren sözleri üzerine, partililer medya aleyhine sloganlar attıktan sonra medya
çalışanlarına saldırdılar. 

  
- Tekirdağ eski Ülkü Ocakları Başkanı Bilal Albayrak’ın öldürülmesine ilişkin dava duruşmasını izleyen

Trakya Demokrat Gazetesi Muhabiri Ömer Faruk Tabuk, adliye önünde fotoğraf çekiminden rahatsız olan 25
kişilik bir grup tarafından bürosunda darp edildi. 

  
- ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklandıktan sonra rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan emekli

Tuğgeneral Levent Ersöz'ün bir yakını, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Filiz Kınık'a
saldırdı. TGS İstanbul Şubesi ve TGC saldırıyı kınadı. 

  
- İzmir’de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde çıkan yangını görüntüleyen basın

mensupları, özel güvenlik görevlilerince darp edildiler. TGS İzmir Şubesi saldırıyı kınadı. 
  
- Star gazetesi yazarı Murat Birsel, CNBC-e televizyonunda katıldığı canlı yayında, ekranda işadamı Hikmet 

Tanrıverdi’nin yer aldığı sırada sinirlenerek, yerinden kalkıp görev yapmakta olan kameramana tekme attı. Olayın
büyümesi üzerine durumu düzeltmeye çalışan Birsel, “Onu işten attırabilirdim ama yapmadım” deyince tepkiler 
daha da büyüdü. CNBC-e televizyonuna 10 kilo baklava göndererek gönül almak istediyse de Birsel’in 
baklavalarını kimse yemedi. 

  
- Ordu’nun Perşembe İlçesi’nde haftalık yayın yapan Kardantepe Gazetesi, önceki geçe meçhul kişi ya da 

kişilerce basıldı. Kapıyı kıran şahıslar içeride arama yaptı ve eşyaları tahrip etti. Olayı haber alan Gazete Sahibi 
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Latif Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 
  
- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Vakit gazetesi muhabirlerinden Hüseyin Kuloğlu’nun

tartaklanmasını yaptığı yazılı açıklama ile kınadı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Vakit gazetesi
muhabirlerinden Hüseyin Kuloğlu, 27 Şubat 2099 günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Seçim ve 
İletişim’ konulu paneldeki soruları nedeniyle bazı CHP’liler tarafından tartaklanmıştır. Kaba kuvvetin, özellikle de 
iletişim konusunun irdelendiği bir toplantıda uygulanmış olmasını kınıyoruz. 

  
- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İhlâs Haber Ajansı’nın (İHA) muhabiri olarak görev yapan Zafer Hacısalihoğlu

kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edildi. Hacisalihoğlu’na yumruk ve tekme atan saldırganlar,
çevrede bulunanların araya girmesi üzerine olay yerinden kaçtı. 

  
- Kanal D Muhabiri İbrahim Gündüz ile Star TV muhabiri Özden Erkuş, Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Melih Gökçek’in Atatürk Spor Salonu’ndaki konuşmasını izlerken 15-20 kişilik bir grubun saldırısına 
uğradı. İki gazeteci saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. 

  
- Şırnak’ın Beştüşşebap İlçesi’nde 29 Mart’ta DTP’nin belediye başkanlığını kazanması üzerine ilçede

gazetecilik yapan Emin Bal korucular tarafından tehdit edildi. 
  
- 1996’da Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 11 köylünün kurşunlanarak ve yakılarak öldürüldüğü katliam 

bölgesine 13 yıl sonra basın mensupları giremedi. Güçlükonak İlçe Jandarma Karakolu’na götürülen gazeteciler 
tehdit edildi. 

  
- Halfeti’de meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenlerin cenaze töreni sırasında görüntü almaya çalışan

gazeteciler DTP’liler tarafından saldırıya uğradı. ATV haber kameramanının dayak yediği olayda kameramanların
kasetlerine de el konuldu. 

  
- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün tartışıldığı Kanal 7 televizyonundaki “İskele-

Sancak” programına katılan Taraf gazetesi köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Alperen Ocakları İstanbul İl 
Başkanının saldırısına uğradı. 

  
  
  
  
BASINDA ÇALIŞMA YAŞAMI 
  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 17 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı en son işkolu

istatistiklerine göre, gazetecilik işkolundaki işçi sayısı 15 bin 762’dir. İşkolunda yetkili tek sendika olan Türkiye
Gazeteciler Sendikası’nın örgütlülük oranı yüzde 28,86, üye sayısı ise 4 bin 550’dir. 

Medya sektörü, çalışanlar açısından her türden sömürünün en yoğun olduğu meslekler listesinin 
başlarında gelmektedir. Mesleğin temel özelliği olan ve işverenler tarafından kullanılan “haberin saatinin 
olmaması” durumu, çalışanlar açısından hak gasplarının artması anlamına gelmektedir. Bu önerme, işverenin 
sömürüsünün adeta meşruiyet temelini oluştururken basın emekçileri açısından ise emeğin karşılığının asla
olmayacağının işareti sayılabilir. 

  
Medya sektöründeki sosyal hak koşulları asgari insani düzeyin bile altındadır. İş kolunda yoğun olarak

güvencesizlik görülmektedir. İşveren, basın emekçilerinin tabi olduğu 5953 sayılı kanuna göre sigorta yapmayı, 
kendisi tarafından çalışana verilen bir ödül olarak algılamaktadır. Basın yayın kuruluşlarında aylarca hatta yıllarca
süren ücretsiz çalıştırma, ardından asgari ücret üzerinden 4857 sayılı yasaya göre çalıştırma süreci, mesleğe 
başlangıçta sömürünün her iki taraf açısından da normalleşmesine neden olmakta ve çalışan karşısında işverenin 
tehdit aracı haline gelmektedir. 
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Medyanın sermaye gruplarının eline geçmesiyle birlikte üzücü boyutlarda artan sendikasızlaştırma

dalgaları gazetecilik iş kolunda yaşanan sıkıntının nedenlerinin başında gelmektedir. İşverenlerin sendika üyesi 
çalışanları işten çıkarmaları, sendika üyeliğinden istifaya zorlamaları, sendika üyesi olan çalışanları işe almamaları 
gibi sebepler, tüm sektörlerde olduğu gibi basın sektöründe de çalışanlar açısından önemli bir caydırıcı rol
oynamaktadır. 

İşkolunda yaşanan hak ihlallerinin bir bölümü aşağıda sıralanmıştır: 
  
TURKUVAZ (ATV VE SABAH)  
  
ATV ile Sabah gazete ve dergi gruplarının bağlı olduğu Turkuvaz işyerlerinde Türkiye Gazeteciler 

Sendikası, 13 Şubat tarihinde fiili grev uygulaması başlattı. İşveren, çalışanları greve katılmamaları ve sendikadan 
istifa etmeleri için tehdit etti. Bütün bu baskılara rağmen TGS’nin grev kararına katılan 10 gazeteci, grev gözcüsü 
gömleklerini giyerek işyeri önünde “Bu İşyerinde Grev Vardır” pankartı altında grev nöbeti tutmayı sürdürüyor. 

Bu grev, TGS’nin medya sektöründe 1980 yılındaki askeri darbeden bu yana uyguladığı ilk fiili grev olma
özelliğini de taşıyor. 

Toplu sözleşme görüşmelerinin işveren tarafından kesilmesi ve uyuşmazlık sonunda başlatılan grev,
sadece gazetecilerin yeniden sendikal haklarına sahip olma mücadelesinin öncülüğünü yapmıyor, aynı zamanda 
işveren baskıları karşısında gazetecilerin editoryal bağımsızlığa kavuşması ve basın özgürlüğünün toplu 
sözleşmeyle teminat altına alınması hedefini de beraberinde getiriyor. 

Greve katılan gazetecilerin ücretleri TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun mali desteği sayesinde TGS tarafından
karşılanıyor. Grevci gazeteciler her hafta 4 sayfalık GREV bülteni hazırlıyor. Bültenler, her cumartesi günü saat 
19.00’da Taksim’den Galatasaray’a kadar yapılan meşaleli ve düdüklü yürüyüşler sırasında vatandaşlara
dağıtılıyor. Ayrıca TGS, grevle birlikte tarihi BASIN gazetesini de aylık olarak yeniden yayımlamaya başladı. 

Grev, her kesimden sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin desteğini sağlamış durumda. TGS’nin 
üyesi olduğu TÜRK-İŞ’in yanı sıra DİSK ve KESK, hem konfederasyon hem de bağlı sendikalar düzeyinde gruplar
halinde grevcilere yaptıkları ziyaretlerle ve erzak yardımlarıyla tam desteklerini gösteriyorlar. Aydınlar,
gazeteciler, yazarlar, dernekler belli bir program çerçevesinde grev gözcülerini ziyaret ederek onları yalnız 
bırakmadıklarını ifade ediyorlar. 

TGS’nin ve TÜRK-İŞ’in işvereni toplu sözleşme masasına çağrı girişimleri bu zamana kadar olumlu bir
karşılık bulmadı. Tam tersine işveren, greve katılan 10 gazetecinin iş aktini yasalara aykırı olarak feshettiğini 
açıkladı. İşveren ayrıca greve katılmayan 32 gazeteciyi de işten attı. Grevdeki gazetecilerin iş akti feshinin 
geçersizliği davası Sendika tarafından takip ediliyor. 

TGS, hükümetin Sabah gazetesi ve ATV televizyonundaki grevle ilgili olarak harekete geçmemesi
durumunda, AB ile Türkiye arasında, müzakere anlaşmasının 19. faslında belirtilen sosyal haklar konusundaki
görüşmelerin engelle karşılaşacağını açıklayarak, grevi Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu (FIJ) aracılığıyla Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun gündeme taşıyacağını
bildirdi. 

  
İHLAS YAYIN HOLDİNG 
  
İhlas Yayın Holding grubuna bağlı olan İhlas Gazetecilik A.Ş. (Türkiye Gazetesi) ve TGRT televizyon 

kanalının İstanbul ve Ankara bürolarında çalışan toplam 133 kişinin iş akitleri, 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle
işveren tarafından feshedilmiştir. 

  
İhlas Yayın Holding’e bağlı TGRT televizyon kanalında işveren, ekonomik kriz koşullarını bahane

göstererek çalışanların ücretlerinde yüzde 25 oranında tenzilata gidilmesini düzenleyen yeni iş sözleşmeleri
imzalanmasını dayatmış, bu durumu kabul etmeyenlerin sözleşmelerinin ya feshedileceğini ya da 
yenilenmeyeceğini söylemiştir. Kanalda, bu tür bir uygulamayı kabul etmeyen aralarında TGS Ankara Şubesi Mali
Sekreteri Cem Kor’un da yer aldığı ücret düşürme teklifini kabul etmeyenleri öncelikle işten çıkarmış, ardından 
ücretlerinin indirilmesini kabul edenlerden bir kısmının da iş akitleri feshedilmiştir. Böylece toplam 64 kişi işten
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çıkarılmıştır. 
Ücret düşürme uygulaması, tüm çalışanlara tebliğ edilen ekonomik kriz sebebinin aslında gerçekliği 

olmadığını ve krizin basın emekçilerine dönük bir saldırının hayata geçirilmesinin meşrulaştırılmasında adeta 
“kullanıldığının” bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Holding’e bağlı Türkiye Gazetesi’nin İstanbul bürosunda 65 ve Ankara bürolarında da 69 kişi işten
atılmıştır. 

TGRT kanalında işveren, çalışanların ücret, fazla mesai, tazminat gibi alacaklarını, ilk ödemesi 2009 yılının
Haziran ayında olmak üzere taksitlendirmiş ve ödemeler için senet tanzim etmiştir. Bu durum, işten çıkarıldıkları 
için zaten mağdur olan çalışanların hak kaybını artırmış durumdadır. 

Türkiye Gazetesi’nde de işveren, içinde bulunduğumuz Ocak ayı içinde yapılacak değerlendirme
sonucunda bir takvim belirleneceğini ve ödemelerin bu şekilde yapılacağını belirtmiştir. İşveren, gasp ettiği 
hakların karşılığını adeta bilinmezliğe sokmuş ve çalışanların yaşadığı sıkıntıların artmasına neden olmuştur. 

İşten çıkarılan çalışanların bazıları, haklarını hukuki olarak arama çabası içindedir. 
İhlas Haber Ajansı, İzmir bölgesinde 3 muhabir ve 2 kameraman ile faaliyetini sürdürüyor. Ajansta bir süre

önce muhabirlerden Fatih Hayta ve Ahmet Polat işten çıkarıldı. Ajans’ta şu anda bulunan 5 çalışandan sadece 1’i 
5953 sayılı yasayla çalıştırılıyor. Diğer çalışanların ise herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamakla birlikte
ücretler de çok düşük seviyelerde tutuluyor. 

  
DOĞAN YAYIN HOLDİNG 
  
Medya sektörünün en büyük bileşeni durumunda olan Doğan Yayın Holding’de, son bir aylık süreçte işten

çıkarılanların sayısının ne kadar olduğu adeta tahmin bile edilememektedir. 
  
Son olarak, Holdig’e bağlı bulunan Doğan-Burda Dergi Grubu’nda yer alan dergilerin Ankara bürolarında

çalışan toplam 9 kişi işten çıkarılmıştır. Burada da işten çıkarmalara sebep olarak yine ekonomik kriz koşulları 
gösterilmiştir. Çalışanların izin ve kıdem tazminatlarının ödeneceği söylenmiş fakat fazla mesailerinin karşılığının
verilmeyeceği belirtilmiştir. Bazı çalışanların mahkemeye başvuracağı bilinmektedir. 

Grubun İstanbul bürosunda durum çok daha ürkütücüdür. İstanbul’da Gruba bağlı dergilerde işten 
çıkarılan basın emekçilerinin sayısının 50’yi bulduğu söylenmektedir. . 

Doğan Yayın Holding bünyesindeki televizyon, gazete, dergi ve haber portallarında işten çıkarılan 
çalışanların sayısının 100’lerle ifade edildiği bilinmektedir. 

Doğan Yayın Holding’e bağlı haber kanalı CNN Türk’te de 2009 yılının Ocak ayında işten çıkarmalar
yaşanmıştır. 

Kanalda, belirtilen ay içinde bilgimiz dahilinde işten çıkarılan toplam 10 kişi bulunmaktadır. Bunlardan 6’sı
çeşitli görevlerde bulunan kadın çalışanlardır. 

Doğan Yayın Holdin’e bağlı Doğan Haber Ajansı’nin İzmir Bölge Temsilciliğinde çalışan toplam 18 kişiden
6’sı herhangi bir sosyal güvencesi olmadan çalıştırılıyor. 

Hürriyet çalışanları, 16 Ocak cuma gününden itibaren önceden iki ana yemek seçeneği bulunan
yemekhanede tek ana yemek uygulaması ile karşı karşıya kaldı. 

  
KANAL B 
Kanal B’nin Ankara bürosunda muhabir olarak çalışan Ebru Orhan’ın iş akdi, 6 aylık sözleşmesinin

dolmasının ardından, işveren tarafından herhangi bir sebep gösterilmeksizin 15 Ocak 2009 tarihi itibariyle 
yenilenmemiştir. 

  
ÇUKUROVA GRUBU 
  
Çukurova Grubu bünyesindeki Akşam, Güneş, Tercüman gazeteleri ile Sky Türk ve Show Tv kanallarında,

geçen yılın son ayları ile içinde bulunduğumuz 2009 yılının ilk aylarında 400’e yakın çalışanın işine son verildi. 
Gruba bağlı Akşam Gazetesi’nde İzmir bürosunda da işten çıkarmalar yine 2008 yılı son aylarında başladı.

Gazetenin bölge eki kapatıldı ve Haber Müdürü Sefer Ayçe, muhabirler Işıl Öztürk, Serhan Şarman, Ahmet Uzan,
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Ceyhan Torlak ve Gökhan Bavuç işten çıkarıldı. 
Çıkarılanlara tazminatların taksitler halinde ödendiği belirtiliyor. 
Gazetede şu anda 4 kişiden oluşan bir haber ekibi bulunmakla birlikte çalışanların iş akitleri, gazetecilik iş

kolunda geçerli olan 5953 sayılı iş yasasına göre yapılmıyor. 
Gazetede ücretlerin ise yoksulluk sınırının altında hatta açlık sınırına yakın olduğu bilinmektedir. 
Akşam gazetesinde çalışanların ücretlerini almakta büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya başlamıştır. 
  
CİNER GRUBU 
  
Eylül ve ekim ayları boyunca Ciner Grubu’na bağlı Haber Türk ve Kanal 1’de parça parça işten çıkarmalar

yapıldı. Gruptan toplamda 40’tan fazla basın emekçisi işten çıkarıldı. 
  
Grubun yeni gazetesi Habertürk’te de, henüz yayın hayatına başlamadan işten çıkarmalar yaşanmaktadır. 
1 Mart günü itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Habertürk Gazetesi Ajansı’nın İzmir bölgesinde, yazı

işleri ekibinden 4 ve matbaa ekibinden 4 kişi olmak üzere toplam 8 kişi işten çıkarıldı. 
  
KOZA-İPEK GRUBU 
  
Koza İpek Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş’nin, Tuncay Özkan’dan satın aldığında bu yana eski kadrolarını

tasfiye ettiği Kanal Türk’te geçen aylarda 60’dan fazla çalışanın işine son verildi. 
  
Koza-İpek’e bağlı Bugün Gazetesinden de 10’a yakın basın emekçisi işten çıkarılmış bulunmaktadır. 
  
CINE 5 
  
CINE 5”te şubat ayında muhasebe, bilgi işle ve platodan olmak üzere toplam 12 kişi işten çıkarıldı. 
  
YENİ ŞAFAK 
  
Şubat ayı itibariyle çalışanların iki aylık maaşları ödenmedi. 
  
DÜNYA GAZETESİ 
  
Ekonomi haberlerinin ağırlıkta olduğu Dünya Gazetesi’nde 60 basın emekçisinin işine son verildi. 
Çalışanların maaşlarında yüzde 25 indirim yapıldı. İşyerinde ilk kez kısmi çalışma uygulaması başlatıldı. 
  
BURSA HABER: 
Bursa’nın en eski gazetesi Bursa Haber’in seçimden önce AKP’ye yakınlığı ile bilinen Dizdar Grup’a Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin bilgisi dahilinde 
satıldığını öne süren çalışanlar maaşlarının ödenmemesini protesto ettiler. 
 
Etiketler:  BASIN , DURDURMA , GAZETECİLER , İFADE , MÜDAHALE , YAŞAM 
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TÜTÜN FONU&acute;NU SIFIRLAMAYA TARIM BAKANI VE TAPDK KARŞI: 
ÜRETİCİMİZ MAĞDUR OLUR / Haber Tarihi : 12.05.2009 13:17:25  

 

AB'ye 2018'e kadar Tütün Fonu'nu sıfırlama taahhüdüne, Tarım Bakanlığı ile TAPDK karşı. Bu kuruluşlar, 
üreticinin mağdur olacağını savunuyor. Fakat Türkiye AB'ye bu konuda takvim bile verdi 

  

  

ANKARA - Türkiye’nin vergileme faslının açılması için AB’ye 2018’e kadar Tütün Fonu’nu sıfırlama taahhüdüne, 
Tarım Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) karşı çıkıyor.  Bu kuruluşlar, Tütün 
Fonu’nun kaldırılmasının üreticiyi mağdur edeceği görüşünü savunarak Maliye Bakanlığı’na birer mektup yazdı. 
Türkiye, vergileme faslının açılması için fonun kademeli olarak kaldırılması konusunda AB’ye takvim verdi.  
 
İthalattan alınıyor 
Takvimde, halen tütün ithalatında ton başına 3 bin dolar olan ve bütçeye yıllık 200 milyon dolarlık katkı yapan 
Tütün Fonu kesintisinin 2010’dan başlayarak, 2018’e kadar sıfırlanması taahhüt edildi.  Tarım Bakanlığı, Tütün 
Fonu’nun kaldırılmasına karşı çıkarken, sadece Ege ve Marmara Bölgesi’nde değil, gelir dağılımının bozuk 
olduğu Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da da çok sayıda üreticinin geçimini, tütün ekiminden sağladığını 
kaydetti. 

 
TAPDK ise Maliye Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, Türk tütün üreticisinin korunması için, Tütün Fonu’nun devam 
etmesi görüşünde olduklarını belirtti. Ege, Marmara, Karadeniz Bölgesi’nde de gelir dağılımının bozuk olduğu, 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da de önemli sayıda üretici kitlesinin geçimini tütünden sağladığının kaydedildiği
yazıda, Fon’un kaldırılması halinde, bu kişilerin mağdur olacağı ifade edildi. 

 
TAPDK yetkilileri de fonun üreticiler için kalkan görevi gördüğünü ve Fon kalktığı an tütün ithalatının da 
artacağını, bu durumun yerli üretimi ve üreticileri sıkıntıya sokacağını, fon kesintisinin, yurtdışından gelen 
tütünden alındığını, amacın gelir sağlanması değil, içerideki üreticiyi korumak olduğunu kaydettiler. 

 
Kademeli azaltmanın da sorunu çözmeyeceğini, fonun ancak alternatifi bulunduktan sonra kaldırılabileceğini, 
tütün üreticisini teşvik edici bir mekanizma kurulması gerektiğini ifade ettiler. 
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Bu arada, AB’de tütün üreticilerine yılda 887 milyon avro destek sağlanıyor. En fazla desteği de İtalya, 
Yunanistan ve İspanya alıyor. AB ülkelerinde uygulanan destek sisteminde üreticiye kilo başına 2.1 avro ile 4.1 
avro arasında destekte bulunuluyor. Ancak, AB’deki destekleme sisteminin de değişmesi öngörülüyor. 
 
194 bin üretici var 
TAPDK verilerine göre, Ege Bölgesi’nde 62 bin 805, Karadeniz Bölgesi’nde 24 bin 506, Marmara Bölgesi’nde bin 
201, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 20 bin 289, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 85 bin 481 olmak üzere, 
Türkiye’de toplam 194 bin 282 sözleşmeli tütün üreten üretici var. 

 
Sözleşmeli tütün üretim bildirimlerine göre, Ege’de 103 bin 31, Karadeniz’de 17 bin 203, Marmara’da  850, Doğu 
Anadolu’da 5 bin 434, Güneydoğu Anadolu’da ise 20 bin 354 olmak üzere, Türkiye’de toplam 146 bin 872 
hektarlık üretim alanı yer alıyor. (aa) 
 
Kilo başına 3 dolar alınıyor 
Tütün Eksperleri Derneği, Tütün Fonu kesintisinin 2010’dan başlayarak 2018’e kadar sıfırlanmasına tepki 
göstererek, Tütün Fonu’nun devam etmesi gerektiğini belirtti. Tütün Eksperleri Derneği, 1988 yılında, tütüncü bir 
ülke olarak bilinen Türkiye’nin Amerikan blend sigaralar üretmek için Cumhuriyet tarihinde ilk defa tütün ithal 
etmeye başladığı anımsatılarak, 1988’de 3.5 milyon dolar karşılığı toplam 610 ton ile başlayan tütün ithalatının, 
2008 yılı sonu itibarıyla 81 bin tonu bulduğu ve karşılığında ödenen bedelin ise 350 milyon doları aştığına dikkat 
çekildi. 2008’de Tütün Fonu’na kesilen miktarın kilogram başına 3 dolar üzerinden toplam 243 milyon doları 
bulduğu ifade edilen açıklamada, Tütün Fonu’nun 2010’dan itibaren aşamalı olarak dahi olsa kaldırılmak 
istenmesinin, Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ve Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının amaç ve 
hedeflerine ters düştüğüne işaret edildi. Tütün Fonu’nun kaldırılmasıyla Avrupa’nın en ucuz sigaralarının satıldığı 
Türkiye’de tütün ürünleri üretiminde önemli bir unsur olan hammadde maliyetinin kiloda 3 dolar azaltılmış 
olacağı vurgusu yapıldı. 

  

 
  

 
  

 
Etiketler:  AB , Tarım Bakanlığı , Tütün fonu , Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) 
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SALİM USLU- HAK-İŞ, YALANLAR-GERÇEKLER VARAN-4 / Haber Tarihi : 11.05.2009 
16:59:56  

 

Hak-iş AKP’nin yandaşı, AKP de Hak-iş’in hamisidir. Resim gayet nettir: 

Hak-iş üyesi sendikalar, özellikle AKP’nin etkin olduğu kamu işyerlerinde ve belediyelerde sendikalarından istifa
etmeleri için işçilere baskı yapmaktadır. Bu baskılarda AKP’nin atadığı bazı bürokratlar ya da bazı seçilmiş 
yöneticiler başrolü oynamakta, yine AKP’li bazı yerel siyasi yöneticiler bizzat işçilerin evlerine ve kendilerine
ulaşarak tehdit etmektedir. Baskılara boyun eğmeyenlerin akıbeti de bellidir. Fazla uzağa gitmeye gerek yok.
Belediyelerde, Orman işyerlerinde, Çaykur’da, Türk Hava Yollarında, Et ve Balık Kurumu’nda yaşananlar ortadadır.
  
- Hak-iş, üyesi olan sendikalar aracılığı ile (yeri geldiğinde tabela sendikaları aracılığıyla), mevcut hukuk düzeni 
çerçevesinde tamamen yasal ve usulüne uygun işleyen işkolu yapısını baltalamakta, tam da toplu iş sözleşmesi
yetki prosedürü esnasında yaptığı mesnetsiz işkolu tespit talepleri ile toplu sözleşme sistemini kilitlemektedir.  
  
İşte TTA.A.Ş.’de (eski TEKEL) yaşananlar: Kurulduğu günden beri tütün işleme işi yapan ve yasal tanımlamaya 
göre 46 yıldır gıda işkolunda yeralan şirket için, Hak-iş’in tabela sendikası, üstelik de orman işkolunda kurulu 
Birlik Orman-iş, tek bir üyesi olmadığı halde, tam da sendikamızın çoğunluğunun tespit edildiği aşamada, başka 
işkoluna girdiği iddiasıyla işkolu tespiti istiyor. Bakanlık da üç ay düşünüp, “Ticaret, Büro ve Güzel Sanatlar”
işkoluna girdiğine karar veriyor. Konu ister istemez yargıya gidiyor ve sonuçlanıncaya kadar 12 bin (eski) TEKEL 
işçisi sözleşme haklarından mahrum kalıyor. 
  
Salim Uslu da, aynısını yaptıkları THY Teknik A.Ş. için görüşü sorulduğunda, sanki çok basit ve masumane bir 
şeymiş gibi “...biz sadece işkolu tespiti istedik” demek yüzsüzlüğünü gösteriyor. Arkadan da özrü kabahatinden
büyük ekliyor “ Ne örgütlenmemiz var, ne bu toplu sözleşme sürecini tıkadık” Tabii bu arada Bakanlığın bu itirazı 
kabul ettiğini, işletmeyi parçalayarak THY Teknik A.Ş.’yi farklı bir işkoluna soktuğunu ve yargıya intikal eden
süreç nedeniyle THY çalışanlarının toplu sözleşmelerinin tıkandığını belirtmeye bile gerek yok. 
  
Ey Salim Uslu! Sormazlar mı adama? 
-Nasıl oluyor da, bu itirazların altından sizin tabela sendikalarınız ya da ilgisiz işkollarındaki sendikalarınız 
çıkıyor? 
-Nasıl oluyor da bu itirazlar hep, sözleşme yenilemek için yetki başvurusunda bulunulduğu aşamada yapılıyor? 
-Neden itirazı yapan üyeniz sendikaların, itiraz ettikleri işletmelerde üyesi yok veya yetki alma ihtimali yok? 
-Örgütlenme girişiminizin olmadığını söylediğiniz, üyeniz bulunmayan işletmeler için, durup dururken işkolu 
tespiti isteyerek sözleşmelerini kilitlemekten ne gibi bir menfaat bekliyorsunuz? 
-Nasıl oluyor da Bakanlık 46 yıldır aynı mevzuatla çalışan ve niteliği ve faaliyeti hiçbir şekilde değişmeyen 
işletmeler için, bu itirazları yerinde bulup(!), süreci yargıya taşıyor? 
  
Bu soruların cevabı çok açık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kimi bürokratları ile Hak-iş, önceden
stratejisi belirlenmiş bir operasyon yürütüyorlar. Maksat belli. Toplu iş sözleşmeleri tıkanan işyerlerinde çalışan 
işçiler arasında huzursuzluk yaratmak, güçlü sendikaları, işletmeleri parçalayıp farklı işkollarına dağıtarak
zayıflatmak ve Hak-iş’i tek hakim sendikal yapı haline getirmek. İktidar partisinden bağımsız hareket eden 
sendikal yapıyı çökerterek, toplumsal muhalefeti engellemek.  
  
Alemi kör herkesi sersem sanıyorsunuz herhalde ama, yağma yok! 

 
Etiketler:  AKP , ET BALIK , HAK-İŞ , SALİM USLU , YALAN 
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TÜRKEL ,HAKSIZLIKLARIN HESABINI SORACAĞIZ! / Haber Tarihi : 11.05.2009 
08:59:00  

 

Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Tek Gıda İş Sendikası Rize Bölge Başkanlığı binasında bir 
toplantı yaparak, işçilere haklı oldukları emek davasından asla vazgeçmeyeceklerini ve sonuna kadar takipçisi
olacağız dedi. 

 Çaykur’da zor bir dönemi atlattıklarını belirten Türkel, “ Bildiğiniz gibi zor bir dönem geçirdik. Bu zor dönem
içerisinde dik duran, ekmeğine, emeğine sahip çıkan her arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Çaykur’da
çalışan işçi kardeşlerime yapılan bütün siyasi baskılara rağmen, yeri geldik sürgün edildik, yeri geldi tehdit 
edildik ama işçi kardeşlerimiz bu baskıların hiç birine boyun eğmedi. 
  

Mezardaki İnsanları Üye Saydılar 
Tüm bu baskılara rağmen Çaykur da çalışan 9378 üyemiz vardır. Emek düşmanı olan Öz Gıda İş Sendikası ise
tüm baskılara rağmen 4227 üye almayı başarmıştır. Ancak onları, 7561 üyeleri olduğunu savunuyor. Sahte 
imzalarla, mezarda ki kişileri sayarak. Bunun tespiti yapılıyor. Mahkeme sürecini bekliyoruz. Bu sürede yeni çay
kampanyası başlıyor. Çaykur Genel Müdürlüğünü uyarıyorum. Bu sürede her hangi bir işçimiz başka yere
sürülürse, başına bir hal gelirse bunun hesabını ağır sorarız. Şu an pirim kesintisi olmayacak. Ama işçimizin 
yanında her zaman olacağız. Çay kur un özelleşmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz Çaykur’da halen daha 
yetkiliyiz” dedi. 
  

Çelik, Çalışma Bakanlığına En Rezil Dönemini Yaşattı 
      Öz Gıda İş’le mahkemelik olduk. Ezici bir çoğunlukla üstün olmamıza rağmen Çalışma Bakanlığı katakulli ile
yetki tespitini Öz Gıda İş’e vermiştir. Bizde bu haksızlığa son vermek için Mahkemeye başvurduk. Şu an belgeler
ve evraklar bilirkişiye teslim edildi. Geçmiş dönemi hepiniz hatırlarsınız, yoğun baskıya rağmen ayakta kaldık. O 
dönemde sayın bakan Faruk Çelik ile görüşmemizde üye sayımızın 9 bin in altına düşmesi Öz gıda nin da 5 binin 
üzerine çıkması halinde tüm sendikalardan istifa edeceğimi söyledim. Çalışma bakanlığı en berbat dönemini
Faruk Çelik döneminde yaşadı. Bu bakan döneminde herkesin dediği oldu ama bir Bakanın dediği olmadı bunu 
kendisine de söyledim. Şimdi ise din işlerini Faruk Çelik’e verdiler. Allah milletin yardımcısı olsun” 

  
“Nefesimiz Ensenizde Olacak” 
     Türker konuşmasında “ O zaman onlara söyledim, Bakanlıklar, dokunulmazlığınız var. Ama göreviniz biter
dokunulmazlığınız kalkar kalkmaz nefesimiz ensenizde olacak. O zamanın Genel Müdürü Emekli oldu hemen
savcılığa hakkında suç duyurusunda bulundum. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu için sahtekâr
dedim, mahkemeye verin dedim. Ama cesaret edip mahkemeye veremediler. Verseler sahtekâr olduklarını
ortaya çıkartacağım. Orman işçileri ile 36 ay sözleşme yaptılar. 51 ay prim kesmek istediler. Buna da biz karşı 
çıktık. Bunlar sahtekâr, işçinin hakkını yiyene Allahsız dedim, çok mu dedim? Şimdi Çaykur da ki iki sahtekâra
sesleniyorum. Sizinle birlikte gidip onları ensesinden tutup savcı karşısına çıkartacağım” 
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EMEKÇİLERİN EN KUTSALI, ANNELERİMİZİ KUTLUYORUZ! / Haber Tarihi : 
10.05.2009 09:59:04  

 

SALİM USLU- HAK-İŞ, YALANLAR-GERÇEKLER VARAN-3 / Haber Tarihi : 08.05.2009 
11:49:36  

 

  
     Türker son olarak ise işsizliğin yüzde 23–24 lere dayandığını söyleyerek açlık sinirinin 900 TL ye ulaştığını, 
Çaykur işçisinin 4–5 ay çalışarak yılı tamamladığını söyleyerek “Hükümet bizi işsizlikle tehdit ediyor. Hiç kimse
sesini çıkartamıyor. Hiçbir zaman zamlın zulmü ebedi sürmez” dedi. 
 
Etiketler:  ÇAYKUR , HAK-İŞ , TEKGIDA-İŞ 

Bir insanı var eden ve yaşatan gücüyle annelerimiz, emekçilerin en kutsalıdır. Bütün annelerin önünde saygıyla 
eğiliyor, TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm annelerin 
Anneler Günü’nü kutlayarak, minnet ve sevgilerimizi sunuyoruz. 

 
Etiketler:  ANNELER GÜNÜ 

SALİM USLU! SEN KİM, TEKGIDA-İŞ HAKKINDA KONUŞMAK KİM? 
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YALANLARIN YÜZÜNE VURULMAZ MI SANIYORSUN? 
  
“Yeminli mali müşavir şartı getirsek” demişler de, çözüm olmamış! YALAN! 
  
Sendika hesaplarınızı yeminli mali müşavire ne zaman denetlettirdiniz de olmadığına karar verdiniz? Ondan da 
vazgeçtik, hesaplarınızı kim biliyor? Üyeleriniz, kendilerini haberleri olmadan “akşam yatıyor başka sendikada, 
sabah kalkıyor başka sendikada buluyor”. Hesaplarınızdan mı haberi olacak? 
  
2821 sayılı Kanun için Bakanlık taslağında (ki sizlerin katkısı olduğuna hiç şüphe yok) mali müşavir denetiminin 
izi yok, TÜRK-İŞ taslağında yeminli mali müşavir düzenlemesi getiriliyor. 
  
Kamuoyu kararını versin. Kim denetim isterken samimi, kim değil? 
  
Hadi yüreğiniz yetiyorsa, siz de TEKGIDA-İŞ gibi hesaplarınızı kendi iradenizle yeminli mali müşavir denetimine 
açın, bir de web sitenizden ilan edin. HODRİ MEYDAN! 
  
GELELİM “BİNASINI SATAN SENDİKA” MESELESİNE: 
  
Evet böyle bir dava vardır. Hesaplarını yeminli mali müşavire denetlettirip, usulsüzlüğü tespit eden ve 
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan TEKGIDA-İŞ Sendikası’nın bizzat kendisidir. Sanki çok mühim, 
gizli bir şey ifşa ediyormuşcasına, söyleşinin arasına bunları sıkıştırmak, TEKGIDA-İŞ karşısında ne denli aciz, 
kompleksli ve zavallı kaldığınızın işaretidir. 
  
Geçmişte yaşananlar kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiş ve TEKGIDA-İŞ, her kurumda olabilecek 
çürümüşlükleri, kapatmak, hasıraltı etmek yerine temizlemeyi, yargıya teslim etmeyi tercih etmiştir. Üstelik de 
bunu, her aşamasından kamuoyunu bilgilendirerek yapmıştır. Arşivleri açan bunları tüm açıklığı ile görür. Ancak, 
TEKGIDA-İŞ, bu tavrı ile de gocunmak değil, ancak gurur duyar. Çünkü, bu ülkenin en büyük hastalığı, “benim 
hırsızım iyidir” mantığıyla, yolsuzlukların üzerine gitmemesi, pisliklerin üstünü örtmesidir. Biz bu hastalığı 
içimizden attıysak, bunun için ancak tebrikleri kabul edebiliriz. 
  
Kaldı ki, bu olaydan beri de hiçbir yasal zorunluluk olmadığı halde, TEKGIDA-İŞ’in hesapları artık yeminli mali 
müşavir denetimindedir. Hesaplar döneminde kamuoyuna açıklanmaktadır. Sadece üyelerimiz ve üçüncü 
şahıslar değil, isterseniz siz bile bu hesaplara bakabilirsiniz. 
  
Sizin 2821 sayılı Kanun değişikliğine “girse mi, girmese mi, çözüm olur mu” diye ayak sürüdüğünüz denetimi, 
gördüğünüz gibi, biz zaten çoktan beridir hayata geçirmiş bulunuyoruz. Yine söylüyoruz, cesaretiniz varsa, 
yüreğiniz yetiyorsa siz de aynısını yapın. Böylelikle, hakkınızda basına yansıyan usulsüzlük iddialarını da 
engellemiş olursunuz.  
  
Yalnız, hiç olmazsa kaynaktan alıntı yaparken DÜRÜST OLUN! Evet mahkemelere sunduğunuz belgelerin 
üzerinde bile tahrifat yapma alışkanlığınız olduğunu biliyoruz ama, başkalarına ait belgelere dayanan bilgilerde 
tahrifat yaparsanız, yalan söylerseniz bunun suratınıza vurulacağını da bilin! Doğru olun, doğru bilgi verin ki; 
herkes gerçeği bilsin. 
  
Bina satışı nedeniyle, YOL-İŞ tarafından bir bölümü 23.06.2004, bir bölümü de 5.10.2004 tarihinde hesaba yatan 
paranın, muhasebe kayıtlarına geçişi, iddia ettiğiniz gibi, 23.05.2009(daha bu tarihe gelmedik) değil, 23.05.2005 
tarihidir. Atıf yaptığınız iddianamede bu tarih açıkça yazmaktadır. Ama usulsuzdür, yanlıştır ve bu nedenle 
yeminli mali müşavire incelettirilmiştir.  
  
Cumhuriyet Savcılığı da iddianamesini, TEKGIDA-İŞ’in göreve davet ettiği yeminli mali müşavirin 09.12.2005 
tarihli raporuna dayandırarak düzenlemiştir. Yani ortada, gizli saklı bir şey yoktur. Gizli saklı olan her zaman ki 
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SANAYİDE DARALMA HIZ KESTİ / Haber Tarihi : 08.05.2009 13:32:17  
 

gibi Salim Uslu ve temsil ettiği zihniyetin, kötü niyetidir. 
  
Ama tabii ki, sadece TEKGIDA-İŞ’e saldırmak gayesiyle hareket edilirse, akıl, izan ve mantık işte böyle 
şirazesinden çıkar. 
 
Etiketler:  HAK-İŞ , SALİM USLU , TEKGIDA-İŞ 

 Ekonomik büyümenin öncü göstergesi niteliğindeki sanayi üretimindeki büyük daralma devam ediyor. Ancak 
üretimdeki daralmanın Mart'ta hız kestiği gözleniyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Mart ayında yüzde 20.9 düştü. CNBC-e anketinde 
üretimin yüzde 22.6 daraldığı tahmin ediliyordu. 

Üretim Şubat'a göre yüzde 13.4 artış kaydetti. Şubat ayındaki yüzde 23.7'lik rekor düşüş oranı yüzde 23.8'e 
revize edildi. 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, üretim madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 9.7, imalat sanayi 
sektöründe yüzde 23.5, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 3.3 azaldı. 

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, en yüksek düşüş yüzde 42.2 ile sermaye malı imalatında görüldü. 
Dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 28, aramalı malı imalatı yüzde 22.2, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 
8.9 düştü. 

OTOMOTİV ÜRETİMİ YÜZDE 53 AZALDI 
İmalat sanayi alt grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 53.1'le motorlu kara taşıtı, römork ve yarı 
römork imalatında gerçekleşti. 

Onu yüzde 41.8’lik düşüşle büro makineleri ve bilgisayar imalatı ve yüzde 40.7’lik düşüşle kok kömürü rafine 
edilmiş petrol ürünleri imalatı izledi. 

Tekstil ürünleri imalatında yüzde 20.4, gıda ürünleri ve içecek imalatında yüzde 4.8, ana metal sanayinde yüzde 
27,  kimyasal madde ve ürünleri imalatında yüzde 6.3 düşüş gözlendi. 
 
ŞUBAT'TA REKOR DARALMA 
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Küresel krizin etkisiyle sanayi üretiminde Ağustos ayından beri düşüş görülüyor. Üretim Ağustos’ta yüzde 4.1, 
Eylül’de yüzde 5.2, Ekim’de yüzde 8.5, Kasım'da yüzde 13.9, Aralık'ta yüzde 17.8, Ocak'ta yüzde 21.3 azaldı. 
Üretimdeki daralma Şubat'ta yüzde 23.8 ile rekor kırmıştı. 

Kaynak: NTVMSNBC 

  

 
Etiketler:  TÜİK SANAYİ VERİLERİ 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim 
programlarının üyelere dönük bölümünde işyerinizde, 2 Mayıs 2009 Cumartesi günü tam gün, 15 Mayıs 2009 ve 
16 Mayıs 2009 günlerinde öğleden sonra olmak üzere yarımşar günlük bir eğitim çalışması yapılması 
planlanmıştır. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve 
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Daha önce sendikamızın şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile yaptığımız ve olumlu sonuçlarını aldığımız bu 
çalışma belirtilen tarihlerde devam edecektir. 

 
Etiketler:  DEĞİŞİM , EĞİTİM , GELİŞİM , KENT , PROJE 

Sayfa 807 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



SALİM USLU- HAK-İŞ, YALANLAR-GERÇEKLER VARAN-2 / Haber Tarihi : 07.05.2009 
14:06:08  

 

Hak-iş Başkanı Salim Uslu diyor ki; “demokrasi konusunda ödünsüzüz!  DEHŞETENGİZ YALAN! 

-Salim Uslu, Öz gıda-iş’in başkanı. Sendikalar Kanunu sendika yöneticisi olmak için önce o işkolunda işçi olmak
şartını arar. Bakın bakalım Salim Uslu’nun geçmişinde bir gün bile işçiliği var mıdır? Tepeden inme başkan, nasıl 
demokrat olabilir? 

-Salim Uslu’nun başkanlığını yaptığı sendikanın genel sekreteri Mehmet Şahin, Ülker Gıda Sanayii’nde tepe 
yöneticiliğinden, önce şube başkanlığına sonra da genel merkez yönetimine doğrudan geçiş yaparken, hangi 
demokratik seçimlerle görev almıştır? 

-Mehmet Şahin göreve gelirken, genel yönetime muhalif olan Şube Başkanları delege seçimlerine bile zor 
kullanarak sokulmazken, Salim Uslu, hangi demokrasiden ve hangi ödünsüzlükten bahsetmektedir? 

- Genel Kurul sonrası, Salim Uslu’nun açıklamalarını yazılı olarak protesto eden, Ülker Topkapı işyeri 
temsilcilerinin tamamını bir talimatla görevden alan Uslu, bu tavrıyla neyi ispatlamış oluyor? 

- Salim Uslu’nun başkanlığını yaptığı Öz gıda-iş Sendikası,  demokrasiden o kadar uzaktır ki; yine el çektirme
yöntemiyle görevden alınan yöneticilerinin davalarına maruz kalınca, aynı evrakı iki ayrı mahkemeye, üzerinde 
değişiklik yaparak verme gözükaralığını bile yapmıştır. Aynı yasal belgenin, sahtecilik yaparak değiştirilmiş iki
versiyonu açıklamamızın ekindedir. 

Akıllara durgunluk verecek bu cesaret, hakimi yanıltma, evrak üzerinde oynama gibi bir cüret, dayanağını
nereden alır bilinmez ama, kesin olan şey, Salim Uslu ve temsil ettiği anlayışın, çıkar ve amaçları söz konusu
olduğunda ne hukuk, ne demokrasi, ne ahlak ne de doğruluk tanıdığıdır. 

- Orman işçileri zorla ve tehditle sendikalarından koparılırken, 
- Çaykur işçileri, cep telefonlarına gönderilen sürgün tehditleri ile sendikalarından istifaya zorlanırken, 
- Belediye işçileri, sendikalarından istifa etmeleri için baskı ve zulüm yaşarken,  
- Özgıda-iş’ten ve baskılarından yıldığı için sendika değiştiren Et ve Balık işçileri, ülkenin dört bir tarafına
sürülürken, 

Tüm bu baskılar neticesi, işçilerin üye yapılmaya veya üye kalmaya zorlandığı sendikaların hepsinin de Salim 
Uslu’nun başkanlığını yaptığı Hak-iş üyesi sendikalar olması rastlantı değildir. 

Demokrasiden ödün vermeyiz palavraları, bu açık gerçekler karşısında, ucuz bir komediden öteye
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geçmemektedir. 
  

 
Etiketler:  DEHŞETENGİZ , DEMOKRASİ , İŞÇİ , SALİM USLU , SENDİKA , YALAN 

Sendikamızın 2007 yılında başlattığı “Kurumsal Değişim ve Gelişim” projesi çerçevesinde yürüttüğü eğitim
programlarının üyelere dönük bölümünde işyerinizde, 2 Mayıs 2009 Cumartesi günü tam gün, 15 Mayıs 2009 ve 
16 Mayıs 2009 günlerinde öğleden sonra olmak üzere yarımşar günlük bir eğitim çalışması yapılması 
planlanmıştır. 

 Eğitim programlarımıza Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Sardoğan 
“Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim” konusunda, Kocaeli Üniversitesinden Yard. Doç. Sayim Yorgun ise 
“Günümüz Şartlarında İşyerinde Endüstriyel İlişkiler”  üzerine konuşacaklardır. 

19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi sayın Mehmet Sardoğan “İş yaşamında ve 
kişiler arasında etkili iletişim, motivasyon ve beden dili” gibi işlenilen konulardan elde edilen ve beklenen fayda
günümüz insanlarının temel sorunlarından biri olan iletişim ve bunun etkili kullanım yol ve yöntemleri
konusunda üyelerimizi bilgilendirmektir. 

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri Bölümü, End. İlişkileri
Ana Bilim Dalı Başkanı. Sayın Sayim Yorgun ile işlenen konulardan elde edilen ve beklenen fayda ise günümüzde
sendika üyeliğinin ve sendika temsilci ve yöneticiliği görevlerinin etkili ve endüstriyel ilişkileri geliştirme amacına 
yönelik olarak nasıl yerine getirebileceği konularında bilgi vermektir. 

Daha önce sendikamızın şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile yaptığımız ve olumlu sonuçlarını aldığımız bu 
çalışma belirtilen tarihlerde devam edecektir. 

 
Etiketler:  DEĞİŞİM , EĞİTİM , GELİŞİM , KENT , PROJE 
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SALİM USLU- HAK-İŞ, YALANLAR-GERÇEKLER VARAN-1 / Haber Tarihi : 06.05.2009 
13:00:04  

 

VARAN: 1 

  
Hak-iş Başkanı Salim Uslu, 4 Mayıs 2009 tarihli Referans Gazetesi’nde yayımlanan ve Sn.

Jale Özgentürk’le yapmış olduğu söyleşide, yine gerçekleri saptırıyor, yalanları ile üstünü örtüyor. 
Sözde demokrat, sözde çağdaş ve sözde sendika kimliğini gizlemeye çalışarak, gerçek sendikal 
hak mücadelesi verenlere saldırmayı da ihmal etmiyor. İktidar partisinin, sendika ayağı olarak
çalıştığı ve özgür, bağımsız sendikaları her şekilde baltalayarak güç elde ettiği artık tüm camiaca
biliniyorken, hala sıkılmadan işçi ve emek haklarını savunuyor-muş- gibi yapıyor.  
  

Gerçek olan şu ki; Hak-iş, sendikal sistemimizin ağaç kurdudur. Misyonu gayet açıktır.
Özgür ve bağımsız sendikacılığın içini oymak, biat kültürü içinde iktidar partisinin maşası haline 
getirmek. O nedenle de bizlere düşen görev, bu tezgahı bozmak, hak ve özgürlüklerimizi yok
etmek isteyen bu zihniyeti ve maşalarının gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır: İŞTE YALANLAR 
VE GERÇEKLER: 
  
-Hak-İş’in üye sayısı 200-250 bin civarında. YALAN! 
  

Hak-iş’in aidat aldığı üye sayısı taş çatlasa 60 bin. Salim Uslu, herhalde, kamu işyerlerinde
yıllardır zalimce uyguladıkları ve halen de devam eden baskı ve tehditlerle ulaşmayı umdukları
rakamı şimdiden telaffuz ediyor. 
  
- Toplu sözleşme sisteminin ayıbını “ayıp olmasın diye deşifre etmiyorlar”mış(!) YALAN! 
  

Hak-iş kurulduğu günden beri ayakta kalmasını, bu sistemin böylesine çarpık ve yanlış
verilerle şişirilmiş olmasına, yani şikayet ettiği bu “ayıba”borçlu. Bunu kendileri de, dünya alem
de biliyor. 
  

İstatistiklerin düzeltilmesini biz istiyoruz. Bakanlık kaçıyor. Tüm taleplerimize rağmen, 
Bakanlık istatistiklerine esas olan üyelik bilgileri düzgün işlenmiyor ki, Hak-iş ve bağlı
sendikalarının, başka sendikaların üyelerini, yöneticilerini bile kendi üyesiymiş gibi göstererek,
barajı aştığı, yetki aldığı yalanı ortaya çıkmasın. Haksız bir şekilde verilmeyen yetkilerin de üzeri
örtülsün. 
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EFJ ve TGS&acute;den Başbakana: ATV-Sabah Grevinde Devreye Girin / Haber 
Tarihi : 06.05.2009 09:22:27  

 

Hak-iş, bulanık suda balık avladı senelerdir. Bu kirliliği, bu çürümüşlüğü kimi Bakanlık
bürokratları ile kendi çıkarları için kullandı ve usulsüzlüklerin üzerini de, bu kandırmaca sistemle 
perdelemeyi başardı. 
  

Şimdi kalkmış büyük demokrat edalarıyla, toplu sözleşme sisteminin aksaklıklarından, 
baraj sisteminin adaletinden bahsediyor. 
  

Salim Uslu’nun asıl yalanı ya da asıl gizlediği şu: Eğer Bakanlık, üyelik verilerini düzgün 
işlese ve ilan etse idi Salim Uslu’nun iddiasının aksine, bu gün Türkiye’de yüzde 10 barajı aşan 
pek çok sendika olurdu. Ancak hiç biri Hak-iş üyesi olmadığı için Hak-iş diye bir konfederasyon 
olmazdı.  
  

Bu gerçekler ortadayken, Salim Uslu’nun AB kriterleri, ILO normları gibi lafları, 
safsatadan başka hiçbir anlam ifade etmemektedir. 

 
Etiketler:  AB , GERÇEKLER , HAKİŞ , ILO , REFERANS , SALİM USLU , TOPLU SÖZLEŞME , YALAN 

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın, ATV ile Sabah gazete ve dergi 
gruplarının bağlı olduğu Turkuvaz işyerlerinde 13 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü grevini desteklediğini açıkladı. 

Belçika'nın başkenti Brüksel'den dün (21 Nisan) bir yazılı açıklama yapan EFJ, Türkiye'nin "en temel sendikal
hakları ihlal eden tutumunu sürdürmesi"ni eleştirdi. 

 EFJ: Hükümet temel hakları korumalı 
 
EFJ Başkanı Arne König, "Türk hükümeti temel hakların korunacağını teyit etmelidir. Sendika üyesi olmak ve
toplu sözleşme hakkına sahip olmak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir süre önce aldığı kararda açıkça 
vurgulandığı üzere temel bir haktır" dedi. 

 Hükümetin grevle ilgili olarak harekete geçmemesi durumunda, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında,
müzakere anlaşmasının 19. faslında belirtilen sosyal haklar konusundaki görüşmelerin engelle karşılaşacağını 
kaydeden König, ATV-Sabah grevini, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu temsilcileriyle gündeme 
taşıyacaklarını bildirdi. 
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TAT KRİZDE YATIRIMLA BÜYÜYOR / Haber Tarihi : 05.05.2009 11:02:27  
 

 İpekçi ve Keskin Başbakanı aracı olarak istedi 
 
 İşverenin yasalara aykırı uygulamaları karşısında hükümetin duruma müdahale etmesini isteyen TGS Genel
Başkanı Ercan İpekçi ise "Sendikal hakların, özellikle toplu sözleşme hukuku ve emekten kaynaklanan gücün
kullanılması (grev) hakkının, modası geçmiş olarak değerlendirilmesi fikrine artık daha fazla müsamaha 
gösterilemez" dedi. 

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Nisan'da bir mektup gönderen İpekçi ve Genel Sekreter Sergül Keskin, 
Erdoğan'dan, toplu sözleşme görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için aracılık yapmasını istediler. 

 "Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş işletmesinde ortaya
konulan bu olumsuz yaklaşım tarzının, önümüzdeki günlerde 19. Fasıl kapsamında başlayacak olan Avrupa
Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının önünde engel oluşturacağı aşikardır." 

 Sabah-ATV grevi ve Desa direnişçilerine destek 
  
Sabah-ATV grevine ve Desa direnişçilerine destek vermek amacıyla bir araya gelen sendika ve partiler 18
Nisan'da Sefaköy'de yürüyüş gerçekleştirmişti. 

 DİSK/Emekli-Sen, KESK Şubeler Platformu, Birleşik Metal-İş Sendikası, Genel-İş 2 No'lu Şube, Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi (ÖDP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Emek Partisi'nin (EMEP) bir araya gelerek organize
ettiği yürüyüşe, Desa direnişçisi Emine Aslan ve Sabah-atv grevcileri de katıldı. 

 Sefaköy Meydanından Gümüşçüler Çarşısı'na kadar alkış ve sloganlar eşliğinde "Grev" gazetesi dağıtarak 
ilerleyen işçi ve emekçiler, Desa ürünleri ve Turkuvaz Medya yayınlarını boykot etme çağrısı yapmıştı. 

 DİSK/Emekli-Sen Aksaray Şube Başkanı Rahime İldemir Bayrak, Sabah ve atv grevcilerine sahip çıkmanın aynı 
zamanda halkın haber alma hakkına sahip çıkmak anlamına geldiğini ifade etti. "Çünkü bilmeliyiz ki halka sırtını 
dönen, haberi sermayenin çıkarına göre veren medyaya, habere özgürlük ancak sendikayla gelir" diye konuştu.
(EÖ) 
  

 
Etiketler:  AB , ATV , BAŞBAKAN , EFJ , GREV , HAK , SABAH , TGS , TURKUVAZ 

Gıda sektörünün iddialı şirketlerinden Tat Konserve, kriz yılında da büyümeye devam edecek. Tat Genel Müdürü 
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ENFLASYON ÜFE&acute;DE SAVAŞ YILLARINA DÖNDÜ / Haber Tarihi : 05.05.2009 
11:14:21  

 

Güçlü Toker, bu yıl ciroda yüzde 19 büyüme hedefi koyduklarını ifade etti. 

  

TÜRKİYE`NİN en köklü gıda kuruluşları arasında yer alan Koç Holding şirketlerinden Tat Konserve, 2005 yılında 
hızlandırdığı verimlilik ve büyüme koşusuna devam ediyor. Tat Konserve Genel Müdürü Güçlü Toker, 2008`in en 
önemli yatırım basamaklarını tamamlama yılı olduğunu belirtti. Toker, Harranova şirketindeki yatırımlarla tarım, 
salça üretimi, besi, kesimhane, parçalama konularında ciddi yatırımların yapıldığını ve büyümenin devam 
edeceğini ifade etti. Toker, 2009`da ciroda yüzde 19 büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Toker, 2008 yılı verilerine 
göre, satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 15 artıran Tat Konserve`nin, 2008 yılı brüt kárını da yüzde 17 artırarak 
113.8 milyon TL`ye yükselttiğini vurguladı. Toker, 2008 yılını 629 milyon TL`lik ciro ve 51.5 milyon TL`lik VFAÖ
(Ebitda) kárı ile kapatan Tat Konserve`nin şirket ebitdasının da 2009 ilk çeyrekte yüzde 25 yükselerek, 19.2 
milyon TL`lik VFAÖ`ye (Ebitda) ulaştığını kaydetti. 

  

30 MİLYON DOLARLIK İHRACAT 

  

GEÇEN yıl 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Toker `2009`da da başta Rusya, AB ve 
Ortadoğu olmak üzere pazar geliştirme çalışmaları sürecek. Ana ihracat pazarlarımızı, Japonya dışında, Avrupa 
ve Rusya`yı da içine alacak şekilde genişletmeye devam edeceğiz` dedi. Tat Konserve çatısı altında Tat, SEK, 
Maret, Pastavilla, Kartal, Fidan ve Lunch&Dinner markaları yer alıyor. EKONOMİ SERVİSİ 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 Yıllarca yüksek enflasyonla mücadele eden Türkiye alışık olmadığı bir süreci yaşıyor. Krizin etkisiyle azalan talep 
fiyatların düşmesine neden oluyor. 
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Hükümetin yaptığı ÖTV indirimleri de buna eklenince enflasyon yıllık bazda keskin bir düşüş yaşarken, ÜFE'de 
yıllık bazda 1948'den sonra ilk kez eksi değerler görüldü. 

Enflasyonun seyri, üretici fiyatları açısından deflasyonu ortaya çıkarıyor. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun 
yüzde 6'ya ineceğini öngörmüştü. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de yüzde 0.02, ÜFE'de yüzde 0.65 artış yaşandı. CNBC-e 
anketinde TÜFE'nin yüzde 0.72, ÜFE'nin yüzde 0.56 artması bekleniyordu. 

Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 6.13'e gerilerken, ÜFE'de yüzde -0.35 oldu. Kayıtlardaki verilere göre, TÜFE 1970 
yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. TÜFE, 1994 bazlı endeksin ise en düşük düzeyine indi. Dört aylık 
enflasyon TÜFE'de yüzde 1.07, ÜFE'de yüzde 2.35 olarak gerçekleşti. 

TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 10.95 ile giyim ve ayakkabı 
grubunda yaşandı. 

Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 2.20, 
eğlence ve kültürde yüzde 1.10, lokanta ve otellerde yüzde 0.41, 
haberleşmede yüzde 0.28, eğitimde yüzde 0.10, alkollü içecekler ve 
tütünde yüzde 0.02 artış görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 
0,35, konutta yüzde 1.04, ulaştırmada yüzde 1.70, ev eşyasında 
yüzde 2.31, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.55 düşüş meydana 
geldi. 

Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 14,44 ile konut grubunda 
gerçekleşti. Onu yüzde 10.60 ile lokanta ve oteller ve yüzde 9.65'le 
eğlence ve kültür izledi. 

TARIMDA YILLIK BAZDA FİYATLAR GERİLEDİ 
Sektörlere bakıldığında Nisan ayında tarımda yüzde 3.27, sanayide 
yüzde 0.08'lik artış oldu. Tarımda yıllık bazda fiyatlar yüzde 1.82 
düşerken, sanayide sadece yüzde 0.03'lük artış görüldü. 

ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde 
en yüksek aylık artış yüzde 20.09 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı 
alt sektöründe gerçekleşti. 

Sanayinin üç sektöründen madencilik ve taşocakçılığı sektöründe 
yüzde 0.75, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.48 artış, elektrik, gaz, 
su sektöründe yüzde 4.25 düşüş yaşandı.  
 
ZAM ŞAMPİYONU GAZETE 
Nisan ayının zam şampiyonu yüzde 23.35'lik fiyat artışıyla gazete 
oldu. Onu yüzde 18.89'la bayan gömleği, yüzde 14.73'le bayan 
ayakkabısı, yüzde 14.36 ile portakal, yüzde 13.74'le erkek gömleği 
takip etti. Fiyatı en çok düşen ürünse yüzde 47.41'le patlıcan oldu. 

TÜFE'DE DE DEFLASYON OLUR MU? 
Enflasyon rakamlarını ntvmsnbc'ye değerlendiren Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Aslanoğlu, "ÜFE'ye 
hammadde fiyatlarındaki düşüş ve içerideki vergi düşüşleri ciddi 
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biçimde yansıdı. ÜFE maliyeti yansıtır. Ücret, vergi ve hammadde fiyatlarının hepsi de pozitif yönde etkiliyor. 
Yıllık anlamda eksi enflasyon deflasyon demektir. ÜFE, TÜFE'yi de aşağı yönlü bastırmaya devam edecek. ÜFE'yi 
döviz kurları etkiler; döviz kurlarının da baskı altında olması ÜFE'deki artışı sınırlayan başka neden. Gidişat böyle 
devam ederse ve ekonomi canlanmazsa ÜFE'deki deflasyon TÜFE'de de deflasyon getirebilir ancak bu çok uzak 
bir ihtimal" dedi. 

Kaynak: Ntvmsnbc 
Güncelleme: 17:10 TSİ 04 Mayıs. 2009 Pazartesi  

  

 
Etiketler:  TÜFE , ÜFE 

28/05/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun ile düzenlenen ancak, 21/02/2001 tarihli ve 4629 sayılı 
Kanun ile kesintileri Genel Bütçe’ye irat kaydedilen Tütün Fonu; Virginia, Burley ve vasıflı şark 
tipi tütün ekiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, tütün ekicilerinin desteklenmesi ve eğitilmesi,
tütün borsasının kurulması, tütün üretici kooperatiflerinin finansmanı, sektörce kurulacak hangar 
ve kurutma tesisi gibi yatırımların, ülke dışında Türk tütününden mamul sigara fabrikalarının
kurulması, TEKEL'in tütün mamullerinin ihracatının desteklenmesi amacıyla çıkarılmıştı.  

 Tütün Fonu; o tarihlerde ülke tütün pazarını çokuluslu sigara şirketlere adım adım teslim ed

 1988 yılında, tütüncü bir ülke olarak bilinen Türkiye Amerikan blend sigaralar üretmek için

 Bilindiği üzere, 05/11/2008 tarihinde yayımlanan Avrupa Komisyonu Türkiye 2008 İlerlem

 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı (5 inci mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan AB Mük

 Son zamanlarda basın yayın organlarında çıkan haberlerde ise, Tütün Fonu kesintisinin 201

 21 Kasım 2006 tarihli “Tütün Fonu Devam Etmelidir!” başlıklı basın duyurumuz da belirtm

Tekrarında yarar görüyoruz: 

  “Aslında fon kesintileri AB’yi pek de ilgilendiren bir konu değildir. Tütün Fonunun AB Ko
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 noktasındadır. Üstelik Tütün Fonu kesintileri AB den çok Dünya Ticaret Örgütünün itiraz etmesi g

            Bugüne değin tütünde uygulanan yanlış politikalar ve Tütün Fonunun amacına uygun kulla

 Ø Ülke tütün üretimi azalmış, ithalat artmış, ülke ekonomisi zarar görmüştür, 

Ø Sadece tütün yetiştirilebilen kıraç toprakların sağladığı rant ortadan kalkmıştır, 

Ø Kıraç topraklar erozyona, üreticileri büyük kentlerin varoşlarında işsizliğe mahkum olmuştur

Ø TEKEL’in sigara birimi özelleştirilmiş, çalışanlar mağdur edilmiştir,  

Ø Pazarın tamamı çokuluslu sigara şirketlerinin eline geçmiş, dışarıya gelir transferi artmıştır.

  
Tütün Fonu’nun kaldırılması halinde yukarıda satır başlarıyla belirttiğimiz sonuçlara ilaveten toplumun 

geleceğini ve sağlığını doğrudan ilgilendiren olumsuzlukların artması kaçınılmaz olacaktır.  
  
Çünkü, Tütün Fonunun kaldırılması demek, halen Avrupa’nın en ucuz sigaralarının satıldığı ülkemizde tütün 

ürünleri üretiminde önemli bir unsur olan hammadde maliyetinin kilogramda 3 dolar azaltılması anlamına gelmektedir.  
  
Bilindiği üzere, satışları gelişmiş ülkelerde azalan çokuluslu sigara şirketleri, bu ülkelerde kaybettikleri pazar

paylarını az gelişmiş ülkelerdeki milli tekelleri ele geçirerek ve tütün kontrolü konusundaki düzenlemeleri bir şekilde 

delerek telafi etmektedirler. Gelişmiş ülkelerde tütün kontrolüne ve toplum sağlığına ilişkin düzenlemelere riayet

etmedikleri takdirde ciddi şekilde yaptırıma uğrayan çokuluslu sigara şirketleri, maalesef ülkemizde reklam, promosyon ve

sponsorluk konuları başta olmak üzere mevcut düzenlemelere uymamakta ve bu konuda etik davranmamaktadır.  
  
Bu itibarla, AB ile sürdürülen müzakerelerde ülke adına yetki ve sorumluluk taşıyan kişi ve kurumların, kamu

sağlığını ilgilendiren konularda önem ve öncelik taşıyan uluslararası sözleşmelere taraf olduğumuzu ve bu çerçevede 

ulusal programlar hazırladığımızı unutmamaları gerekmektedir. 
  
Örneğin, Türkiye’nin 2004 yılında imza koyarak taraf olduğu “Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve

Sözleşmesi” (TKÇS),  “mevcut ve gelecek nesilleri, tütün tüketimi ve tütün dumanına maruz kalmanın yıkıcı sağlık, sosyal, 

çevresel ve ekonomik sonuçlarından korumayı” amaçlamaktadır. 
  
TKÇS’nin 5/3 maddesi “Taraflar tütün kontrolü ile ilgili halk sağlığı politikaları geliştirilmesinde ve 

uygulanmasında, ulusal kanunlar doğrultusunda, bu politikaları tütün endüstrisinin ticari ve diğer çıkar çevrelerinden

koruyacaklardır.” hükmünü taşımaktadır. 
  
Yine, TKÇS’nin “Tütüne talebin azaltılması için fiyat ve vergi önlemleri” başlıklı 6/1 maddesi, “…Taraflar, fiyat

ve vergi önlemlerinin başta gençler olmak üzere toplumun çeşitli kesitlerinde tütün kullanımının azaltılmasında etkin ve

önemli araçlar olduğunu kabul ederler.” hükmünü taşırken;  6/2-a maddesi ise tütün tüketiminin azaltılmasına yönelik 

sağlık hedefleri doğrultusunda tütün ürünlerine vergi ve gerektiğinde fiyat politikaları uygulanmasını öngörmektedir. 
  
  
  
  
  
  
  
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün şirketlerinin pazar oluşturma stratejileri ile başa çıkmak ve tütün ürünleri
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kullanımını kontrol altına almak için TKÇS’yi imzalayan ülkelerde tütün kontrolü ile ilgili olarak uygulanması

gereken önemli tedbirleri  “M-POWER” adı altında belirlemiştir.  DSÖ, tütün ürünlerinden alınan vergilerin artırılmasının

ve artan tütün vergilerinden elde edilen gelirlerin halk sağlığına ilişkin projelerin finansmanında kullanılmasını esas alan 

bu müdahale şeklini önemli bir araç olarak görmektedir.   
  
Ayrıca, TKÇS’nin amaç ve hedefleri esas alınarak hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının

(2008-2012)  “A.3. Fiyat ve Vergilendirme” başlıklı bölümünde, “tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünün artırılarak 

talebin azaltılması” hedeflenmekte, halen yüzde 73,25 olan sigara üzerindeki vergi yükünün ise “2012 yılına kadar yüzde

80’nin üzerine çıkarılması” amaçlanmaktadır.  
  
Bu arada, Avrupa Parlamentosu AB ülkelerinde sigaraya uygulanan asgari vergi oranlarının aşamalı olarak

artırılmasını ve uyumlaştırılmasını öneren Komisyon teklifini yakın zamanda desteklemiştir. Bu nedenle, Avrupa

Komisyonu Türkiye 2008 İlerleme Raporu’nun “Vergilendirme” faslında yazılanlarının yanı sıra  “Tüketicinin ve Sağlığın

Korunması” başlıklı 28 inci faslında kamu sağlığı açısından vurgulanan hususların da göz önünde bulundurulması

gerekmektedir. 
  
Sonuç olarak, Tütün Fonu’nun 2010 yılından itibaren aşamalı olarak dahi olsa kaldırılmak istenmesi, Tütün

Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ve Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planının amaç ve hedeflerine ters düşmektedir. 

  
Bir yandan tütün ürünleri üretiminde ana unsur olan hammadde maliyetini 2010 yılından itibaren aşamalı olarak

azaltmayı planlamak, diğer yandan halen yüzde 73,25 olan tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünü 2012 yılına kadar yüzde 

80’lerin üzerine çıkarmayı amaçlamak politik ve teknik olarak nasıl mümkün olabilecektir? 
  
Her ne gerekçeyle gündeme getirilmiş olursa olsun, Tütün Fonu kesintilerinin devam ettirilerek amacına uygun

olarak kullanılması,  başta kamu sağlığı olmak üzere ülke ekonomisi ve tütüncülüğü ile imza koyduğumuz uluslararası

sözleşmeler açısından bir zorunluluktur. 
  
Konuyu,  kamuoyu ile paylaşır; Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 

Kurumunun bilgilerine arz ederiz.  
  
  
  
  
                                                                                                          YÖNETİM KURULU 

 
Etiketler:  TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ , TÜTÜN FONU 

Türkiye’den ve yurtdışından sendikacılar uluslararası dayanışma için bir araya geldiler. 5 işçi 
sendikası genel merkezi ile  TAREM’in ortaklaşa düzenlediği toplantıda mücadele deneyimleri
paylaşıldı. Toplantıda Sinter Metal ve Praktiker’de yaşanan sendikal mücadele deneyimlerden
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örnekler verildi. Sendikacılar dayanışma ağının daha da genişletilmesi, somut adımlar atılması 
gerektiğini kaydettiler. 

Birleşik Metal-İş, Hava-iş, Tekgıda-İş, Petrol-iş, TÜMTİS, Toplumsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi (TAREM), ve Rosa Luxemburg Vakfı ’nın ortaklaşa düzenlediği toplantı Petrol-İş
Sendikası Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya 1 Mayıs kutlamaları için Türkiye’ye 
yutdışından gelen delegasyonun yanı sıra Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, 
Petrol-İş Sendikası Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Nimetullah Sözen, eğitim Sen Eski
Genel Başkanı Alaattin Dinçer, Koop-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Faruk Üstün, Sinter Metal
direnişçileri ve Harb-İş Sendikası üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı katıldı. 

Uluslararası dayanışma açısından var olan dayanışma örneklerinin daha da çoğaltılması 
gerektiğini söyleyen katılımcılar konuşmalarında dayanışma ağlarının kurulup, genişletilmesi, ana
firmalara karşı dayanışma eylemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. 

Beşeli: Sendikalar politik alandan kopmamalı 

Toplantının açılış konuşmasını Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet
Beşeli yaptı. Nazi Almanyası’ndaki gaz odalarında insanların birbirinin üzerine basarak 
kurtulmaya çalışmaları örneğini vererek sözlerine başlayan Beşeli bugünkü kriz koşullarında da
insanların benzer bir tepki içerisinde olduğunu belirtti. Kriz ile ilgili işçi sınıfı açısından en önemli
tehlikenin sınıfın benimsediği en geri politikalarla sendikal politikalar arasındaki makasın
kapanması olduğunu söyleyen Beşeli, kriz sebebiyle firmaların işgücünü merkez ülkelerde 
toplamaya başladığını söyledi. Ana ülkede üretim yapan firmaların Türkiye gibi ülkelerdeki 
işyerlerini kapattığını belirten Beşeli, işçi sınıfı açısından tavizkârlığın ve ulusal eğilimlerin
artmasının gözlemlendiğini ifade etti.  

Krizin proleterleşmeyi arttırdığına değinen Beşeli, “Bu kalabalıklaşma proletarya içerisindeki 
rekabet eğilimini de arttırıyor. Bu kitle içerisinde sendikal örgütlülük de azalıyor” dedi. Beşeli
konuşmasında önümüzdeki dönem için “Sendikacılar dayanışma ve birlik yerine ayrıcalıkları 
koruma endişesiyle davranacak. Bu süreçte uluslar arası dayanışma aşınabilir. Uluslar arası
sendikal örgütlerimiz daha etkisiz kalabilir” uyarısında bulundu. Kapitalistler açısından 
sürdürülebilirliğin sonuna gelindiğini belirten Beşeli, uluslar arası dayanışmanın ve yerel sendikal
hareketlerin güçlenmesi gerektiğini ve sendikal mücadelenin politik alandan kopmaması 
gerektiğini belirtti.  

Med: “Düşmanımız: Uluslar arası şirketler” 

Moderatörlüğünü yazar Metin Yeğin’in yaptığı toplantıda açılış konuşmasının ardından ilk
konuşmayı Ver.di ve Sol Parti Eyalet Yönetim Kurulu üyesi Christian Med gerçekleştirdi. Biz bu 
krizin faturasını ödemek istemiyoruz diyen Med, Göçmen işçilere karşı gelişen düşmanlığın yanlış
olduğunun altını çizerek “Göçmen işçiler değil, uluslar arası şirketler bizim düşmanımız” diye 
konuştu.  

Aktif bir krize karşı mücadele programı gerekli 

“Almanya’daki 3100 şirket Türkiye’ye yatırım yaptı. Bu, uluslar arası dayanışma için bir zemin 
oluşturuyor” diyen Selahattin Yıldırım işçi sınıfının aktif bir kriz programı olmadan krizin 
üstesinden gelmenin mümkün olmadığını söyledi. Almanya’da iş çevresi kurulmasını 
önerdiklerini anlatan Yıldırım Türkiye ve Almanya’daki sendikaları da bu çevrenin içinde
olmasını istediklerini söyledi.  
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İşçi ücretlerinin aşağıya çekilmesinde taşeron sisteminin etkisinin olduğunu belirten ATİF’ten 
Süleyman Gürcan de Almanya’daki bir demir çelik fabrikasındaki sistemi örnek gösterdi. 3 
aşamalı taşeron sisteminin var olduğundan söz eden Gürcan her taşeronun işçisinin birbirinden 
farklı ücret aldığını, ana firma greve gittiğinde taşerondakilerin gidemediğini söyledi. Gürcan
ırkçılığa karşı da mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.  

Türkiye’den birlik çağrısı 

Petrol-İş Sendikası Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Nimetulllah Sözen ise örgütlülük 
düzeyinin toplam işçi sayısı düşünüldüğünde oldukça az olduğunu söyledi. Sendikaların
örgütlenmede karşılaştıkları sorunlara değinen Sözen,”Bu sorunları zamanla aşıp örgütlenseniz de 
sendika işyerine girene kadar bakıyorsunuz işçi kalmamış, Ya işten atılmış ya da istifaya
zorlanmış” diye konuştu. Sendikalarda krizin yaşadığın belirten Sözen, “Ne örgütlenebiliyoruz, ne
de birlikte hareket edebiliyoruz. Konfederasyonlar kendilerini gözden geçirmeli” dedi.  

Krizin Türkiye’deki etkisinin ücretsiz izinlerle başladığını ardından ücretlerde düşüş ve işyeri 
kapanmaları ile devam ettiğini belirten Birleşik Metal-İş Sendikası Uluslar arası İlişkiler Uzmanı 
Elif Sinirlioğlu kriz gerekçesiyle fabrikaları kapatıyorlar. Ama bakıyorsunuz üretim başka bir
yerde devam ediyor. Sendikalardan kurtulmak için krizi fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Bunun için
uluslar arası dayanışma çok önemli” dedi.  

Öztaşkın: “Dayanışmanın içi dolu, hedefleri belli olmalı” 

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın krize karşı dünya işçi ve emekçilerinin
eyleme geçmesi gerektiğini belirttiği konuşmasında sendikal stratejilerini üretim süreçleri ile ilgili 
olduğunu kaydetti. Üretim zincirinin uluslararasılaştığını söyleyen Öztaşkın “Artık hiçbir mamul
madde tek bir fabrikada ve ülkede üretilmiyor. Bu zincirleme üretim ağının tamamında
örgütlenmeye yönelik sendikal stratejilerimiz olmalı” diye konuştu. Ulusal sınırlar içerinde
mücadele yürütürken evrenselleşme zorunda olunduğunu da belirten Öztaşkın, dayanışmanın
içeriğinin dolu ve hedeflerinin belli olması gerektiğini kaydetti.  

EmekDünyası 

Yurtdışından gelen katılımcılar: Selahattin Yıldırım (Dortmund NGG Örgütlenme Uzmanı),
Şengül Saval (Sol Parti Köln Başkan Yardımcısı), Hans-Jürgen Hinzer (NGG, Frankfurt Sendika 
uzmanı), Eva Preu B- Hinzer(Öğretmen, GGW üyesi), Katharina Sdusabedissen (Sol Parti KRW
Başkanı), Alexis Schwartz (Attac/ Almanya Yönetim Kurulu), Irina Veszerı (Sol Parti Eyalet
Yönetim Kurulu, Ver.di üyesi), Ulrike Behrendt (GEW Almanya Genel Merkezi),Klaus Dillmann 
(Nazi Kurbanları Derneği Antifaşist Birlik), Christian Med (Sol Parti Eyalet Yönetim Kurulu,
Ver.di), Benoit Conte (Fransa CGT), Özlem Alev Demirel (Sol Parti Köln Şehir Meclisi),
Muhammed Batarm (Arap Birleşik Sendikalar Konfederasyonu, ACUT), Andrea Will (Alman 
Komünist Partisi), Klaus Weissmann (Alman Kominist Partisi), Süleyman Gürcan (Almanya
Türkiyeli İşçiler Federasyonu, ATİF), Dietrich Jobstuogt (IG Metall Baş Temsilci), Ingrid Jost
(Ver.di KRV Yönetim Kurulu), Martin Nees (Ver.di Eyalet Sekreteri), Carsten Kıamev (Ver.di 
Baştemsilci) ve Man Mulia (Sol Parti Eyalet Yönetim Kurulu).  
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&acute;Helal&acute; Haribo / Haber Tarihi : 04.05.2009 14:44:12  
 

Etiketler:  Birleşik Metal-İş , Hava-iş , Petrol-iş , Tekgıda-İş , Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) , 
TÜMTİS , Uluslar arası dayanışma 

Avrupa’daki üretiminde domuz jelatini kullandığı için hem Avrupa’daki hem de Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’daki müslüman nüfusa ulaşamayan Haribo, Türkiye’yi üretim üssü yaparak iki yılda satışlarını yüzde 

100 artırdı. Markanın anavatanı Almanya’ya bile Türkiye’den şeker giderken daha önce girilemeyen İran’a 

da satış yapıldı 

 

Alman yumuşak şekerleme devi Haribo, 2001’de kurduğu Türkiye’deki üretim tesisi sayesinde 5 yıl içinde 

yüzde 200 pazar büyümesi yaşanması beklenen 300 milyon nüfuslu Müslüman ülkelerin kapısını sonuna 

kadar açtı. Avrupa’daki üretiminde domuz jelatini kullandığı için Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki müslüman 

nüfus arasında tüketilmeyen Haribo, 2001’de Pamir markasını satın alarak kurduğu Türkiye fabrikasında 

sığır jelatiniyle ’helal’ üretim yaparak satışlarını son iki yılda yüzde 100 artırdı. Haribo’nun anavatanı 

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine bile Türkler’in tüketmesi için giden ürünlere talebin artması nedeniyle 

kapasite ikiye katlandı. Türkiye’yi Haribo’nun müslüman ülke pazarlarına girmek için önemli bir köprü 

olarak gördüklerini söyleyen Haribo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Holger Terstiege, “Bugüne kadar helal 

üretimle yaptığımız Haribo’ları Pamir’in adını kullanarak dağıtıyorduk. Ancak Türkiye’de üretim ve dağıtım 

yapmamız avantajımız oldu. Daha önce giremediğimiz İran, Suriye gibi pazarlara Türkiye sayesinde satış 

yapabiliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda Avrupa’da tüketim stabil kalırken diğer coğrafyalarda yüzde 200 

büyüme olacak. Türkiye bizim için lokomotif pazar. Müslüman ülkelere satış yapacağımız lider ülke” dedi. 

 

Almanya, Avusturya, Fransa gibi ülkelerde yaklaşık 8 milyon Türk nüfusunun da Haribo tüketmediğini, 

bunu aşabilmek için artık ürünlerin Türkiye’den alındığını aktaran Terstiege, “Sadece Almanya’da 3 milyon 

Türk var ve yaklaşık 1.5 ton tüketimleri var. Artık bu büyük pazara ulaşabiliyoruz. 5 bin Türk marketine 

İstanbul’dan ürün gidiyor. Sırada İngiltere ve Fransa var” açıklamasını yaptı. 

 

1.5 liralık şekerle depresyonu yendiler 

 

Yumuşak şeker pazarının bu yılın ilk üç ayında yüzde 15 büyüdüğünü ama Haribo’nun yılı yüzde 50 

büyümeyle kapatacağını söyleyen Holger Terstiege, “İnsanlar krizde ev, otomobil ya da TV alamıyor belki 

ama 1.5 lira verip Haribo alabiliyor. Hayat sert gidiyorsa, şeker yemek lazım. Krizin yarattığı depresyonu 

yenmek için tüketiciler bu tür ürünlere yöneldi” dedi.  

 

Pazarda sert şekerden yumuşak ürünlere bir kayışın olduğuna da dikkat çeken Terstiege, en büyük 
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1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN! / Haber Tarihi : 30.04.2009 11:20:55  
 

büyümenin lolipop ve yumuşak şekerde yaşandığını ifade etti.  

 

Günde 80 milyon adet ‘ayıcık’ üretiliyor 

 

- 1920’de Almanya’da kurulan Haribo, dünyanın en büyük yumuşak şeker üreticisi. 

 

- Dünya çapında 6 bin, Türkiye’de 300 çalışanı var. 

 

- 13 ülkede, 18 fabrikada üretim yapılıyor. 

 

- Haribo, günde 80 milyon adet ayıcık’ üretiyor. 

 

- Haribo’nun ürün portföyünde 600’e yakın çeşit var. Türkiye’de ise 80 çeşit ürün satışa sunuluyor.  

 

İKİ YILDA PAYI YÜZDE 30’A ÇIKTI 

 

Türkiye’de yıllık 15 bin ton yumuşak şeker ürettiklerini ve yüzde 70’ini ihraç ettiklerini söyleyen Holger 

Terstiege, pazar paylarının 2 yıl içinde yüzde 11’den yüzde 30’a yükseldiğini, hedeflerinin liderlik olduğunu 

açıkladı. 

Kaynak:Hale TÜZÜN / VATAN EKONOMİ 

 
Etiketler:  HARİBO 

 

 TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, tüm dünya ve ülkemiz emekçilerinin 1 MAYIS İşçi Bayramı’nı kutluyoruz.  

            2009 yılı 1 Mayıs’ının nihayet “Emek ve Dayanışma Günü” adı altında tatil ve bayram ilan edilmiş 
olmasını, otuz yılı aşkın bir süredir bu uğurda mücadele vermiş emekçilerin ortak başarısı olarak kabul ediyoruz. 
  
            Ancak, biliyoruz ki; hala aşılması gereken duvarlar, yıkılması gereken bir paranoya var. Artık kabul
edilmelidir ki; 1 Mayıs’larda meydanlara çıkan işçiler, ayrışmaların, gerginliklerin ateşleyicisi değil, toplumsal 
adalet, barış ve özgürlüğün savaşçılarıdır. 
  

Bizler, emek tarihimizde bir kara leke olarak duran otuz yıl öncesinin olaylarını zihinlerden silmek,
bayramımızı tüm dünya emekçilerinin kutladığı gibi bir şölen havasında yaşamak istiyoruz. 

  
Beklentimiz, toplumsal hafızaya kazınmış olan acıları unutmak ve geleceğe acılarımızdan ders alarak

yürümektir. Bu noktada artık gerek siyasal karar vericilerin, gerekse bürokratların takıntılarından kurtulmasını, 
barış dolu 1 Mayıs’ların önünü açmasını istiyoruz. 
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 Kriz Döneminde Uluslararası Dayanışmanın Artan Önemi ve Sendikaların 
Görevleri  / Haber Tarihi : 30.04.2009 13:18:13  

 

2009 1 Mayıs’ında en büyük sorunumuz işsizlik, aşsızlık ve yoksulluktur. Yaşanan ekonomik krizin 
faturası, her zaman olduğu gibi yine işçilere çıkarılmış ve kriz teğet değil, delip de geçmiştir. 

  
Sendikal haklar, özgürlükler her zamankinden daha fazla baskı altındadır. Anayasal hukuki düzen keyfi 

ve yanlı uygulamalarla çiğnenmekte, bağımsız sendikacılık yok edilmeye çalışılmaktadır. Çalışma yasalarında 
çağdaş ilkelere uygun düzenlemeler yapmak yerine, hakların özünü daha da daraltan girişimler devam
etmektedir. 

  
Emekçiler olarak, ülkeyi yönetenleri, özgürlükleri kısıtlayıp, tepkileri antidemokratik yöntemlerle ve

korku dağları yaratarak sindirmeye çalışmak yerine, toplumun gerçek gündemine yoksulluk ve işsizliğe çare
bulmaya çağırıyoruz. 

  
TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak 1 Mayıs’ta yine meydanlarda olacağız. Demokratik ve özgür bir toplum

için, toplumsal adalet ve refah için sarsılmaz inancımız ile kararlılığımızı dile getireceğiz. 
  
YAŞASIN 1 MAYIS! YAŞASIN İŞÇİNİN KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMASI! 

 
Etiketler:  1 MAYIS , BAYRAM , DAYANIŞMA , EMEK , İŞÇİ , TEKGIDA-İŞ 

2 Mayıs Cumartesi günü Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyumda krizin 
uluslar arası alanda işçi sınıfına kaybettirdikleri masaya yatırılacak ve işçi sınıfının “Krizin faturasını 
ödemeyeceğiz” başlığı altında uluslar arası alanda yürüttüğü ve giderek gelişen mücadelenin deneyimleri 
tartışılacak. 

Rosa Luksemburg Vakfı (RLS) tarafından desteklenen sempozyuma, son iki yılda İstanbul 1 Mayıs 
kutlamalarına yönelik uygulanan baskıları protesto etmek amacıyla bir süredir dayanışma kampanyası 
yürüten ve güçlü bir delegasyonla Türkiye’ye gelecek olan yurtdışındaki sendikalardan temsilciler de 
katılacaktır.  
Sunumlar ve serbest tartışma biçiminde organize edilen sempozyumun programı aşağıdadır.  
Çalışmalarınızda başarılar diliyor ve etkinliğimize gereken ilgiyi göstereceğinizi umuyoruz.  
  

Gökhan Biçici
TAREM Genel Koordinatörü
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TÜRK-İŞ 1 MAYIS TA ALANLARDA... / Haber Tarihi : 29.04.2009 15:39:46  
 

  
PROGRAM  
“Kriz Döneminde Uluslararası Dayanışmanın Artan Önemi ve Sendikaların Görevleri” 
 2 Mayıs Cumartesi 
10.00 Açılış Konuşmaları 
11.30 Genel Sunum: “Krizin Uluslararası Alanda İşçi Sınıfına Etkileri” 
12.30–13.00 Ara 
13.00–16.00 Forum: “Kriz döneminde uluslar arası dayanışma ve sendikalar” 
Forum başlıkları  
1) Kriz döneminde işçi sınıfının örgütlenme stratejileri 
2) Kriz döneminde TİS stratejileri ve uluslararası tekellerde çalışan işçiler arası dayanışma 
    deneyimleri 
3)  İşçi sınıfının uluslararası dayanışmasında alternatif medya araçlarının önemi 
4) Kriz döneminde işçi sınıfı ve siyaset 
5) Kriz döneminde demokratik haklar nasıl etkileniyor?  

  

 
Etiketler:  KRİZ , PETROL-İŞ , SENDİKA , TAREM , ULUSLARARASI DAYANIŞMA 

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını İstanbul, Ankara, Adana, Bursa ve İzmir başta olmak üzere ülke
sathında yapacağı mitinglerle kutlayacaktır. 
 
TÜRK-İŞ, 1 Mayıs’ı İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda kutlayacak ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu,
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu İstanbul kutlamalarında yer alacaktır. 
 
İstanbul Kadıköy Meydanı’ndaki kutlamaya başta işçi ve memur konfederasyonları olmak üzere, tüm emek ve 
meslek örgütleri ile siyasi partiler ile yurt dışından gelen yabancı konuklar davetlidir. 

TÜRK-İŞ, Kadıköy İskele Meydanı kutlamaları öncesinde,  Konfederasyon Yöneticileri, TÜRK-İŞ’e bağlı
sendikaların başkan ve yöneticileri,  sendikaların şube başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu
büyük bir grupla Taksim Meydanı’nda olacak, Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Kazancı Yokuşunda karanfillerle 1 
Mayıs şehitlerini anacak ve  basın toplantısı düzenleyecektir. 
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TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalara üye işçiler  ile destek veren emek ve meslek örgütleri ise  İstanbul Haydarpaşa 
Numune Hastanesi önünde  buluşarak Kadıköy İskele Meydanı’na yürüyecektir. 

 
TÜRK-İŞ’in başta İstanbul Kadıköy Meydanı olmak üzere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı mitinglerinde dile 
getireceği taleplerden bazıları aşağıdadır: 

• Türkiye’yi yönetenlerin temel hedefi özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin sınırlarını genişletmek olmalıdır.  Bu
konuda sendikalar ile sivil toplum örgütlerinin talepleri de dikkate alınmalıdır. 

• Anayasa değişikliği tüm kesimlerin uzlaşacağı bir zeminde gerçekleştirilmeli ve Anayasa katılımcı demokrasinin 
tüm kurum ve kurallarının sağlıklı işleyeceği bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

• Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için uzlaşma, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi
için çaba gösterilmelidir. 

• Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Yasası demokratikleştirilmelidir. 

• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kurumları hukuk devleti anlayışıyla hareket etmelidir. Yargının tam 
bağımsızlığı sağlanmalıdır. 

• Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.   

• Krizin nedeni uygulanmakta olan IMF ve Dünya Bankası politikalarıdır. Krizin çözümü için bu politikalar terk 
edilmeli ve “insanı temel alan” ekonomik ve sosyal politikalar uygulanmalıdır. 

• İstihdamın korunması ve geliştirilmesi temel yaklaşım olmalıdır. “İnsan onuruna yaraşır iş” herkesin hakkıdır.
Kriz gerekçesiyle işten çıkarılma önlenmelidir. 

• İş güvencesi, işe iadeyi sağlayacak biçimde yeniden ve öncelikle düzenlenmelidir. 

• Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınmalıdır. 

• Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Buna el uzatılması, ortadan
kaldırılması ya da daraltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir.   
• Ağırlıklı olarak dar ve sabit gelirli kesimlerin tükettiği zorunlu temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki dolaylı 
vergiler kaldırılmalıdır. 

• Ekonomiyi zayıf kılan özelleştirme ve yabancılaştırma uygulamaları derhal durdurulmalıdır. 

• Başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere yapılan kamusal harcamalar sosyal devlet anlayışına uygun
hale getirilmelidir.  

• İşsizlik Fonu’nda biriken para Fonun oluşturulma amaçları doğrultusunda kullanılmalı, Fon kaynaklarının
istismarına imkan verilmemelidir. 

• İşsizlik sigortası kapsamında olan işçilerin fondan yararlanma koşulları geliştirilmelidir. Bu çerçevede işçinin 
Fona ulaşımı kolaylaştırılmalı, Fondan yararlandırılma süresi ve miktarı artırılmalıdır. 

• Esnek çalışma biçimleri kriz gerekçesiyle yaygınlaştırılmamalıdır. 
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ERMENİSTAN SINIR KAPISININ AÇILMASI KONUSUNDA, ULUSAL ÇIKARLARIMIZ VE 
KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN IN HASSASİYETLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR! / 
Haber Tarihi : 28.04.2009 13:57:19  

 

• Halen çalışmakta olan işçilerin dışında ilave istihdam yaratan işletmelerin sosyal güvenlik prim ödemeleri belli 
bir süre hazine tarafından üstlenilmelidir 

• Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını bekletmeden giderilmeli, emekli olanlar yerine derhal yeni 
personel istihdam edilmelidir.  

• İşsizlik sigortası kapsamında olmayan işten çıkarılan işçilerin zorunlu giderlerini karşılamaya yönelik olarak 
“dayanışma geliri” uygulanmalı, ayrıca elektrik, su, doğalgaz, yakacak, kira gibi ödemeleri belirli bir süre kamu 
bütçesinden sağlanmalıdır. 

• 2009 yılında bağıtlanacak kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri, çalışanların satın alma güçlerini geliştirmek ve
böylece talebi artırarak ekonomiyi canlandırmak için araç olarak görülmelidir.  

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur. 

 
Etiketler:  1 MAYIS , DAYANIŞMA , EMEK , İSTANBUL , TAKSİM , TÜRK-İŞ 

         Son günlerde dış ve iç siyasetimizin önemli gündem başlıklarından birini Ermenistan sınır kapısının açılması 
meselesi oluşturmaktadır. 

         Bu konunun, gerek geçmişte yaşanan olaylar ve gerekse ülkemize yönelik haksız ithamlar nedeniyle, 
toplumumuz açısından büyük bir duyarlılıkla izlendiği açıktır. 
  
            Kin ve düşmanlıkları körükleme suretiyle ilişkileri sürdürmeye çalışmanın dünya  ve ülke barışına hizmet 
etmediği kuşku götürmemektedir. Ancak, açılım sayılabilecek adımları atarken, ulusal çıkarlar değil de, dıştan
gelen dayatmalar doğrultusunda hareket etmenin, ülkemizin geleceği açısından ağır faturalar getireceği de
unutulmamalıdır. 
  
            Türkiye, 1915’te yaşanlar nedeniyle, başka devletlerin parlamentolarında tarih yazılması gibi bir 
garabetle, siyaseten mahkum edilmeye çalışılırken ve Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesi’ndeki işgalin kaldırılacağına 
dair en küçük bir işaret bile alınmıyorken, sınır kapısını koşulsuz açmak, ulusal çıkarlarımız açısından büyük bir
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1 MAYIS TATİL OLDU ALAN YASAKLARI SÜRÜYOR / Haber Tarihi : 24.04.2009 
13:24:57  

 

hata olacaktır. 
  
            Yetkilileri, ne karşılığında verildiği belli olmayan vaadler uğruna ülkemizin çıkarlarını tehlikeye atmaması 
ve hem coğrafya komşuluğumuz hem de tarihsel köklerimizle bağlı olduğumuz dost ve kardeş ülke
Azerbaycan’ın hassasiyetlerini gözardı etmemesi konusunda uyarmayı bir görev addediyoruz. 
  
            Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 
Etiketler:  ERMENİSTAN 

“Emek ve Dayanışma Günü” adıyla tatil oldu. 1 Mayıs tatiline ilişkin tasarının Meclis’teki görüşmelerine Taksim 
kutlaması damgasını vururken, AKP’nin yasak ısrarı sürdü. Ayrıca Newroz’un tatil olmasına ilişkin önerge de 
reddedildi. 
1 Mayıs’ın “Emek ve Dayanışma Günü” ilan edilmesine ilişkin yasa, “1 Mayıs 2009’da kamu kurum ve 
kuruluşlarında yapılması kararlaştırılan iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınacağı”na ilişkin 
geçici maddenin eklenmesinin ardından Meclis Genel Kurulu’ndan geçti.  
Yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.  
NEWROZ ÖNERGESİNE RET 
Tasarı görüşülürken, Newroz’un da tatil ilan edilmesine ilişkin CHP, MHP ve DTP önerge verdi. Katibin “nevruz” 
diye okuduğu önergeyle, tasarıya bir madde eklenerek, 21 Mart Newroz bayramının da tatil edilmesi istendi.  
Ancak AKP’lilerin oyları ile önerge reddedilirken, DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “75 Kürt milletvekili ret 
verdi. Bunu Diyarbakır’da nasıl anlatacaksınız” diye sordu.  
Taksim yasağına da değinen Kaplan, 1 Mayıs tatilinin AKP’nin bir lütfu gibi gösterilmek istendiğini, bunun ayıp 
olduğunu söyledi. “Darbecilerin gasp ettiği bir hakkı nasıl lütuf gibi sunarsınız” diye soran Kaplan, “1 Mayıs’ın 
Taksim’de kutlanmasını, boyalı, pala bıyıklı bir emniyet müdürünün insafına bırakmayalım” diyerek, herkesi 
Taksim Meydanı’na çağırdı.  
TAKSİM YASAĞI ELEŞTİRİLDİ 
AKP’nin sendikacı kökenli milletvekili Ağah Kafkas ise yıllardır sürdürdüğü “lale” söylemine devam ederek, işçi 
konfederasyonlarına “lale ile sorunu olanlarla aranıza mesafe koyun” dedi.  
AKP Manisa Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ise Taksim’in yasak olmadığını savunarak, 
her yıl karanfil bırakıldığını söyledi. DİSK’i kasteden Tanrıverdi, “Birilerinin, 1 Mayıs’ı aldık sıra Taksim’de” 
yaklaşımında olduğunu savundu.  
CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, “Bırakın Taksim’e 1 Mayıs için izin vermeyi, Taksim Meydanı’na 1 Mayıs isminin 
verilmesi ve oraya 1977’de ölenler için anıt dikilmesi gerekiyor” diye konuştu. 

Sayfa 826 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI / Haber Tarihi : 22.04.2009 
14:01:27  

CHP Grup Başkan vekili Kemal Anadol da Taksim yasağı sürdüğü için bunun ayıplı, yarım yasa olduğunu söyledi. 
CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral de Taksim yasağına dikkat çekerek, “Meclis iyi bir şey yapıyor, baklava 
yapıyor. Bu tavanın kulpunu AKP tutarak işçiye götürüyor. Niye götürürken baklavanın üzerine tuz, acı biber 
ekiyorsunuz” diye sordu.  
Görüşmeler boyunca Bakanlar Kurulu sıraları boş kaldı. Hiçbir bakanın izlemediği görüşmeye hükümet adına 
mecburen katılan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, “ayıplı yasa” değerlendirmesini eleştirdi.  
Bakan Faruk Çelik, 1 Mayıs’a daha süre olduğunu ve Taksim için sosyal taraflarla görüştüklerini savundu.  
Görüşmeleri, başlangıçta Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK genel başkan ve yöneticileri, bağlı sendikaların 
yöneticileri de özellikle genel başkanlar birbirinden uzak durarak izlerken, sonuna kadar kalan DİSK Genel 
Başkanı Süleyman Çelebi ve DİSK’e bağlı sendikaların yöneticileri oldu. (Ankara/EVRENSEL)  
  

TATİL SEVİNCİNE GÖLGE DÜŞTÜ 
 
İSTANBUL Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak üzere başvuruda bulunan Türk-İş’in 
talebini reddettiklerini açıkladı. Sendikalardan Taksim Meydanı ısrarından vazgeçmelerini isteyen Güler, “İlla 
zorla geleceğiz derlerse bu kanuni olmaz” dedi.  
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ise Valiliği’nin reddetmesine tepki gösterdi. Taksim Meydanı kutlamalarına 
izin verilmemesinin 1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma Bayramı olarak tatil edilmesi sevincine gölge düşürdüğünü 
ifade eden Kumlu, Türk-İş’in İstanbul’daki kutlamaları Kadıköy Meydanı’nda yapacağını duyurdu. Kumlu, 
Kadıköy’de yapılacak kutlama öncesinde aralarında Türk-İş ve bağlı sendikaların yöneticilerinin de bulunduğu 
kalabalık bir grupla Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Kazancı Yokuşu’nda karanfillerle 1 Mayıs şehitlerini anacaklarını 
belirtti. Kumlu, Kadıköy Meydanı’nda düzenlenen mitinge işçi ve memur konfederasyonlarını, emek ve meslek 
örgütlerini ve yurt dışından gelen konukları davet edeceklerini açıkladı.  
Mazlumder Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu da 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının engellenmemesi 
gerektiğini ifade etti. Polisin geçen yıl Taksim’de uyguladığı şiddeti eleştiren Gergerlioğlu, “1 Mayıs bir inatlaşma
konusu haline getirilmeden Taksim’de kutlanabilir ve güvenlik tedbirleri ile gösterinin barış içinde yapılması 
sağlanabilir” dedi. 

Kaynak: EVRENSEL GAZETESİ 

 
Etiketler:  “Emek ve Dayanışma Günü” , 1 Mayıs 
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ESNAF DA TAKSİM İ İSTİYOR / Haber Tarihi : 23.04.2009 14:39:45  
 

Başta büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, 89 yıl önce ulusumuzun kurtuluşu için toplanmış 
TBMM’ni oluşturan fedakar atalarımızı minnet, şükran ve saygıyla anıyor, halkımızın ve özellikle de sevgili 
çocuklarımızın bu son derece anlamlı bayramlarını içtenlikle ve coşkuyla kutluyoruz. 

 
Etiketler:  23 NİSAN 

İstanbul Valisi’nin 1 Mayıs kutlamaları dükkânlara zarar veriyor bahanesi Taksim esnafı tarafından boşa çıkarıldı. 
Esnafın oluşturduğu Beyoğlu Platformu yasağın kalkmasını istedi 
 
Demokratik kitle örgütü temsilcileri, işyeri sahipleri ve gönüllü kişilerden oluşan Beyoğlu Platformu, 1 Mayıs 
kutlamalarınına Taksim  Meydanı’nın açılmasını istedi. 
İstanbul Beyoğlu'ndaki Bahçeli Hamam Sokak'ta dün bir basın toplantısı düzenleyen Beyoğlu Platformu Sözcüsü 
Tahir Berrak Karasu, dünya da bütün büyük şehirlerin sembolik meydanları olduğunu ifade ederek, iktidarların
bu alanlarda siyasi tavrının  ölçüldüğünü belirtti. 

ÖNLEMLER YÜZÜNDEN DÜKKAN AÇILMIYOR 
1 Mayıs'ın çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Karasu, "Bu yıl da, 1 Mayıs'tan geriye bir gece evvelden
başlayan önlemler ve sonrasındaki kaos nedeniyle, esnafın açamadığı dükkanlar, işine gidemeyen, ulaşımı 
aksayan vatandaşlar ve hastanede bile gaz yiyen hastaların kalacağı endişesi içersindeyiz. 1 Mayıs'ın bir bayram 
havasında kutlanması ve Beyoğlu'ndaki işletmelerin konfetilerle destek vermesi arzu ve isteğimizdir. Geçmiş 
senelerde yaşanan 1 Mayıslarda sadece bir günlük kayıp değil, ortalama 15 günlük ciro kaybı ve beraberinde 
yaşanılan stres ve korku bizleri derinden yaralamaktadır. Krizin dibe vurduğu günümüz şartlarında, Beyoğlu’nun
kaos alanı değil, festival alanı haline dönüşmesi, maddi ve manevi beklentimizdir.” 

‘İYİ NİYET GEREKLİ’ 
Karasu Beyoğlu esnafı adına yaptığı açıklamada “Biz Beyoğlu Platformu olarak; Taksim Meydan’ında belli kurum 
ve kuruluşların gösteri yapıp, (festivallere, maç kutlamalarına, polis günü etkinliklerine, belediye stand ve
açılışlarına ya da yılbaşı kutlamaları gibi konserlere bile zaman zaman açıldığını göz önünde bulundurursak) 
bazılarının yapamamasının çözümü zorlaştırdığını, bu nedenle konunun tamamen demokrasi ve hukuk 
çerçevesinde ele alınarak çözümlenmesi gerektiği kanısındayız.” Karasu ayrıca şunları ifade etti: “1 Mayıs 
konusunun çözümsüz bir konu olmadığı gerçeğinden hareketle, halihazırda bir hafta gibi yeterli bir zaman 
varken tarafların karşılıklı girişimiyle çözülebileceğini, bunun için sadece iyi niyetin gerekli olduğunu
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HAK-İŞ&acute;E BAĞLI TARIM ORMAN-İŞ&acute;İN SAHTECİLİĞİ YARGIDAN 
DÖNDÜ / Haber Tarihi : 21.04.2009 09:42:15  

 

düşünmekteyiz" diye konuştu.” 

Kaynak: Birgün 

 
Etiketler:  1 MAYIS , BEYOĞLU PLATFORMU , DEMOKRATİK , İSTANBUL , MEYDAN , TAKSİM 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Sn. Mustafa TÜRKEL, Hak-iş’e bağlı Tarım Orman-iş Sendikası’nın
kapatılmasına ilişkin gerekçeli mahkeme kararının açıklanması sonrasında, Hak-iş ve bağlı sendikalarının
Bakanlık’la kolkola yarattıkları hukuksuzluğu eleştirerek, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 

HAK-İŞ’E BAĞLI TARIM ORMAN-İŞ’İN SAHTECİLİĞİ YARGIDAN DÖNDÜ, 

SIRA ÖZ ORMAN-İŞ’DE 

Yandaş sendikal örgüt Hak-iş bünyesindeki Tarım Orman-iş’in sahteciliği yargı kararıyla kanıtlandı ve mahkeme
kapatılmaya ilişkin gerekçeli kararını yazdı. 

Kendilerini hukukun üstünde görenler, yargıyı da yalan dolanları ile aldatmaya çalışanlar dersini aldı. 

Bu arada, bu işlere aracılık eden, kılıfına uydurmaya çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının
da gerçek yüzü açığa çıktı. 55 yıllık TEKGIDA-İŞ üyesi ÇAYKUR yetki tespitini Öz gıda-iş’e verirken, 46 senedir 4
No’lu gıda işkolundaki (eski) TEKEL yaprak tütün işletmelerini, 17 No’lu “Ticaret, Büro ve Güzel Sanatlar” işkoluna 
sokarken, kimlere kayırmacılık yaptıkları, neyin peşinde oldukları artık ayan beyan ortada. 

Sıra şimdi Öz Orman-iş’de. Kurucularının yasada aranan şartları taşımadığı, orman işçisi değil inşaat işçisi 
oldukları ortaya çıktı. Hiç kuşku yok ki; en kısa zamanda onlar da yargı duvarına çarpacaklar. 

Yangından mal kaçırma telaşıyla imzaladıkları 36 aylık toplu sözleşme için 51 aylık aidat haracı istemeye
kalkanlar, Sendikamızın uyarısı üzerine geri çekilmek zorunda kaldı. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Hak-iş ve şürekasının ayak oyunlarının en sıkı takipçisi olmaya devam edecektir. 

-İşçiye zulüm, baskı ve tehdit, 
-Evrakta sahtecilik, 
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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI MUSTAFA KUMLU NUN 1 MAYIS AÇIKLAMASI / Haber 
Tarihi : 21.04.2009 09:33:52  

 

-Hukuk tanımazlık, yasaya dolan, 
-Siyasi taşeronluk, 
-Emek hareketinde bölücülük, 

Hepsi onlarda. Elbette bütün bunların hesabı verilecektir. 

Ancak, çalışma hayatını tam bir kaosa sürükleyen uygulamaları, iktidar destekli dolanları, hukuk, ilke, adalet, hak
ve ahlak tanımayan zihniyetleri, kendine rehber olarak anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünü alan tüm 
sendikal yapıyı yaralamakla birlikte, bilmeliler ki; ne mücadele alanı korkarak onlara terkedilecek, ne de adaletten
vazgeçilecektir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
  

 
Etiketler:  ÇAYKUR , ÇSGB , HAK-İŞ , MUSTAFATÜRKEL , ÖZ ORMAN-İŞ , SAHTECİ , TARIM ORMAN-İŞ , TEKEL , 
TEKGIDA-İŞ , YARGI 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesini ısrarla istemekte, yasaksız bir biçimde bayram 
havasında kutlanması gerektiğine inanmaktadır. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, İstanbul Taksim Meydanı’nın kutlamalara açılmasını, yasaksız bir Türkiye için ve bir 
travmanın geride bırakılması açısından gerekli görmekte; ancak Taksim tartışmalarının 1 Mayıs’ın İstanbul’da
kutlanmasına engel oluşturmasını da doğru bulmamaktadır. 

TÜRK-İŞ’in İstanbul’da yapacağı kutlamaya tüm emek ve meslek örgütleri davetli olacaktır. İstanbul’da yapılacak
Merkezi kutlama dışında TÜRK-İŞ, örgütlü olduğu her yerde yerel kutlama komiteleri içinde aktif olarak yer
alacak ve 1 Mayıs kutlamalarını ülke sathına yayacaktır.” 

Başkanlar Kurulu Kararımızı tekrarlamakta yarar buldum çünkü TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu olarak 1 Mayıs’la ilgili
izleyeceğimiz yolu, alınmış olan bu karar belirleyecektir. 

Değerli Basın Mensupları; 
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Bugün saat 10.00 itibariyle, yani şu dakikalarda, TÜRK-İŞ İstanbul Bölge Temsilciliğimiz aracılığıyla İstanbul
Valiliği’ne Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarında TÜRK-İŞ’e açılması için başvuruda bulunmaktayız. 

Bildiğiniz gibi Taksim meydanı 1 Mayıs 1977’de eşi benzeri görülmemiş bir vahşete sahne olmuş, emeğin 
bayramını kutlamak üzere o alana toplanmış yüz binlerce insanın üzerine kirli hesaplarla ateş açılmış, yaşatılan o 
büyük provokasyon sonucunda 36 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 130 kişi de yaralanmıştır. 470 kişi göz altına 
alınmış, fakat hiçbirinin olayla ilgisi kurulamamıştır. Ateşi kimin açtığı belirlenmemiş, olay halen
aydınlatılmamıştır. 

Biz Taksim’i istiyoruz. 

Niçin istiyoruz? 

Biraz önce bahsettiğim “Kanlı 1 Mayıs”, zihinlerde bir travma etkisi yaratmıştır. Türkiye 32 yıldır Taksim 
Meydanı’nda yaşanan “Kanlı 1 Mayıs”ın yarattığı zihinsel örselenmenin kabusu içindedir. Bu travmanın geride 
bırakılabilmesi içindir ki, Türkiye, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamaya mecburdur. Taksim, kutlamalara kapalı kaldığı
sürece, bu öfkeli acı her 1 Mayıs’ta patlayacak, acı ve Taksim ısrarı her yıl daha da büyüyecektir. Türkiye 1 Mayıs’ı 
Taksim’de kutlamaya mecburdur. Çünkü emekçiler, kutlamalarda kaybettikleri o 36 canı, kaybettikleri yerde, bir
kez bile olsa kitlesel olarak anmak onlara karşı var olan toplumsal vicdan borcunu ödemek istemektedir. 

Bu bir ihtiyaçtır. 

Hükümet bu ihtiyacı anlamalı ve 1 Mayıs’ın tam da tatil edileceği bu yıl, Taksim’i emekçilere açmalıdır. 

Bu ihtiyacın en büyük göstergesi Taksim’in 32 yıldır kutlamalara kapatılmasıdır. Hükümet, yine 30 yıldır süren bir 
yasağa son vermiş, 1 Mayıs’ı bayram ve tatil ilan etmiştir. Yasağın Kanlı 1 Mayıs kutlamalarının ardından geldiği 
gözetilecek olursa, 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmesi, Taksim travmasının atlatılması açısından önemli bir adımdır.
Ama bir önemli adım daha vardır ki, Taksim’in kutlamalara açılmasıdır. 

Buradan Sayın Başbakan’a sesleniyorum; 

1 Mayıs’ı tatil ilan ettirdiniz, teşekkür ederiz. Ama, 2009 yılının 1 Mayıs’ında, geçmişin bütün olumsuz izlerini
silmek ve Taksim’i bir bayram alanı haline getirmek sizin elinizdedir. 

Taksim’i kutlamalara açınız. Yüzbinlerce insanın eşleriyle, çocuklarıyla Taksim’e ellerinde karanfillerle gelmesine
izin veriniz. 

Sizden önceki Hükümetlerin 32 yıllık korku tellallığını, siz coşkuya izin verip bayrama dönüştürünüz. Geliniz,
partiniz, muhalefet partileri, tüm emek ve meslek örgütleri, hep birlikte 1 Mayıs’ta Taksim’de olalım. Ülkemizin 
on yıllardır özlediği, barış ve bayram havasını, geliniz hep birlikte Taksim’de birlikte yaşatalım. 1 Mayıs’ta gülen
yüzler, ülkemizin de yüzünü güldürecek, dünya basınına da yansıyan o kötü görüntülerin yerini coşkulu bir
kutlamanın alması, demokrasimizin kazancı olacak, ülkemizi yüceltecektir. 

Valilik, TÜRK-İŞ’e Taksim için izin verdiğinde, başta işçi ve memur konfederasyonları olmak üzere tüm emek ve 
meslek örgütleri ile bağlantıya geçeceğiz ve ortak kutlama için gerekli adımı atacağız. 

Değerli Basın Mensupları, TÜRK-İŞ, 1 Mayıs’ı “emeğin bayramı” olarak algılamakta, temsil ettiği kitleyi, miting 
alanına eş ve çocuklarıyla birlikte davet etmektedir. TÜRK-İŞ, yaptığı eylemlerde bir tek kişinin bile burnunun
kanamamasını gözetir, temsil ettiği kitlenin güvenliğinden de sorumludur. 

Açık ve net söylüyorum. Israrımız Taksim içindir. Ama TÜRK-İŞ, bu yıl İstanbul’da yapacağı 1 Mayıs kutlamalarını 
Taksim tartışmalarına kurban etmeyecektir. 
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ALKOL TÜKETİMİ KIRMIZI ÇİZGİ DİNLEMEDİ / Haber Tarihi : 21.04.2009 09:23:54  
 

Çünkü TÜRK-İŞ, İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarının Taksim tartışmalarına kilitlenmesini ve Taksim 
tartışmalarının kutlamalara engel oluşturmasını doğru bulmamaktadır. 

Taksim için izin verilmemesi halinde bunun tarihi sorumluluğu Hükümetin olacak ve TÜRK-İŞ, 1 Mayıs’ı
İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda kutlayacaktır. Kadıköy Meydanı’ndaki kutlamamıza da başta işçi ve memur 
konfederasyonları olmak üzere tüm emek ve meslek örgütleri ile yurt dışından gelen değerli konuklarımız 
davetli olacaktır. 

Ayrıca TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yıl 1 Mayıs’ın tüm bölge ve illerde yaygın olarak kutlanması kararı da
almıştır. Bu çerçevede TÜRK-İŞ, başta İzmir, Bursa, Adana, Ankara olmak üzere çok sayıda ilde düzenlenecek
mitinglerle 1 Mayıs’ı kutlayacaktır. 

TÜRK-İŞ, İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvurunun yanıtının gelmesinin ardından yapacağı bir açıklamayla İstanbul
kutlamalarına ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacaktır. 

 
Etiketler:  1 MAYIS , 1977 , KUMLU , MUSTAFA , TAKSİM , TEKGIDA , TÜRK-İŞ 

Toplam nüfusu 71,4 milyon olan 26,5 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye´deki alkollü içki satışları geçen yıl, bir
önceki yıla göre yüzde 19,6 oranında artarak, 1 milyar 101 milyon 582 bin 924 litreye ulaştı. 

ANKARA - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) edinilen bilgiye göre, ithalat dahil, 2006
yılında 880 milyon 971 bin 67 litre olan alkollü içki satışları, 2007 yılında 921 milyon 241 bin 826 litreye yükseldi.
Satış miktarı, geçen yıl ise 180 milyon 341 bin 98 litre daha arttı ve 1,1 milyar litreyi buldu. 

2008 yılındaki satışların 1 milyar 95 milyon 621 bin 44 litresini yerli üretim, 5 milyon 961 bin 880 litresini de ithal
ürünler oluşturdu. Geçen yıl 78 milyon 913 bin 915 litre de alkollü içki ihraç edildi. 

GÜNDE 122 BİN 199 LİTRE RAKI SATILDI 
TAPDK verileri, geçen yıl rakı tüketiminde de belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. 2007 yılında, 2006´ya göre 
3 milyon 801 bin 657 litre azalan rakı satışları, geçen yıl yeniden yükselme gösterdi ve 44 milyon 602 bin 479
litre oldu. Böylece, 2008 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 886 bin 456 litre daha fazla rakı satıldı. Günlük rakı 
satışı da 122 bin 199 litreyi buldu. 

Sayfa 832 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



Alkollü içki satışlarında en yüksek artış ise şarapta yaşandı. 2008 yılında 2007´ye göre, satış miktarında yüzde
66´lık artış kaydedilen şarapta, bir önceki yıl 22 milyon 840 bin 795 litre olan toplam satış, geçen yıl 37 milyon
907 bin 519 litreye yükseldi. Bu şekilde, şarap satışı 15 milyon 66 bin 724 litre arttı. 

2007 yılında 399 bin 97 litre olan şampanya satışları da 460 bin 547 litreye çıktı. 

Bu süreçte viski satışları 1 milyon 433 bin 995 litreden, 1 milyon 671 bin 75 litreye, votka satışları 5 milyon 978 
bin 868 litreden, 8 milyon 808 bin 434 litreye, cin satışları 1 milyon 145 bin 477 litreden, 1 milyon 234 bin 617
litreye yükseldi. 

Böylece, viski satışlarında 237 bin, votka satışlarında 2 milyon 830 bin, cin satışlarında da 89 bin litrelik bir artış 
kaydedildi. 

Likör satışları da bir önceki yıla göre 634 bin 923 litre artış göstererek, 1 milyon 284 bin 706 litreye çıktı. Vermut 
satışında 77 bin, rom satışında 51 bin litrelik artış meydana gelirken, kanyak satışları ise 516 bin 124 litreden, 482
bin 481 litreye geriledi. 

BİRAHANELER DOLDU 
2008 yılında, 2006 ve 2007´de olduğu gibi bira satışlarındaki artış trendi devam etti. Geçen yıl, bir önceki yıla 
göre ülkemizde 80 milyon 256 bin 814 litre daha fazla bira tüketildi ve toplam satış 925 milyon 20 bin 469 
litreye ulaştı. 

Geçen yıl, Türkiye çapında günde ortalama 2 milyon 534 bin 303 litre bira satılırken, Almanya ve Danimarka´da 
120 litre olan kişi başına yıllık bira tüketimi, Türkiye´de 10,5 litreden 13 litreye çıktı. Avrupa´da ortalama 60 litre
civarında olan şarap tüketimi de Türkiye´de 0,5 litre oldu. 

MUTLAK ALKOL DERECESİ 
Alkollü içkilerde mutlak alkol derecesine göre bir değerlendirme yapıldığında ise 2007 yılında ithal ürünlerle
birlikte 68 milyon 689 bin 374 litre olan toplam satış, geride bıraktığımız yıl 76 milyon 900 bin 803 litreye 
yükseldi. 

Bu arada, 2008 yılında 1 milyon 671 bin 75 litre viski ithal edilirken, votka ithalatı 1 milyon 150 bin 75 litre, şarap
ithalatı 926 bin 226 litre, likör ithalatı 465 bin 606 litre olarak gerçekleşti. 

Alkollü içki ihracatında en büyük kalemi ise bira oluşturdu. Geçen yıl 73 milyon 611 bin 503 litre bira, 2 milyon 
711 bin 534 litre rakı, 2 milyon 342 bin 914 litre şarap, 152 bin 9 litre de votka ihraç edildi. 

RAKAMLARLA İÇKİ TÜKETİMİ 
TAPDK verilerine göre, Türkiye´de 2006, 2007 ve 2008 yıllarında satılan ve ihraç edilen alkollü içki miktarları 
şöyle: 

TOPLAM SATIŞ 

. --------------------------- 

. Yerli üretim İthalat İhracat 

ÜRÜNLER (Litre) (Litre) (Litre) 

-------------- ------------ ------------ ------------ 

Rakı 2006 46.517.680 - 2.337.516 
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2007 42.716.023 - 2.731.018 

2008 44.602.479 - 2.711.534 

 
Şarap 2006 22.265.371 1.145.886 2.698.119 

2007 21.921.703 919.092 2.512.268 

2008 36.981.293 926.226 2.342.914 

 
Köpüren 2006 319.801 40.918 20.151 

Şarap 2007 359.850 39.247 23.958 

2008 407.921 52.626 14.092 

 
Bira 2006 801.980.923 1.859.805 72.967.223 

2007 843.920.898 842.757 62.141.527 

2008 924.438.410 582.059 73.611.503 

 
Likör 2006 424.435 414.417 4.798 

2007 328.759 321.024 11.886 

2008 819.100 465.606 13.322 

 
Votka 2006 5.127.131 1.269.409 29.160 

2007 4.986.523 992.345 78.668 

2008 7.658.359 1.150.075 152.009 

Cin 2006 1.189.510 249.975 42 

2007 979.257 166.220 4.720 

2008 1.045.203 189.414 2.986 

 
Rom 2006 - 165.419 - 

2007 - 200.398 - 

2008 - 251.192 - 
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Viski 2006 50.161 1.550.487 16.867 

2007 - 1.433.995 949.616 

2008 - 1.671.075 - 

 
Kanyak- 2006 408.499 190.239 1.588 

Brendi 2007 274.483 241.641 739 

2008 251.837 230.644 697 

  

Vermut 2006 24.090 136.473 90 

2007 7.640 145.760 171 

2008 5.507 225.297 - 

 
Diğer 2006 46.289 138.342 773 

distile 2007 15.013 135.020 2.100 

alk. içk.2008 5.728 204.087 546 

Diğer 2006 54.157 1.650 1.028 

fermente 2007 291.935 2.243 73.267 

alk. içk.2008 556.150 13.579 64.312 

KAYNAK:AKŞAM GAZETESİ 

 
Etiketler:  ALKOL , BİRAHANE , İÇKİ , RAKI , SATIŞ , TAPDK , TEKGIDA-İŞ 
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TOROS GÜBRE İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLİYORUZ. / Haber Tarihi : 21.04.2009 
09:19:22  

 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Toros Tarım İşletmeleri Mersin ve Ceyhan Gübre Fabrikaları 
işçilerinin sürdürdüğü grev nedeniyle, grevdeki işçilerle, PETROL-İŞ Sendikasını desteklediğini belirterek basına 
va kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 

TOROS GÜBRE İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLİYOR, İŞVERENİ BİR AN ÖNCE UZLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ! 

 
PETROL-İŞ Sendikası ve üyelerinin Toros Tarım İşletmelerine bağlı Mersin ve Ceyhan Gübre Fabrikalarında 
başlattığı grev on günü aşkın bir süredir devam etmektedir. 

Çalışanların haklarını vermek yerine, krizi fırsata dönüştürmek anlayışı asla kabul edilemez. 

Toros Tarım İşletmeleri’nde grev yapan PETROL-İŞ Sendikası üyesi kardeşlerimiz, aslında, toplu iş sözleşmeleri
bu zihniyetle sürüncemede bırakılan tüm işçilerin mücadelesini vermektedir. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, grevci kardeşlerimizi sonuna kadar destekliyor, PETROL-İŞ Sendikası ve üyeleriyle
tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. 

İşvereni de bir an önce uzlaşarak, çalışanların haklarını vermeye davet ediyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
Etiketler:  GREV , GÜBRE , İŞVEREN , PETROL-İŞ , TEKGIDA , TOROS , UZLAŞMA 
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LSG SKY CHEFS ÇALIŞANI ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE / Haber Tarihi : 21.04.2009 
09:06:41  

 

Aylardan beri LSG SKY CHEFS işletmesi yönetimine karşı, sizlerin inancı ve değerli katkıları ile müthiş bir sendikal
mücadele verilmektedir. 

Bir taraftan yürüyen hukuk süreci ise, işverenin tamamıyla kötüniyetli olarak yaptığı baltalama girişimleri sonucu 
uzamış bulunmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak daha önce üyelerimize yaptığımız açıklamada da belirtildiği üzere, hukukun yarattığı
boşluklar, dayanaksız bir şekilde işveren tarafından suistimal edilmiş ve Yargıtay tarafından dosya yeniden
Istanbul 3. İş Mahkemesine gönderilmiştir. 

İşyerinde mevsimlik ya da zincirleme çalışan işçiler olduğu ve çoğunluk hesabına dahil edilmediği yönündeki 
itirazı dikkate alan Yargıtay, işçi sayısının yeniden tespiti için dosyayı iade etmiş bulunmaktadır. Fiili gerçekliğe 
uymayan ve yetki için gerekli çoğunluğa sahip olduğumuz doğrusunu değiştirmeyecek bu itiraz, eminiz ki 
yeniden reddedilecek ve mutlaka hak yerini bulacaktır. İşverenin tek gayesi süreci uzatmak ve siz üyelerimizin 
inanç ve direncini kırmaya çalışmaktır. 

Bu arada, işverenin yine aynı amaçla, üyelerimize “sendika yöneticileri ile görüştükleri ve sendikanın artık bu
meseleyi takip etmekten vazgeçtiği” şeklinde açıklamalar yaptığı anlaşılmaktadır. 

Siz değerli üyelerimiz bilmelidir ki; 

TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, işverenin bu türden saptırmalarına ve baltalamalarına asla boyun eğilmeyecek ve
kazanacağımızdan en küçük bir şüphe duymadığımız hukuki süreç sonuna kadar takip edilecektir. 

Yetki belgesi alındığında karşılıklı olarak zaten masaya oturulacak olan işveren yöneticileri ile üyelerimizin 
yaşadığı bazı sorunları gidermek amacıyla zaman zaman doğal olarak temas kurulmaktadır. Ancak, bu
temaslarda sendikal mücadeleden, toplu iş sözleşmesi haklarımızdan vazgeçtiğimiz yönünde bir görüşme, bir 
söz, bir beyan asla ve asla olmamıştır, olması da mümkün değildir. 

Üyelerimize bu yönde açıklama yapanlar, tek kelimeyle kötü niyetlidir. Üyelerimizi yanıltarak, sendikalarından ve
haklarından vazgeçirmeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu çabaları nafiledir ve asla başarıya ulaşamayacaktır. 

Değerli kardeşlerimiz, 
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TUZ KOKTU! / Haber Tarihi : 17.04.2009 16:24:59  
 

LSG SKY CHEFS’de kazanan TEKGIDA-İŞ ve üyeleri olacaktır. Dava titizlikle takip edilmektedir ve edilecektir. Bu 
toplu iş sözleşmesi, işletmede tek bir üyemiz kalmış olsa bile mutlaka imzalanacaktır. Hukuk ve adalet yerini 
bulacaktır. İşveren yetkilileri de hukuka ve demokrasiye saygılı olmayı öğrenecektir. 

Saygılarımızla. 
  

 
Etiketler:  ÇALIŞAN , DİKKAT , İŞ , İŞÇİ , LSG SKY CHEFS , MAHKEME , TEKGIDA , TEKGIDA-İŞ , ÜYE 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve İşkolları Tüzüğü’nün açık 
hükmüne rağmen, 04 no’lu işkolunda yer alan tütün işleme işini, 17 No’lu işkoluna sokmayı beceren Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı, bu kararı nedeniyle protesto ederek, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı 
yapmıştır: 

 
TUZ KOKTU! 
GERİSİNİ BU ÜLKENİN AYDINLIK VE HUKUKA BAĞLI GÜÇLERİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA! 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hak-iş’le beraber yeni bir hukuk rezaletine imza atmış bulunuyor. 46 yıldır 
aynı işkolunda olan işyeri için Hak-iş’in hülle sendikası(Birlik Orman-İş) itiraz etti, Bakanlık da gereğini yerine
getirdi. 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, bu Kanuna göre çıkarılmış İşkolları Tüzüğü, tütün işleme ve yardımcı işlerinin 04
no’lu Gıda İşkolu’na girdiğini açıkça hüküm altına almış olmasına rağmen, Bakanlık 17 Nisan 2009 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımladığı kararı ile (eski)TEKEL’e ait yaprak tütün işletmelerini 17 No’lu “Ticaret, Büro, Eğitim ve 
Güzel Sanatlar” işkoluna sokmayı becerdi. 

Bu karar aleyhine yargı yoluna başvurulacağı tabiidir. Yargının, 46 yıldır değişmeyen bir hukuk nizamı içerisinde, 
Bakanlığın şimdi icat ettiği bu yorum ve tespiti düzelteceğinden kuşkumuz yoktur. 

Ancak asıl vahamet, kendisine Anayasa ile kamu görevi yüklenmiş olan bir makamın, hukuku bu kadar 
pervasızca, bu kadar fütursuzca ve bu kadar aymazlıkla çiğneme cesaretini göstermiş olmasıdır. Bu gidiş son 
derece tehlikelidir. 
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TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Kocaeli Belediyesi nde çalışan 
Belediye-İş Sendikası üyesi işçilere sendika değiştirmesi yönünde yapılan baskıları 
kınayarak, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: / Haber Tarihi : 
17.04.2009 14:36:07  

 

Artık tuz kokmuştur. Anayasa, Kanun, nizam, hukuk ayaklar altına alınmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, meşruiyetini mevcut anayasal düzenden almadığını, bu kararı ile ilan etmiş bulunmaktadır. 

Kabul etmek gerekir ki, hukuk bitmişse her şey bitmiş demektir. Bakanlığın, hukuku hiçe sayan bu keyfi tasarrufu 
karşısında, herkesin bir durup düşünmesinin zamanı gelmiş de geçmek üzeredir. 

Kendisini yandaş saymayan emek camiasının tüm aktörlerini, sıra bize ne zaman gelecek diye beklemek yerine,
Bakanlığı protesto ederek, hukuka sahip çıkmaya davet ediyoruz. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
Etiketler:  2821 , AYDIN , CSGB , HAK-İŞ , HUKUK , TEKEL , TEKGIDA-İŞ , TUZ , TÜRKİŞ 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Kocaeli Belediyesi’nde çalışan Belediye-İş Sendikası üyesi işçilere 
sendika değiştirmesi yönünde yapılan baskıları kınayarak, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 

KOCAELİ BELEDİYESİ’Nİ SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGILI OLMAYA, 
KOCAELİ CUMHURİYET SAVCILIĞINI DA GÖREVE DAVET EDİYORUZ! 

Belediye-iş Sendikamız’dan yapılan açıklamalardan, Kocaeli Belediyesi’nin, Belediye-İş Sendikası üyesi olan
işçilere baskı yaparak, zorla bir başka sendikaya üye yapmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Anayasal hakları zedeleyen, sendika seçme özgürlüğünü ihlal eden ve TCK anlamında suç teşkil eden bu
eylemleri için Kocaeli Belediyesi’ni şiddetle kınıyor, Cumhuriyet Savcılığı’nı da göreve davet ediyoruz. 

İktidar partisi milletvekillerinin, yerel yöneticilerinin fütursuzca, hiçbir yasa ve etik değer kaygısı taşımadan, 
yandaş olmayan sendika üyelerine yaptığı baskı ve zulümün yeni bir örneği bu gün Kocaeli’nde yaşanmaktadır. 

Geçmişte başka belediyelerde, orman işyerlerinde, ÇAYKUR’da yaşananlara bakılırsa, bu hukuksuzluğun son 
olmadığı ve yenilerinin de peşinden geleceği aşikardır. 
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BAT TÜRKİYE İLE TEKGIDA-İŞ SENDİKASI ARASINDA YAPILAN 2009 YILI TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİNDE KARŞILIKLI ANLAYIŞ İÇERİSİNDE UZLAŞMA 
SAĞLANDI / Haber Tarihi : 17.04.2009 13:58:44  

 

Demokratik hak ve özgürlükleri sadece kendi çıkarları için varsayan, çıkarlarına uymadığında her türlü hukuk
dışılık, baskı ve tehdit yoluna başvurmaktan çekinmeyen bu anlayış, sadece sendikal yaşam için değil, tüm
Türkiye için gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. 

Bağımsız ve özgür sendikacılık idealine inanan her kurum ve kuruluşu bu baskı ve zulüme artık yeter demeye, bu 
kara zihniyetle mücadele etmeye davet ediyoruz. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası, Belediye-İş Sendikası ve üyelerinin sendikal özgürlük kavgasında sonuna kadar 
yanlarındadır. 

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 
Etiketler:  BELEDİYE , CAYKUR , GÖREV , KOCAELİ , ÖZGÜRLÜK , SAYGI , TCK , TEKGIDA-İŞ 

BAT TÜRKİYE İLE TEKGIDA-İŞ SENDİKASI ARASINDA YAPILAN 2009 YILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
GÖRÜŞMELERİNDE KARŞILIKLI ANLAYIŞ İÇERİSİNDE UZLAŞMA SAĞLANDI 
 
2008 yılında özelleştirilen TEKEL’i satın alarak Türkiye sigara pazarında çok güçlü konuma gelen BAT Türkiye ile 
TEKGIDA -İŞ Sendikası arasında 13 Mart 2009 tarihinde başlayan ve Tekel’den devralınan fabrikalarda çalışmakta
olan 500 işçiyi ilgilendiren 2009 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı anlayış içerisinde uzlaşmayla 
sonuçlandı. 

Global krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin ağır bir şekilde hissedildiği, büyüme oranın gerilediği, 
sanayi üretimin düştüğü, işsizlik oranının % 15,5’e ulaştığı bir dönemde, BAT Türkiye ile TEKGIDA-İŞ Sendikası 
arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 1 aylık bir sürede sonuçlanması, geçerlilik süresi 2 yıl olan 
sözleşmenin; 

- ilk altı aylık dönem için % 5 ,  
- ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise her bir dönem için 6 aylık enflasyon oranı kadar artış 
öngörmesi, 
- çalışanlara yapılmakta olan sosyal yardımlardaki iyileştirmeler 
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HUKUK VE DEMOKRASİ HERKESE LAZIM! / Haber Tarihi : 15.04.2009 14:27:45  
 

dikkate alındığında, gerek BAT Türkiye’nin gerekse TEKGIDA-İŞ Sendikasının karşılıklı anlayış içerisinde bu
sonuca ulaşmaları, bugün itibariyle Türkiye’de özlemi duyulan uzlaşma ortamı için güzel bir örnek
oluşturmuştur. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 

BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Etiketler:  2009 YILI , BAT , SENDİKA , SİGARA , TEKEL , TEKGIDA , TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ , TÜTÜN , UZLAŞMA 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, son gözaltına alınma ve arama olayları nedeniyle bir
değerlendirme yaparak basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 
 
HUKUK VE DEMOKRASİ HERKESE LAZIM! 

Geride bıraktığımız günlerde yine, kamuoyunun çalışmalarını ve müktesebatını çok yakından tanıyıp, takdirle
izlediği kişilerin ev ve işyerlerinde baskın tarzında yapılan aramalar, gözaltına alınmalar, toplumdaki gerginlik ve 
endişe duygusunu had safhaya ulaştırmıştır. 

Soruşturmanın sonucu nereye varırsa varsın, önemli olan yapılan işlemlerin hukuk çerçevesinde olması ve insan
temel hak ve özgürlükleri ile evrensel hukuk anlayışının zedelendiği intibaının uyanmamasıdır. 

Hele hele, bu güne kadar sağlık alanında olsun, eğitim alanında olsun ya da iştigal ettikleri faaliyetlerle ilgili
olsun, daima demokratik ve özgür düşünceden yana olan, adeta ömürlerini yaptıkları işlere adamış olan 
insanlarımıza reva görülen uygulamalar, yapılan soruşturmanın değerini azaltmakta ve toplumsal vicdanı rencide 
etmektedir. 

Kuşkularımız derinleşmiştir. Gerek uygulanan yöntemler, gerekse mağduru olan kişilerin nitelikleri, daha önceki
uyarılarımızda dikkat çektiğimiz, özgür düşünce ve ifadeye yönelik baskı ortamının giderek kökleşmekte olduğu
endişelerimizi pekiştirmiştir. 
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TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa TÜRKEL, Sendikalar Yasası ile ilgili 
olarak basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: / Haber Tarihi : 
14.04.2009 15:40:57  

 

Yetkilileri, hukuk devleti ilke ve esasları çerçevesinde kalarak hareket etmeye davet ediyoruz. Saygılarımızla.  
  

 
Etiketler:  DEMOKRASİ , HUKUK , OLAY , SENDİKA , SORUŞTURMA , TEKGIDA 

SENDİKALAR İKTİDAR VESAYETİNE BIRAKILAMAZ! 
 
Bir kısım milletvekili ve arkadaşlarınca hazırlanan ve parlamento gündeminde bulunan Sendikalar Yasasındaki 
yamalı değişiklikler, “12 Eylül Yasalarından daha beter” kabul edilemez.  
 
Bir kısım iktidar Milletvekilince hazırlanarak Parlamentoya sevk edilen Sendikalar Yasası 12 Eylül ürünü 2821 –
2822 sayılı Sendikalar Yasasından da öte, Sendikaları adeta yeni ve siyasi barajlar konarak iktidar vesayeti altına 
sokmaktadır.  
 
12 Eylül yasalarında;  
 
· İşyeri barajı % 50 1  
· İşletme barajı % 50 1 
· İşkolu barajı % 10  
· Noter şartı 
ve En önemlisi; 
· Bakanlık barajı ( Siyasi barajlarla yok edilmeye çalışılan sendikal hareket!), 
Bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de;  
· Ekonomik sosyal konsey üyesi olan Konfederasyonlar veya 80.000 üyesi bulunan Konfederasyonlara üye olma
mecburiyeti gibi akıllara zarar bir siyasi manevra yapılarak siyasi iktidarlara adeta teslim edilmektedir.  
 
Bu siyasi bir manevradır; Bu AKP iktidarınca sendikal hareketi bölme ve yok etme operasyonunun son adımıdır,
kabul edilemez. 
 
Çünkü herkes ve özellikle de bu yasayı hazırlayanlar da bilir ki ; gerçek üyeliklere göre  
Türk-İş hariç diğer İşçi Konfederasyonlarının 50 bini bulmaları mümkün değildir.  
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TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 1 Mayıs Bayramı ile ilgili olarak basına 
ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: / Haber Tarihi : 14.04.2009 15:38:35  

 

 
Eğer sahte üyeliklere göre bu belirlenecekse ne değişecek?  
Noter şartının yerine sahteliği kaldıracak bir düzenleme konamayacaksa ne değişecek? 
 
Ve bu Çalışma Bakanlığı; Çalışma hayatı ile ilgili her tür usulsüzlüğü bizatihi kimi bürokratları aracılığı ile yapmayı 
alışkanlık haline getirmişken Sendikal Özgürlükten, Bağımsız Sendikacılıktan bahsetmek mümkün olmayacaktır. 
 
Türk-İş’in hazırladığı özgür ve bağımsız, sendikal hukukun önünü açacak yasa taslağını görmezden gelerek, biz 
yaparız olur biter anlayışını şiddetle reddedeceğiz. 
 
Parlamenter yapının böyle bir ayıba izin vermeyeceğine olan inancımızı korumak istiyoruz.  
 
Kamuoyuna saygıyla sunulur. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

1 MAYIS’IN TATİL İLAN EDİLMESİ KARARINI KUTLUYORUZ! 
SIRA TAKSİM PARANOYASINDAN KURTULMAKTA! 
 
1 Mayıs “İşçi ve Emek” bayramının otuz yıl sonra, resmi tatil ilan edilmesine ilişkin Başbakan Sn. Erdoğan’ın
açıklamaları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Çelik’in çalışmalarını memnuniyetle karşıladığımızı ifade 
ederek, bu kararı alanları kutluyoruz. 
 
Türkiye’nin otuz yılı aşkın sürdürdüğü bu ayıbından artık kurtulmasının zamanı gelmiştir. Her yıl giderek artan 
dozda bir gerilim günü haline getirilen 1 Mayıs’ı, tüm emekçiler olarak bayram havası ve coşku içinde yaşamak
en büyük temennimizdir. 
 
İnanıyoruz ki, 2008 1 Mayıs’ında yaşanan olaylar, bu anlamda yetkililer açısından daha soğukkanlı ve sağduyu ile 
konuya yaklaşılması açısından bir vesile olmuştur. 
 
Artık sıra, otuz yıldır 1 Mayıs’ları gölgesi altına alan, toplumda haksız ve yersiz bir biçimde gerginlik yaratan
“TAKSİM” paranoyasından kurtulmaya gelmiştir. 
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AKP destekli saldırıyla bizi yok etmek istiyorlar! / Haber Tarihi : 09.04.2009 15:35:39 
 

 
Bu anlamda yerel yöneticilerin geçmişte yaşananları da dikkate alarak, bu yıl daha duyarlı yaklaşacaklarını, 1
Mayıs’ı örten bu kara şalı, sağduyulu karar ve önlemleri ile kaldıracaklarını umuyor ve bekliyoruz. 
 
Tüm dünya emek örgütlerinin gözlerini diktiği ve katılımcı olacağı 2009 1 Mayıs’ının gerçek bir bayram ve
dostluk şöleni olması amacıyla yetkilileri göreve davet ediyoruz. 
 
 
Saygılarımızla. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Kendilerine bağlı sendikaların ciddi bir saldırı altında olduğunu belirten Türk - İş Başkanı Mustafa Kumlu, “Bu
süreçte tek güvencemiz bağımsız yargıdır” dedi 
 
Türk-İş’le hükümete yakın işçi sendikası Hak - İş arasındaki polemik Türk - İş Başkanlar Kurulu’nun da 
gündemindeydi. Dün gerçekleşen toplantıda konuya değinen Türk - İş Başkanı Mustafa Kumlu, “Türk-İş’e bağlı 
sendikalar, AKP destekli girişimlerle ciddi bir saldırı altındadır” dedi. 
 
Türk-İş Başkanlar Kurulu, Konfederasyon Genel Merkezi’nde toplandı. Kumlu, toplantı öncesinde yaptığı
açıklamada, “problemleri yeterince kavrayamadığını ve süreci iyi yönetemediğini” öne sürdüğü hükümetin,
bunun bedelini yerel seçimlerde oy kaybıyla ödediğini söyledi. 
 
‘Ağır itham var 
 
Mustafa Kumlu, bazı işyerlerindeki sendikal rekabet ve bunun sonucunda yaşanan gelişmelere de değindi.
Kumlu, bu konuda şöyle konuştu:  
“Türk-İş’e bağlı sendikalar AKP destekli girişimlerle ciddi bir saldırı altındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının da ihtilaflarda objektif davrandığını söyleyebilmek zordur. Türk-İş’i yok etme ve yandaş 
konfederasyonu büyütme gayretlerine karşı sendikalarımız yasal platformda her türlü mücadeleyi vermektedir. 
Bu süreçte tek güvencemiz bağımsız yargıdır.” 
“Türk-İş’e yönelik beşeri ilişkilerdeki medeniyet sınırlarını zorlayan bir biçimde hakarete varan ağır ithamlarda
bulunulmaktadır” diyen Kumlu, “Türk-İş Genel Başkanı olarak benim bu tür yaklaşımlara aynı üslupla cevap
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1 Mayıs tatil yolunda! / Haber Tarihi : 09.04.2009 15:31:37  
 

verebilmem mümkün değildir” dedi.  
Hak-İş, Türk-İş’e “Fütursuz emek düşmanı” diyerek, ağır eleştiride bulunmuştu. 
 
‘Kriz vurdu, 2 dili olan çaycılığa hazır’ 
 
Krizin etkilerinin giderek daha yoğun bir şekilde hissettiklerini bildiren Kumlu, Mart 2009’da Türk İş’e bağlı 
sendikalara üye 37 bin işçinin işine son verildiğini iletti.  
Ekonomide hızlı bir küçülme yaşadığına belirten Kumlu, üniversite mezunu iki dil bilen gençlerin asgari ücretle
çaycılığa bile razı olacak hale geldiğini aktararak, “AKP hükümeti, krizin işsizliği artırmasına engel olmak
zorundadır” dedi. 
Kumlu, kriz ortamında 300 bin kamu işçisine yapılacak zammın bir külfet değil, nimet olduğunu vurguladı. 
Kumlu, 1 Mayıs’ta Taksim yasağının kaldırılmasını da talep etti. 
 
Kaynak: Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Başbakan Erdoğan, 1 Mayıs´ın resmi tatil ilan edilmesi için talimat verirken, Türk-İş Başkanı Kumlu ´olumlu bir 
gelişme´ dedi. Kumlu, Taksim konusunda ´takıntılı´ davranmayacaklarını da belirtti. 
 
Türk-İş Başkanlar Kurulu´nun 1 Mayıs´ı Taksim´de kutlamak için başvuruda bulunduğu gün, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da ´resmi tatil´ talimatı verdi.  
 
Başbakan Erdoğan, ´´1 Mayıs´ın tatil olarak ilan edilmesi için perşembe günü Çalışma Bakanı ile Türk-İş, Hak-İş 
ve DİSK bir araya gelecek´´ derken, bu adımı olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Türk-İş Başkanı Mustafa 
Kumlu, ´´Taksim için ısrarcı olacağız ama takıntılı değiliz. Esas amacımız tatil ilan edilmesiydi´´ şeklinde konuştu. 
 
ERDOĞAN: TALİMAT VERDİM 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı´nda gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını 
yanıtlarken 1 Mayıs´a da değindi.  
 
Bir gazetecinin, ´´Bu sabah bazı bakanlarla bir araya geldiniz. Bu, ´mini ekonomi zirvesi´ olarak nitelendirildi. Bu
toplantıda sanayiyle ilgili bazı değerlendirmeler yaptığınıza ilişkin duyumlar aldık. Sanayideki son gelişmeleri
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Taksim de 1 Mayıs kutlamasına Avrupa dan destek / Haber Tarihi : 09.04.2009 
15:30:48  

 

nasıl değerlendiriyorsunuz?´´ sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, toplantıyı ´mini ekonomi zirvesi´ olarak
değerlendirmenin doğru olmadığını belirterek, toplantıda Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan´ın bulunduğunu anlattı. 
 
Bakanlarla öncelikli olarak çalışma hayatına, Sendikalar ve Toplu Sözleşme kanunlarına yönelik görüşmeleri
olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, ´´AB sürecine yönelik olarak, bu süreçte Sendikalar Kanunu ve Toplu
Sözleşme Kanunu´nu bir an önce Meclis´den çıkaralım istiyoruz. Bununla ilgili hazırlıklar zaten büyük ölçüde
yapılmış vaziyette. Genel kurulumuzda görüşerek bunu bitirelim istiyoruz.  
 
Bir diğeri de tabii yine şu anda özellikle her 1 Mayıs´ta gündeme gelen bir konu. Bununla ilgili de işçi barışına 
yönelik bir adımı geçen yıl bildiğiniz gibi atmıştık ve 1 Mayıs´ın tatil olarak ilan edilmesi noktasında perşembe 
günü bakanımız Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ile bir araya gelecek. Bu konuda kendilerine bir talimat verdim. ´İşçi
konfederasyonlarıyla da bu konuyu görüşün ve 1 Mayıs´ın tatil ilan edilmesiyle ilgili olarak konuyu kendileriyle
de ayrıca müzakere edin´ dedim. Bu konuda verilmiş olan bir talimatım var´´ dedi.  
Kaynak: NTVMSNBC 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Avrupa Parlamentosu 13 Mart’ta yapılan toplantıda kutlamaların Taksim’de yapılmasını destekler şekilde karar 
alırken 4-5 Nisan 2009’da yapılan Avrupa Solu 5. Sendikalar Konferansı’nda da destek kararı çıktı. Aralarında
Alman NGG, IG METALL, VERDI, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ve ATTAC’ın da bulunduğu
heyet İstanbul’daki 1 Mayıs için hazırlıklarına başladı bile. 
 
Son yıllarda üst üste yaşanan vahşet görüntülerine rağmen 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama kararlılığı gösteren 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bu yıl Avrupalı sendika ve sol hareketinden de destek
geliyor. Avrupa genelinde sendikal hareket Türkiyeli işçilerin 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmesi, 1 Mayıs 1977
katliamının aydınlatılması, sendika yasalarının ILO sözleşmelerine uygun biçimde değiştirilmesi talepleri ile 1 
Mayıs 2009 günü Taksim Meydanı’nda yapılmak istenen 1 Mayıs kutlamasını destekliyor. Avrupa
Parlamentosu’nun Sosyal Demokrat, Sol ve Yeşil Grupları Milletvekilleri de kampanyaya destek veriyor. 
 
Alman heyeti hazır 
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TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ ...YENİ! / Haber Tarihi : 08.04.2009 
15:28:02  

 

DİSK’ten alınan bilgiye göre, Avrupa Parlamentosu, 13 Mart 2009 tarihinde yayımladığı raporunda Türkiye
hükümetini, ILO sözleşmelerine uygun yeni bir sendikalar yasası çıkartmaya ve 1 Mayıs’ın barışçıl bir şekilde
Taksim Meydanı’nda kutlanmasını sağlamaya davet etti. Rapor, Türkiye’deki sendikal faaliyetlerin önündeki
kısıtlamaların devam ettiğini de belirtiyor. Geçen yıllarda 1 Mayıs’a dair engellemeleri ve polis şiddetini içeren 
çeşitli insan hakları raporları yayımlanmıştı. Ancak 1 Mayıs’a ilk kez bu raporda Avrupa Parlamentosu tarafından
açık bir ifade ile ve çözüm bulunması talebiyle yer verildi. 
 
Almanya Gıda İşçileri Sendikası, (DGB / NGG) 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmesi ve Türkiye’nin ILO sözleşmelerine
uygun bir sendikalar yasası çıkartması için uluslararası bir imza kampanyası düzenliyor. İmza kampanyasına 
Avrupa Parlamentosu’ndan Sosyal Demok- rat Milletvekili Bernhard Rapkay, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı 
Cem Özdemir ve AP Birleşik Sol Grup Milletvekili Helmut Markov’un da aralarında olduğu çok sayıda sendikacı 
ve siyasetçi destek veriyor. 
 
Alman sendikaları ayrıca 1 Mayıs günü İstanbul’a gelmek için hazırlıklarına başladılar. Aralarında NGG, IG 
METALL ve VERDI sendikalarından ve göçmen derneklerinden temsilcilerin olduğu yaklaşık 100 kişilik bir heyet 1
Mayıs’ta İstanbul’a geliyor. Ayrıca Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ve küreselleşme karşıtı 
hareketin önemli örgütlerinden olan ATTAC İstanbul’daki 1 Mayıs için hazırlıklarına başladı. 
 
‘Avrupa Solu’ Taksim’e geliyor 
 
Avrupa Solu 5. Sendikalar Konferansı, Kopenhag’da yapıldı. 4-5 Nisan 2009’da yapılan Avrupa Solu 5. Sendikalar 
Konferansı’nda İspanya, Portekiz, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Avusturya ve Yunanistan’dan sendikacılar,
Türkiyeli işçilerin demokrasi ve sendikal haklar mücadelesini desteklemek için 1 Mayıs’ta İstanbul’da olacaklarını 
açıkladı. 
 
Avrupa Solu 5. Sendikalar Konferansı sonuç metninde; 1 Mayıs’ın Avrupa genelinde İşçi Bayramı olarak tatil 
olduğu ancak Türkiye’nin ILO sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı’nı imzalamış olmasına rağmen 1 Mayıs 
kutlamalarının engellendiği belirtildi. Konferans, Türkiyeli işçilerin, 1 Mayıs’ın tatil edilmesi, ILO sözleşmelerine
uygun bir sendikalar yasası çıkartılması ve 1 Mayıs 1977 Katliamı’nın faillerinin yargılanması taleplerine destek
vermek için 1 Mayıs’ta Taksim’e gitme kararı aldı. 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Bölge Temsilcilerinin de katılımıyla 8 Nisan 2009 tarihinde Konfederasyon Genel 
Merkezi’nde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işsizliğin bir felakete dönüştüğü tespitinden hareketle, işsizliğe çözüm konusunda
Hükümetin acilen harekete geçmesini istemektedir.  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümetin ekonomik krize ilişkin aldığı önlemleri yetersiz bulmakta, sosyal ve
ekonomik politikalar birbirinden bağımsız düşünüldükçe krizin ve işsizlik sorununun altından kalkılmasını 
mümkün görmemekte, ekonominin çalışanlar ve üretenler gözetilerek yeniden organize edilmesi gerektiğine 
inanmaktadır.  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Türkiye’nin bir an önce ulusal istihdam stratejisi uygulamasına geçmesini istemekte, 
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Sanayi üretiminde rekor düşüş / Haber Tarihi : 08.04.2009 15:26:49  
 

istihdamı artırmak için doğrudan ve dolaylı tüm tedbirlerin hayata geçirilmesini zaruri bulmaktadır. TÜRK-İŞ 
Başkanlar Kurulu, Hükümeti, ülkenin gerçek gündemine, yani işsizlik ve yoksulluğun çözümüne odaklanmaya
davet etmektedir.  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesini ısrarla istemekte, yasaksız bir biçimde bayram
havasında kutlanması gerektiğine inanmaktadır.  
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, İstanbul Taksim Meydanı’nın kutlamalara açılmasını, yasaksız bir Türkiye için ve bir
travmanın geride bırakılması açısından gerekli görmekte; ancak Taksim tartışmalarının 1 Mayıs’ın İstanbul’da
kutlanmasına engel oluşturmasını da doğru bulmamaktadır.  
 
TÜRK-İŞ’in İstanbul’da yapacağı kutlamaya tüm emek ve meslek örgütleri davetli olacaktır. İstanbul’da yapılacak
Merkezi kutlama dışında TÜRK-İŞ, örgütlü olduğu her yerde yerel kutlama komiteleri içinde aktif olarak yer
alacak ve 1 Mayıs kutlamalarını ülke sathına yayacaktır.  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bir kez daha TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların yandaş Konfederasyon aracılığıyla Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başta olmak üzere AKP Hükümeti destekli bir saldırı 
ile karşı karşıya olduğu tespitini yapmıştır. Bu nedenle Başkanlar Kurulu, ilk adım olarak TÜRK-İŞ Yönetim
Kurulu’nun Başbakan Erdoğan’ı ziyaret etmesini; soruna çözüm üretilmemesi halinde “sendikamdan elini çek”
sloganı ile Ankara’da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu önderliğinde AKP Genel Merkezi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın ziyaret edilmesini; illerde ise AKP il teşkilatlarının kitlesel olarak ziyaret edilmesini kararlaştırmıştır. 
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri sürecinin hızlandırılmasını ve bu çerçevede
oluşturduğu teklifleri en kısa zamanda Hükümete sunmayı kararlaştırmıştır.  
 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 13 Şubat 2009 tarihinde başlayan ve halen süren ATV- Sabah grevini; Petrol-İş 
Sendikamızın Adana ve Mersin’de Toros Tarım Fabrikası’nda başlattığı grevi; Teksif Sendikamızın Edirne Giyim 
A.Ş.’de başlattığı grevi; Basın-İş Sendikamızın E Kart grevini; TÜMTİS Sendikamızın Mersin Limanı’nda, Deri-İş 
Sendikamızın DESA’ da verdiği örgütlenme mücadelesi ile Orman-İş, Tek Gıda-İş ve Hava-İş’in hukuk 
mücadelesini desteklemektedir.  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı sanayi üretimi rakamlarını açıkladı. 
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TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Salim Uslu&acute;nun sendikamızı 
hedef alan beyanları nedeniyle, basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı 
yapmıştır: / Haber Tarihi : 07.04.2009 15:25:40  

 

 
Buna göre şubat ayında sanayi üretimi yüzde 23.7 daraldı ve aylık bazda düşüş rekoru kırıldı. Piyasa beklentileri
ise yüzde 21.7 düzeyindeydi. 
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre Madencilik ve 
Taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 16,8, İmalat Sanayi sektörü endeksinde yüzde 25,9, Elektrik, Gaz ve Su 
sektörü endeksinde yüzde 9,7 azalış gözlendi. 
 
Üretim-İmalat sektöründeki tüm iş fırsatları  
 
OTOMOTİV DİBE VURDU 
 
İmalat Sanayi Üretim Endeksi alt gruplarının Şubat ayında, 2008 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları 
incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 58,7 ile Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı Römork İmalatında 
gerçekleşti. Bunu, yüzde 41,6 ile Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve Cihazları İmalatı ve yüzde 36,4 ile Büro 
Makineleri ve Bilgisayar imalatı takip etti. 
 
Alt grupta yer alan kalemlerden tekstil ürünleri imalatında yüzde 28,9, gıda ürünleri ve içecek imalatında yüzde
1,9, ana metal sanayinde yüzde 23,1, kimyasal madde ve ürünleri imalatında yüzde 21 düşüş gözlendi. 
 
İmalat sanayi alt kalemlerinde artış gözlenenler, yüzde 14,2 ile tütün ürünleri imalatı oldu. 
 
Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre ise en yüksek düşüş yüzde 44,8 ile sermaye malı imalatında görüldü. 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

SALİM USLU, USLANMIYOR! 
 
HAYATINDA BİR GÜN BİLE İŞÇİLİK YAPMAMIŞ SALİM USLU! 
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İşkolu itirazları komediye döndü! / Haber Tarihi : 07.04.2009 15:23:20  
 

SEN KİM, EMEKÇİ RUHUNU ANLAMAK KİM? 
 
Hak-iş Başkanı Salim Uslu, sendikal camiaya, işçi haklarına verdiğimiz zarar artık yeter deyip, uslanacağına, hala
yüksekten atmaya devam ediyor. Hem de bu ülkede sendikal mücadelenin bayraktarlığını yapmış TEKGIDA-İŞ’i 
hedef alıyor. 
 
Bürokratlıktan gelme, hayatından bir gün bile işçilik yapmamış, atanmış sendikacı Salim Uslu! Sen kim, işçinin,
emekçinin ideallerini, mücadele ruhunu anlamak kim? 
 
TEKGIDA-İŞ, TEKEL işçisini Ankara’ya getirdi, hakkını aramak için. Biber gazı yediyse bu TEKGIDA-İŞ’in değil,
Hükümetin ve güvenlik güçlerinin ayıbıdır. Mücadelemiz uğruna yediğimiz biber gazından biz utanç değil, olsa 
olsa GURUR DUYARIZ. Ayıbını da, yaşaması gerekenler yeterince yaşadı zaten. 
 
TEKGIDA-İŞ, temsil ettiği işçisi için değil biber gazı yemek, gerekirse ÖLÜR!  
 
İşçisi de sendikasına, katolik nikahıyla değil, sadece gönül bağıyla bağlıdır. Çünkü, TEKGIDA-İŞ’te, Hak-iş ve bağlı 
sendikalarında olduğu gibi, atanmış emir kullarının diktatörlüğü değil, demokratik yönetim anlayışı hakimdir. 
 
Hayatında bir gün bile işçilik yapmamış, gerçek sendikal mücadele vermemiş, emekçi ruhunun yakınından bile 
geçmemiş olanların, bu bağlılığı anlaması mümkün değildir. 
 
Salim Uslu, asıl şu soruyu cevaplamalıdır: O kadar hak, hukuk, demokrasi sevdalısıysa, TEKEL işyerlerinde bir tane 
bile üyesi yokken, kurdurduğu tabela sendikasına, hiçbir dayanağı olmayan işkolu itirazı yaptırıp, TEKEL işçisinin 
sözleşme haklarını niye engelliyor?  
 
Gerçek şu ki; Hak-iş ve şürekasının sendikal yaşama, emek hareketine tüm katkısı, sadece suyu bulandırıp, kaos 
yaratmak olmuştur.  
 
Unutmayın! Özgür ve bağımsız sendikacılık, sizlerin ellerine terkedilemeyecek kadar değerlidir. Size rağmen,
sonuna kadar özenle korunacaktır. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sayfa 850 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



AKP’nin iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra sendikalara yönelik başlayan operasyonların başarı ile
sonuçlanması için yapılmayan kalmıyor. Bu saldırıya en çok maruz kalan ise Türk-İş’e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası. 
 
Sendikanın örgütlü olduğu ÇAYKUR’daki Hak-İş örgütlenmesine bizzat AKP genel başkan yardımcıları katıldı. 
Yeterli sayıda işçi Hak-İş’e geçirilemeyince sürpriz kararların adresi Çalışma Bakanlığı devreye girdi. 13 bin işçinin 
çalıştığı ÇAYKUR’da 4 bin işçiyi örgütleyen Hak-İş’e yetki verildi.  
 
Tek Gıda-İş’e yönelik saldırılar bununla da bitmedi. TEKEL’in tarım işkoluna girdiği iddiası ile işkolu itirazı yapıldı. 
Bu itirazdan TEKEL’e bağlı Tuz İşletmeleri’nde örgütlü olan Maden-İş de nasibini aldı.  
 
TARIM İŞKOLU DEĞİL  
 
“Türkiye’de işler birbirine karışmaya başladı. Biz 10 yıldır özelleştirme belası ile uğraşıyoruz; psikolojik olarak,
ekonomik olarak yıpranmış durumdayız. Bu hayatı bile TEKEL işçisine çok gören bazı anlayışlar, yetki sürecinde 
işkoluna itirazda bulundular” diyen Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, çoğunluk verildikten sonra yasal 
süre olan 6 iş günü içinde herhangi bir itirazda bulunulmadığını, daha sonra toplusözleşme yetkisinin gelmemesi
üzerine Hak-İş’in yeni kurduğu Birlik Orman-İş isimli bir sendikanın işkollarına itiraz ettiğini öğrendiklerini
söyledi.  
 
TEKEL’in tarım işkoluna girdiğinin iddia edildiğini, buna da gerekçe olarak sigara işletmelerinin
özelleştirilmesinin gösterildiğini belirten Amaç, “İşkolları tüzüğü hangi işin hangi işkoluna girdiğini açıkça 
söylüyor. 1 No’lu İş Kolu, tarım ve ormancılıkla ilgili işlerin tarım işkoluna girdiğini açıkça yazıyor. 4 No’lu İş Kolu, 
gıda işkolu. Burada da tütün ve tütül mamullerinin üretilmesi, kurutulması, işlenmesi ve alım satımı diye açık bir
ifade var. Bunun açık olmasına rağmen bakanlık bu itirazı dikkate alıyor ve tespit istiyor” diye konuştu.  
 
TARIM OLMADI BÜRO OLSUN  
 
Tarım işkoluna girmediğinin tespit edilmesi üzerine “17 No’lu İşkolu olan büro işkoluna giriyor” diye bir karar 
alındığını dile getiren Amaç, bu kararın resmi olarak ellerine gelmediğini, ancak böyle duyum aldıklarını kaydetti. 
 
Amaç, 17 No’lu İşkolu’na, büro işinde çalışanların, perakende (gündelik satış, sanayi olmayan) satış yapılan
marketlerin girdiğini söyledi. Çalışma Bakanlığı’nın bu kararı üzerine Hak-İş’in bu işkolunda bir sendika kurma 
girişimlerine başladığını belirten Amaç, Hak-İş’in benzer bir süreci orman işkolunda da yaptığını, üç tane sendika
kurduğunu kaydetti.  
 
Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Amaç, “TEKEL’in nasıl büro işkoluna çıktığını da anlamadık. İncelemeyi TEKEL Genel 
Müdürlüğü’nde yapmış müfettişler. Orada çalışan 200 üyemiz var bizim. Bu nedenle büro işkolu diye bir karar
almışlar. Sonuçta her işletmenin bir yönetim kadrosu vardır ve bunlar büroda çalışır. Asıl işe bakılmadan böyle 
bir karar alınması doğru değil. Bu karar resmi olarak açıklandıktan sonra itirazda bulunacağız” diye konuştu.
(İstanbul/EVRENSEL) 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
İTİRAZI TESADÜFEN ÖĞRENDİLER 
 
Hak-İş’in 50 yıldır örgütlü oldukları Tuz İşletmeleri’ne işkolu itirazı yaptığını tesadüfen öğrendiklerini söyleyen 
Türkiye Maden-İş Genel Başkanı Ekrem Fedai, Tuz İşletmeleri’nin de TEKEL’e bağlı olduğunu, Hak-İş’in yaptığı
itirazın kendilerini de etkilediğini ifade etti.  
 
Kamu görüşmelerinin başlamasına rağmen kendilerinin henüz bir adım atamadıklarını belirten Fedai, “Yetki
başvurumuza olumsuz sonuç gelince Çalışma Bakanlığı’na başvurduk. Bakanlık, Hak-İş’in itirazını bir bütün 
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TEKGIDA-İŞ Açıklaması / Haber Tarihi : 07.04.2009 15:20:38  
 

olarak değerlendirmiş.  
 
Salim Uslu ile görüştük. ‘Bilmiyorum’ dedi. 45-50 yıldır TİS imzalıyoruz, yanlış dedik. Bakanlığa avukatları 
aracılığıyla yazı yazarak bu itirazı geri çektiler. Şimdi Teftiş Kurulu’nun kararını bekliyoruz” diye konuştu.  
 
Fedai, bu tarz sendikal faaliyetlere başından beri karşı çıktıklarını, sonuç itibariyle işçilerin mağdur edildiğini dile
getirdi. Fedai, “Konfederasyonu kendilerine hedef tahtası seçerken işçinin hak ve menfaatlerini göz önüne 
almaları lazım” dedi.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
TEKEL İŞÇİSİNİN YERİ TEK GIDA-İŞ’TİR 
 
TEKEL’de işkoluna yapılan itirazın sonucunda büro işkoluna çıktığını öğrendikleri zaman şaşırdıklarını söyleyen 
Tez Koop-İş Genel Başkanı Gürsel Doğru, bu itirazı etik ve doğru bulmadıklarını kaydetti.  
 
Mevcut durumu Hak-İş’in sendikalara ve işçilere yönelik bir saldırısı olarak değerlendirdiklerini belirten Doğru,
bunu ÇAYKUR’da, THY Teknik AŞ’de ve orman işkolunda da gördüklerini kaydetti.  
 
TEKEL işçilerinin kurdukları sendika olan Tek Gıda-İş ile sonuna kadar var olmalarını temenni ettiklerini ifade
eden Doğru, “Onların asıl yeri Tek Gıda-İş Sendikası’dır. Biz Tek Gıda-İş’in tavrına göre tavır belirleriz.  
Ama o işçileri de sahiplenmek lazım, AKP yandaşı sendikalara yem etmeyiz” diye konuştu. Doğru, “Bizim orada
pazarlama müessese yerleri var ama asıl iş bu değil.  
 
Sendika, yapılan asıl işe göre belirlenir. Bizim işkolumuzda gösterilmesini doğru bir karar olarak görmüyoruz. O 
insanlar örgütlü oldukları sendikalarında olmalılar. Yargı da böyle bir karar alırsa Tek Gıda-İş’le, Türk-İş’le oturup
o insanları mağdur etmeyiz” diye konuştu.  
 
KAYNAK: EVRENSEL GAZETESİ 

 
Etiketler belirtilmedi. 

SALİM USLU SAKİN OL! HERŞEYDEN ÖNEMLİSİ DE DÜRÜST OL! 
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Hak-iş Başkanı Salim Uslu yargı duvarına toslayınca ayağı yanık kedi gibi şimdi sızlanmaya başladı. Sadece
sızlanmakla kalsa iyi, “özrü kabahatinden büyük”, TÜRK-İŞ’i şikayet ediyor. 
 
Salim Uslu! Önce kendine gel, sakin ol, herşeyden önce de DÜRÜST OL! 
 
Bu güne kadar yaptıklarınız bini aştı. İktidar partisinin millet vekilleri, bürokratları, yerel yöneticileriyle kolkola,
postu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koridorlarına serip, ne hukuk dinlediniz, ne ahlak, ne işçi sınıfı çıkarı. 
 
Sahte üyeliklerle, sahte sendika kurdunuz. Bir gün önce Öz gıda-iş’in mali sekreteri olan Settar Aslan’ı bir gün 
sonra, muvazaalı sendika Öz Orman-iş’in başkanı yaptınız. Bunu yaparken Sendikalar Kanununun hükümlerini
çiğnediniz umurunuzda bile olmadı. 
 
ÇAYKUR’da, belediyelerde, Orman işletmelerinde, Türk Hava Yolları’nda işçilere sendikalarından istifa etsinler
diye açıkça zulüm yaptınız, yaptırdınız, sürgüne gönderttiniz, tehdit ettiniz. Bütün bunları yaparken, ne Anayasa, 
ne Türk Ceza Kanunu, ne de çalışma yasaları umurunuzda oldu.  
 
Onbinlerce işçi senelerce sizin yüzünüzden toplu sözleşmesiz kaldı, haklarını alamadı. Kurulduğunuz günden 
beri TÜRK-İŞ’in gölgesinde, TÜRK-İŞ’in lütfu inayetiyle, TÜRK-İŞ’e yamanarak sendikacılık yaptığınızı, ayakta
kaldığınızı unuttunuz, şimdi “bizden” gördüğünüz iktidarın pompalamasıyla, tüm bağımsız ve özgür sendikal
örgütleri ayıklayıp, tek merkezden emir alan sendikal yapıyı oluşturmaya çalışıyorsunuz 
 
Ne yasa dinliyorsunuz, ne ahlak ne de sendikal idealler. Siz yüzyıllardır süren işçi mücadelesinin yüz karasısınız.
Yeni bir hukuk skandalı, yeni bir ilkesizlik, yeni bir çürümüşlük örneği sergilemediğiniz gün geçmiyor. İşin asıl 
trajikomik yanı, bütün hukuk düzenini, yasaları en küçük bir utanma duygusu bile hissetmeden çiğneyen siz
iken, bir de mağduru oynamaya kalkıyorsunuz. 
 
Sendikacılık oynayarak, ülkedeki demokratik hukuk nizamının altını oyarken; kurallar içinde, yasalara saygı ile
davranmaya özen gösteren sendikalara saldırırken, yasaların içini boşaltıp keyfi kararlara imza attırırken
rahatsızlık duymadınız da, yaptıklarınız yargıdan geri dönünce niye sızlanıyorsunuz? 
 
Bu ülkede size rağmen, sizin çarpık zihniyetinizi egemen kılmaya çalışan güçlere rağmen “yargı” var ve olmaya
devam edecek.  
 
Biz bu ülkeyi, bu ülkenin işçilerini, sizin gibi ilkesiz ve sahteciliği yargı kararlarıyla sabit olan sözümona
sendikacılara bırakmayacak kadar çok seviyoruz. Biliyoruz ki, mücadeleyi bırakıp, meydan size kaldığı gün,
Türkiye’de özgür sendikacılık da, demokratik düzen de, gelecek umudu da bitmiş demektir.  
 
Bu ülkede işçi sınıfı ne sahtekarlar, ne dönekler, ne demokrasi düşmanları gördü. Hepsi birer birer tarih oldu. 
Çünkü, onlar despotluklarına, bizse ideallerimize güvendik. Sonunda her zaman haklı ve adil olan kazandı. 
 
Hiç şüpheniz olmasın, yine doğru, hukuk ve demokrasiden yana olan güçler size de hakettiğiniz dersi verecektir.

 
Etiketler belirtilmedi. 
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1 MAYIS BİRLİKTE VE YAYGIN KUTLANSIN! / Haber Tarihi : 07.04.2009 15:18:07  
 

1 MAYIS’ın artan saldırılara karşı birlikte ve yaygın kutlanması gerektiğini bildiren Türk-İş İstanbul Şubeler 
Platformu, konfederasyonları duyarlı olmaya çağırdı.  
 
1 MAYIS’ın artan saldırılara karşı birlikte ve yaygın kutlanması gerektiğini bildiren Türk-İş İstanbul Şubeler 
Platformu, konfederasyonları duyarlı olmaya çağırdı.  
 
Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan kapitalist kriz, işsizliği büyütüyor,
yoksulluğu artırıyor. Kapitalist sistem, içine düştüğü krizden kurtulmak için işçi ve emekçilere dönük daha büyük
saldırılar peşinde. Açıklanan tedbirler ve paketler, zaten işsizlik ve yoksulluk içinde olan emekçileri bir kez daha 
vuruyor” dendi. Son olarak toplanan G-7 ve G-20 ülkelerinin, tekellerin çıkarlarını korumak için kararlar aldığına 
dikkat çekilen açıklamada, Başbakan Erdoğan’ın kamu harcamalarını kısıtlayan bu kararların altına imza attığı
hatırlatıldı.  
 
TALEPLER 
 
“Bu şu anlama geliyor; daha fazla işsizlik ve daha fazla açlık. Zenginin daha zengin olacağı, yoksulun açlıkla
terbiye edileceği anlamına geliyor” denilen açıklamada, sermayenin ve patronların talepleri için bir araya
gelenlere karşı mücadeleyi ortaklaştırma çağrısı yapıldı.  
Açıklamada 1 Mayıs’ta dile getirilmesi gereken talepler şöyle sıralandı:  
* İşten atmalar yasaklansın, 
* Asgari ücret artırılsın, açlık sınırının üzerine çıkarılsın, 
* Parasız eğitim ve parasız sağlık her yerde uygulansın, 
* Kriz gerekçesiyle ücretsiz izinlere son verilsin, eşit işe eşit ücret sağlansın, 
* Sendikal hak ve özgürlüklere sınırsız özgürlük tanınsın, 
* Özelleştirmeler durdurulsun,  
* IMF ile anlaşmalar iptal edilsin, yeni anlaşmalar yapılmasın... 
 
DUYARLILIK ÇAĞRISI 
 
Şubeler Platformu- nun yaptığı açıklama şöyle devam etti: “Biz işçi ve emekçilerin temsilcileri olarak, bunlara 
karşı bu mücadelenin; yaklaşan 1 Mayıs’ın da, talepler etrafında, başta sendikal konfederasyonlar olmak üzere
tüm emek dostlarıyla birleşik olarak başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta birlikte kutlanması ile saldırılara daha
güçlü bir cevap verileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bizler, Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu olarak 1 Mayıs’ın
birlikte en yaygın biçimde işçi sınıfına ve onların müttefiklerine yakışacak bir şekilde kutlanmasını istiyor ve tüm
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Sigorta kayıtlarına göre krizde 430 bin 414 kişi işini kaybetti / Haber Tarihi : 
07.04.2009 15:15:23  

 

sendikaların, konfederasyonların duyarlı davranmalarını talep ediyoruz.”  
Kaynak:Evrensel Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinde göre Haziran 2008-Ocak 2009 döneminde toplam 430 bin 414 kişi işsiz
kaldı. Bu dönemde 45 bin 398 kişi işe girerken net işsiz sayısı 385 bin 16 oldu. Altı ayda en çok işçi çıkaran il 113
bin 112 kişiyle İstanbul olurken Şanlıurfa krize rağmen Haziran 2008’den sonra 4 bin 110 kişilik istihdam yarattı. 
 
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) krizin illerdeki işsizlik bilançosunu çıkardı. Sosyal
Güvenlik Kurumu verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre, krizin yoğun olarak yaşanmaya başladığı 2008 
yılının ikinci yarısından Ocak 2009’a kadar 430 bin 414 kişi işsiz kaldı. Söz konusu dönemde 45 bin 398 kişi işe 
girerken net işsiz sayısı 385 bin 16 olarak gerçekleşti. Haziran ayından bu yana en fazla istidam kaybı 113 bin 
112 kişiyle sanayi ve ticaretin kalbi olan İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u, 90 bin 263 kişilik kayıpla turizm kenti 
Antalya, 45 bin 352 kişiyle de Muğla izledi. Haziran-Aralık döneminde otomotivin nabzının attığı kentlerden 
Bursa’da 31 bin 727 kişi işini kaybetti. Diğer sanayi kenti Kocaeli 15 bin 842 kişilik kayıpla yedinci sırada yer aldı.
 
Doğu’da istihdam arttı 
 
Krize rağmen 38 kent istihdamı artırmayı başardı. Kamu, özel ve mevsimlik çalışanları kapsayan verilere göre,
istihdam yaratan kentlerin önemli kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz’de yer aldı. Şanlıurfa
krize rağmen Haziran’dan bu yana yarattığı 4 bin 110 kişilik istihdamla ilk sırada yer aldı. Şanlıurfa’yı 3 bin 432 
kişiyle Gaziantep, 3 bin 75 kişiyle Osmaniye, 2 bin 562 kişiyle Mardin, 2 bin 480 kişiyle Van, 2 bin 150 kişilik
istihdamla da Adıyaman izledi. Altı ayda 38 kentte yaratılan istihdam toplamı 45 bin 398 oldu.  
 
İç piyasada önce inşaat sektörü darbeyi yedi. Turizm, krizin yanı sıra mevsimlik gerilemenin de etkisiyle sarsıldı. 
Uzun süredir dünyadaki ucuz hammadde ve işgücü nedeniyle zorlanan tekstil sektörü ihracattaki daralma
nedeniyle bir darbe daha aldı. Metal ve metal ürünlerine dayalı sektörler de ağır hasarlıların başına yerleşti. 
Küresel krizin kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı 2008 Ekim ayında Türkiye genelinde bina inşaatı
alanında 808 bin 545 kişi çalışırken, Aralık’ta bu alanda çalışanların 75 bin 474’ü işvereninin tasarruf, fırsat ya da
finansman bulamaması nedeniyle işsiz kaldı. Aralık’ta bina inşaatı alanındaki istihdam 795 bin 356 kişiye geriledi.
SGK’nın sınıflamasına göre Ekim ve Aralık döneminde ’bina ve çevre düzenleme’ faaliyet kolunda işsiz kalanların
sayısı ise 39 bin 571 olarak gerçekleşti.  
 
Vergi yükü azaltılmalı 
 
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, krizin 2008 yılının ikinci yarısından sonra Türkiye’de de etkisini hissettirmeye 
başladığını kaydederek, hükümetin geç de olsa önlem alma çabasına karşın istihdamın korunması için teşviklerin 
yetersiz kaldığını belirtti. Eylül 2008’de hazırladıkları raporla istihdamın üzerindeki yüksek vergi ve prim yüküne 
dikkat çektiklerini anımsatan Arıkan, “Kriz geliyor, işsizlik artacak, önlem alınmalı demiştik. Buradaki temel önlem 
istihdam üzerindeki yükün azaltılması olmalıdır. Teşviklerin istihdam koşuluna bağlanması, çalışan üzerindeki 
vergi yükünün azaltılması hâlâ büyük önem taşımaktadır” dedi.  
 
En fazla istihdam kaybı İstanbul’da 
 
İl İstihdam kaybı (kişi) 
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İstanbul 113.112 
 
Antalya 90.263 
 
Muğla 45.352 
 
Bursa 31.727 
 
İzmir 29.963 
 
Ankara 20.800 
 
Kocaeli 15.842 
 
Tekirdağ 9.734 
 
Kayseri 9.332 
 
Aydın 8.537 
 
Toplam 385.016  
 
Şanlıurfa istihdam artışında birinci 
 
İl İstihdam artışı (kişi)  
 
Şanlıurfa 4.110 
 
Gaziantep 3.432 
 
Osmaniye 3.075 
 
Mardin 2.562 
 
Van 2.480 
 
Adıyaman 2.150 
 
Samsun 2.134 
 
Şırnak 1.969 
 
Malatya 1.610 
 
Batman 1.595 
 
Toplam 45.398  
 
Muğla’da 2.685 işyeri kapandı  
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İl Kapanan işyeri sayısı 
 
Muğla 2.685 
 
Antalya 2.117 
 
İstanbul 1.630 
 
İzmir 1.014 
 
Bursa 658 
 
Ankara 466 
 
Aydın 362 
 
Eskişehir 239 
 
Balıkesir 229 
 
Denizli 200 
 
Toplam 10.400  
 
En fazla işyeri açılan il Gaziantep  
 
İl Açılan  
 
işyeri sayısı 
 
Gaziantep 476 
 
Edirne 243 
 
Diyarbakır 242 
 
Konya 227 
 
Erzurum 202 
 
Kocaeli 190 
 
Şanlıurfa 178 
 
Hatay 168 
 
Van 157 
 
Tekirdağ 138 
 
Toplam 5.113  
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İnşaat sektöründe 75 bin kişi işinden oldu 
 
Faaliyet alanı İşsiz sayısı 
 
Bina inşaatı 75.474 
 
Bina ve çevre düzenleme 39.571 
 
Konaklama 30.605 
 
Kumar ve müşterek bahis 25.815 
 
Fab. metal ürün. (Mak. Tec. hariç) 20.073 
 
İdari Danışmanlık 15.654 
 
Metalik olmayan ürün imalatı 14.646 
 
Tekstil ürünleri imalatı 12.015 
 
Giyim eşyaları imalatı 11.182 
 
Veterinerlik hizmetleri 11.106  
 
Eğitimciler krize rağmen iş bulabildiler 
 
Faaliyet alanı Yaratılan istihdam 
 
Eğitim 21.984 
 
Yiyecek ve içecek hizmeti 17.489 
 
İnsan sağlığı hizmetleri 9.099 
 
Kömür ve linyit çıkartılması 5.105 
 
Büro yönetimi, büro desteği faal. 4.678 
 
Özel inşaat faaliyetleri 4.491 
 
Hukuki ve muhasebe faaliyetleri 2.797 
 
Bilgisayar programlama ve danış. 2.559 
 
Mobilya imalatı 2.106 
 
Bilgi hizmet faaliyetleri 2.031 
Kaynak: Vatan Gazetesi 
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Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu: 74,000 İşçimiz Her Yıl Hayatını Kaybediyor /
Haber Tarihi : 07.04.2009 15:13:38  

 

Etiketler belirtilmedi. 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumunun (European Agency for Safety and Health at Work), 49 uzmana 
hazırlattığı ve 21 AB ülke içerisinde yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan ´´Yükselen Kimyasal Riskler´´ raporu
tamamlandı.  
 
Raporda, işçilerin en fazla nanopartüküllere, isosiyanata, cam elyafa ve kimyasal karışımlara maruz kaldığı
belirtiliyor. Rapor, ana kimyasalların işçilerin sağlık risklerini arttırdığını ve işçilerde alerji, astım, kısırlık, kanser
gibi hastalıklara yol açtığını kaydediyor. 
 
Kimya endüstrisinde çalışanların yanı sıra tehlikeli kimyasallarla çiftçilerin, hemşirelerin ve küçük-orta ölçekli
şirketlerde çalışanların da etkilendiği belirtiliyor.  
 
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu yöneticisi Jukka Takala, ´´AB´de her yıl 74,000 işçi, işyerinde karşılaştığı
zehirli kimyasallar sonucu hayatını kaybetmektedir. Bunun anlamı zehirli kimyasalların, işyeri kazalarında 
ölenlerden 10 kat daha fazla kişiyi öldürdüğü gerçeğidir. Kimyasal risklerin yönetimi küçük ve orta ölçekli 
şirketlerde yeteri kadar güvenli olmamaktadır.´´ dedi.  
 
Kurum, Avrupalı işçilerin yüzde 15´inin kişisel raporuna dayanarak; AB´de işçilerin yüzde 25´inin kimyasal 
maddelerle temas halinde olduğuna, yüzde 10´unun kimyasal maddeleri aerosol olarak soluduğuna, yüzde 
19´unun da kimyasal maddeleri toz, gaz ve duman halinde soluduğuna dikkat çekiyor.  
 
REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni Avrupa Birliği mevzuatına 
göre üreticiler işyerinde kimyasalların kontrolü için Güvenlik Veri Formları düzenlemesi gerekiyor. Yeni REACH 
düzenlemesinin Avrupa´da yeteri kadar yaygınlaşmadığı da uzmanlarca altı çiziliyor. 
 
´´Yükselen Kimyasal Riskler´´ raporuna göre işçiler en fazla nanopartiküllerden etkileniyor. Kimyasal maddelerle
iletişim sonucu işçiler en sık dermatit, cilt hastalıkları ve alerjiyle karşı karşıya kalıyor. Atık ve inşaat sektörünün 
yanı sıra temizlik hizmeti sektöründe çalışanlar da tehlikeli iş grubunda yer alıyor ve öldürü oranda kimyasal 
maddeye maruz kalıyor. 
 
Kaynak gösterilmeden haberler kullanılamaz. 
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İstanbul, Türkiye den yüzde 14 pahalı / Haber Tarihi : 03.04.2009 15:12:24  
 

EKONOMİK KRİZİN FATURASI YİNE İŞÇİLERE ÇIKARILACAK / Haber Tarihi : 
02.04.2009 15:11:24  

 

ABsaglikhaber.com 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye’de satın alma gücüne göre en pahalı ilin İstanbul, en ucuzların da Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak olduğu
belirlendi 
 
Satın alma gücünde 2008 yılında en pahalı il Türkiye ortalamasının yüzde 14.2 üzeri ile İstanbul olurken, en ucuz 
iller Türkiye ortalamasının yüzde 6.7 altı ile Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak olarak belirlendi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi 2008 sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde
100 TL’ye satın alınan bir mal veya hizmetin 26 istatistiksel bölgede satış fiyatının gösterildiği çalışmaya göre, 
ülke genelinde 100 TL olan bir mal veya hizmetin en pahalı satıldığı yer 114.2 ile İstanbul oldu. İstanbul’u 105.2 
ile İzmir, 105 ile Ankara izledi.  
Türkiye ortalamasına göre en ucuz iller 93.3 ile Siirt, Batman, Mardin, Şırnak oldu. Bu illeri 94.9 ile Hatay, Maraş,
Osmaniye; 95.3 ile Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde izledi. 
 
Antalya giyimde önde 
Harcama türlerine göre bakıldığında ülke genelinde 100 TL’ye satılan gıda en yüksek olarak İstanbul’da 107.5, en
düşük olarak da Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye’de 93.5 TL’ye satıldı. 
Ülke genelinde 100 TL’ye satılan konut en yüksek olarak İstanbul’da 151.1, en düşük olarak da Siirt, Batman, 
Mardin, Şırnak’ta 82 TL’ye satıldı. Ülke genelinde 100 TL’ye satılan giyim ve ayakkabı en yüksek olarak Antalya, 
Burdur, Isparta’da 113.6, en düşük olarak da Adana, Mersin, Zonguldak, Bartın, Karabük’te 91.1 TL’ye satıldı. 
Giyimde Antalya bölgesinin İstanbul’u geride bırakması dikkat çekti. 
Kaynak:Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Antikapitalist Öğrenciler, Londra’da düzenlenecek G-20 zirvesi öncesinde, “Sanayileşmiş 7 ülke ve gelişmekte 
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ANKARA 13. İŞ MAHKEMESİ TARIM ORMAN-İŞ (ÖZ ORMAN-İŞ) SENDİKASI NIN 
KAPATILMASINA KARAR VERDİ! / Haber Tarihi : 01.04.2009 15:10:26  

 

olan ülkelerin katılımıyla gerçekleşecek olan G-20 zirvesinde liderler 2 trilyon dolarlık yeni bir fonu şirketlere 
sunacak. Şirketlere para aktarılırken, krizin faturası işçilerin üzerine aktarılmaya devam edecek” açıklamasında 
bulundu. 
 
Açıklamada, “2008 yılında Türkiye’de, 883 bin işçi işten çıkartılırken, bu sayının sadece 500 bini yılın son ayında 
gerçekleşti. 2009 yılının sonuna kadar, tüm dünyada 51 milyon kişinin işsiz kalması gündemde.  
 
Krizi yaratanlar, bugüne kadar küreselleşmeyi savunurken, kriz başladıktan sonra yerel ve milliyetçi önlemler
alarak ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koydular” denildi. 
 
‘ONLAR G20, BİZ İSE MİLYARLARIZ’ 
Toplantıya G-20 ülke liderlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’nun başkanları ve
temsilcileriyle birlikte 25 liderin katılacağının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: 
 
“Toplantının en önemli gündem maddesi ekonomik krizden çıkış yollarını aramak olacak. Küresel kriz gün 
geçtikçe derinleşirken, rekabetin piyasayı yönetmesi gerektiğini söyleyen, serbest piyasa kapitalizmini ve serbest
ticareti savunan neoliberal politikalar ağır bir darbe aldı.  
 
Hükümetler, trilyon dolarları şirketleri kurtarmak için harcadı. Krizi yaratanlar, faturasını bize ödetmeye 
çalışıyorlar. Biz ‘Antikapitalist Öğrenciler’ olarak, kitlelerin gücüne inanıyoruz, ‘sınıfsız, savaşsız, başka bir dünya 
mümkün’ diyoruz. Onlar G-20, biz ise milyarlarız!” 

 
Etiketler belirtilmedi. 

ANKARA’DA HAKİMLER VAR! İŞTE HUKUK! İŞTE HAK-İŞ VE İŞTE ÖZ ORMAN-İŞ 
Tarım Orman-İş (Öz Orman-iş) Sendikası’nın kapatılmasına ilişkin davada, Ankara 13. İş Mahkemesi’nin kapatma
kararı vermiş bulunmaktadır. Ancak, yargı sürecine rağmen ortada imzalanan bir sözleşme vardır ve sözleşme
pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. 
 
Hak-iş’e bağlı Öz Orman-iş Sendikası’nın, Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman işletmelerinde 36 aylık toplu 
iş sözleşmesi imzalayıp, 51 aylık aidat istemesi, üstelik de bunu, işçilerin ellerinden zorla dilekçe alarak yapmaya 
kalkması skandalı üzerine Sendikamız, toplumsal sorumluluk gereği orman işçilerini ve kamuoyunu uyarmıştır.  
 
Görünen o ki, Öz Orman-iş Sendikası, meydanın hiç de o kadar boş olmadığını, hukuksuzluklarına göz
yumulmayacağını anlamış ve 51 aylık aidat toplama uygulamasını durdurmuştur. 
 
TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, orman işçilerine yapmış olduğumuz bu hizmetten, daha da önemlisi, hukuku kendi
çıkarlarına göre çarpıtmakta hiçbir sakınca görmeyenlere hukuk öğretmiş olmaktan dolayı mutluyuz.  
 
Kendilerinde yasaların üstünde güç vehmedenler, iktidar partisini arkasına alarak ve bakanlık koridorlarını 
parselleyerek, her türlü kural dışılığı, keyfiliği dilediklerince gerçekleştirebileceklerini zannedenler, demokratik ve
meşru düzlemde, hukukun içinde kalmaya özen gösteren güçlerin buna izin vermeyeceğini artık anlamak
zorundadır. Zira, onlara rağmen Türkiye bir hukuk devletidir ve onlara rağmen demokrasi, bu ülkede olması 
gerektiği gibi hayata geçecektir.  
 
Ancak, bu meselede hukuk dışılık sadece haksız ve mesnetsiz bir şekilde aidat toplama girişimiyle sınırlı değildir.

Sayfa 861 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



 
Çevre ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hak-iş’in de ortak olduğu asıl hukuk 
garabeti, toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve ona hukuki geçerlilik tanınması ile ortaya çıkmıştır. Hukuken
cevaplanması gereken, ancak karşılığı verilemeyen sorular vardır: 
 
1-Herşeyden önce toplu iş sözleşmesi hukuku ve mevzuatımız, toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisini, yetki için
başvurulduğu tarihteki duruma göre çoğunlukta olan sendikaya vermektedir ve toplu iş sözleşmesi bu yetkiye
istinaden en çok üç yıllık olarak imzalanabilmektedir. 
 
Halbuki, Öz Orman -İş sendikası’nın aldığı yetki 2004 yılındaki durumu göstermektedir ve 3 Mart 2009 tarihinde
sözleşme imzalamakla, değil üç yıl, sözleşme yapma hakkını 5 yıla yaymış bulunmaktadır. Başka bir deyişle 
sözleşme üç yıl değil beş yıl geriye gitmiş olmaktadır. Ortada 2822 sayılı TİSGLK’na açıkça aykırı bir durum vardır.
 
2- Sözleşmeyi imzalayan Öz Orman-İş Sendikası, 2008 yılı içinde kurulmuştur. Ama sendika varolmadığı bir
dönem için (01.01.2005-31.12.2007) toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.  
 
Bir işçi sendikası hukuken varolmadığı bir dönem için hukuki geçerlilik arzedecek bir toplu iş sözleşmenin nasıl 
tarafı olabilir? 
 
3- 2822 sayılı TİSGLK’na göre(Md.9) taraf sendikası üyesi olmayanlar toplu iş sözleşmesinden ancak imza
tarihinden sonra dayanışma aidatı ödeyerek yararlanma talebinde bulundukları takdirde yararlanabilirler. 
 
Oysa, toplu iş sözleşmesi 2 Mart 2009 tarihinde imzalanmış, ancak sözleşmenin süresi 31.12.2007 tarihinde sona
ermiştir. Dolayısıyla dayanışma aidatı ödeyerek yararlanma talebinde bulunabilecekler açısından, aslında ortada
yararlanabilecekleri bir sözleşme bulunmamaktadır. 
 
Hukuken son derece tartışmalı görünen bu durum noktasında aslında toplu iş sözleşmesinin tarafı olan 
sendikanın yapması gereken, “dayanışma aidatını bağış gibi göstererek” işçileri yararlandırmak değil(zira bağış
şarta tabi tutulamaz), doğrudan, hiçbir karşılık almadan, sendika üyesi olmayanların yararlanmalarına muvafakat
ettiğini toplu iş sözleşmesinde beyan etmek olmalıdır.  
 
Aslında, TÜRK-İŞ’in o dönem için tüm kamu işletmeleri adına bağıtladığı çerçeve toplu iş sözleşmesinin
hükümlerinden başka bir şey olmayan bu sözleşme hükümlerinin, orman işçilerine ayrımsız uygulanması, bir
kamu işletmesi olması nedeniyle, hakkaniyete uygundur ve eşitlikçi yaklaşım da bunu gerektirmektedir. 
 
Görüldüğü gibi, bürokratik makamlar, Hak-iş ve bağlı sendikaları lehine son senelerde yaygın bir şekilde
uyguladığı “islim arkadan gelsin, ben yaptım oldu” zihniyetiyle, önce hukuka uygun olup olmadığına bakmadan 
keyfi olarak işlemi yapmış, meselenin hukuk, kural ve nizam yönüne ise yine gözlerini kapamıştır. 
 
Ancak asıl sorun, anayasal düzenin temel aldığı hukuk devleti ilkesinin, bu ve benzeri uygulamalar sonucu aldığı
yaranın yarattığı tahribat ve hukukun üstünlüğüne duyulan güven duygusunun yok edilmesidir. Bu anlayışın
toplumsal barışa ve istikrara hizmet etmediği çok açıktır.  
 
Tüm bu yaşananlara rağmen, bizim güvendiğimiz müesseseler yine hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve
demokrasiye olan inancımızdır. Bu gün Ankara 13. İş Mahkemesi’nin Tarım Orman-İş (Öz Orman-iş) 
Sendikası’nın kapatılması yolunda verdiği karar, boş yere güven duymadığımızı ortaya koymuştur. 
 
Ama, yargının bu kararı sonrasında, imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkındaki hukuki sorunlar şimdi misliyle
boyut kazanmıştır. Artık, Hak-iş ve bağlı sendikaları “hedefe götüren her yol meşrudur” zihniyetini artık terk
edip, yasalar karşısında üstünlük aramak yerine, eşit olduklarını kabullenmek zorundadır. Hak etmediklerini zorla
elde edemeyeceklerini de anlamak zorundadır. 
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DERİ-İŞ SAMANYOLU NU PROTESTO EDECEK / Haber Tarihi : 01.04.2009 15:09:14  
 

Sendikalar bakana tepki gösterdi / Haber Tarihi : 01.04.2009 15:08:18  
 

 
Etiketler belirtilmedi. 

 
Unutmamaları gerekir ki, hukuk bir gün herkese lazım olabilir. 
 
 
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 

 

DERİ-İŞ Sendikası, hakkında asılsız haberler yaparak kendisini hedef gösteren Samanyolu TV’yi protesto edecek.
 
DERİ-İŞ Sendikası, hakkında asılsız haberler yaparak kendisini hedef gösteren Samanyolu TV’yi protesto edecek.
Samanyolu’nda 22 Mart’ta yayınlanan ve sendikanın Desa Deri’de sürdürdüğü direnişin Ergenekon bağlantılı 
olduğunu ileri süren haberin ardından, Deri-İş’in internet sitesi hacklendi. Son olarak önceki gün gece sendikaya
girildi ve ana bilgisayarın kasası ile bir dizüstü bilgisayar çalındı.  
 
Deri-İş’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sendikamız ciddi bir komplo ile karşı karşıyadır. 
 
Bu saldırıların hedefi ortada; sendikamızın ve direnen Desa işçilerinin direncini kırmak...” Bugün saat 12.00’de
Samanyolu TV önünde protesto eylemi yapacağını duyuran Deri-İş, tüm emek dostlarını eyleme destek vermeye
çağırdı. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

YILDA bir kez toplanan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in katılmaması tepki topladı.  
 
YILDA bir kez toplanan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in katılmaması tepki topladı. Toplantıya katılan sendika ve meslek örgütü temsilcileri, toplantıyı
“yasak savma” olarak nitelendirdiler.  
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nda yapılan değişiklik gereği yılda birkez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
tarafından tespit edilen tarihte yapılan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, dün Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Başkanlık Binası’nda ikinci kez toplandı.  
 
Çeşitli bakanlıklardan temsilciler, sendikalar, meslek örgütleri ve işveren temsilcileriyle gerçekleşen toplantıya 
Bakan Faruk Çelik katılmadı. Çelik’in katılmama gerekçesi Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Nazım Ekren’in
acil olarak toplantı çağrısı yapması olarak açıklandı.  
 
Toplantının gündemi Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerin uygulamalara yansıyan etkileri olarak açıklandı. Ancak toplantının açılış konuşmasını 
yapan SGK Başkan Vekili Fatih Acar’ın gazetecinin sevk zinciri uygulaması üzerine sorduğu soruyu cevaplamadan
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TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 29 Mart Yerel Seçimlerini 
değerlendirerek, kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır / Haber Tarihi : 
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önce “Toplantının gündemiyle ilgili değil” demesi “O zaman toplantının gündemi ne?” sorusunu akla getirdi.  
 
TOPLANTININ GÜNDEMİ NE? 
 
Toplantıyla ilgili gazetemize açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Altan Ayaz, Acar’ın sevk
zincirleriyle ilgili “toplantının gündemiyle ilgili değil” sözlerini eleştirdi. Ayaz, “biz buraya sağlık alanının
sorunlarını gündeme getirmeye geldik” dedi. Bakan Faruk Çelik’in toplantıya katılmamasını da eleştiren Ayaz,
“Ekonomi ile ilgili bir toplantıya katılmak için bu toplantıya gelmedi. Tam tersine ekonomi ile ilgili bakanları 
buradaki toplantıya getirmeliydi” dedi.  
 
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün de, Bakanlığın toplantıyı bir formalite olarak gördüğünü söyledi. Kurulun 
yılda bir kez toplantıdığını hatırlatan Görgün, “Bakanın bu toplantıya katılmaktan daha önemli bir işi olamaz”
diyerek Faruk Çelik’e tepki gösterdi. SGK’nın Danışma Kurulu’na herhangi bir Çalışma Raporu da sunmadığını 
belirten Görgün, Bakanlık tarafından SGK’nın yaptığı harcamalara, kayıt dışı çalışanların sayısına dair herhangi bir
açıklama yapılmamasını da eleştirdi.  
 
YASAK SAVMA TOPLANTISI 
 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan’da, Danışma Kurulu’nun işleyiş şekline dair kaygılarının
bulunduğunu söyledi.  
 
Toplantı öncesi Bakanlığa ilettikleri gündem önerilerinin hiçbirinin gündeme alınmadığını belirten Arslan,
Danışma Kurulu’nun sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesinde görev alması ve kurul kararlarının hayata
geçirilmesinin zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini söyledi.  
 
Arslan, aksi halde Danışma Kurulu toplantılarının “sembolik” toplantılara dönüşeceğini ifade etti.  
 
KESK Hukuk-TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Aziz Gölpunar da, Bakan’ın toplantıya katılmamasını eleştirdi. 
“Kendi yönetmeliklerine dahi uymuyorlar” diyen Gölpunar, toplantıyı “yasak savma toplantısı” olarak nitelendirdi.

 
Etiketler belirtilmedi. 

SEÇMEN GEREKLİ UYARIYI YAPTI, SIRA SİYASETÇİLERDE! 
 
29 Mart yerel seçimleri, halkımızın ince ayarlı sağduyusunu ortaya koymuştur ve son derece ibret verici uyarılar
içermektedir. Önemli ve gerekli olan ise iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasetçilerin bu uyarılardan yeterli dersi
çıkarmalarıdır. 
 
AKP, adeta referanduma çevirdiği seçimlerden çok ciddi bir oy kaybıyla çıkarken, buna mukabil muhalefet 
partileri, çok ciddi atılımlar yapamamıştır. Ortaya çıkan resim, 29 Mart öncesinin demokrasi açısından son derece 
kaygı verici görünümünü bir ölçüde rahatlatmışsa da, geleceğe dair pek çok tehlikelerin de işaretini vermiştir. 
 
Kanaatimizce seçim sonuçlarından en ciddi dersi alması gereken kesim iktidar partisidir. Gayet açık
anlaşılmaktadır ki; ülkeyi yönetenlerin hoyrat, tepeden bakan, hükmeden ve azarlayan yönetim anlayışı, 
toplumun duygularını incitmekte, tepkiye yol açmaktadır. Birleştirici olmak yerine ayrıştırıcı, kitleleri birbirine
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hasım eden siyaset anlayışı kabul görmemektedir. Yolsuzluklar, usulsüzlük ve hukuka aykırı uygulamalar, güven
duygusunu zedelemekte ve reddedilmektedir. Ekonomik sorunlar en ağır düzeyde yaşanıyorken, çözüm üretmek 
yerine yokmuş gibi davranmakla, kitleler kendilerini kandırılmış hissetmektedir. Yaratılan korku, baskı ve
sindirilmişlik ortamı, demokratik rejime bağlılığı kuşku götürmeyen halkımızı ciddi bir kaygı içerisine sürüklemiş 
görünmektedir. 
 
Muhalefet partilerinin tüm bu olumsuz koşullara rağmen, iktidar partisine alternatif olacak etkinlikte ve düzeyde 
bir başarı sağlayamamış olmaları da, yine bu partilerin halka gelecek umudu vaadetmekte yetersiz kaldıklarını, 
toplumsal ve ekonomik sorunlara çözüm getiren, somut ve köklü projeler sunmaları gerektiğini göstermektedir.
Bu anlamda 29 Mart seçim sonuçları muhalefet partileri için de ciddi uyarılar taşımaktadır. 
 
Halkımız diktatoryal rejim değil, tüm kurumlarıyla işleyen sağlıklı bir demokratik rejim arayışı içerisinde 
olduğunu bir kez daha tüm netliğiyle ortaya koymuştur. Herkesin, inancı, etkin kökeni, fikirleri ne olursa olsun,
eşitlikçi bir ortamda ve özgürce kendilerini ifade edebildikleri bir siyasal ortamın tesisi için iktidarı ve
muhalefetiyle tüm siyasal partilere çok önemli görevler düşmektedir. 
 
Halkımızın gerçek sorunu, işsizlik ve aşsızlıktır. Sadaka kültürüne dayalı ama özünde insan onurunu aşağılayan
yöntemler değil, toplumsal refahı arttırmaya dönük, adaletli ve sosyal devletin gereklerini yerine getiren
politikaların bir an önce hayata geçirilmesi talep edilmektedir. 
 
Yoksulluğun, yolsuzluğun ve işsizliğin olmadığı, özgür ve demokratik bir Türkiye beklentisiyle, yerel seçimlerin
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başta iktidar partisi olmak üzere, tüm siyasi partileri sağduyu ve sorumluluk 
içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz.  
 
Saygılarımızla. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

“SEÇMEN AKP’YE ‘BU BÖYLE GİTMEZ’ DEMİŞ, MUHALEFETE DE ‘SİZİ İKTİDAR YAPACAK KADAR
GÜVENMİYORUZ’ MESAJI VERMİŞTİR.  
 
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Açıklamada şöyle denildi:  
 
“29 Mart Yerel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AKP’nin 2004 yerel seçimlerine oranla 3 puan; 2007 
genel seçimlerine oranla ise 8 puan oy kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. Farklı kesimlerin duyarlılıkları ve oyların
dağılımındaki işaretler dikkate alınarak AKP’nin oy kaybına ilişkin birden fazla neden sayılabilir. Ancak şu çok
açık ki, oy kaybı iktidar uygulamalarının bir sonucudur ve gelinen noktada iktidar partisi temel politik, ekonomik
ve sosyal yaklaşımlarını gözden geçirmek durumu ile karşı karşıyadır.  
 
Seçmen, yerel seçimlerde AKP’yi uyarmıştır. Ancak oy oranları göstermektedir ki aynı uyarıdan muhalefet
partileri de nasibini almıştır. Seçmen AKP’ye ‘bu böyle gitmez’ diye seslenirken, muhalefet partilerine de, ‘sizi
iktidar yapacak kadar güvenmiyoruz’ mesajı vermiştir. Gelinen noktada öyle anlaşılmaktadır ki, muhalefet 
partileri de bir sonraki seçimde halkın tercihinde önceliği alabilmek için, bu güne kadar sürdürdükleri politikayı 
ve o politikayı sürdürüşteki üslubu gözden geçirmek durumundadır.  
 
TÜRK-İŞ olarak yerel seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, seçim sonuçlarının başta AKP olmak
üzere seçime katılan tüm siyasi partiler tarafından titizlikle irdelenmesini ve gerekli derslerin çıkarılmasını
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bekliyoruz. Hükümetten, yerel seçimler nedeniyle gölgelenen, başta işsizlik ve yoksulluk olmak üzere ertelenmiş 
tüm sorunların çözümünü acilen gündemine almasını istiyoruz.” 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu dördüncü çeyrek ve 2008 yılı toplamı büyüme rakamlarını açıkladı. 
 
Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 6.2 küçüldü. Türkiye böylece 2001 dördüncü çeyrekten bu yana ilk
kez bir küçülme yaşamış oldu.  
 
Türkiye ekonomisi 2008 yılının üç çeyreğinde sırasıyla yüzde 7.3, yüzde 2.8 ve yüzde 1.2 büyümüştü.  
 
2008 yılının geneline bakıldığında ise ekonomideki büyüme yüzde 1.1 olarak kaydedildi. 2008 yılı büyüme hedefi
yüzde 4 olarak belirlenmişti. 
 
Analistler, ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 5.8 küçülmesini, yıl genelinde ise yüzde 0.7 büyümesini
bekliyordu.  
 
MİLLİ GELİR 10 BİN DOLARIN ÜZERİNDE  
 
Açıklanan sonuçlara göre Türkiye´de kişi başına düşen milli gelir de 10 bin 436 dolar olarak hesaplandı.  
 
Üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) tahmininde, 2008 yılı dördüncü üç aylık dönemde
ekonominin büyüklüğü 24 milyar 448 milyon lira olarak belirlendi. 2008 yılı GSYH değeri ise 102 milyar 328 
milyon lira oldu. 
 
PİYASAYI ETKİLEMEZ 
 
JP Morgan tarafından büyüme rakamları ile ilgili yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisinin 2001 yılından bu
yana ilk kez küçüldüğüne dikkat çekildi. Yüzde 6.2´nin piyasa beklentilerinden kötü olduğuna işaret eden JP
Morgan, buna karşın 2008 yılı genelindeki yüzde 1.1´lik büyümenin ise önceki çeyreklerdeki revizyonlardan
sonra beklentilerden iyi çıktığını yazdı.  
 
JP Morgan, bu rakamların piyasa üzerinde herahgi bir etkisinin olmasının beklenmediğinin de altını çizdi.  
 
İNŞAAT ÇÖKTÜ 
 
Geçen yıl sektörel bazda en yüksek büyüme, sabit fiyatlarla yüzde 9,1 ile mali aracı kuruluşların faaliyetleri
faaliyetinde yaşandı. Yılın tamamında tarım yüzde 4,1, balıkçılık 3,6, madencilik ve taşocakçılığı yüzde 5,4, imalat 
sanayi yüzde 0,8, elektrik, gaz, sıcak su üretimi ve dağıtımı yüzde 3,8, oteller ve lokantalar yüzde 0,2, ulaştırma,
depolama ve haberleşme yüzde 1,6 oranında büyüdü. 
 
Büyüme, konut sahipliğinde yüzde 2,3, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri yüzde 6,8, kamu yönetimi ve
savunma, zorunlu sosyal güvenlik yüzde 0,9, eğitim yüzde 0,7, sağlık işleri ve sosyal hizmetler yüzde 3, diğer
sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri yüzde 1,7, eviçi personel çalıştıran hanehalkları yüzde 5,7, dolaylı 
ölçülen mali aracılık hizmetleri yüzde 8,4 oranında arttı. 
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2008 yılında sektörel bazda en büyük gerileme yüzde 7,6 ile inşaat sektöründe yaşandı. Aynı yıl toptan ve
perakende ticaret yüzde 0,9 ve vergi sübvansiyonda yüzde 0,4 gerileme görüldü. 
 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Küresel ekonomik krizin olumsuz etkisiyle yaklaşık 42 bin sendikalı işçi işini kaybetti. 
 
Ekonomik krizin ardından yaşanan işten çıkarma ve ücretsiz izin uygulamaları, sendikal örgütlenmenin olduğu iş
yerlerinde etkisini gösterdi. 
 
Türk-İş´in oluşturduğu “Krize Karşı Emek Masası”na gelen bilgiler, işten çıkarma ve ücretsiz izin uygulamalarının
otomotiv-metal, çimento-seramik, tekstil ve gemi yapımı sektörlerinde yoğunlaştığını gösteriyor. 
 
Konfederasyona bağlı sendikaların Krize Karşı Emek Masası´na ilettiği verilere göre, geçen ay, otomotiv-metal
sektöründe örgütlü olan Türk Metal´in 4 bin 208 üyesi işten çıkarıldı, bin 150 üyesine ücretsiz izin verildi. 
 
Çimento-seramik sektöründe de Çimse-İş üyesi bin 233 işçinin iş akdi feshedildi, 2 bin 217 işçi ücretsiz izne
çıkarıldı. 
 
Öte yandan, Şubat ayında Genel Maden-İş´e üye 207, Ağaç-İş´e üye 59, TEKSİF´e üye 29, Tekgıda-İş´e üye 23, 
TÜMTİS´e üye 6 ve Türk Harb-İş´e üye 1 kişi işini kaybetti. 
 
Geçen ay toplamda 5 bin 766 Türk-İş üyesi işten çıkarıldı, 4 bin 139 kişi de ücretsiz izne ayrıldı. 
 
Son 5 aylık döneme bıkıldığında ise Türk-İş´in çeşitli sektörlerden yaklaşık 35 bin üyesi işten çıkarıldı. Aynı 
dönemde, konfederasyon üyesi yaklaşık 12 bin işçiye ücretsiz, 19 bin işçiye de yarım ücretli izin verildi. 
 
Bu dönemde de en çok üyesi işten çıkarılan sendika Türk Metal oldu. Sendikanın son 5 ayda işten çıkarılan üye 
sayısı 19 bin 693´ü buldu. 
 
Krize Karşı Emek Masası´na gelen bilgilere göre, son 5 ayda sendikalara üye işçilere yönelik işten çıkarma,
ücretsiz izin ve yarım ücretli izin uygulamalarına ilişkin veriler şöyle: 
 
YAKLAŞIK 3 BİN DİSK ÜYESİ GREVDE  
 
DİSK üyeleri de ekonomik krizle birlikte yaşanan işten çıkarma ve ücretsiz izin uygulamalarından olumsuz
etkilendi. 
Tekstil, metal ve petro-kimya sektörlerinde yaklaşık 3 bin 800 işçi işten çıkarıldı. Ücretsiz izin uygulamalarında da
10 günü geçmeyen sürelerde yaklaşık bin 700 işçiye izin verildi. 
Ekonomik kriz, toplu sözleşme süreçlerini de etkiledi. İşverenlerin “sıfır zam” teklifi nedeniyle DİSK´e bağlı
sendikalarda bazıları greve çıktı. Çeşitli iş yerlerinde greve çıkan işçi sayısı yaklaşık 3 bini buldu. 
 
HAK-İŞ, METAL, TEKSTİL VE GIDADA ÜYE KAYBETTİ 
 
Öte yandan, metal, tekstil ve gıda sektörlerinde Eylül 2008´den bu yana Hak-İş üyesi 3 bin 602 kişi işini kaybetti.
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Metal sektöründe bin 440 kişi işten çıkarılırken, 351 işçi ve işçi sayısı bildirilmeyen 11 işletmede ücretli/ücretsiz 
izin uygulamasına gidildi. Ayrıca, sektörde 350 işçinin çalıştığı bir işletme ve işçi sayısı bildirilmeyen 8 işletmede
kısa çalışma ödeneği için İŞKUR´a başvuruldu. 
Aynı dönemde tekstil sektöründe 2 bin 62 işçi Hak-İş üyesi işten çıkarıldı, bin 817 işçi kısa çalışma ödeneği 
talebinde bulundu. 
Gıda sektöründe 100 işçinin işine son verildi, 440 işçi için kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı. Ağaç 
sektöründe de 706 işçi için kısa çalışma ödeneği talep edildi. 
 
Kaynak:Hürriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

AB Ankara´dan, ya viski gibi ithal içeceklere getirilen gümrük vergilerinin düşürülmesini, ya da rakının vergisinin 
artırılmasını talep ediyor. 
 
AB Dönem Başkanı olan Çek Cumhuriyeti, Türkiye ile müzakereleri sürdürmekte güçlükler yaşandığını belirtti.  
 
30 Haziran´da sona erecek dönem başkanlığı esnasında iki müktesebatı müzakereye açmayı hedefleyen Prag
yönetimi, Ankara´dan bazı pürüzleri halletmek için bir an önce harekete geçmesini bekliyor.  
 
AB Ankara´dan, viski gibi ithal içeceklere getirilen gümrük vergilerinin, rakı ile aynı seviyeye indirilmesini talep
etti. AB, Ankara´nın bu konuda adım atmaması karşısında, vergilendirme müktesebat başlığının müzakereye
açılamayacağını bir kez daha hatırlattı.  
Ankara, Türkiye´nin ulusal içkisi olan ´´rakı´´ konusunda toplumsal bir hassasiyetin bulunduğunu dile getirirken,
bunun siyaseten de yıpratıcı bir adım olacağına vurgu yapıyor. Ankara, Türk halkının tükettiği alkollü içeceklerin
başında gelen rakıya, ´uzo´ için uygulanan derogasyonunun aynısının uygulanmasını talep ediyor.  
 
Avrupa Komisyonu ise 1981 yılında Yunanistan´a bir istisna uygulamış ve uzo için düşük vergi uygulamasını 
kabul etmişti. AB´ye daha sonra dahil edilen İspanya, Portekiz ve yine rakıya yakın bir ulusal içkiye sahip olan
Güney Kıbrıs Rum Kesimi´nin ´uzo´su için ise, bu uygulama geçerli olmamıştı. Avrupa Komisyonu, bu konunun
sadece müzakereler bağlamında değil, aynı zamanda Gümrük Birliği müktesebatına da tamamen aykırı 
olduğunu hatırlatıyor.  
 
VERGİLER YÜKSELİRSE, ´İSLAMCI´ DİYE SUÇLARLAR  
Hükümet yetkilileri ise rakının vergi oranının arttırılmasının sadece toplumsal değil siyasi bir krize de sebep
olabileceğini hatırlatıyor.  
 
Hükümet yetkilileri, Adalet ve Kalkınma Partisi´nin bu yönde alacağı bir kararın başta ana muhalefet olmak üzere 
tüm siyasi partiler tarafından yanlış yorumlanabileceğini ve ülkeyi bir kez daha siyasi gerginliğe 
sürükleyebileceğini belirtiyor.  
Kaynak:Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Krizde şarap satışı patladı / Haber Tarihi : 26.04.2009 14:51:27  
 

Rakıda 45 milyon litrelik bir pazar var. Pazarın yüzde 63.7’si Mey’in, yüzde 28.2’si Burgaz’ın, yüzde 5’i Efe’nin. 
Pazara giren, Koç’un “Mercan”, Sarper’in “Beylerbeyi” rakıları pazardan çekildi. 
 
Şimdilerde Burgaz’ın da piyasadan çekilmesine yol açabilecek gelişmeler var. 
Bu gelişmeler rakı pazarında Mey‘in payının artmasına ve tekel durumunun güçlenmesine yol açacak.  
 
Mey grubu Tekel’in eski fabrikalarını işletiyor; Kulüp, Tekirdağ, Yeni Rakı gibi eski Tekel markalarıyla üretim
yapıyor. Mey’in sahibi Amerikalı Texas Pasific Group isimli yatırım fonu. Efe markasını Ekrem Demirtaş yarattı. 
İzmir’de kurulan tesiste kaliteli rakı üretiyor. 
Burgaz’ı 1995 yılında Hayyam Garipoğlu kurdu. Rakı ve votka üretiyor. 
 
Hayyam Garipoğlu el konulan Sümerbank nedeniyle TMSF’ye 140 milyon dolar borçlu idi. Derleyebildiğim 
bilgilere göre, ödeyemeyince borç faiziyle 360 milyon dolar oldu .2006 yılında protokol yaptı. 110 Milyon 
dolarını ödedi. Bu yıl 15 Ocak’ta 290 milyon dolarlık bir protokol daha imzaladı. Bu protokol çerçevesinde 
ödemelerini yapıyor. Borcunu 240 milyon dolara indirdi. 
 
Burgaz’ın payı hızla arttı 
Şimdi gelelim rakı pazarındaki rekabete. Diğer 2 büyük firma pazardan çekildi. İzmir ve Antalya’da üretim yapan
2 küçük tesis ve de yüzde 1.2 pazar payı olan Anadolu dışında rakı pazarının 3 oyuncusu, Amerikalıların Mey’i, 
Demirtaş’ın Efe’si ile Garipoğlu’nun Burgaz’ı. 
Burgaz fiyat rekabetiyle pazar payını süratle artırıyor. Büyük oyuncu (Tekel) Amerikalıların sahip olduğu Mey’inki
geriliyor. Geçen şubatta Mey’in pazar payı yüzde 69.6 iken, bu şubat 63.7’ye geriledi. Efe’nin pazar payı yüzde 
7’den 5.1’e indi. Buna karşılık, Burgaz’ın payı yüzde 16.1’den yüzde 28.2’ye tırmandı. 
 
Sadece o kadarla da değil. Votka üretiminde de rekabet var. Mey’in votkadaki pazar payı bir yılda yüzde 67’den
yüzde 49.5’e düşerken, Burgaz’ınki yüzde 21.3’ten yüzde 42.4’e tırmandı. 
 
Öldürmeyelim-Bırakınız yaşasın 
Burgaz’ın pazar payının artmasını normal karşılayamayanlar değişik iddialarda bulundular. Bandrol hilesi, vergi 
kaçakçılığı ihtimalleri gündeme getirildi. Fakat bu konulardaki kanuni takiplerde iddiaları doğrulayan neticeler
alınamadı. 
13 Ocak 2009 tarihinden itibaren içki şişelerine yapıştırılan bandroller kullanıcıların da kolaylıkla denetimine
imkân verecek şekilde, şişedeki içki miktarını gösteriyor. 
Kanuni takipler sonucu Burgaz’a bir ceza gelmeyince, bu defa rakipleri Burgaz’ın TMSF tarafından satışa 
çıkarılması konusunu gündeme getirdi. 
Bana verilen bilgiler doğru ise, Burgaz’ın sahibi Garipoğlu’nun, TMSF ile 15 Ocak 2009 tarihinde yaptığı bir
protokol yürürlükte. Garipoğlu da protokol çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bu nedenle TMSF’nin 
durup dururken Burgaz’ı satışa çıkarması her bakımdan tartışılabilir. Çünkü üretimin devam etmesi, pazar
payının artması sayesinde Garipoğlu’ndan alacaklarını daha kolay tahsil etme imkânı var. 
Kaynak: Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Mey İçki´nin şarap bölümünü oluşturan Kayra Şarapları Direktörü Bülent Özfırat, ekonomik krizin insanları eve 
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Lipton çaykolik Türkiye ile büyüyor / Haber Tarihi : 26.03.2009 14:50:14  
 

Sendikalardan dünya liderlerine mektup / Haber Tarihi : 26.03.2009 14:48:55  
 

çekilmeye zorladığını belirterek ´Kaliteli şarap satışları, geçen yıl yüzde 8-10 civarında düştü. Krizde insanlar
evlerinde kalmayı tercih etti. Kuru yemiş ve cips satışları patladı. İnsanlar, biraya ve ucuz rakıya yöneldi. Harcama 
alışkanlıkları değişti.  
 
Daha önce haftada 2 kere restorana yemek yemeye giden insanlar, haftada 1 kere gitmeye veya lüks restoranlar 
yerine daha orta halli yerlere gitmeye başladılar.  
 
Bu da açık içki noktalarında, yüzde 20-30 civarında tüketim azalmasına sebep oldu´ dedi. Özfırat, toplam şarap
pazarının, ocak ve şubat aylarında yüzde 48 ve yüzde 59 büyümüş gibi göründüğünü, fakat bu büyümenin
tamamen ucuz şarapların getirdiği bir büyüme olduğunu, kayıtlı pazarın son 16 aydır küçüldüğünü ifade etti. 
 
Öte yandan birinci yılını kutlayan Kayra Şarap Akademisi´nde, 1 yıl içerisinde 586´sı sektör çalışanı ve bin 72´si
bireysel şarapseverler olmak üzere toplam bin 658 kişiye şarap eğitimi verildi.  
 
Özfırat, akademi bünyesinde çeşitli fiyat seviyelerinden Türkiye´nin ve dünyanın bütün şaraplarının
bulunabileceği, özel tadımların yapılacağı ve şarapla ilgili her türlü aksesuarın bulunabileceği ´Şarap Butiği´´nin
kısa süre sonra açılacağını bildirdi.  
 
Kayra, butikte şarapları free-shop fiyatıyla satacak.  
 
Esin GEDİK 

 
Etiketler belirtilmedi. 

LİPTON Dünya Başkanı Didier Dallemagne, Lipton´un büyümesine ikinci büyük katkıyı Türkiye´nin sağladığını 
bildirdi.  
 
Lipton´un cirosunun 3,5 milyar euroyu geçtiğini vurgulayan Dallemagne, faaliyet gösterdikleri 150 ülke içinde 
Türkiye´nin 6´ncı büyük pazar olduğunu belirterek, ´Geçen yıl global çay pazarı yüzde 8, Türkiye pazarı yüzde 14 
büyüdü.  
 
Türkiye kişi başı çay tüketiminde günde 3,8 fincan ile dünyada ilk sırada. Nüfusun yüzde 96´sı her gün çay içiyor. 
 
Türkiye, dünyadaki ikinci en büyük çay pazarı konumunda´ dedi. Unilever Türkiye Gıda Pazarlamadan Sorumlu
Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin de Türkiye´de pazarın 1 milyar lirayı aştığını, Lipton´un yüzde 15 pay ile 
pazarın ikinci markası olduğunu belirterek, ´Krizde de pazarın büyümesi sürüyor.  
 
Ülke olarak sevinince de üzülünce de çay içiyoruz. İlk iki ayda da yüzde 16 büyüdük´ dedi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

ITUC üyesi Türk-İş, ´´Küresel Sendikalar G20 Zirvesi Deklarasyonu´´nun gerçekleşmesi için destek istedi 
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Hükümetin paketi emekçiyi teğet geçti / Haber Tarihi : 26.03.2009 14:45:47  
 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonuna (ITUC) üye sendikalar, kendi ülkelerinin başbakan ya da devlet
başkanlarına G20 Zirvesi öncesi birer mektup gönderdi. 
 
Alınan bilgiye göre, ITUC üyesi Türk-İş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan´a gönderdiği mektupta, ´´Küresel
Sendikalar G20 Zirvesi Deklarasyonu´´nun gerçekleşmesi için destek istedi. 
 
Genel Başkan Mustafa Kumlu ve Genel Sekreter Mustafa Türkel imzasıyla, Başbakan Erdoğan´a gönderilen
mektupta, ITUC´un, giderek derinleşen ekonomik ve mali krize çözüm bulabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde 
bulunduğu belirtildi. 
 
ITUC´un, krizle başa çıkabilmek için konfederasyonun da katılımıyla ´´Küresel Sendikalar G20 Zirvesi
Deklarasyonu´´ hazırladığı ifade edilen mektupta, G20 ülkelerinde çalışanları temsil eden sendikal örgütlerin 
deklarasyonu, İngiltere Başbakanı ve 2 Nisanda Londra´da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi´ne katılacak diğer G20
hükümetleri ile görüşeceği kaydedildi. 
 
´´Küresel Sendikalar G20 Deklarasyonu´´nun, G20 Liderlerini, diğer hükümet ve uluslararası kurumlarla birlikte, 
öncelikle 5 konuda strateji geliştirmeye ve gelecek nesiller için daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ekonomisi 
inşa etmeye çağırdığı vurgulanan mektupta, deklarasyonda yer alan önerilerden bazıları şöyle sıralandı: 
 
-Koordineli bir uluslararası iyileştirme ve kamu yatırımlarını, aktif iş gücü piyasası politikalarını, en fazla ihtiyacı 
olan kesimlerin korunmasını ve dünya ekonomisini daha düşük karbon düzeyi ile büyüme yoluna sokacak 
çevreci yatırımları hedefleyen ve maksimum iş yaratacak sürdürülebilir bir büyüme planı uygulanmalıdır.
Gelişmekte olan ekonomilere alternatif politikalar üstlenebilmeleri için kaynak ve politika alanı sağlanmalıdır. 
 
-Güven ve mali sistemde kredi alış verişini yeniden tesis edebilmek için aciz durumdaki bankalar acil bir şekilde
ulusallaştırılmalı ve bunun ötesinde, paydaşların tam katılımıyla küresel mali sistemi kontrol edecek yeni kural ve 
mekanizmalar oluşturulmalıdır.  
 
-İş gücü piyasalarında ´´insan onuruna yakışır´´ bir düzey oluşturabilmek amacıyla ücret kesintileri ile mücadele 
edilmeli ve gelir dağılımındaki eşitsizlik giderilmelidir. 
 
-Aralık 2009´da Kopenhag´da gerçekleştirilecek COP15´de ´´iklim değişikliği´´ üzerine geniş kapsamlı ve kararlı 
bir uluslararası anlaşma için temel oluşturulmalıdır. 
 
-Uluslararası ekonomik ve sosyal kurumlar (ILO, IMF, Dünya Bankası, DTÖ ve OECD) için yasal norm ve araçlar
oluşturulmalıdır. Bu kurumlar yeniden şekillendirilmeli, etkin ve sorumluluk sahibi bir küresel yönetim tesis 
edilmelidir. 
 
Mektupta, ´´Hükümetimizin deklarasyonda yer alan önerilerimizi, G20 Zirvesi´ne yönelik kendi iç çalışmalarında 
ve diğer ülke hükümetleri ile birlikte yürüteceği çalışmalarda destekleyeceğine inanıyoruz´´ denildi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Büyük bir yıkımın, felaketin ardından dolaşılan sokaklarda hissedilen duygunun aynısını hissediyoruz; ekonomik 
krizin yaşandığı şu günlerde, Okmeydanı sokaklarında dolaşırken... Yüzlerce tekstil atölyesi, binlerce tekstil 
işçisiyle Okmeydanı, aslında ülkemizin de küçük bir modelini oluşturuyor.  
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Bundan bir yıl kadar önce sabah 10.00’da, çay saatinde Okmeydanı sokaklarında dolaşsanız, çok farklı bir
tabloyla karşılaşabilirdiniz. Sağda solda sohbet eden, çay içen, öbek öbek konfeksiyon işçilerinin oluşturduğu
gözle görülür bir canlılık yaşanırdı. 
 
Bugün aynı saatlerde dolaştığınızda ise büyük bir sessizlik hakim. 3-5 ay öncesine kadar çalıştırdıkları işçi
sayısının neredeyse üçte biri ile çalışır vaziyette atölyeler. Bunlar dış piyasaya çalışan atölyeler, iç piyasaya çalışan 
atölyelerin durumu ise daha vahim. Birçoğu kapısına kilidi vurmuş durumda.  
 
ÖTV DÜŞTÜ AMA... 
 
Kalanlar ise son üç ayın en fazla bir ayını çalışarak geçirdiklerinden bahsediyorlar. Başbakan, yerel seçim 
mitinglerinde, yaşanan ekonomik krize dair çeşitli önlemleri içeren bir paket açıkladı. Bu pakete göre araba, ev, 
beyaz eşya gibi kimi özel tüketim mallarından alınan ÖTV oranlarında bir süreliğine indirim yapılmasına karar
verildi. Birçok işçinin günümüzde değil ev araba almak, günlük yaşamını idame ettirecek bir gelirden bile yoksun 
olduğu düşünülürse, alınan bu önlemlerin kimin işine yarayacağı sorusu daha bir önem kazanıyor.  
 
Biz de bu soruya ülkedeki çalışan sayısının önemli bir kısmını oluşturan tekstil işçileri açısından cevap aramak; bu
önlemlerin işçiler açısından neler ifade ettiğini, yaşadıkları sıkıntılara derman olup olamayacağını sormak üzere 
atölyelere gittik.  
 
EN BÜYÜK DERT İŞSİZLİK 
 
Tekstil işçisi Engin Kaya, bu yıl dört buçuk ay işiz kalmış. İşsizlik ve kira yardımı isteyen Kaya, hükümetin
açıkladığı paketin kendilerine yansımadığını anlatıyor.  
 
Selçuk Gül de açıklanan paketin işçileri rahatlatmayacağını dile getiriyor ve ekliyor: “Tek odada altı yedi kişi
kalıyoruz. Geçimimizi veresiye sağlıyoruz. Faturalar birikiyor hep zamlı. Tek odaya 200 TL kira istiyor ev sahibi.
Çoğumuz işsiz. Bir arkadaşımız iki üç günde bir inşaatlarda çalışıyor ve o hepimize bakıyor.” 
 
Aysel Çelik, bu tür önlemler yerine iş yaratacak tedbirler alınmasını istiyor. Çelik, “İş istiyoruz, eve ekmek 
götüremiyoruz” diyor.  
Makineci olan Nihat Taş, “Aylardır çalıştığım gün sayılı. Sigortam yok. Hem de devletten bir fayda yok. Kriz bizi
etkilemez deyip de bu kadar etkilenen ülke yoktur” diyor. Araba alıp satma şansı olmadığına dikkat çeken Taş, 
şöyle devam ediyor: “Bu yapılanların da bize faydası yok.” 
 
KİRALARI FATURALARI DÜŞÜRSÜNLER 
 
Bekir Kartal, “Böyle şeyler değil, bizim için faturaların düşmesi lazım. Elektrikti suydu... Bunları düşür 
düşüreceksen. Benim her ay kullandığım şeylerde vergi indirimine git” diye konuşuyor. Abdülhamit Çeltik de 
paketin işçiye faydası olmayacağını düşünenlerden. Çeltik de “Kiralar, elektrik, su, bunlardan vergi almasınlar,
ucuzlatsınlar” diyor. Ömer Çelik de Okmeydanı’nda en fazla kiranın 400 TL olması gerektiğini söylüyor.  
 
Zafer Sümer ise öfkeli. “Hükümet bilmiyor mu işsiz olduğumuzu? Aç olduğumuzu görmüyor mu? Kendini 
öldürenlerden haberi yok mu işsizlik, borç yüzünden” diye soran Sümer, partilerin sadece oy için geldiklerini 
anlatıyor. Sümer’e göre bu sorunların çözülmemesinin nedeni ise mağdur olanların el ele verememesi.
(İstanbul/EVRENSEL) 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
PARASI OLANA YARAR 
 
Nadir Demir (Mezbaha işçisi): Parası olanın faydalanacağı bir paket. İşçilere işsizlere bir faydası olmaz. Parası 
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olana, zengine yarar. 
Garip Doğan (Emekli): Bu parası olanlar için iyi. Vatandaşın eline para geçirecek bir paket uygulanmalı. Üretim,
istihdam artırılmalı. Ücretler iyileştirilmeli. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV sıfırlanmalı. 
 
İsmail Kaplan (Emekli): Şimdiye kadar kriz yok diyorlardı çözüm aramadılar. Hayat şartlarını kolaylaştırmalılar.
İthal yerine çiftçiye destek vermeliler, emekliye işçiye insan gibi yaşayacak maaş vermeliler. Bizim vergilerimizi
hortumluyorlar.  
 
Fabrikaları zenginlere, yandaşlarına peşkeş çekip özelleştirdiler. En çok boğazımızdan kısıyoruz. Eskiden yedi 
sekiz çeşit olurdu kahvaltımızda. Şimdi zeytini bulursak peyniri bulamıyoruz. Ev kira değil, yine de insan gibi
yaşayamıyoruz. Varın işsizleri, kirada olanları siz düşünün. 
 
Vedat Gürses (Emekli): Bu paket asla çözüm değil. Kendi yandaşlarına iş çıkarmaya çalışıyorlar. Her evden en 
azından bir kişiye iş imkanı yaratılmalı. Asgari ücret yüksek olmalı, en düşük maaş en az 800 TL olmalı. 
 
Hüseyin Doğan (Aşçı): Çözmezler. Düzeleceğine hiç inancım yok. Daha da kötüye gider.  
 
Nesil Doğan (Kahvede ocakçı): Bu tür uygulamalar bütün kesimleri kapsamalı. Yoksa gücü olan araba alır, onlar 
faydalanmış olur. Alt tabakadaki bizlere göre düzenlemeler yapılmalı.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
KÜÇÜK ESNAF UMUTSUZ 
 
Osman Kale (Atölye sahibi): Otomotiv sektörü için iyi bir şey. Devlet hep büyük sektörlere önem veriyor. Küçük 
esnafa kolaylıklar getirilmeli, maliyetler düşürülmeli. 
 
Mahir Polat (Atölye sahibi): Benim işim dışarıyla. Bu önlemin bana hiç faydası olmaz. Tekstil üretimi iç piyasanın
çok üzerinde. Sigorta primleri düşük olsa kayıt dışılık azalır.  
 
İhracatta kolaylıklar sağlamalı. Devlet, doğal gaz ve elektriği ucuzlatmalı. Bunlar rahatlatmasa da biraz nefes 
aldırır. 
 
Şahin Toyoğlu (Atölye sahibi): Bizim için çare fasonlar yükselmeli. Devletin mal sattırması lazım.  
 
Gerçi devlet de el atınca gene bizim sektörde olan bize oluyor, zaten halimiz perişan. Bir de her şey resmiyete 
dökülüyor. 
 
Hasan Demirkaya (Halıcı): İşsizliği, işten çıkartmaları azaltmaz bu paket. İşçi çalışacak ki biz de iş yapalım. İşçi 
kesiminin yüzü gülecek ki esnafın da yüzü gülsün. İşçiler çalıştıklarını da alamıyorlar. Ha bire mahalledeki
atölyeler kapanıyor. 
 
Yeşim Gündüz (Kahve sahibi): Oy için, seçimler yaklaştığı için yapılıyor. Bu hükümet değişmeli. Bunlar işsizliği 
çözmez, insanlarda umutsuzluğu artırıyorlar. İnsanları şans oyunlarına yönlendiriyorlar. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ŞEHRE GELSEN DE KÖYE DÖNSEN DE DERT 
 
Ömer Kaya, Sivaş Şarkışla’dan yeni gelmiş. Tarlası artık onu doyurmuyormuş. Hemşehrisi olan atölye sahibini
ziyaret ederken konuşuyoruz. Şu an inşaatlarda işçilik yapıyor. “Köyümüzde geçinebilsek niye buralara gelelim?”
diye giriyor söze. Devletin buğdaya düşük fiyat verdiğini anlatan Kaya, geçinemeyip şehre göç ettiklerinde ise bu
kez de işçilik fiyatlarının düşmesine neden olduklarına dikkat çekti.  
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Sendika düşmanı patrona Samanyolu TV desteği / Haber Tarihi : 26.03.2009 
14:44:35  

 

 
Tekstil işçisi Halil Yılmaz da açıklanan paketin sorunu çözmeyeceğini vurguluyor. “En başta bu hükümet 
değişmeli” diyen Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Bu pahalılığın bizleri İstanbul’dan geldiğimiz köylere geri sürmek 
için yapıldığını düşünüyorum.” 
 
Kahve sahibi Kenan Durmuş, krize karşı bir şey yapılacaksa elektrik, su ve doğal gazda ucuzluğa gidilmesi 
gerektiğini söyledi. Durmuş, “İşsizliği azaltmak istiyorlarsa göçü önlesinler, Doğu’ya yatırım yapsınlar.
Hayvancılık, tarım yapabilse insan, yerini yurdunu bırakıp niye gelsin gurbet ellere?” diye konuştu. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Fabrikasında çalışan işçileri sendikaya üye oldukları için işten atan Desa Deri patronuna, Samanyolu 
Televizyonu’ndan destek geldi. İşçileri ve Deri-İş’i Ergenekoncu ilan eden Samanyolu TV, işçileri ve sendikayı 
hükümeti zor durumda bırakmak için direnişe başlamakla suçladı.  
 
İzleyenleri hayrete düşüren habere göre işçiler ve sendika, Ergenekon’a bağlı Devrimci Karargah Örgütü’nün
dediklerini yapıyorlar. Haberde, örgütün amacı ‘sendikaları ve işçileri sokağa dökerek legal ve illegal eylemler 
yapıp hükümeti zor duruma düşürmek’ olarak açıklanıyor.  
 
Desa patronunun açıklamalarına yer verilen haberde, işçilerin hangi illegal eylemleri yaptıklarına, ne talep 
ettiklerine yer verilmiyor. Desa direnişçisi Emine Arslan ve Deri-İş, gerçek dışı bu açıklamaları yapan Samanyolu
TV’ye ve Desa patronuna tepki gösterdiler. 
 
‘GİZLİ TANIK ANLATILIYOR’  
 
Pazar günü Samanyolu haber bülteninde yayınlanan haber, Ergenekon’un gizli tanıklarına dayandırılıyor. Tanık 
olduğu iddia edilen bu kişinin anlattıklarına göre Ergenekon’a bağlı Devrimci Karargah Örgütü, sendikalar 
aracılığıyla işçileri sokağa dökecek ve kargaşa çıkaracaktı. Böylece legal eylemler illegal eylemlerle desteklenerek
hükümet zor durumda bırakılacaktı. Gizli tanığa göre terör örgütü, mevcut hükümete karşı şiddet eylemlerini
tırmandırırken, legal alandaki uzantıları işçileri hareketlendireceklerdi. Tüm bunlar anlatılırken, ekranda ise yüzü
maskeli bir kişi gösterilerek habere inandırıcılık katılmaya çalışılıyor.  
 
SÖZ DESA PATRONUNDA! 
 
Bir süre daha örgüt hakkında bilgi veren haberde, söz Desa Deri’ye getiriliyor. Haberde şu cümlelere yer
veriliyor: “İşte bu tezgah, Türkiye’nin en köklü tekstil firmalarından Desa Deri’de de uygulanmaya çalışılmış. Çok 
iyi şartlarda çalışan işçilerin bir kısmı ortada hiçbir sorun yokken iş yavaşlatmaya başlamış.” Bu bilginin ardından 
söz Desa patronuna veriliyor. Patron da sanki işçiler ve sendika Ergenekoncuymuş gibi konuşuyor.  
 
Fabrikada çok huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu, sendika gelince huzurun bozulduğunu, sendikanın kendileri 
için karalama kampanyaları açtığını, çalıştığı uluslararası firmalarla işlerini bozmaya çabaladığını ileri süren Desa 
patronu, bunun bir tezgah olduğunu söyledikten sonra tüm patronların aynı tehlikeyle karşı karşıya olduğunu
belirtiyor ve onları duyarlı olmaya çağırıyor. Haberi izlerken işçilerin yaptıklarının da ekrana getirilmesini
bekleyenler ise boşa bekliyorlar. Ekrana ne bir eylem görüntüsü ne de bir belge getiriliyor.  
 
YALAN VE UYDURMA 
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Desa Deri’nin Sefaköy’de bulunan fabrikası önünde haklarını alabilmek ve sendikalı olarak işe geri dönmek için
direnişte olan Emine Arslan, habere tepkili. Arkadaşlarının telefonla araması üzerine olayı öğrendiğini belirten 
Arslan’ın ilk tepkisi, “Patron daha önce de vatan haini ve terörist demişti” olmuş.  
 
Haberin tamamen yalan ve uydurma olduğunu dile getiren Arslan, anayasal hakkını kullanmanın mı yoksa buna 
engel olmanın mı suç olduğunu sordu. Patronun haberde söylediği, ‘Fabrikada çok huzurlu bir ortam vardı’ 
sözüne de tepki gösteren Arslan, “Madem huzur vardı ben neden sendikalı oldum? Huzur vardı da neden öğlen 
yemeğine çıkarmıyordu, neden günlerce evimize gidemiyorduk, neden emeğimizin hakkını alamıyorduk?” diye
konuştu. “Korkudan işçiler sesini çıkarmayınca o da huzur var sanmış galiba” diyen Arslan, ilk işe girdiğinde 9 ay 
sigortasının yapılmadığını, yıllarca sigortasız çalışan, hatta hakarete uğrayan işçiler olduğunu dile getirdi.  
 
YAŞANANLARDAN PATRON SORUMLU 
 
Bu koşulların düzelmesi için, insanca yaşamak için sendikalı olduğunu belirten Arslan, haberi yapanlara, “Neden
bunları haber yapmıyorsunuz” diye soruyor. Mahkemenin kendilerini haklı bulmasına rağmen patronun yasalara
uymamaya devam ettiğini belirten Arslan, yaşananların sorumlusunun patron olduğunu söyledi.
(İstanbul/EVRENSEL) 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEK 
 
ÇEŞİTLİ işyerlerinde direnişte bulunan kadın işçilerle birlikte Makine Mühendisleri Odası’nda açıklama yapan 
Emine Arslan, Desa patronunun kendilerini Ergenekoncu ilan etmesine tepki gösterdi. Desa’da sendika hakkı için 
direnen Emine Arslan, atv-Sabah grevcileri ve direnişteki Meha Tekstil’den kadınlarla ortak düzenlediği basın
toplantısında, Desa patronu ve Samanyolu TV’nin haberini asılsız olarak nitelendirdi. 1 yıldır Deri-İş Sendikası’nın
içinde yer aldığını aktaran Arslan, işçisine sahip çıkan bir sendikanın içinde yer almaktan da onur duyduğunu
ifade etti. Desa patronunun sürekli yalan ve inkar oyunlarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığına değinen Arslan, 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki sendikaların davetlisi olarak gittiği yurtdışı gezisinde de aynı gerçekle 
karşılaştığını belirtti. Çeşitli markaların yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde, Desa patronunun fabrikasında 
yaşanan sorunları gizlediğini gördüklerini aktaran Arslan, kazanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini 
söyledi.  
 
Kendilerini greve çıkaran nedenleri aktaran atv-Sabah grevcilerinden Çilem Dalgıç, Arslan’ın mücadelesinin 
olumlu etkisi olduğunu belirtti. Dalgıç, patron masaya oturana kadar mücadelelerinin süreceğini duyurdu.  
 
Meha Tekstil’den Saliha Gümüş ise patronlarının fazla mesai ücretlerini kaldırma, sigorta primlerini yatırmama 
tekliflerini kabul etmedikleri için işten atıldıklarını dile getirdi. Bu nedenle fabrika önünde 80 işçiyle direnişte 
olduklarını söyleyen Gümüş, Emine Arslan’ı kendilerine örnek aldıklarını ifade etti. Desa Direnişiyle Dayanışma 
Kadın Platformu Sözcüsü Serpil Kemalbay, direnişlerini sürdüren kadınların yanında olduklarını ve eylemlerin 
süreceğini duyurdu. İSTANBUL 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SENDİKALAR: NEFRETLE KINIYORUZ 
 
Deri-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, iddialar nefretle kınandı. Haberin direnişi 
zayıflatmak ve Deri-İş’in mücadele geleneğine saldırmak için yapıldığının belirtildiği açıklamada, “İşverenin tüm 
oyunlarını bugüne kadar boşa çıkaran sendikamız ve üyelerimiz, şimdi yeni bir senaryonun içine çekilmeye 
çalışılmaktadır.  
 
Sendikamızın Ergenekon’la bağlantılı olduğunu ima eden, sendikaları illegal örgüt gibi göstermeye çalışan Desa 
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HAK-İŞ İN GERÇEK YÜZÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI! / Haber Tarihi : 
24.03.2009 14:43:00  

 

işvereni, Samanyolu TV’de yapmış olduğu açıklama ile sendika karşıtlığına ve yasa tanımaz tavrına diğer
sanayicileri de ortak etmeye ve sendika karşıtı bir kamuoyu yaratmaya çalışmaktadır” dendi. Deri-İş’in ilk günden
bu yana sorunu masa başında çözmek için çağrılar yaptığının vurgulandığı açıklamada, patronun, işçilerin
taleplerini kabul etmek yerine iftira ve yalanlarla mücadeleyi kırmaya çalıştığı belirtildi. Desa patronunun sendika
düşmanlığının mahkeme tarafından da kanıtlandığının belirtildiği açıklamada, “Desa işvereninin Samanyolu 
TV’de yapmış olduğu açıklama, sendikamıza, sendikal harekete ve emek mücadelesine yapılmış bir saldırıdır”
dendi.  
 
Tek Gıda-İş Sendikası yaptığı açıklamada Samanyolu TV’ye tepki gösterdi. Açıklamada, hakları için mücadele 
eden işçileri, Ergenekoncu ilan etmenin, aymazlık olduğu belirtildi. Kristal-İş Sendikası da Samanyolu TV’yi ve 
Desa patronunu kınadı. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI Genel Yönetim Kurulu. Hak-iş’e bağlı Öz Orman-iş’in geriye dönük 51 aylık aidat
istemesi nedeniyle basına ve kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 
 
HAK-İŞ’İN GERÇEK YÜZÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI! 
 
HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının uzun bir süredir, siyasal iktidarın gücünü kullanarak, sendikal ahlaka uymayan
yöntemlerle örgütlenme ağını genişlettikleri ve bu noktada örgütsüz işyerlerinden çok, diğer sendikaların
örgütlü oldukları işyerlerini ve işçilerini hedef aldığı kamuoyunun malumudur. 
 
AKP iktidarı ile kolkola, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yasal konumunu da suistimal ederek yürütülen
bu stratejinin temel amacı, Türkiye’de iktidara bağımlı, güdümlü, tepkisiz bir sendikal hareket yaratmaktır. 
 
Çalışanların toplu sözleşme haklarını kullanmasını engellemekten çekinmeyen, işçileri yıllardır sözleşmesiz ve 
güvencesiz bırakan, kendi menfaatleri için kitlelerin geleceğini tehlikeye atan bu zihniyet, kullandığı yöntemlerle 
her türlü ahlaki değeri ayaklar altına almaktan da rahatsızlık duymamaktadır. 
 
HAK-İŞ ve bağlı Sendikası Öz Orman-iş Sendikası, ortaya çıkan son yalanı ile ilkesizliğini ve çürümüşlüğünü bir 
kez daha ortaya koymuştur. 
 
Yaklaşık beş yıldır sözleşmesiz bıraktıkları Orman işçilerini zorla, tehditle, baskıyla kendilerine üye yapmaya 
çalışırken, bir yandan da gerçek sendikalarının üye aidatının yüksekliğinden bahsedip, kendilerinin farklı 
davranacağı yalanlarını savuranların ikiyüzlülüğü, şimdi açığa çıkmıştır. 
 
Öz Orman-iş Sendikası, 01.01.205-31.12.2007 arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesini imzalar imzalamaz, 36
aylık sözleşme için 51 aylık aidat isteme, üstelik de bir defada tamamını alma yüzsüzlüğünü göstermiştir. O
yetmemiş, yasal olarak sözleşmeden yararlanma imkanı bile olmayan işçilerden de 51 aylık üye aidatını bağış adı 
altında alma garabetine düşmüştür. Asıl mide bulandırıcı olan ise, görünürde bunun işçinin özgür ve serbest 
iradesi ile yapılıyor olması, işçilerden bu yönde yazılı dilekçe alınmasıdır. 
 
Dünya alem bilmektedir ki, yıllardır sözleşmesiz bekleyen işçilerin bu dilekçeleri vermemek gibi bir şansları 
yoktur. Çaresizlik ve yoksunluk içindeki orman işçileri, istemeseler de sözleşme haklarından yararlanabilmek için 
bu dilekçeleri verecekler ve 36 aylık sözleşme için katma değeriyle birlikte 51 aylık aidat ödemek zorunda
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DESA İŞVERENİ KENDİNE GEL! DEMOKRASİYE SAYGILI OL! SENDİKALAŞMA, YASA 
DIŞI ÖRGÜT FAALİYETİ DEĞİLDİR! / Haber Tarihi : 24.03.2009 14:41:54  

 

kalacaklardır. 
 
Bu tablo Hak-iş ve bağlı sendikalarının fırsatçı ve çıkar sözkonusu olduğunda ne denli ilkesiz
davranabileceklerinin en tipik örneğidir. Ama asıl acısı, tek sermayesi alın teri olan,emeğinden başka hiç bir
kutsal değeri olmayan bu insanların, bu denli acımasız bir şekilde aldatılmaları ve sömürülmeleridir. 
 
Hak-iş ve bağlı sendikaları bunu hep yapmaktadır. ÇAYKUR işçilerini kandırmak için kullandıkları yöntemler de
hep aynıdır. Ama artık gerçekler gün yüzüne çıkmıştır. Bu yaşananlar Hak-iş’in yalanlarına inanan her işçi için bir
ibret belgesidir. 
 
Ey Hak-iş ve şürekası bilin ki, yalanlarınızı sonsuza kadar sürdüremeyeceksiniz ve yalanlarınız önce sizin
ayağınıza dolanacak.  
 
 
Etiketler belirtilmedi. 

DESA İŞVERENİ KENDİNE GEL! DEMOKRASİYE SAYGILI OL! SENDİKALAŞMA, YASA DIŞI ÖRGÜT
FAALİYETİ DEĞİLDİR!  
 
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI Genel Yönetim Kurulu, DESA işvereninin sendikalı işçileri illegal örgütlere üye olmakla 
suçlayan açıklamasını kınayarak, T.DERİ-İŞ Sendikası ve DESA işçilerinin sendikalaşma mücadelesine destek
veren aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 
 
DESA İŞVERENİ KENDİNE GEL! DEMOKRASİYE SAYGILI OL! 
 
SENDİKALAŞMA, YASA DIŞI ÖRGÜT FAALİYETİ DEĞİLDİR! 
 
T.DERİ-İŞ Sendikası bünyesinde örgütlenen DESA işçilerini, sırf sendikaya üye oldukları için işten çıkaran DESA 
işvereni, anayasa ve demokratik hakları ayaklar altına alması yetmezmiş gibi, şimdi de mücadelesini sürdüren
işçileri, Ergenekon ve illegal örgüt üyesi olmakla suçlamak gibi bir aymazlık içerisine girmiştir. 
 
DESA işverenini, kendini ve haddini bilmeye davet ediyoruz. Sendikalaşma anayasal ve demokratik bir haktır. Bu 
hakkı kullanmak, temel insan hakkıdır ve bu hakka tanınan özgürlük, o ülkenin çağdaşlık ve demokratlık 
ölçüsüdür. 
 
Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olan işçilerin bu haklarına saygı göstermek yerine, büyük bir 
utanmazlıkla bir de illegal örgüt üyesi olmakla suçlayan işveren zihniyeti, emekçilerin kararlı mücadelesiyle elbet
yenilecektir. DESA işçileri bu kararlılığın en güçlü temsilcileridir. 
 
Ancak, son zamanlarda giderek yayılan ve her hak arama talebini yasadışı faaliyet içinde bulunma gibi gösterme
anlayışını da şiddetle reddediyoruz. Bu tavır, ikiyüzlü, sinsi ve demokrasi açısından son derece tehditkardır. Kendi 
yasa tanımazlığını örtmek için, bu tür gayrı ahlaki yöntemlere başvurmaktan çekinmeyen işveren zihniyetini de 
şiddetle protesto ediyoruz. 
 
DESA işçileri, bir yıla yakın süren mücadelesiyle, sendikal hareketin yüz akıdır. TEKGIDA-İŞ Sendikası, DESA
işçilerinin sendikal hak mücadelesini sonuna kadar desteklemektedir. 
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İşsizlik sorunu derinleşecek / Haber Tarihi : 24.03.2009 14:40:58  
 

ÇAYKUR DA SKANDAL KARAR / Haber Tarihi : 23.03.2009 14:37:33  
 

Kazanan DESA emekçileri olacaktır. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

İşsizlik sorunu derinleşecek  
 
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, hükümeti işsizlik ve radikal kararlar konusunda uyardı. 
 
Kumlu, “İşsizlik sorununun önümüzdeki aylarda daha da derinleşeceği anlaşılmaktadır. Gün, hükümetin işsizliği 
önleyecek önlemler için en radikal kararlar alması gerektiği gündür” dedi. 
 
Kayseri’de Dadaloğlu Derneği’nin, yeni merkezi açılış törenine katılan Kumlu, kendisinin de bir ‘Avşar’ olduğunu
belirterek, Dadaloğlu’nun yaşam tarzı ve ilkelerinden örnekler verdi.  
 
‘Birçok iş yeri kapandı’ 
Kumlu, “ABD kaynaklı ekonomik kriz maalesef ülkemize işsizlik krizi olarak yansımaktadır. Hem sanayici hem 
işçiler zor günler yaşamaktadır. Birçok iş yeri kapanmış yüzlerce işçi, işsiz bırakılmıştır, Türkiye ekonomisinin
yaşadığı bu işsizlik sorununun önümüzdeki aylarda daha da derinleşeceği, her gün kapanan fabrikalardan
indirilen kepenklerden anlaşılmaktadır. Ekonomik krizin işsizliği artırmasına izin verilmemelidir” diye konuştu.  
Hükümetin işsizlik konusunda radikal kararları bir an önce almasını isteyen Kumlu, şöyle devam etti:  
 
‘Önlemler alınmalı’ 
“Ülkeyi yönetenlerin krize karşı daha duyarlı olması durumunda Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel
bulunmamaktadır. Gün, hükümetin işsizliği önleyecek önlemler için en radikal kararlar alması gerektiği gündür.
Yerel seçimlere kilitlenmiş olan Türk siyasetinin bir an önce ülkenin gerçek gündemine işsizlik ve yoksulluğa 
odaklanması gerektir.  
Yaşadığımız sorunların yeni acılar yaratmaması için gerekli olan tek şey danışma ve samimiyettir.” 
Kaynak: Milliyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, AKP’nin hedef aldığı sendikaların duruşları itibarıyla ters düştüğünü
söyledi.  
 
“Başbakan sivil toplum örgütlerinde her söylediğini emir kabul edecek anlayışların olmasını istiyor. Başbakan’a 
karşı kimse bir şey konuşamaz konuşursa azarlanır.  
 
Tek Gıda-İş ve Hava-İş, Başbakan’ın getirmek istediği noktaya gelmediği için bizi istemiyor” diyen Amaç,
TEKEL’in özelleştirilmesi sürecinde yürütülen mücadeleden rahatsız olduğunu dile getirdi.  
 
46 yıldır Tek Gıda-İş üyesi olan Çaykur’da Öz Gıda-İş’in örgütlenme çalışması başlattığını, bunu da bizzat
Başbakan’ın verdiği talimat üzerine başlattığını söyleyen Amaç, bu talimatın ardından AKP’nin il başkanlarının, 
ilçe başkanlarının, mahalle muhtarlarının, cami imamlarının, AKP’nin sendikalardan sorumlu iki genel başkan 
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Burgaz Rakı satılıyor. / Haber Tarihi : 20.03.2009 14:35:18  
 

yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve Aga Kafkas’ın yürüttüğünü ifade etti.  
 
9600 çay işçisinin Tek Gıda-İş’i, 4200 çay işçisinin ise Öz Gıda-İş’i seçtiğini dile getiren Amaç, “Ne oldu sonuçta
Çalışma Bakanlığı çoğunluğun 4200 kişiyle Öz Gıda-İş’te olduğunu söyledi. ‘Padişahım sen çok yaşa’ diyecek
sendikalar istiyor” dedi.  
 
Amaç, Çaykur’da sadece Öz Gıda-İş’in başvurusunun dikkate alındığını, kendi başvurularının incelenmediğini 
söyledi. Amaç, binlerce Çaykur işçisinin yıllarca mağdur edileceğini kaydetti.  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sahte bandrol ve örtülü kazanç iddiaları TMSF´yi harekete geçirdi! TMSF, Hayyam Garipoğlu´na ait Burgaz 
Rakı´nın satılması için çalışmalara başladı 
 
 
Batık Sümerbank´ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu´na ait Burgaz Rakı´nın yönetiminde yer alan Tasarruf 
Mevduatı ve Sigorta Fonu (TMSF), ´´sahte bandrol´´ ve ´´örtülü kazanç´´ iddiaları sonrasında Burgaz Rakı´nın satışı
için düğmeye bastı. 
 
Referans Gazetesi´nden Aram Ekin Duran´ın haberine göre, Burgaz Rakı´ya ilişkin yolsuzluk iddialarının
kendilerini de fazlasıyla rahatsız ettiğini vurgulayan TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, ´´Bu şirket bizim yönetim ve
denetimimiz altında değil, sadece alacağımızın teminatı olarak bizim için bir değer taşıyor. Şirketi biz değil,
Garipoğlu Ailesi yönetiyor. Başlatılan soruşturmaları yakından izliyoruz. Bu süreçte, Burgaz Rakı´ya ilişkin satış ve
tahsilat süreçlerini de hızlandırdık´´ dedi.  
 
Daha önce çevreyi kirletmek ve sendikalı olan işçileri işten atmak gibi nedenlerle gündeme gelen Burgaz 
Rakı´nın geçen günlerde ortaya çıkan ´´bandrol yolsuzluğu´´, Türkiye´deki alkollü içki piyasasını karıştırdı. Sahte
bandrol olayı, 3-4 Şubat 2009´da Manisa´nın Turgutlu ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan 
denetimlerle ortaya çıktı. Burgaz Rakı ürünleri satan Ersoy AŞ ve Zeynep Gıda´da denetim yapan vergi 
müfettişleri, Burgaz´a ait 1684 adet 70 cc´lik rakı ve votka şişelerinin, 20 cc´lik bandrol ile kaplandığını tespit 
ettiler. SICPA-ASSAN adı verilen özel cihaz ile kontrol edilen bandrollere ilişkin olarak 2 tutanak düzenlenirken 
gerekli soruşturmanın sürdürülmesi için Turgutlu Emniyet Müdürlüğü´ne haber verildi ve vergi yasalarına aykırı 
bandrol uygulaması için yasal işlem başlatıldı.  
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Ana üretim merkezi ´temiz´ çıktı 
 
Ardından 9 Mart 2009´da Maliye Bakanlığı yetkilileri, Burgaz Rakı´nın Lüleburgaz´daki dağıtım deposu olan
Trakya Pazarlama ve Dağıtım Limited Şirketi´ne baskın düzenledi. Güvenlik güçlerinin de katıldığı arama
sonrasında, toplam 2640 alkol şişesinde ´´niteliğine uygun olmayan bandrol uygulaması´´ tespit edildi. Bunun 
üzerine Hayyam Garipoğlu´nun borçları nedeniyle Burgaz Rakı´nın yönetim kurulunda bir üye ve denetçi ile
temsil edilen TMSF, Maliye Bakanlığı, Tütün ve Alkollü İçkiler Denetleme Kurumu (TAPDK) ve emniyete ihbarda 
bulundu. Burgaz Rakı´nın Evrensekiz beldesindeki ana üretim merkezi olan Burgaz Rakı fabrikasında yapılan 
soruşturma neticesinde, herhangi bir bandrol usulsüzlüğüne rastlanmadı.  
 
TMSF, oluşan imajdan rahatsız 
 
2008´in yaz aylarında da Burgaz Rakı´yı satmak için harekete geçtiklerini ancak küresel kriz nedeniyle bundan
vazgeçtiklerini dile getiren TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, ´´Burgaz´a ilişkin çıkan söylentilerin piyasada
yaygınlaşması bizi rahatsız ediyor. Şimdi şirkete ilişkin yeniden bir değerleme sürecine girdik. Piyasa şartları ve
şirketin değerleme sonucunda önümüze gelecek değeri bizi tatmin edecek gibiyse, satış sürecini bir daha 
başlatacağız´´ dedi. Ahmet Ertürk, alkollü içki sektöründeki rekabet ile TMSF´nin Burgaz Rakı´daki statüsünü 
karıştırmamak gerektiğine de işaret ederek ´´Eğer rekabetle ilgili, vergi ile ilgili bir sorun varsa, bunlara bakan 
kurumlar var. Bugüne kadar bu kurumlara başvuran olmuş mu? Bu sorunların hepsinin TMSF tarafından 
çözülmesi mümkün değil´´ diye konuştu. 
 
Şirketi Garipoğlu Ailesi yönetiyor 
 
Gelinen süreçte TMSF´nin Burgaz Rakı´nın yönetiminde olmasının kamuoyunda rahatsızlık yarattığına ilişkin 
duyumlardan etkilendiklerini ifade eden Ertürk, şöyle konuştu: 
´´Biz durumun gereğini yaptık. Sonuçta şirket bizim yönetimimizde değil, şirket Garipoğlu Ailesi tarafından 
yönetiliyor. Biz sadece şirketin finansal alanını denetlemek üzere yönetim kurulunda bir üye ve denetçi 
bulunduruyoruz. Ama tabii bu tür iddialar bizi de etkiliyor. Biz yönetimimizde olan bir şirketin bu tür söylentilere
konu olmasından hoşlanmıyoruz. Onun için bir konuda tahsilat yolu başta olmak üzere, gerekli adımları atmaya
devam ediyoruz. Güvenlik güçleri ve adaletin gerekeni yapmasını bekliyoruz.´´ 
 
Garipoğlu, TMSF´ye ´Suçum yok´ dedi 
 
Maliye ve emniyet yetkililerinin soruşturması sürerken, geçen hafta Hayyam Garipoğlu TMSF yetkilileri ile bir 
araya geldi ve kendisini savundu. Edinilen bilgilere göre Garipoğlu, iddialar karşısında, ´´Benim suçum yok. 
Bugüne kadar ne ben ne de ailemden herhangi biri savcılık ya da emniyet tarafından ifade almak için bile
çağrılmadı´´ diye konuştu. Garipoğlu´nun açıklamaları TMSF yetkililerini tatmin etmezken, ´´Burgaz´ın ana tesisi 
ile deposu arasındaki bağ ortaya çıkarılmadan durum anlaşılmayacak´´ görüşü ağırlık kazandı. Ancak 
soruşturmalardan çıkacak sonuç her ne olursa olsun TMSF, kamuoyunda oluşan ´´olumsuz imaj´´ nedeniyle
Burgaz Rakı´nın bir an önce satılmasına karar verdi.  
 
Çevreyi kirletmekle de suçlanıyor 
 
Burgaz Rakı, sahte bandrol kullanmanın yanı sıra çevreyi kirletmek ve sendikalı işçilere baskı uygulamakla da 
suçlanıyor. Çevreciler, Burgaz´ın Lüleburgaz´daki üretim tesisinin bölgedeki Evrensekiz Deresi´ni büyük oranda 
kirlettiğini öne sürüyor. Ayrıca, Burgaz´ın ürünlerinde dağ kaynak suyu kullandığını belirtmesine rağmen, kendi 
arazisinde kazdığı kuyulardan elde ettiği kuyu suyunu kullandığı iddia ediliyor. Garipoğlu Grubu hakkında 
Ağustos 2008´de Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü´ne bir rapor sunan TEMA
yetkilileri, şikâyetleri hakkında bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığını belirtiyorlar. Bu arada, Burgaz Rakı 
işletmelerinde örgütlü Tek Gıda-İş Sendikası da şirketin ´´mafyavari yöntemlerle´´ sendikalı işçileri tehdit ettiğini 
ve işten attığını öne sürüyor. 
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İŞSİZ SAYISI REKOR KIRDI / Haber Tarihi : 17.03.2009 14:33:48  
 

 
5 yılda pazarın yüzde 20´sini aldı 
 
2004 yılında Kırklareli´nin Lüleburgaz ilçesinde 40 milyon dolarlık yatırımla kurulan Burgaz Alkollü İçecekler
Sanayi ve Ticaret AŞ, birkaç yıl içinde ´´ucuz fiyat´´ politikası ile Türkiye rakı piyasasının yüzde 20´sine sahip oldu. 
Piyasada Burgaz Rakı, Ata Rakı ve Rakı Turka olmak üzere 3 marka ile boy gösteren şirket, 2005 yılındaki ´´sahte 
rakı´´ krizi nedeniyle 1 yıllık hedeflerine 3 ay içinde ulaştı. Burgaz, yaklaşık 25 rakı çeşidinin bulunduğu ve 70´lik 
şişe fiyatlarının 25-40 TL arasında değiştiği pazarda, 70´lik votka ve rakı fiyatını 19.90 TL´ye çekti ve kısa sürede 
akşamcıların en fazla tercih ettiği markalardan biri haline geldi. Ancak Burgaz Rakı´nın bu ´´radikal´´ fiyat hamlesi, 
rakipleri tarafından ilk günden itibaren şüphe ile karşılandı. Çünkü yapılan tüm hesaplamalar 19,90 TL´lik fiyatın
maliyetlere bile yetmeyeceğini gösteriyordu. Buna karşın Burgaz Rakı´dan yapılan açıklamalarda düşük fiyatın
arkasında ´´yüzde 100´´ Türk şirketi olmanın yarattığı maliyet avantajlarının olduğu belirtildi. 
Kaynak:Habertürk 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sanayi üretiminde, kapasite kullanımındaki rekor düşüşlerin karşılığında işsizlik oranı da rekor düzeyde arttı. 
Aralık ayı itibarıyla yüzde 13.6’ya ulaşan işsizlik oranı, 2001 krizindeki yüzde 10.6’lık oranı geride bırakarak tarihi 
rekor kırdı. Böylece işsizlerin sayısı 3.3 milyon kişiye yaklaştı.  
 
KRİZİN etkisiyle ekonomide yaşanan yavaşlama istihdam üzerindeki baskısını artırmaya devam ediyor. İhracat ve
iç talepteki azalmanın yansıması olarak sanayi ürüteminde, kapasite kullanım oranlarında görülen rekor düşüşler, 
işsizliğe de tarihi zirve olarak yansıdı.  
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) üçer aylık dönemlere göre her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi’nin, 
´´Kasım-Aralık-Ocak 2008´´ dönemini kapsayan aralık ayı sonuçları işsizlik oranının yüzde 13.6’e ulaştığını 
gösterdi. Böylece Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 838 bin kişi artarak 3 milyon 274
bin kişiye yükseldi. Bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 47.7 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı kentlerde 
yüzde 15.4, kırsal kesimde yüzde 10.7 olarak belirlendi.  
 
 
Bir ayda 279 bin artış  
 
Aralık 2008’e ayına ait bu veriler, işsizliğin Türkiye’de tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını gösterdi. 
Bugüne kadar pek çok kriz atlatan Türkiye’de 2000 yılında yüzde 6.6 düzeyinde olan işsizlik, 2001 krizinin hemen
sonrasında yüzde 10.6’ya sıçramıştı. Aralık ayındaki yüzde 13.6’lık oran, Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi 
olarak kabul edilen 2001 yılını da 3 puan geride bıraktı.  
 
Bir ay önce, Kasım 2008’de yüzde 12.3 olan işsiz oranı bir ayda 1.3 puan artmış oldu. Böylece bir ayda işsiz sayısı 
279 bin kişi arttı. Geçen yılın aralık ayında ise işsizlik oranı yüzde 10.6’ydı. Bir yıl öncesine göre ise 838 bin kişilik
artış oldu. Mevcut işsizlerin yüzde 16.3’ü (533 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. Tarım dışı işsizlik 
oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puanlık artışla yüzde 17.3’e yükseldi. Bu oran erkeklerde geçen yılın
aynı dönemine göre 4.2 puanlık artışla yüzde 16.3, kadınlarda ise 4.1 puanlık artışla yüzde 20.9 oldu.  
 
293 bin kişi iş buldu  
 
Bu rakamlarla istihdam oranı yüzde 41.2 olarak sabit kalırken, istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı
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İşsizlik felakete dönüşüyor / Haber Tarihi : 17.03.2009 14:32:39  
 

dönemine göre 293 bin kişi artarak, 20 milyon 736 bin kişiye yükseldi. Kayıtdışı işsizlik oranı aralıkta yüzde 43.2 
olurken, işgücüne katılma oranı yüzde 47.7 olarak belirlendi.  
 
Genç nüfustaki işsizlik ürkütüyor  
 
HER 4 gençten birinin işsiz olduğu Türkiye’de, 15-24 yaş grubundaki oranlar da hızla artıyor. Hem Avrupa’ya 
hem de sanayileşmiş pek çok ülkeye göre çok daha genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de, genç işsizlerin oranı 
bir yılda 5.1 puan armış durumda. Aralık 2008 itibariyle yüzde 25.7’ye ulaşan bu oran 2000 yılında yüzde 13.1’di.
2001 krizinin hemen sonrasında ise yüzde 19.2’ye sıçrayan bu rakam, Kasım 2007 ile birlikte yüzde 20 düzeyine
ulaşmıştı.  
 
2.3 milyon ’umutsuz’ var  
 
İŞ aramayıp, çalışmaya hazır olan ve ’umutsuzlar’ diye adlandırılan grubun sayısı bu dönemde 548 bin kişi 
artarak 2 milyon 298 bine çıktı. Bu grup içinde yer alan, iş bulma ümidi olmayanların sayısı 166 bin kişi artarak 
817 bine yükseldi. Umutsuzların 991 bini erkek, 1 milyon 307 bini kadınlardan oluştu.  

 
Etiketler belirtilmedi. 

İşsizlik felakete dönüşüyor  
 
2004’ün ilk çeyreğinde bugüne kadarki en yüksek seviye olan yüzde 12.4 rekorunu da kıran işsizlik, ürkütücü
boyutlara ulaştı. “İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar” eklendiğinde, işsiz sayısı 5 milyon 572 bin kişi.  
 
İşsiz sayısı aralık döneminde bir önceki yıla göre 838 bin kişi artarak 3 milyon 274 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6’dan yüzde 13.6’ya fırladı. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20.6’dan 
yüzde 25.7’ye çıktı. “İş aramayıp çalışmaya hazır olan” 2 milyon 298 bin kişi de eklendiğinde, işsiz sayısı 5 milyon
572 bin kişi, işsizlik oranı ise yüzde 21.2 oldu.  
 
Veriler içinde en dikkat çekici olan sonuçlardan biri de tarım dışı işsizlik oranının yüzde 17’yi aşması. Bu rakam, 
Türkiye’nin ekonomik bakımdan endüstri ve hizmetler sektöründe de hızla küçülmeye başladığının yeni bir 
ifadesi olarak yorumlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan Hanehalkı 
İşgücü Araştırması 2008 Aralık Dönemi sonuçlarına göre elde edilen veriler şöyle:  
 
4 Bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne katılanların sayısı 1 milyon 130 arttı. Bunların sadece 292 bini 
istihdama katılırken, işsiz sayısı 838 bin kişi artarak 2 milyon 436 binden 3 milyon 274 bine çıktı.  
 
4 Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13’ten yüzde 17.3’e, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20.6’dan yüzde 25.7’ye
çıktı. Kentte işsizlik oranı yüzde 12.2’den yüzde 15.4’e, kırsalda işsizlik oranı yüzde 8.1’den yüzde 10.7’ye çıktı. 
 
4 Sadece geçen yıl kasım ayı ile aralık ayı arasında işsiz sayısı 279 bin kişi arttı. Aynı dönemde “iş aramayıp 
çalışmaya hazır olan”lardaki 330 bin kişilik artış da eklenince, gerçek işsiz sayısı bir ayda 609 bin kişi artmış oldu. 
 
4 Türkiye genelinde işsiz sayısı, Aralık döneminde, 2007’nin aynı dönemine göre 838 bin kişi artarak 3 milyon
274 bin kişiye yükseldi. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3.2 puanlık artışla yüzde 15.4’e, kırsal yerlerde ise 2.6 
puanlık artışla yüzde 10.7 oldu. Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin de yüzde 73.9’u erkeklerden teşekkül 
etti. İstihdam edilenlerin yüzde 59.8’ini ise lise altı eğitimliler oluşturdu.  
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AVRUPA PARLAMENTOSU SENDİKAL HAKLAR VE 1 MAYIS KONUSUNDA 
TÜRKİYE&acute;Yİ UYARDI / Haber Tarihi : 16.03.2009 14:31:45  

 

ÇİFTÇİ-SEN KAPATILDI TEPKİ BÜYÜYOR / Haber Tarihi : 13.03.2009 14:30:41  
 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Avrupa Parlementosu 12 Mart 2009 Perşembe Günü 528 milletvekilinin ´´evet´´ oyu kullandığı ve sadece 52
´´hayır´´ oyu verdiği Türkiye Raporunda Sendikal Haklarla ilgili bir gelişme olmamasını eleştirdi. 
 
Sendikal hakların Uluslar arası çalışma Örgütü Konvansiyonları doğrultusunda iyileştirilmesi için gerekli yasal 
düzenlemenin bir an önce yapılması için Türk parlamentosunu uyardı. 
 
Ayrıca 1 Mayıs’ın Taksim’ de barış içinde kutlanması için çözüm bulması konusunda ve örgütlenme hakkına
saygılı olmaya çağırdı. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

ÇİFTÇİ-SEN KAPATILDI TEPKİ BÜYÜYOR  
 
Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu, 5 Mart’ta Ankara 8. İş Mahkemesi’nin kararıyla sendikalarının kapatılmasıyla
ilgili temyize gideceklerini belirtti. Çiftçi-Sen yöneticileri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Parlamentosu
ve Uluslararası Sendika Konfederasyonu (International Trade Union Confederation - ITUC) nezdinde girişimlerde
bulunacaklarını söyledi. 
 
Çiftçi-Sen Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, “AKP hükümeti zor duruma düşürdüğü çiftçileri azarlayarak, 
hakaret ederek ve örgütlenmelerini engelleyerek tarihte yerini almakta ısrarlı. Çiftçiler ‘Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir’ diyen Anayasa’nın 90. maddesinin ve sendikalar
yasasındaki ‘işçi, işveren ve çalışanlar…” ibaresindeki çalışanlar kelimesinin açık olarak tanıdığı hakka dayanarak, 
yasalara uygun sendikalarını kurmuşlardır. 
 
Hükümetler, uluslararası anlaşmalara uygun iç hukuk düzenlemelerini yapmayarak, Anayasa’nın 90. maddesiyle 
kazanılmış hakları engelliyor. Sendikalar Yasası’nda iç hukuk düzenlemesinin yapılmaması Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun kapatılmasının gerekçesi oldu. Çiftçilerin örgütlenme hakkı engellenerek 20 milyon çiftçi 
yok sayıldı.” 
 
Hukuksal sürecin devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, konfederasyonun temyiz hakkını kullanacağı kaydedildi.
 
Açıklamada, “Çiftçilerin örgütlenmesini engellemeye yönelik bu uygulamalarla ilgili olarak, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), Avrupa Parlamentosu ve Uluslararası Sendika Konfederasyonu (International Trade Union
Confederation - ITUC) nezdinde girişimlerde bulunacağımızdan da kimsenin şüphesi olmamalıdır” denildi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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1 MAYIS TATİLİNE ENTERNASYONAL DESTEK / Haber Tarihi : 13.03.2009 14:29:27  
 

8-12 Mart tarihleri arasında Hindistan&acute;ın Mumbai kentinde yapılan 14. 
Dünya Tütün ve Sağlık Konferansı sona erdi. / Haber Tarihi : 15.03.2009 14:27:35  

 

1 MAYIS TATİLİNE ENTERNASYONAL DESTEK  
 
Almanya Gıda İşçileri Sendikası (NGG) Dordmund şubesi Türkiye’de 1 Mayıs’ın tatil olması için kampanya 
başlattı.  
 
Sendikadan yapılan açıklamada, “Bir dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın ‘resmi tatil’ ilan edilip gösteri ve yürüyüş 
hakkına riayet edilmesini demokratikleşmenin köşe taşı olarak görmekteyiz. Çünkü bölünmez bütünlüğü
içersinde Demokrasi ve hukuk devleti anlayışı ulusal bir mesele değildir.  
 
Dolayısıyla Türkiyedeki 1 Mayıs ve Gösteri yasakları, Avrupa Sendikal hareketinin de meselesidir” denildi.  
 
“Sendikal örgütlenme ve faaliyet hakkı, Toplantı ve yürüyüş özgürlüğü en temel demokratik haktır. Ve en başta
işçi ve sendikal hareket açısından geçerlidir” denilen açıklamada Türkiye`de ki G&D/E-KART, LSG-SKY-CHEFS,
UNILEVER, LUFTHANSA, KÜHNE-NA-GEL, PRAKTIKER, METRO, ve MIP/AKAN-SEL işletmelerindeki işçi 
mücadelelerine de destek verildi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

8-12 Mart tarihleri arasında Hindistan´ın Mumbai kentinde yapılan 14. Dünya Tütün ve Sağlık Konferansı
sona erdi.  
 
Konferansta, 2010 yılında dünyada 6 milyon insanın tütün yüzünden hayatını kaybedeceği ve ölenlerin %72´sinin
az-orta gelişmiş ülkelerden olacağı açıklandı. 
 
Dünya ülkeleri arasında en fazla tütün kullanıcısının Çin ve Hindistan´da bulunduğu, Çin´de 325 milyon ve
Hindistan´da 241 milyon insanın tütün kullandığı belirtildi. 1960´dan sonra tütün üretiminin az gelişmiş ülkelerde 
%300 arttığı konferans raporunda yer aldı. 
 
Dünya Akciğer Vakfı (WLF) özel danışmanı Judith Mackay, ´´Tütün endüstrisinin pazarlama ve satış çabaları, halk
sağlığı politikalarının daha az etkili olmasına neden oluyor. Tütün kullanıcılarının %25´i ölüyor veya en üretici 
çağların da kansere yakalanıyor.´´ dedi. 
 
Konferansa katılan sivil toplum örgütleri, tütün endüstrisinin Laos, Kamboçya, Tayland, Malezya ve Filipinler´de
yapılmaya çalışılan global tütünü engelleme programlarının tamamlanmasına izin vermediğini açıkladılar. 
 
Dünya ekonomisi her yıl tütüne harcanan 500 milyar doları kayıp hanesine yazıyor. Bangladeş´de evlerde tütüne 
harcanan paranın yüksek olması nedeniyle 10 milyondan fazla insan sağlıksız besleniyor. 
 
ABsaglikhaber.com  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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EMEKÇİLER İŞ GÜVENCESİ İÇİN 2 SAAT İŞ BIRAKTI / Haber Tarihi : 13.03.2009 
14:26:36  

 

Sağlık emekçileri, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Sağlık hakkı, insani çalışma koşulları, 
iş, ücret, meslek ve gelecek güvencesi’ talebiyle dün 2 saat iş bıraktı.... 
 
Sağlık emekçileri, 12 Mart Tıp Haftası´nda sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek 
amacıyla ´´Sağlık hakkı, insani çalışma koşulları, iş, ücret, meslek ve gelecek güvencesi´´ talebiyle dün iki saat iy
bırakma eylemi yaptı.  
 
Sorunlara dikkat çekmek amacıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapan
SES Şişli Şube Başkanı Rabia Tuncer, AKP hükümetinin, pembe tablolar çizerek uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm 
Programı´nın seçimlerden sonra biteceğini iddia etti. 
1 Nisan´dan itibaren, aynı branştaki hekime 10 gün içinde ikinci kez başvuru yapıldığında muayene, tahlil, ilaç
vb. tüm giderlerin cepten ödeneceğini ifade eden Tuncer, ´´Kriz bahane edilerek kamusal kaynaklar kısıtlanacak, 
fatura bizlere ve vatandaşlarımıza kesilecektir´´ dedi. Tuncer, katılım payı ve eşdeğer ilaç kısıtlamalar, sigorta
kapsamında verilen sağlık hizmetlerinin sayısında, süresinde ve çeşidindeki sınırlamaların artacağını, katkı 
paylarının yükseleceğini ve işsizler ve aileleri, sigorta prim borcu olanların sağlık hizmetinden
yararlanamayacağını belirtti. 
 
ÇAPA´DA DA YÜRÜYÜŞ YAPILDI 
Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, herkesin duyarlı olması gerektiğini
belirterek, 14 Mart´ta Taksim Tünel´den Meydan´a kadar yapacakları yürüyüşe katılım çağrısı yaptı. 
Sağlık kurumlarının almış olduğu “Acil” eylem kararı kapsamında dün SES Aksaray Şubesi, Çapa Tıp 
Fakültesi´nde, 08.00-10.00 arasında iş bıraktı. SES üyeleri Haseki ve Cerrahpaşa hastanelerinde de iş bırakma
eylemleri gerçekleştirdi. Eylem ve yürüyüş boyunca hasta ve hasta yakınları eyleme alkış ve sloganlarla destek 
verdi. 
Yürüyüş sonunda konuşan SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli, yerel seçimlerden sonra hem sağlık 
hizmeti alacak olanları daha büyük sorunların beklediğini ifade etti. Beydilli, sağlık emekçileri olarak bu olumsuz 
tabloya dur demek ve tersine çevirmek için eylemde olduklarını ifade etti. Beydilli, halkı sağlık hakkına sahip 
çıkmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırdı. 
 
*** 
SES acil servislerin önünde bildiri dağıttı 
SaĞlIk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, sağlık sisteminin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla
acil servislerin önünde bildiri dağıttı. Sendika üyeleri, sabah 07.30´dan itibaren acil servisler önünde toplanarak, 
hastalara ve sağlık çalışanlarına yönelik bildiriler dağıtarak, tepkilerini dile getirdiler. 
 
Ankara´da başta Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak
üzere, çok sayıda hastanede dağıtılan bildirilerde, Genel Sağlık Sigortası (GSS) eleştirildi. 
 
Ekonomik krizin halkın sağlık hizmetlerine ulaşımını daha da zorlaştıracağı savunulan bildirilerde, özel önlemler 
alınmadığı iddia edildi. Hastalardan katkı-katılım-ilaç ücreti alınması da eleştirilerek, sağlık ocaklarının
kapatılarak aile hekimliğine geçilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerini yok edeceği ileri sürüldü. Bildirilerde,
herkese parasız kamusal sağlık hizmeti, kadrolu ve iş güvenceli istihdam ile personel açığının giderilmesi, 
ücretlerin yeniden düzenlenmesi, hastanelerde sağlık çalışanları için işyeri sağlık birimleri kurulması, grevli toplu
sözleşmeli sendika hakkı verilmesi gibi talepler de dile getirildi. 
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 Sınırsız gösteri ve yürüyüş hakkı  istiyoruz! 1Mayıs,  Dünya Emek günü  olarak 
tanınmalıdır! / Haber Tarihi : 10.03.2009 14:16:27  

 

OECD SIRALAMASINDA İKİNCİYİZ TÜRKİYE İŞSİZLİKTE BİRİNCİLİĞE KOŞUYOR / 
Haber Tarihi : 10.03.2009 14:13:18  

 

Etiketler belirtilmedi. 

1 Mayıs Tüm Dünyada resmi tatil ve ‘EMEK GÜNÜ’ olarak kutlanıyor. Türkiye ise 1924 ve 1981”de getirilen 
yasaklar nedeniyle travma yaşamaya devam etmektedir. 1 Mayıs 2008’de Sendika Binaları ve işçi topluluklarına 
Biber Gazı ve gaz Bombalarıyla saldırıldı. İstanbul Valisi M. Güler’in ‘Orantılı Şiddet’i bütün dünyada naklen 
yayınlanan işçi ve sendika düşmanı bir vahşete dönüştü. Yüzlerce işçi yaralandı, yüzlercesi de tutuklandı.  
 
( 1 Mayıs 2008’i http://www.ngg-dortmund.de/bildergalerie/?g2_itemId=20 dan izleyebilirsiniz ) 
 
Temel Demokratik hak ve Özgürlüklerin başında ‘Gösteri ve yürüyüş Hakkı’ gelmektedir. Toplu sözleşme ve
Örgütlenme hak-kının güvencesi gelmektedir. Türkiye’de ise, görevi bu hakların kullanılmasını güvence altına 
almak olarak tarif edilen devlet ku-rumları hak ihlallerinin esas kaynağı durumundadır. Sendikal gösteri ve işçi 
eylemleri sendrom havasında terörize edilmek üzere hedefe konuluyor. Ankara hükümeti, Dünya Emek Günü’nü
yasallaştırmak yerine 1 Mayıs’ları ve her işçi eylemini Polis şiddeti ve Terör atmosferine dönüştürüyor. Sokağa 
çıkan insanlara öldüresiye saldırılıyor! Joplanıyor ve tutuklanıyorlar! Mitinglere çağrı yapan Sendika başkanlarına
davalar açılıyor. Yasaklar ve şiddet emekçilerin büyük gününü gölgelemekle kalmıyor, işçi ve Sendikal hareketin 
toplumsal itibarını zayıflatmanın ve sokak hareketini yasaklamanın aracı haline getiriliyor.  

 
Etiketler belirtilmedi. 

30 üyesi bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) işsizlik oranı yükseliyor. OECD üyesi 
ülkelerde Ocak 2009’da yüzde 6.9’u bulan işsizlik oranı, geçen aya göre yüzde 0.1, geçen yılın aynı ayına göre ise
yüzde 1.3 artış gösterdi. İspanya ve Türkiye ise OECD’de işsizlik ortalamasını en fazla yükselten iki ülke oldu.  
 
OECD raporuna göre işsizlik oranı Ocak 2009’da Avrupa’da yüzde 8.2, Japonya’da yüzde 4.1, Kanada’da yüzde
7.2, Şubat 2009’da Amerika’da yüzde 8.1 ve Kasım 2008’de İngiltere’de yüzde 6.2 olarak gerçekleşti. Ocak 2009
verilerine göre İspanya 14.8 ile işsizlikte birinci olurken, Türkiye ikinci sırada yer aldı.  
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Sanayi üretimi yüzde 21 azalarak 8 yıl önceki krizde kaydettiği gerilemeyi bile 
arattı / Haber Tarihi : 10.03.2009 14:09:20  

 

TÜM EMEKÇİLERİN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ! / Haber 
Tarihi : 07.03.2009 14:08:07  

 

 
OECD içinde işsizlikte yüzde 10 barajını aşan ikinci ülke olan Türkiye için işsizlik oranı 2008’in son üç ayına göre
yüzde 10.6 olarak tahmin edildi. Öte yandan TÜİK’in açıkladığı Kasım 2008 verilerine göre Türkiye’de işsizlik 
çoktan 12.3’e çıktı. Bu durumda TÜİK’in Aralık 2008 verilerini açıklamasının ardından Türkiye’nin işsizlikte
birinciliğe yükselmesi olasılığı da yüksek. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Sanayi üretimi yüzde 21 azalarak 8 yıl önceki krizde kaydettiği gerilemeyi bile arattı  
 
Üretimde 2001’den beter düşüş  
 
© Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3.8, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 24.2, elektrik, gaz
ve su sektörü endeksi ise yüzde 6 geriledi. Ana Sanayi Grupları Sınıflaması’na göre en yüksek düşüş yüzde 44.6 
ile sermaye malı imalatında görüldü. 
 
İSTANBUL / ANKARA (Cumhuriyet) - Sanayi üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.3 düşüş 
gösterdi. Toplam sanayi üretiminde gerçekleşen yüzde 21.3 oranındaki daralma, kriz yılı 2001’de en büyük
daralmanın yüzde 14.1 ile görüldüğü kasım ayından beri yaşanan en geniş aylık küçülme oldu. 
 
Üretimi en fazla düşen sektör yüzde 60.3 ile motorlu kara taşıtları oldu. Sanayi üretimi aralıkta da yüzde 17.6 
oranında düşmüştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aylık Sanayi Üretim Endeksi’nin Ocak 2009 sonuçlarına
göre en yüksek düşüş yüzde 44.6 ile sermaye malı imalatında görüldü. Dayanıklı tüketim malı imalatının yüzde 
25.4, ara malı imalatının yüzde 24, dayanıksız tüketim malı imalatının yüzde 10.1 ve enerjinin yüzde 6.4 oranında 
düştüğü belirlendi.  
 
İmalat Sanayi Alt Grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 60.3 ile motorlu kara taşıtı, römork ve 
yarı römork imalatında gerçekleşti. Bunu yüzde 55.7 ile radyo, TV, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ve
yüzde 32.1 ile büro makineleri ve bilgisayar imalatı izledi. Alt grupta yer alan kalemlerden derinin tabaklanması 
ve işlenmesinde yüzde 31.1, makine ve teçhizat hariç metal ürünleri imalatında yüzde 30.6, tekstil ürünleri
imalatında yüzde 28.3, ana metal sanayinde yüzde 24.1, kimyasal madde ve ürünleri imalatında yüzde 20.2 
düşüş gözlendi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak, “Dünya Kadınlar Günü”nü kutluyor tüm emekçi kadınlara esenlikler diliyoruz. 
 
Dünyanın ve ülkemizin ağır bir ekonomik kriz altında bunaldığı, işsizlik ve yoksulluğun, acısını giderek arttırdığı
bir döneme rastlayan 2009 Dünya Kadınlar Günü, ne yazık ki, geçmiş yılların coşkusunu taşımıyor. 
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1 MAYIS VE 21 MART IN BAYRAM YAPILMASI ÖNERİSİNİ DESTEKLİYORUZ! / 
Haber Tarihi : 05.03.2009 14:06:39  

 

Ülkeyi yönetenlerin, yaşananları adeta yok sayan ve kısa vadeli seçim hesapları ve kavgaları içerisinde geleceğe 
dair umutları tüketen yönetim anlayışı içerisinde, bu yılki 8 Mart’ı emekçilerin eritilmeye çalışılan haklarına sahip 
çıkma günü olarak ilan ediyoruz. Zira açık olan bir şey var ki, kadınlar, kadın emekçiler bu zor günlerin en büyük
kurbanı olmaktadırlar. 
 
Ancak herşeye rağmen, toplumsal yapı ve şartların getirdiği sorumluluklar nedeniyle her türlü kriz döneminin en 
ağır yükünü taşımak zorunda olan kadınlarımız için, eşitlikçi, kendilerini özgürce geliştirebildikleri, aydınlık 
günler talebimizden asla vazgeçmiş değiliz. 
 
Şartlar ne denli zorlu ve ağır olursa olsun, bildiğimiz ve inandığımız tek doğru, toplumların ve dünya insanlık 
aleminin refah, huzur ve barışa kavuşabilmesinin tek yolunun, kadınların, ekonomik ve sosyal yaşama
olabildiğince etkin ve cinsiyet ayrımcılığını yok sayan bir anlayışla katılmalarından geçtiğidir. 
 
Bu nedenle de, TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak hedefimiz, inandığımız doğrular çerçevesinde, mücadelemizi
sürdürmek, ideallerimizi hayata geçirmeye çalışmaktır. 
 
İçinde bulunduğumuz dönemin isimsiz kahramanları olan ve bunca yoksulluk ve sefalete rağmen ayakta kalma
mücadelesinin bayraktarlığını yapan, başta üyelerimiz olmak üzere tüm ülke ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, barış, sağlık ve refah dolu günler diliyoruz.  
 
Saygılarımızla. 
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 

 
Etiketler belirtilmedi. 

TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1 Mayıs ve 21 Mart günleri için
“bayram” ilan edilmesi önerisini desteklediğini ifade ederek aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 
 
Ülkemizde yıllardır büyük bir gerilim içerisinde beklenen ve bu atmosfer içinde alınan aşırı güvenlik tedbirleri 
nedeniyle gerçekten de ciddi toplumsal olayların yaşandığı 1 Mayıs ve 21 Mart(Nevruz) günlerinin resmi bayram
olarak kabul edilmesine ilişkin öneriyi TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak yürekten destekliyoruz. 
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ITUC &acute;&acute;KÜRESEL KRİZİN SONUÇLARI CİNSİYET GÖZETMİYOR, 
KADINLAR ÇÖZÜM ARAYIŞINA DAHİL EDİLMELİ&acute;&acute; / Haber Tarihi : 
04.03.2009 14:05:36  

 

 
Gerek bütün dünya işçilerinin tam bir bayram havası içinde kutladığı 1 Mayıs, gerekse yüzyılların geleneği olarak
kutlanan 21 Mart (Nevruz) günlerinin resmen bayram olarak ilan edilmesi, bu güne kadar yaşanan gerginliklerin 
aksine, toplumsal barışının tesisine ve kardeşliğin güçlenmesine çok daha büyük bir katkı sağlayacaktır. 
 
İnanıyoruz ki, yasakçı ve baskıcı anlayışın yerine konulacak özgürlükçü yaklaşım, tüm toplumu rahatlatacak ve
ülkemize daha çağdaş bir görünüm kazandıracaktır. 
 
TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak önerinin derhal yasalaşması için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.  

 
Etiketler belirtilmedi. 

ITUC ´´KÜRESEL KRİZİN SONUÇLARI CİNSİYET GÖZETMİYOR, KADINLAR ÇÖZÜM ARAYIŞINA DAHİL
EDİLMELİ´´  
 
Ekonomik kriz kadınları endişelendiriyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu´nun (ITUC) dünyanın dört bir
yanındaki kadın işçileri temsil eden Kadın Komitesi, kadınların çalışma piyasalarındaki dezavantajlı durumuna
dikkat çekerek, işten çıkarmalarda kadınların ön planda tutulduğunu belirtti. 
 
ITUC Kadın Komitesi´ni oluşturan kadın sendikacılar, 26–27 Şubatta Brüksel´de bir araya geldi..Türkiye´den Türk-
İş Dış İlişkiler Uzmanı Hülya Uzuner ve Türk-İş´ten ITUC Pan Avrupa Bölgesi Kadın Komitesi Başkanlığına seçilen
Pınar Alkan Yarıkkaya´nın katıldığı toplantıda, küresel krizde kadınların durumu tartışıldı 
 
Kadınların çalışma piyasasındaki dezavantajlı durumunun, yeniden yapılandırma sürecinde özellikle işten
çıkarmalarda kadını ön plana çıkardığını belirten komite, ´´Kriz ortamında hanehalkı gelirlerindeki beklenen
düşüşün, toplumsal cinsiyet ayrımını ve kadına karşı ayrımcılığı güçlendireceğini, birçok kadını enformal 
sektörde çalışmaya iteceğini ve aile içi şiddetin artmasına neden olacağını´´ kaydetti. 
ITUC Kadın Komitesi´nin toplantı sonunda hazırladığı bildiride, ´´Küresel krizin sonuçlarının cinsiyet
gözetmediği´´ varsayımına karşı çıkıldı. 
Krizin tam istihdama etkisinin hala bilinmediğine dikkat çekilen bildiride, ´´Bununla beraber kadınların çalışma 
piyasasındaki dezavantajlı durumu, yeniden yapılandırma sürecinde özellikle işten çıkarmalarda kadını ön plana
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Enflasyon rakamları açıklandı / Haber Tarihi : 04.03.2009 14:04:44  
 

çıkarmaktadır. Ekonomik durgunluk özellikle kadınların yoğun olarak istihdam edildiği giyim sanayi, perakende, 
hizmet ve ihracat sektörlerinde daha şiddetli hissedilmektedir´´ denildi. 
Sosyal güvenliğin hemen hiç olmadığı gelişmekte olan ülkelerde, krizin istihdama yönelik olumsuz etkisinin,
kadınları daha az ücret, daha uzun çalışma süreleri ve kötü istihdam koşulları ile çalışmaya zorlayabileceği 
uyarısında bulunulan bildiride, ´´Hanehalkı gelirlerindeki beklenen düşüş, toplumsal cinsiyet ayrımını ve kadına 
karşı ayrımcılığı güçlendirecektir, birçok kadını enformal sektörde çalışmaya itecek ve ayrıca aile içi şiddetin 
artmasına da neden olacaktır´´ görüşüne yer verildi. 
Önceki deneyimlerin, kamu yardımlarının kesilmesi durumunda en olumsuz etkileneceklerin kadınlar olacağını 
gösterdiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: 
´´Bu koşullarda kamu harcamalarının kesilmesine yönelik baskının artacağı gibi, gelişmekte olan ülkelerin ulusal
bütçelerine olan baskı da önemli oranda artacaktır. Kadın ve genç kızların kamu hizmetlerine girişi, aile içindeki
görevlerinin artması nedeniyle azalacaktır. 
Devam eden gıda krizi, kadın ve genç kızların bu fiyat artışlarından daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Bu
durum kadın ve genç kızlara, aile içinde ek sorumluluklar yüklemekte ve daha çok özveride bulunmalarına 
neden olmaktadır. 
Düşük gelirli ailelerin sorumluluğunu alan kadınlar, büyük bir yoksulluk içinde yaşama riski de taşımaktadır.´´ 
 
´´Kadınlar çözüm arayışına dahil edilmeli´´ 
ITUC Kadın Komitesi, bu kaygı ve endişelerin yanında çözüme yönelik taleplerini söyle sıraladı: 
-Cinsiyet eşitliği konusu, gerek kısa, gerekse orta dönem politikalar, programlar ve kriz sürecinin tam ortasında 
yer almalıdır. 
-Kriz döneminde karar alma sürecine konuya katkıda bulunacak kadınlar entegre edilmelidir. 
-Açlık ve yoksulluğu azaltmaya yönelik acil çözümler bulmayı amaçlayan programlara kadınlar dahil edilmelidir.
-Cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının desteklenmesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde finansal taahhütler
sağlanmalıdır. 
-Çalışma piyasasında yaşanan ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedefleyen çabalar izlenmeli ve artırılmalıdır. 
Komite, ayrıca ITUC ve ITUC´a üye örgütlere de krizin cinsiyetler üzerindeki etkisini anımsatarak, faaliyet ve 
politikalarında çizilen tabloya uygun hareket etmeye çağırdı. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

İç talep daralıyor, enflasyon oranlarındaki düşüş eğilimi sürüyor 
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&acute;&acute;THY Teknik A.Ş, hava taşımacılığı işkolundan 
çıkartılmamalı&acute;&acute; / Haber Tarihi : 04.03.2009 14:03:28 

Türkiye´de Şubat ayı itibariyle yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 7,73, üretici fiyatlarında (ÜFE) 
yüzde 6,43 arttı. 
 
Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE´de yüzde 9,10, ÜFE´de yüzde 8,15 olmuştu. Böylece, Şubat ayı 
itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının, TÜFE´de 1,37 puan, ÜFE´de 1,72 puan altında gerçekleşti. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla aylık enflasyon ise TÜFE´de yüzde 0,34 
gerilerken, ÜFE´de yüzde 1,17 arttı. 2008 yılı Şubat ayında ise TÜFE yüzde 1,29, ÜFE yüzde 2,56 olmuştu. Buna
göre aylık bazda enflasyon, geçen yıl Şubat ayına göre TÜFE´de 1,63 puan, ÜFE´de ise 1,39 puan düşüş gösterdi.
 
Öte yandan TÜFE´de Ocak ayında endekste yer alan 449 maddeden 69 maddenin ortalama fiyatında değişim 
olmadı, 195 maddenin ortalama fiyatında artış, 185 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti. 
 
ÜFE´de ise Ocak ayında endekste bulunan toplam 768 maddeden 175 maddenin ortalama fiyatında değişim 
meydana gelmedi, 334 maddenin ortalama fiyatında artış oldu, 259 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş
gerçekleşti. 
 
-ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ- 
 
Şubat ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ´´çekirdek enflasyon´´
yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,05 artarken, işlenmemiş gıda
ürünleri hariç ise 0,52 geriledi. 
 
Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,26, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,46, enerji hariç ve alkollü içkiler
ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,27, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları 
yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyonda da yüzde 0,29 azaldı.  
 
Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,53, işlenmemiş gıda
ürünleri, enerji ve alkollü içkiler,tü tün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,70, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, 
alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 0,69 azalış meydana geldi. 
Kaynak: Habertürk 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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ŞUBAT 2009 AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI / Haber Tarihi : 02.03.2009 14:02:31  
 

´´THY Teknik A.Ş, hava taşımacılığı işkolundan çıkartılmamalı´´  
 
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) Merkez Yönetim Kurulu, THY Teknik A.Ş.´yi, hava taşımacılığı
işkolundan çıkartacak bir karar alınmasının büyük bir vebal yaratacağını bildirdi. Çelik-İş Sendikası´nın, THY
Teknik A.Ş. işletmesinin havacılık değil, metal işkolunda olması gerektiği´ yönündeki itirazlarının, işletmede
büyük kargaşa ve tepki yarattığını vurguladı. 
 
Hava-İş, ´´THY Teknik A.Ş.´yi hava taşımacılığı işkolundan çıkartacak bir karar alınmasının büyük bir vebal
yaratacaktır´´ açıklamasında bulundu. Hava-İş´ten yapılan yazılı açıklamada, ´´Son elim uçak kazasından sonra 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı´nı bir kez daha uyarıyoruz. Uçak bakım merkezi THY Teknik A.Ş. işletmesini,
hava taşımacılığı işkolundan çıkaracak bir karar alınması büyük bir vebal yaratacaktır´´ denildi. 
 
Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ´´40 yıldır örgütlü olduğumuz ve 2 bin 500 üyemizin bulunduğu, ülkemizin
en büyük uçak bakım merkezi THY Teknik A.Ş.´de, işveren ve Hak-İş´e bağlı Çelik-İş Sendikası´nın ´bu işyerinin 
havacılık değil, metal işkolunda olması gerektiği´ yönündeki itirazları, işletmede büyük kargaşa ve tepki
yaratmıştır. 
 
THY Teknik A.Ş. ve Hak-İş´e bağlı Çelik-İş´in itirazları ile 2 bin 500 üyemizin, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli
olacak 2. dönem toplu iş sözleşmesi tıkanmış ve üyelerimiz mağdur edilmiştir. Son uçak kazası da göstermiştir ki 
bu sektörde en küçük hata, kimin tarafından yapılırsa yapılsın büyük acılara neden olmaktadır. Uçak bakımları ise
uçuş emniyetinin en temel taşıdır. Uçak bakım merkezindeki mühendisin, teknisyenin, işçinin motivasyonunu 
kıran, onu havacılık mesleğinden koparacak bir işkolu değişikliği kararı, uçuş emniyetini derinden zedeleyecektir.
 
 
Bu iş yerinde havacılık temel faaliyettir. Kendini havacılık mesleğine adamış bu işyeri çalışanlarına, kesinleşmiş 
hava taşımacılığı işkolu tespit kararına rağmen ´sizi havacılık işkolundan metal işkoluna aldık´ demenin ne gibi 
sonuçlar doğuracağını bakanlığımızın bir kez daha değerlendirmesini temenni ediyoruz.´´ 
Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

YEREL SEÇİMLER “YOKSULLUK TİCARETİNİ” YAYGINLAŞTIRDI.  
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EKONOMİK KRİZ MUTFAKTA... ÇALIŞANLAR ARTIK İŞSİZ ve DAHA YOKSUL… 
DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 740.- TL, YOKSULLUK SINIRI 2.411.- TL 
MUTFAK ENFLASYONUNDA YILLIK ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 10,77 ORANINDA… 
HÜKÜMET UYGULAMALARIYLA “SOSYAL DEVLET” YERİNİ “SADAKA DEVLET” ALDI…  
 
 
Yaşanan ekonomik krizle birlikte yaygınlaşan işsizlik ve gelecekle ilgili belirsizlik, başta çalışanlar olmak üzere dar 
ve sabit gelirli kesimleri endişelendirmeye devam ediyor. Bu kesimin işlerine ve satınalma güçlerinin 
korunmasına yönelik artan kaygıları tüketim harcamalarını da olumsuz etkiliyor. Talebin gerilemesi zorunlu
giderler arasında yer alan gıda harcamalarında bile kendini gösteriyor.  
 
TÜİK tarafından bu ay açıklanan istihdam ve işsizlik verileri bu alandaki tehlikeli tırmanışı ortaya koydu. İşsizlik 
oranının hesaplanmasındaki yetersizlik ve yöntem tercihine rağmen üç milyona ulaşan işsizlerin yüzde 17,5’ini 
(yaklaşık 524 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. İşsiz kalanların sayısı giderek artarken, işsizlik 
ödeneğine hak eden kişi sayısı ise sınırlı sayıda (işsiz kalanların yaklaşık yüzde 10’u) kaldı.  
 
Yaygınlaşan işsizlik, ücret gelirlerindeki gerileme, gelir yetersizliği/yokluğu, dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşama 
koşullarını gün geçtikçe daha da bozmaktadır.  
 
TÜRK-İŞ’in yirmibir yıldan bu yana düzenli olarak her ay yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” çalışmasının sonuçları 
bu olumsuzluğu ortaya koyan önemli bir gösterge olmaktadır. Şubat 2009 döneminde dört kişilik bir ailenin 
sadece sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 740,04 TL’dir. Gıda yanısıra yapılması 
zorunlu konut (kira, yakacak, elektrik, su vb), ulaşım, giyim, eğitim, haberleşme ve benzeri harcamalar da dikkate
alındığında, bir anlamda “insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi” için gerekli tutar 2.4010,57 TL olarak
hesaplanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, dört kişilik bir ailenin günlük geliri 25 TL’nın altındaysa “aç” ve günlük geliri 
80 TL’nın altındaysa “yoksul”dur.  
 
İşçinin ve memurun, emeklisinin, esnafın, köylünün, kısacası dar ve sabit gelirli büyük bir kesimin çoğunluğunun
geliri “insan onuruna yaraşır” bir geçim seviyesi sağlamanın ötesinde yaşanan krizin nedeniyle giderek 
kötüleşmektedir.  
 
Uygulanması gereken ekonomik ve sosyal politikalar, herkesin çalışarak elde edeceği gelirle kendisinin ve
ailesinin geçimini sağlaması temelinde olması gerekmektedir. Yoksulluğu önleyecek yaklaşımlar yerine “yardım”
temelinde yaygınlaşan uygulamalar, özellikle yerel seçimle birlikte hız kazanmıştır. Bir bakıma “yoksulluk ticareti”
diye nitelendirilebilecek yaklaşımlar sergilenmeye başlanmış, “sosyal devlet” uygulamaları yerini “sadaka 
devlet”e bırakmıştır.  
 
TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında Şubat 2009 ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim şöyle olmuştur: 
 
• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre 
yüzde 0,61 oranında artmıştır.  
• Gıda harcaması tutarı, geçtiğimiz ay meydana gelen gerileme nedeniyle yılın ilk iki ayında yüzde 0,05 oranında 
artmıştır.  
• Gıda harcaması tutarındaki artış son oniki ay itibariyle yüzde 3,51 düzeyindedir. Ancak Şubat 2008’deki yüzde 
3,01 oranındaki artışın etkisi önümüzdeki ay olmayacağından Mart 2009’da fiyatlarda yükselme olacaktır.  
• Yıllık ortalama artış ise yüzde 10,77 oranında gerçekleşmiştir.  
 
Konfederasyonumuz hesaplamasına temel olan gıda maddelerinin fiyatları doğrudan piyasadan, market ve semt
pazarları dolaşılarak belirlenmektedir. Yapılan hesaplama sonuçları her ayın son haftası açıklanmaktadır. TÜİK
tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ise, izleyen ayın ilk haftası açıklanmaktadır.  
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TÜRK-İŞ’in çalışmasına göre, dört kişilik ailenin bir önceki yıla göre yapması gereken ek harcama tutarı gıda için 
25.- lira, toplam harcamalar için 82.- liraya ulaşmaktadır.  
 
 
* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.  
 
 
Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan bazı ürünlerin fiyatlarında Şubat 2009 
itibariyle gözlenen değişim şu şekildedir:  
 
• Süt, yoğurt, peynir grubunda; süt ve yoğurt fiyatı artmış; peynir fiyatı ise 
–promosyon uygulamaları nedeniyle- biraz gerilemiştir.  
• Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat gibi ürünlerin bulunduğu grupta; et fiyatı aynı kalmış, tavuk fiyatı gerilemiş, 
yumurta fiyatı ise artmıştır. Balık ve sakatat ürünlerini fiyatları ise genelde değişmemiştir.  
Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, barbunya) fiyatı ise genelde değişmemiş, 
barbunyada ise artış gözlenmiştir.  
• Sebze-meyve fiyatı bu ay biraz gerilemiştir. Ortalama kilogram sebze fiyatı 1,88 lira, ortalama meyve fiyatı ise
1,82 lira olarak hesaplanmıştır. Hesaplamada -her zaman olduğu gibi- pazarda yoğun olarak bulunan ve satılan 
sebze-meyve ürünleri temel alınmıştır.  
• Ekmek, pirinç, un gibi ürünlerin bulunduğu grupta; makarna, pirinç ve bulgur fiyatında artış, ün ve irmik 
fiyatında gerileme görülmüştür.  
• Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı fiyatı aynı kalmış, margarin -yürütülen kampanyanın da
etkisiyle- gerilemiştir. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı genelde aynı kalmıştır. Siyah ve yeşil zeytin ile baharat (kimyon, 
nane, karabiber, vb) fiyatları da değişmemiştir. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb) ürünlerinden
sadece fındığın fiyatı artmıştır. Şeker, tuz, bal fiyatı artmış, çay ve ıhlamur fiyatı bu ay yine değişmemiştir. Salça
fiyatı ise artmıştır.  
 
enisbagdadioglu@ttmail.com  
AÇIKLAMALAR 
 
Çalışanların, kendilerine ve ailelerine saygın yaşam düzeyi sağlayacak bir gelir elde atmaları esastır. Yoksulluk,
genel anlamıyla, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı 
tutarı, bir ailenin, insan onurunun gerektirdiği zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama
düzeyidir.  
 
Türkiye’de bu konuda düzenli bir çalışma bulunmamaktadır. TÜRK-İŞ, varolan bu eksikliği gidermek amacıyla,
Aralık 1987’dan bu yana düzenli olarak her ay, gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle açlık ve yoksulluk 
sınırını açıklamaktadır.  
 
Türkiye’de yoksulluk sınırı ve yoksulluğun boyutları ile ilgili ilk resmi çalışma TÜİK tarafından 14 Nisan 2004 günü
açıklanan “2002 Yoksulluk Çalışması”dır.  
 
Çalışanların, kendilerine ve ailelerine yetecek bir ücret almaları gereği açıktır. Ancak temel ihtiyaçların
karşılanabilmesini sağlayacak ve refahtan pay almasını mümkün kılacak ücretin hesabı nasıl yapılacaktır? İşçinin
yaşam standardını sürdürmesi ya da iyileştirmesi için gerekli olan tutar ne kadar olmalıdır? Kuşkusuz bu ve 
benzeri soruların cevabını vermek kolay değildir. Gerekli olacak tutarın hesabı, yaşam standardı ve tüketim
alışkanlıklarına da bağlı olarak kişiden kişiye, hatta ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir.  
 
İşçinin ailesiyle birlikte, insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlayabilecek harcama tutarını belirlemek için
yapılabilecek hesaplamalardan biri, beslenmeye ilişkin ihtiyaçların belirlenmesidir.  
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Dengeli beslenebilmek için, yetişkinlerin ihtiyaç duyacağı kalori miktarı ile çocukların yaşlarına göre gerekli olan
kalori miktarının ne olması gerektiği hakkında bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Sağlığın korunabilmesi için bu 
kalorileri sağlayacak besin miktarları yanısıra, gerekli protein, yağ ve karbonhidrat miktarları konusunda da 
belirlemelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, farklı büyüklükteki aileler için toplam besin ihtiyacı 
hesaplanabilmektedir.  
 
TÜRK-İŞ’in bu çalışmasında, dört kişilik bir ailenin, bilimsel olarak belirlenmiş beslenme kalıbı temel alınmaktadır.
Anılan beslenme kalıbı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu’ndan sağlanmıştır. Günlük kalori
ihtiyacının hesabında, hem yetişkin kişiler hem de genç ve çocuk nüfus dikkate alınmaktadır. Buna göre yetişkin 
işçi için 3500, yetişkin kadın için 2300, 15–19 yaş grubundaki erkek çocuk için 3200 ve 4–6 yaş grubundaki çocuk 
için 1600 kalorilik liste temel alınmıştır. 
 
Çalışmada kullanılan besin grubunda şu besin maddeleri yer almaktadır: 
 
Birinci grupta süt, yoğurt, peynir… İkinci grupta et, tavuk, balık, sakatat ürünleri, yumurta, kuru bakliyat (nohut, 
mercimek, kuru fasulye, barbunya vb)… Üçüncü grupta meyve ve sebze… Dördüncü grupta ekmek, makarna,
pirinç, bulgur, un, irmik, diğer tahıl unları… Beşinci grupta tereyağı, margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı, zeytin, 
yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık vb), şeker, reçel, marmelat, bal, pekmez, tuz, baharat (kimyon, karabiber, pul
biber, nane vb), çay, ıhlamur, salça… 
 
Araştırmada, dört kişilik bir ailenin fizyolojik ihtiyaçları ile tutarlı, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için 
gerekli olan kalori sayısı ve bunu karşılayacak besinlerin cins ve miktarı temel alınmaktadır. Ankara’da
çalışanların yoğun olarak alışveriş yaptıkları market ve semt pazarları ayda iki-üç kez dolaşılarak fiyatlar
derlenmekte ve yapılması gereken asgari düzeydeki gıda harcaması tutarı hesaplanmaktadır.  
 
“Açlık Sınırı” dört kişilik bir ailenin, sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için bir ayda gıda için yapması gereken
asgari harcama tutarını tanımlamaktadır.  
 
İnsan onuruna yaraşır düzeyde yaşam sürdürebilmek için gereken harcama tutarı, hiç kuşku yok ki, gıda ile sınırlı
değildir. Gıda harcaması yanında giyim, konut, ulaşım ve diğer ihtiyaçlar için gerekli tutarın da ayrıca 
hesaplanması gerekmektedir. “Yoksulluk sınırı” zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarını 
ifade atmaktadır.  
 
Gıda dışındaki zorunlu harcamaların tutarını ayrıntılı olarak ve tek tek hesaplamak için kullanılabilecek, 
“beslenme kalıbı” benzeri bir bilimsel ve objektif yöntem -maalesef- mevcut değildir. Bu tutarın
hesaplanmasında, genellikle aile bütçesi yöntemi kullanılmaktadır. Ailelerin elde attığı geliri ve temel ihtiyaçları 
için yaptıkları harcamaları gösteren çalışmalardan yararlanılarak bir hesaplama yapılabilmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, ailelerin toplam harcamaları içindeki “gıda” payı temel alınarak gıda dışı harcamalara ulaşılmaktadır.  
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, aile bütçesine yönelik anket çalışması yapılmaktadır. TÜİK, ülke
genelinde yaptığı anket ile ailelerin elde attığı geliri ve tüketim harcamalarını bulmaktadır. TÜİK’in 2003–2004 
Hanehalkı tüketim Harcamaları Anketi’ne göre “gıda harcamaları”nın toplam tüketim harcamaları içindeki payı 
yüzde 30,70 oranındadır.?  
 
TÜRK-İŞ çalışması sonucu açıklanan yoksulluk sınırı tutarı, işçinin eline geçmesi gereken ücret düzeyi değildir. Bu
değerlendirme eksik bir yaklaşımın ifadesidir. Yoksulluk sınırı tutarı, ailenin yapması gereken insan onurunun 
gerektirdiği harcama düzeyidir ve bir bakıma, haneye girmesi gereken toplam gelirin alt sınırını ortaya koyan 
önemli bir göstergedir. Ancak çoğu zaman, ücretli çalışan ailenin tek gelir kaynağı olduğundan yoksulluk sınırı 
tutarı olması gereken ücret düzeyi olarak görülmektedir.  
 
TÜRK-İŞ’in bu çalışmasıyla hesaplanan gıda harcama tutarında, aylar ve yıllar itibariyle meydana gelen değişimi
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İstanbul da enflasyon yüksek! / Haber Tarihi : 02.03.2009 14:01:24  
 

yansıtan oranları enflasyon verisi olarak değerlendirmek de ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirmektedir.  
 
Konfederasyonumuzun yirmibir yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı gıda harcaması tutarındaki değişim,
bir bakıma TÜİK’in açıkladığı tüketici fiyatlarındaki değişimin yönünü ortaya koyan öncü gösterge niteliğindedir. 
Nitekim 1988–2007 yıllarını kapsayan dönemdeki TÜİK “tüketici fiyatları endeksi”ndeki artış ile birlikte tüketici
fiyatları içinde önemli alt harcama grubu olan “gıda harcamaları”ndaki yıllık ortalama değişim TÜRK-İŞ’in “gıda
harcaması ile kıyaslandığında -neredeyse- paralel bir gelişme hemen dikkati çekmektedir.  
 
Ancak, yinelemek gerekir ki, bu çalışma, tüketici fiyatları endeksi olarak değerlendirilmemelidir.  
 
 
 
Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek 
düzeyde olmadığı açıktır. Aileler, düşük düzeydeki geliriyle beslenme ve beslenme dışı harcamaları 
karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını da dikkate alarak tüketim malları arasında tercihte bulunmak
zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda maddelerini 
seçmektedir.  
 
Bu durumda olan aileler, büyük bir olasılıkla beslenme dışı harcamalarının (kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve
benzerleri) bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir. Sonuçta, gelir düzeyinin düşük 
ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenme yapmasına yol açmaktadır. 
 
TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı tutarları ile elde edilen gelir arasındaki fark, çalışanların
içinde bulunduğu geçim sıkıntısının boyutlarını ortaya koyan onamlı bir gösterge olmaktadır.  
 
Kaynak: TÜRK -İŞ 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Ekonomi Servisi - İstanbul Ticaret Odası (İTO), perakende ve toptan fiyatlarının Şubat ayında ortalama yüzde 
0.08 artış gösterdiğini açıkladı. 
 
İTO’dan yapılan açıklamaya göre, perakende fiyatlarda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.29, yıllık ortalama
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İhracat kan kaybediyor! / Haber Tarihi : 02.03.2009 14:00:10  
 

ise yüzde 12.6 artış gösterdi. Dışarıda yenen yemeklerde yüzde 9.74, et, balık ve kümes hayvanlarında yüzde
2.93, çeşitli hazır yiyeceklerde yüzde 0.39, tütün alkollü ve alkolsüz içkilerde yüzde 0.01 arttığı, yaş kuru sebze ve 
meyvelerde yüzde 2.98, azalış yaşandığı belirlendi.  
 
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye´nin 2009 yılı şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 35´lik düşüşle 6 milyar 866 milyon dolar oldu. 
 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, şubat ayı ihracat rakamlarını, Bursa´da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. 
Büyükekşi´nin verdiği bilgiye göre, Türkiye´nin şubat ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 
35´lik´lik düşüşle 6 milyar 866 milyon dolar oldu. 
 
İlk iki aydaki ihracat 13 milyar 908 milyon dolar, şubat ayı itibarıyla geriye dönük bir yıllık ihracat ise yüzde
8,01´lik artışla 121 milyar 68 milyon doları geride bıraktı. 
 
KRİZ EN ÇOK BURSA´YI VURDU 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “küresel kriz en çok Bursa´yı vurdu. Bunun nedeni 
açıktır. Küresel krizden en dramatik bir şekilde etkilenen endüstri, finanstan sonra otomotiv olmuştur” dedi. 
 
Büyükekşi, şubat ayı ihracat rakamlarını açıklamak için Uludağ İhracatçı Birlikleri´nde düzenlediği basın
toplantısında, ihracat açısından çok önemli bir il olan Bursa´nın, 2008 yılında gerçekleştirdiği 11,5 milyar dolarlık
ihracatla Türkiye´nin en fazla ihracat yapan ikinci ili konumunda bulunduğunu belirtti. 
 
Otomotiv endüstrisinin Bursa´yı bir dünya kenti yaptığını anlatan Büyükekşi, bunun yanı sıra tekstil, hazır giyim
ve konfeksiyon, makine, demir - çelik gibi sektörlerde de kentin çok ciddi bir oranla ihracat gerçekleştirdiğini 
bildirdi. 
 
Büyükekşi, Bursa´nın küresel rekabette dünya standartlarında bir sanayi merkezi olduğunu dile getirerek, şöyle
konuştu: 
 
“Küresel kriz en çok Bursa´yı vurdu. Bunun nedeni açıktır. Küresel krizden en dramatik bir şekilde etkilenen 
endüstri, finanstan sonra otomotiv olmuştur. Otomotiv endüstrimizin ihracat hacmi ve dış pazarlara olan yüksek
bağımlılığı nedeniyle en büyük zararı otomotiv ve yan sanayi ihracatçısı arkadaşlarımız gördüler. Ama biz burada 
otomotiv endüstrimize de kısa vadeli bakmıyoruz. 
 
Elbette ihracatımızda belirli dalgalanmalar yaşanacaktır. Ancak, bu krizde bir gün sona erecektir. Kriz sona
erdikten sonra Bursa ilimiz de başta otomotiv sektörü olmak üzere tekstiliyle, konfeksiyonuyla, gıda ürünleriyle
ve birçok sektörüyle ihracat potansiyelini arttıracaktır.” 
 
Bursa´nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 2023 yılı için koydukları 500 milyar dolarlık ihracat
hedefine ulaşmada en önemli ve stratejik iller arasında yer alacağını vurgulayan Büyükekşi, buna dair
kuşkularının bulunmadığını belirtti. 
 

Sayfa 897 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



 
“G8´LER İÇİN DENİZ BİTMİŞTİR” 
 
 
Büyükekşi, dünyanın global anlamda büyük bir krizle savaştığına dikkati çekerek, krizden ne zaman çıkılacağı
konusunda henüz hiçbir fikir birliğine dahi varılamadığını, en iyimser tahminlerin bile krizden çıkış sürecinin
başlangıcı olarak 2010 yılının başlarını gösterdiğini söyledi. 
 
Buna rağmen hiçbir krizin insanları ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğine işaret eden Büyükekşi, TİM olarak 
kendilerinin de bu çerçevede ihracatçıları dinleyerek ne tip önlemler alınması gerektiği hususunda gerekli
çalışmaları yaptıklarını anlattı. 
 
Büyükekşi, finansal krizin tüm dünya ölçeğinde bir tüketici güveni krizine dönüştüğünü belirterek, şöyle devam
etti: 
 
“Bugün temel sorun, daralan tüketim - üretim döngüsünü tekrar canlandırmak ve genişletmekten geçmektedir. 
Burada ilginç bir ikilemle karşı karşıyayız. Bu kriz öncesine kadar dünyanın gelişmekte olan ülkelerini, gelişmiş
ülkelerin tüketim gücü ayakta tutuyordu. Başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerin halkları ürettiklerinden
çok fazlasını tüketmek için borçlandılar. Bu borçlanmayı başta Çin olmak üzere Ortadoğu´nun ve dünyanın
petrol dolarları finanse etti. G8´ler için deniz bitmiştir. Dünya ne yapacak, biz ne yapacağız?” 
 
 
“BİR ÇAĞ KAPANMIŞ, BAŞKA BİR ÇAĞ AÇILMIŞTIR” 
 
 
ABD ve AB ülkelerinin krizin etkilerini hafifletmek için peş peşe paketler açıkladıklarını, bundan sonraki görevin
gerileyen tüketici güvenini yeniden inşaa etmek olduğunu dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti: 
 
“Ancak görünen o ki bu güven uzun süre yerine gelmeyecek ve güven yerine gelse de tüketim için eskisi gibi 
ucuz ve bol kaynak yaratılamayacak. Bu nedenle şunu anlamak zorundayız ki bir çağ kapanmış, başka bir çağ 
açılmıştır. 
 
Bu durumda gelişmekte olan ülkeler ve biz bu denli dışa bağımlıyken nasıl büyüyeceğiz? Cevap açıktır, iç
pazarımızı büyüterek ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticareti artırarak. Gelişmekte olan ülkelerin iç
pazarlarının hacimleri orta vadede büyümeye çok yaktındır. Bizim pilavımızın kaldıracağı su çoktur.” 
 
Mehmet Büyükekşi, Türkiye´de kişi başına borçluluk oranlarından kamu borcunun gayri safi milli hasılaya
oranına kadar birçok göstergenin şu anda G8´lerden çok daha iyi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: 
 
“Hele son açıklanan paketlerden sonra oluşacak rakamlar, Maastricht kriterlerine en uygun AB ülkesini Türkiye
haline getirebilir. Evet, küresel krizin anahtarı G8´lerin tüketim gücünün yerine gelmesini beklemek değil,
gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaret hacmini bir an önce artırmaktır. 
 
Bu sefer dünyayı kurtaracak potansiyel, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini büyütebilmek becerisinde 
saklıdır. Dünya gözünü bu noktaya dikmek zorundadır. Krizin taşıdığı fırsat burada saklıdır. Bu fırsatı
kullanabilirsek eğer, dünya çok daha uygar, güzel ve adil bir yurt haline gelir. İç pazarı büyütelim.” 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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DB Turkiye Direktoru, Turkiye’de artan bir istihdam sikintisi yasanacagini soyledi  
 
Dunya Bankasi: Alti ay icinde her sey herkes icin dramatik bir sekilde degisti. Bu sadece risk degil, artik gercek.
Bu dusus hizlanabilir, isler biraz daha kotuye gittikten sonra iyilesebilir.  
 
IMF: Kuresel ekonomi daha da kotulesmis durumda. Kuresel ticaret de son birkac ayda daha da dustu. Ancak
Turkiye’nin borc miktari benzer ulkelere gore daha dusuk. 
 
BDDK: Ulke degerlerinin yurtdisina tasinmasi kabul edilemez ve varlik barisindan yararlanmamalari da
affedilemez. Bu yurttaslara, yabanci bankalarin saglam olup olmadiklarini sorgulamalarini oneririm.  
 
 
Ekonomi Servisi - Kuresel kriz ve Turkiye’nin durumu ulusal ve uluslararasi pek cok temsilcinin katildigi bir
toplantiyla masaya yatirildi. Kuresel ticaretin azaldigina ve krizin bir sure daha devam edecegine dile getirilen 
toplantida, Turkiye’yi 2001’den daha buyuk bir krizin bekledigine dikkat cekildi. 
 
Uluslararasi Para Fonu (IMF) Turkiye Temsilcisi Huseyin Sami, dis borc seviyesine bakildiginda iyi bir konumda
oldugu gorulen Turkiye’nin dis borcunun, benzer ulkelere gore daha dusuk oldugunu kaydetti. 
 
AB ihracati etkiliyor 
 
 
3. Risk Yonetimi Zirvesi’nde konusan Sami, kuresel ekonominin daha da kotulesmis durumda oldugunu ve
kuresel ticaretin de son birkac ayda dustugunu anlatti.  
 
Dunyada enflasyonun zayifladigini, 2009 ve 2010’da bu zayiflamanin devam edecegini tahmin ettiklerini 
kaydeden Sami, “Ancak, ABD ve Japonya gibi ulkeler icin deflasyon ortaya cikabilir” dedi. 
 
Sami, kuresel ekonominin 2009 ve 2010’da yukselmesinin 3 sarta bagli oldugunu, birinci sartin finansal sartlarin
iyilesmesi, ikinci sartin maliye ve parasal tesviklerin uygulanmasi, ucuncu sartinsa ABD ve dunyadaki konut
satislarinin dengeye gelmesi oldugunu belirtti. 
 
Turkiye ile ilgili olarak Huseyin Sami, ulkenin gucunu, eforunu, finansal sektore vermesi gerektigini belirterek
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Bir işsize iş yaratmak için 276 bin lira yatırım gerekiyor / Haber Tarihi : 27.02.2009 
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buyumenin dustugunu dile getirdi. AB ulkelerinin performansinin da Turkiye ihracatini etkiledigini, Turkiye’nin 
yeni pazarlarla bu durumu bertaraf edebilecegini vurgulayan Sami, “Turkiye, yeni pazarlarla performansini
kaydadeger bir sekilde arttirabilir” dedi. 
 
Uluslararasi Para Fonu (IMF) Turkiye Temsilcisi Huseyin Sami 
 
Sami: Turkiye’nin, dis borc seviyesine bakildiginda iyi bir konumda oldugu gorulmektedir. Turkiye’nin dis borcu, 
benzer ulkelere gore daha dusuktur. Butun esneklige karsin GSMH daha zayiflayacak ve tahminlerimize gore
2009’da da dusmeye devam edecek. 2009 sonunda hedeflenen enflasyon tahminlerden daha dusuk olur. MB 
zamaninda onlemler aliyor. Turkiye pahali kurtarma programlarindan kacinmali. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Son aylarda hızla büyüyen işsizler ordusu kaygıya ve yaklaşan seçimler öncesi siyasiler arasında miting 
meydanlarında sert tartışmalara konu olurken, bir kişilik iş yaratmak için gerekli ortalama yatırım tutarının ise
Ocak ayı fiyatlarıyla 276 bin lira olduğu belirlendi.  
ANKA’nın Hazine verilerinden yaptığı belirlemeye göre Ocak ayında teşvik belgesine bağlanan toplam 1 milyar
538.1 milyon lira tutarındaki 114 yatırım projesi kapsamında 5 bin 577 kişilik istihdam yaratılacağı bildirildi. Buna
göre yaratılacak her bir kişilik istihdam başına ortalama 275 bin 831 liralık yatırıma gidileceği belirlendi.  
 
3 MİLYON İŞSİZE İŞ YARATMA MALİYETİ  
TÜİK’in geriden gelen iş gücü istatistiklerine göre Kasım 2008 itibariyle 2 milyon 995 bin kişi olan mevcut
işsizlerin tümüne iş bulmak için toplam 826 milyar liralık yatırıma ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu da yaklaşık 
Türkiye’nin geçen yılki milli gelirine yakın bir büyüklük oluşturuyor. Ancak bunun için de 2 milyon 995 bin kişilik
resmi işsiz sayısı ve 276 bin liralık ortalama maliyetin aynı kalması gerekiyor.  
Bu arada umudunu yitirerek iş aramaktan vazgeçen işsizler, ücretsiz aile işçileri, günü birlik işlerde düzensiz ve 
kısa süreli çalışanlar bu hesaba dahil bulunmuyor.  
 
EN AZ YATIRIMLA İŞ MADENCİLİKTE  
Bir kişilik iş için gerekli ortalama yatırım tutarı projelerin niteliğine bağlı olarak sektörlere göre değişkenlik 
gösteriyor. Madencilikte 133 bin lira ile en düşük düzeyde bulunan bir kişilik iş yaratma maliyeti, hizmetlerde
152 bin, tarımda 169.5 bin, imalat sanayiinde 239 bin liraya yükseliyor. Söz konusu tutar daha çok teknoloji-
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yoğun nitelikteki enerji yatırımlarında ise 3 milyon 206 bin liraya ulaşıyor.  
İmalat sanayiinde en çok yatırım yapılan alt sektörler içinde taşıt araçlarında 551 bin lira olan söz konusu tutar,
gıdada 273 bin, elektrikli makinelerde 302 bin, dokuma giyimde 129.4 bin, demir dışı metallerde 563.9 bin lira. 
Bu tutar demir dışı metallerde ise 61.4 bin liraya düşüyor.  
Bir kişilik iş yaratmak için gerekli ortalama yatırım tutarı hizmetler alanında da aldığı yatırım tutarına göre
yapılan sıralamada turizmde 180.4 bin, ulaştırmada 338.6 bin, sağlıkta 74 bin, alt yapı alanında 856 bin, ticarette
222.9 bin lira olarak belirlendi.  
 
EN DÜŞÜK MALİYET İÇ ANADOLU’DA  
Bir kişilik iş yaratma maliyeti, aldığı yatırımların ağırlığına göre bölgeler itibariyle de değişiyor. Ocak ayı 
teşviklerinde bir kişilik istihdama düşen ortalama yatırım tutarı 129.7 bin lira ile İç Anadolu’da gerçekleşti. Söz
konusu tutar Güneydoğu yatırımlarında 197.8 bin, Marmara’da 310.3 bin, Ege’de 312.8 bin, Akdeniz’de 369.7 
bin, Doğu Anadolu’da 396.4 bin, Karadeniz’de ise 735.6 bin lira olarak gerçekleşti.  
Teknoloji yoğun nitelikteki çok bölgeli yatırımlarda ise söz konusu tutarın 1 milyon 376 bin lira olduğu dikkati
çekti. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

HAK-İŞ VE ŞÜREKASI! SİZ SENDİKAL DÜZENDEN KARA ELİNİZİ ÇEKİNCEYE KADAR, KARŞINIZDA BİZİ
BULACAKSINIZ! 
 
Öz gıda-iş Sendikası, haddini bilmeden, TÜRK-İŞ’i hedef alan açıklamaları ile hem yalanlarına yalan katıyor, hem 
de gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor. İşte yalanlar; 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Et ve Balık Kurumu için Özgıda-iş lehine çoğunluk tespiti yapmamıştır.
Yapılan işkolu itirazları nedeniyle Bakanlık hem sendikamızın hem de Öz gıda-iş’in yetki tespiti taleplerini
cevaplamayı, hukuki sürecin sonuna kadar ertelemiş bulunmaktadır. Kısacası çoğunluğu aldıkları iddiası 
kocaman bir yalandır. ET VE BALIK’DA YETKİLİ SENDİKA HENÜZ BELLİ DEĞİLDİR!  
 
İşkolu itirazını sekiz sendika değil sadece TÜMTİS ve TEZ KOOP-İŞ Sendikaları yapmıştır ve hukuki süreci sadece 
TEZKOOP-İŞ Sendikası sürdürmektedir.  
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Yalancılığın ve ikiyüzlülüğün kitabını yazan Özgıda-iş dinle! 
 
Et ve Balık işçilerini, size ve dıştan kumandalı sendikal anlayışınıza direnen işçileri, bu yalanlarla 
korkutabileceğinizi, sindirebileceğinizi sanıyorsanız aldanırsınız. Size rağmen, özgür sendikacılığı istiyorlar ve size 
rağmen kazanacaklar. 
 
Siyasi kadroları, bürokratik kanalları, iktidar gücünü arkanıza alsanız da, sendikal düzenin üzerine kara ellerinizle
bir kabus gibi çökmeye çalışsanız da, size dur diyen güçleri, inançlı ve kararlı emekçileri alt etmeye gücünüz 
yetmeyecek. 
 
Çünkü siz sahibinin sesisiniz. Bizse emeğin ve özgür emekçinin sesiyiz.  
 
ÇAYKUR’un binlerce işçisinin sözleşme haklarını elinden alan, TEKEL işçisinin sözleşme hakkını, 46 yıllık işkoluna 
itiraz ederek erteleten, Orman işçisini beş yıldan fazla bir zamandır sözleşmesiz bırakan, keza Hava yolları 
çalışanlarının sözleşme haklarını ellerinden alan, yine 46 yıldır maden işkolunda yer alan TEKEL tuzla işletmeleri 
için “gıda işkolundadır gerekçesiyle” taşeron olarak kurulan Birlik-Orman-iş’e itiraz ettirten, tüm belediyelerde, 
kamu işyerlerinde size ve iktidara biat etmeyenlere sürgün, tehdit, baskı her türlü eziyeti yapan HAK-İŞ ve
şürekası! 
 
Bu ülkede yaşayan onbinlerce işçinin, çoluğunun çocuğunun vebali üzerinizdeyken, Et ve Balık işçisine günah 
çıkarmaya kalkmayın. Çünkü günahlarınızı temizleyecek madde daha icat edilmedi.  
 
Türkiye’de sendikal düzen, sizin ilkesiz, uşak ruhlu ve sadece sahibinin çıkarlarına hizmet eden 
sendikacılığınızdan kurtulduğu gün, gerçekten özgür olacaktır. Ve hiç merak etmeyin o gün er geç gelecek ve 
yaptıklarınızın hesabını da tüm emekçilere vereceksiniz.. 
 
BİZ BUNUN İÇİN BURADA VARIZ VE SAKIN MEYDANI BOŞ ZANNETMEYİN!  

 
Etiketler belirtilmedi. 

T.C İSTANBUL 3. İŞ MAHKEMESİ 
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ESAS NO: 2003/577 
KARAR NO: 2003/1888 
HAKİM NESRİN KAYA 26052 
KATİP : SAVAŞ DUBA 
DAVACI: (....) adına TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 
VEKİLİ : Av. Halil ORMANOĞLU-İzmir Barosundan  
DAVALI : (.....) 
VEKİLİ : (.....) 
DAVA : İŞE İADE TAZMİNAT 
 
 
DAVANIN MEVZUU : Davacı vekili 29.8.2003 havale tarihli dava dilekçesiyle müvekkilinin iş akdinin haklı bir
sebep olmaksızın ve geçerli bir sebep de olmadan fesh edilmesi nedeni ile yapılan feshin geçersizliğine,
davacının işe iadesine ve iade kararına rağmen işverence süresi içinde işe başlatılması halinde iş güvencesi
tazminatına ve boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesini, masraf ve ücreti vekaletin davalıya 
yükletilmesini talep ve dava etmiştir. 
 
CEVAP : Davalı vekili cevabi dilekçesinde yazılı sebeplere istinaden açılan davanın reddini istemiştir. 
 
GEREKÇE : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dinlenen tanık beyanları, tutanaklar ve tüm dosya kapsamına 
göre; davalı işyerinde süt üretim bölümünde çalışan davacı 28.7.2003 tarihinde Tekgıda-İş Sendikasına üye
olmuş, işveren tarafından davacının da aralarında bulunduğu 11 işçi için genel ifadelerle 1.8.2003 tarihinde
savunması istenmiş ve aynı gün 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin II-d, h, ı bendleri ile 18. maddesinin a bendi
hükümlerine aykırı hareket ettiklerinden bahisle iş akdi feshedilmiştir. Ancak 4.8.2003 tarihli işçiyi beyan
davetlerinde eylemlerin 31.7.2003 tarihinden bu yana sürdüğü belirtilmiş olup akabinde 1.8.2003 tarihinde
tutanak tanzim edilmiş olması nedeni ile sadece bir gün yapılan hangi eylemin iş akdinin feshini gerektirecek 
boyutta olduğu, davacı işçinin mesai saatleri içinde sendikal faaliyetlerde bulunduğu ve ya bu nedenle işyerinde
üretimin düşmesine neden olduğu da ispatlanamamıştır. Davalı işyerinde süt üretim bölümünde çalışan 100
kadar işçinin sendikaya üye oldukları ancak üyelikten çok kısa bir süre sonra 61 kişinin 1, 4, 5, 6, 7, 11 ve
15.8.2003 tarihide sendika üyeliğinden istifa ettikleri de göz önüne alındığında davacının diğer 10 arkadaşı ile
birlikte sendikaya üye olmasından bir hafta sonra işten çıkartıldığı işverence iş akdinin geçerli bir nedenle;
feshedildiği hususu ispatlanamamış olduğundan davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.  
 
 
 
HÜKÜM : Davanın kabulüne, işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe İADESİNE, 
 
Davacı işçinin işe iadesi için işverene süre içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan (4) aylık ücretin
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
 
Davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödemesi gereken
tazminat miktarının işçinin (6) aylık brüt ücreti olarak belirlenmesine, 
 
Davacı tarafından yapılan 23.000.000 TL yargılama gideri ile tarifeye ve takdire müsteniden 300.000.000 TL
vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 
 
Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 
 
Yargıtay yolu açık olmak üzere 30.12.2003 tarihinde verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça 
okunarak anlatıldı.  
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Fazla Çalışma Ücreti Üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / Haber Tarihi : 06.04.2009 
16:05:06  

 

 
  
 
Etiketler:  İŞ GÜVENCESİ , İŞ MAHKEMESİ , İŞE İADE , TAZMİNAT , TEKGIDA-İŞ SENDİKASI , YARGITAY KARARI 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine, 01.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 
ESAS NO: 2004/8761 
KARAR NO: 2005/2729 
TARİHİ: 01.02.2005 İlgili Kanun/Madde 1475 s.İşK/13,14,35 
 
· İBRANAMEDE YER VERİLMEYEN ALACAKLAR  
· CEVAP DİLEKÇESİYLE İBRANAMENİN ÇELİŞMESİ 
· GEÇERSİZ İBRANAME 
 
ÖZETİ : Her ne kadar ibranamede, davacı işçiye fazla çalışma ücretlerinin ödendiği belirtilmişse de, davalı 
işverence verilen cevap dilekçesinde, davacının fazla çalışma ücretine hak kazanmadığı ileri sürüldüğüne göre, 
bu çelişkili savunma karşısında ibranameye, fazla çalışma ücretlerinin ödendiği yönünden de değer verilmesine 
olanak bulunmamaktadır. 
 
DAVA : Taraflar arasında ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, ücret ile hafta, bayram ve genel tatil 
gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm 
süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya günü tayin 
edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davacı adına Av. M.S.A ile karşı taraf adına Av. S.D. 
geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son 
verilerek dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü: 
 
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki 
bendi kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
 
2- Davacı işçi, iş bitimi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatları ile bir 
kısım işçilik hakları isteklerinde bulunmuştur. Mahkemece, davacının imzasını taşıyan ibraname sebebiyle tüm 
isteklerin reddine karar verilmiştir. 
 
Dosya içinde bulunan ve davacının imzasını taşıyan ibranamede Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ücretleriyle 
izin ücretleri olarak miktar belirtilerek ödemeler yapıldığı açıklanmıştır. İşverence ibranamenin ekinde sunulan 
belgelerde de, 2001 yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait ücretler ile izin ücretinin ibranamede belirtilen 
miktarlarda ödendiği hususu yazılıdır. Anılan ibranamede miktarların yer aldığı kısmın altında ise, ................... 
ücret, fazla mesai, hafta tatili, senelik izinlerimi, ikramiyelerimi, resmi tatillerde çalıştığım zamlı 
ücretlerimi....aldığımı denilmek suretiyle işverenin ibra edildiği görülmektedir.  
 
Öncelikle belirtmek gerekir ki, alınan ibranamede davaya konu olan ihbar ve kıdem tazminatlarından söz 
edilmemiştir. Bu nedenle anılan istekler bakımından işverenin ibrasından söz edilmez. Mahkemece dosyadaki 
deliller bir değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle davacının hak kazanması durumunda ihbar ve kıdem 
tazminatları hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.  
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Hizmet Akdinin Fesh Üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / Haber Tarihi : 06.04.2009 
15:59:50  

 

 
Her ne kadar ibranamede davacı işçiye fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği belirtilmişse de, davalı işverence 
verilen cevap dilekçesinde davacının fazla çalışma ücretine hak kazanmadığı ileri sürüldüğüne göre, bu çelişkili 
savunma karşılığında ibranameye, fazla çalışma ücretlerinin ödendiği yönünde de değer verilmesine olanak 
bulunmamaktadır. Mahkemece, ibraname nedeniyle fazla çalışma ücreti de isteyeninde reddine karar verilmesi 
hatalı olmuştur. Davacının kanıtlaması durumunda fazla çalışma ücretlerinin de hüküm altına alınması gerekir.  
 
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 400 YTL 
duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine, 01.02.2005 gününde oy birliği ile karar verildi. 

 
Etiketler:  , CEVAP DİLEKÇESİ , DAVA , FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ , HUKUK DAİRESİ , YARGITAY 

Esas No: 2005/16512 Karar No:2005/26457 
Merci:Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tarih: 19.07.2005 
 
ÖZÜ: FESHİN SENDİKAL NEDENLE YAPILDIĞINI İŞÇİNİN KANTILMASI GEREKİR. DOSYADA SADECE YETKİ 
PROSÜDÜRÜNE İLİŞKİN BİLGELER VE DAVACININ SENDİKA ÜYELİK FİŞİ BULUNMAKTADIR. KARAR 
GEREKÇESİNDE TANIK BEYANLARINDAN DAVACININ SENDİKAL FAALİYETLERİ NEDENİYLE HİZMET AKDİNİN 
FESH EDİLDİĞİ KANAATİNE VARILDIĞI BELİRTİLMİŞ İSE DE HER HANGİ BİR TANIK DİNLENMEMİŞ DAVACININ 
BU KONUDA DAVA DİLEKÇESİNDE VE YARGILAMADA BİLDİRDİĞİ DELİLLER TOPLANMIŞTIR. EKSİK 
SORUŞTURMA İLE FESHİN SENDİKAL NEDENLE OLDUĞUNUN KABULÜ HATALIDIR. 
 
DAVA. Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
 
Yerel Mahkeme isteği hüküm altına almıştır. 
 
Hüküm süresi içerisinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 
 
KARAR: 1- Davacı yetkili hükmü temyiz ettikten sonra vekaletnamesindeki yetkiye dayanarak temyizden 
vazgeçmiş olduğundan temyiz dilekçesinin bu nedenle reddine 
 
2- Davacı işçi, iş sözleşmesinin sendikal nedenle fesh edildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve 
buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur. 
 
Davalı işveren, mali sıkıntı nedeniyle davacının işten çıkartılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının, davacının 
sendika üyeliğine kabul tarihinden bir ay önce alındığını bildirerek davanın reddini savunmuştur. 
 
Mahkemece davanın sendikal faaliyetleri nedeniyle hizmet akdine son verildiğinden söz edilerek feshin 
geçersizliğine, davacının işe iadesine, 12 aylık tazminat ve boşta geçen süre ücretinin belirlenmesine karar 
verilmiştir. 
 
Dosyada mevcut bilgi ve belgelerle fesih şekli ve yazısına göre, feshin geçersizliğine davacının işe iadesine ilişkin 
hüküm yerindedir. 
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4447 İşsizlik Sigortası Kanunu / Haber Tarihi : 06.04.2009 15:38:39  
 

4688 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu / Haber Tarihi : 06.04.2009 15:33:56  
 

Ancak feshin sendikal nedenle yapıldığını davacının kanıtlaması gerekir. Dosyada sadece yetki prosedürüne 
ilişkin belgeler ve davacının sendika üyelik fişi bulunmaktadır. Davacının 08.11.2004 tarihinde sendika üyeliğine 
kabul edildiği, bu hususun 09.11.2004 tarihinde davalıya bildirildiği, davacının üyesi olduğu sendikanın işyerinde 
çoğunluk sağladığına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazısının 22.12.2004 tarihli olduğu, davacının 
hizmet akdinin ise 02.02.2005 tarihinde fesh edildiği anlaşılmaktadır. Karar gerekçesinde tanık beyanlarından 
davacının sendikal faaliyetler nedeniyle hizmet akdinin fesh edildiği kanaatine varıldığı belirtilmiş ise de, her 
hangi bir tanık dinlenmemiş davacının bu konuda dava dilekçesinde ve yargılamada bildirdiği deliller 
toplanmamıştır. Eksik soruşturma ile yazılı şekilde feshin sendikal nedenle olduğunun kabulü hatalıdır. 
 
Mahkemece yapılacak iş tarafın bu husustaki delillerini toplamak, tanıklarını dinlemek ve sonucuna göre bir 
karar vermek olmalıdır. 
 
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine, 19.07.2005 gününde oy birliği ile karar verildi. 
  

 
Etiketler:  DAVACI , DİLEKÇE , İŞ , SENDİKAL , SORUŞTURMA , TANIK 

KANUN NO: 4447 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (*) 
(SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR 
KURUMU KANUNU, TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE İŞ 
KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ, 
İŞSİZLİK SİGORTASI KURULMASI, ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUNUN İKİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE GENEL KADRO VE 
USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN) 
  

 
Etiketler:  4447 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU , EMEKLİ SANDIĞI KANUNU , ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER 
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR , SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU , TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Amaç 
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin 

korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve 

faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve 

her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu 

İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir.  

  

 
Etiketler:  EKONOMİ , HAK , HİZMET , KAMU , KANUN , SENDİKA , SOSYAL , SÖZLEŞME 
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4857 NOLU İŞ KANUNU / Haber Tarihi : 06.04.2009 15:29:36  
 

5253 Dernekler Kanunu / Haber Tarihi : 06.04.2009 15:23:57  
 

Sendikal Hak ve Özgürlüklere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler / Haber 
Tarihi : 06.04.2009 15:18:35  

 

AVRUPA TÜTÜN ENDÜSTRİSİ / Haber Tarihi : 19.12.2008 18:34:15  
 

 Amaç ve kapsam 

 

   Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan  

işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

   Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin  

işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. 

   İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe  

bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar. 

 

 
Etiketler:  AMAÇ , İŞ , İŞ KANUNU , İŞVEREN , İŞYERİ , KANUN , SÖZLEŞME 

   Amaç ve kapsam 
   Madde 1 - Bu Kanunun amacı; dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar 
ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen 

kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, 
denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir. 

 
Etiketler:  DERNEK , FEDERASYON , KANUN , ŞUBE , TEMSİLCİLİK , VAKIF 

SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSAL ve ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 

T.C. ANAYASASI 
  
MADDE 51 – Sendika kurma hakkı 
 Çalışanlar ve işverenler,üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve 
üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya 
zorlanamaz. 
  
 
Etiketler:  HAK , ÖZGÜRLÜK , SENDİKA , T.C. ANAYASASI , ULUSAL , ULUSLARARASI 

Kaynak: Eylül 2007 itibariyle Ulusal Üreticiler Birliği (UÜB)ve Üye Şirketlerden edinilmiş en yeni bilgiler 
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BRÜKSEL DE TÜTÜN EYLEMİ / Haber Tarihi : 20.11.2008 18:51:35  
 

1- Sadece Avusturya Tütün ve Tobaccoland firmaları satış rakamları 
2- (AKSÜK) tahminleri 
3- Sadece tütün verileri 
4-  (UÜB) tarafından sağlanan veriler 
5- 2004 rakamları (ticaret rakamları hariç) 
Avrupa Komitesi Sigara Üreticileri Konfederasyonu A.I.S.B.L (AKSÜK) 

Çeviri: Burcu Ayan- Dış İlişkiler ve Araştırma Merkezi Uzmanı 

 
Etiketler:  AB , AKSÜK , GERÇEKLER , RAKAMLAR , SİGARA , TEKGIDA , TÜTÜN , UÜB 

İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Macaristan, Polonya ve Almanya’dan gelen tütün ekicilerinden oluşan 
yaklaşık 5000 kişilik protestocu 19 Kasım Çarşamba günü Brüksel’de yürüyüş düzenledi ve Avrupa Parlementosu 
önünde toplanarak AB tarım reformu müzakerelerinde alınan sübvansiyonların kesilmesi kararını protesto etti. 
 
AB üyesi ülkelerden gelen tütün ekicileri şehir merkezine doğru birleşerek ellerinde “hep birlikte tütün sektörünü
kurtarmaya” pankartları ile yürüdüler ve AB Parlamento binası önünde yaktıkları tütün yapraklarının dumanları 
arasında basın açıklamalarını okudular. Uluslararası Tütün Yetiştiricileri Sendikası Sekreter Yardımcısı Francois
Vedel Reuters haber ajansı ile yaptığı röportajında şunları söyledi; “Bugün tüm Avrupa’dan yaklaşık 8000 tütün 
üreticisi işlerine devam etmek ve tütün üretiminde geri kalmış bölge insanlarının istihdamını sağlamak üzere
burada toplandık. Genel bir tabirle liberal yaklaşıma sahip Komisyona karşı küçük bir tarımı savunmak amacıyla
burdayız”. 
 
Çiftçiler ve Avrupa’nın başlıca tütün yetiştiren 8 ülkesi mevcut desteklemelerin 2013’e kadar uzatılmasını 
istiyorlar. Halbuki 4 yıl önce yapılan bir anlaşma doğrultusunda 2010’dan itibaren desteklemelerin kesilmesi
öngörülmüştü. 2004’te varılan anlaşma doğrultusunda tütün ekicileri için desteklemeler artık ne kadar tütün
ürettiklerine bağlı olarak belirlenmeyecekti. Toplam ödemelerin yarısı tütün çiftçilerinin ürünlerini geliştirmeleri 
veya başka ürünlere geçmelerini sağlayacak bir yeniden yapılandırma fonuna aktarılacaktı.  
 
Avrupa Tarım Komisyonu üyesi Mariann Fischer Boel salı günü yaptığı açıklamasında tütün ekicilerinin 
desteklemeleri uzatma taleplerine boyun eğmeyeceğini söyledi ve ekledi; “Tütün reformu 2004 yılında yapıldı ve
tüm ülkelerin yanısıra tütün üreten üye ülkelerce de desteklendi. Defalarca söylediğim gibi tütün reformunu
tekrar açmayacağım. AB üye ülkelerden 8 tanesi tütün üreticisi; İtalya, Fransa, Yunanistan, İspanya, Bulgaristan,
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UNILEVER İŞÇİLERİNE ULUSLARARASI DESTEK! / Haber Tarihi : 21.10.2008 19:01:54  
 

Polonya, Romanya ve Macaristan. Mevcut desteklemelerin 2013’e kadar uzatılmasını istiyorlar. Çarşamba günü
de konuşan Danimarkalı Komisyon üyesi herkesin 2004 anlaşmasında mutabık olduğunu ve tütün 
desteklemelerini tekrar başlatmaları gibi bir durumun sözkonusu olmadığını ifade etti. 
 
Etiketler belirtilmedi. 

147 GÜNDÜR DİRENİŞTE OLAN UNILEVER İŞÇİLERİNE ITF, ICEM VE IUF´TAN ULUSLARARASI DESTEK!  
Unilever Firmasının paketleme ve yükleme işini yapan Çipa ve Şimşek ünvanlı taşeron şirketlerinde çalışırken 
işten atılan, 26 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Unilever depoları önünde direnişe başlayan işçileri uluslararası 
federasyon temsilcileri ziyaret ettiler. 

Unilever depoları önünde 147 gündür direnişte olan işçileri ziyarete gelen heyette; merkezi İsviçre’de bulunan, 
132 ülkede 472 sendikanın üye olduğu, 20 milyon üyesi bulunan, Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi 
Sendikaları Federasyonu (ICEM) Kimya Sanayi Bölümü sorumlusu Kemal Özkan, Merkezi İsviçre’de bulunan, 120 
ülkede 336 sendikanın üye olduğu, 12 milyon üyesi bulunan, Uluslararası Tarım, Gıda, Lokanta, Yiyecek, Tütün ve 
İlgili İşkolları Federasyonu (IUF) çok uluslu şirketler sorumlusu Kirill Buketov, merkezi İngiltere’de bulunan, 
sendikamızın da üyesi olduğu, 148 ülkede 654 sendikanın üye olduğu, 4.5 milyon üyesi bulunan Uluslararası 
Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Kara Taşımacılık Bölümü Başkanı Mac Urata ile birlikte TÜMTİS Genel 
Başkanı Kenan Öztürk, Genel Sekreteri Gürel Yılmaz, Mali Sekreteri Seyfi Erez, Eğitim Sekreteri Nurettin 
Kılıçdoğan, Örgütlenme Sekreteri Cafer Kömürcü, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ersin Türkmen, Türk İş Marmara 
Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak, Petrol İş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Çavdar, Petrol İş Örgütlenme 
Sekreteri Nimetullah Sözen, Gebze Sendikalar Birliği Sözcüsü ve Çelik İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç ve 
Kristal İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Bilici katıldı. 

IUF adına konuşan Kirill Buketov Kanada, Pakistan ve Hindistan’da da Unilever fabrikalarında çalışan binlerce 
işçinin sendikalaşma mücadelesi verdiklerini belirterek uluslar arası çapta Unilever Firmasına karşı mücadele 
etmek gerektiğini söyledi. Unilever’in tüm dünyada işçi kıyımına gittiğini söyleyen Kirill Buketov şunları söyledi: 
“2000 yılında Unilever’in tüm dünyada 300 bin çalışanı varken bugün 160 bin çalışanı var. 7 yıl içerisinde 140 bin 
işçi işini kaybetmiş. Her yıl ortalama 20 bin işçi işini kaybediyor. Şirket küçülmüyor. Tam tersine sürekli 
büyüyerek karını artırıyor fakat taşeronlaştırma işini yaygınlaştırıyor. Büyüme ve karlarını artırma adı altında 2000 
yılından bu yana bu politikaları uyguluyorlar. Unilever’de taşeronlaştırma oranı 2000 yılında %10 iken 2003 
yılında bu oran %15’e yükseldi bugün ise %25’tir. Dolayısı ile bu sorun sadece burada işten atılan işçilerin değil 
Türkiye’de ve tüm dünyada Unilever’deki sendika ve federasyonların ortak sorunudur. Unilever’in bu 
sendikasızlaştırma ve örgütsüzleştirme politikalarından etkilenen tüm sendikalar olarak ittifak yapmalıyız. Sizlerle 
dayanışmak ve mücadelenizi yükseltmek için buradayız” dedi.           

Sayfa 909 / 950TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

22.04.2011http://www.tekgida.org.tr/rss.xml



KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI-GENELGE / Haber 
Tarihi : 11.02.2009 16:51:49  

 

  

 
Etiketler:  ICEM , ITF , IUF , İŞ , İŞÇİ , TEKGIDA , UNILEVER 

5 Şubat 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27132 
GENELGE 
 Başbakanlıktan: 
 Konu : Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 
GENELGE 
2009/3 
 Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele büyük
önem taşımaktadır. Ekonominin rekabet gücünün artırılması ve kamu finansmanının sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması ancak kayıt dışılığın azaltılması ile mümkündür. 
 Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarı kazanılması ve kayıt dışılığın azaltılması; kurumlar arası işbirliği ve
eşgüdümün sağlanması ve etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasında, başta kamuoyu
olmak üzere tüm tarafların desteği gerekmektedir.  
 Güçlü bir toplumsal ve siyasi iradeyle tüm kesimlerin katıldığı kapsamlı bir mücadele stratejisi oluşturulması, 
kayıt dışı ekonominin zararlarına yönelik olarak toplumun bilinçlendirilmesi, kayıt altına girmenin teşvik edilmesi,
mevzuat ve işlemlerin basitleştirilmesi, etkin bir denetim ve ceza sisteminin geliştirilmesi, kuruluşlar arasında veri
paylaşımının güçlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon sağlanması amacıyla genelge 
ekinde yer alan, “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2008–2010” hazırlanmıştır. 
 Söz konusu eylem planı ile Dokuzuncu Kalkınma Planı, Hükümet Programı ve AB Müktesebatına Uyum 
Programı kapsamında yer alan politika öncelikleri, amaç ve hedeflere ulaşabilmek için yürütülmesi gereken
yasal, idari ve diğer somut eylemler ortaya konulmaktadır.  
 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem 
Planı”; Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile koordinasyon içerisinde yürütülecektir. Gerek duyulan hallerde
sendikalarla, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, ekonomik ve sosyal taraflarla da işbirliği yapılacaktır.
 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planında uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi,
planda yer alan takvim ve performans göstergeleri doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine
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getirilecektir. Her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş eylemleri izleyerek Gelir İdaresi Başkanlığına üçer
aylık dönemler itibariyle raporlayacaktır. 
 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planında yer alan eylemler teknolojik, ekonomik ve kurumsal yapıda
meydana gelen değişiklikler çerçevesinde ihtiyaç duyulduğunda güncellenebilecektir.  
 Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 
 Başbakan 

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ  
EYLEM PLANI 2008 – 2010 
 GİRİŞ 
 Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarı kazanılması ve kayıt dışılığın azaltılması için kayıt dışı ekonomi ile 
mücadelenin devlet politikası olarak benimsenmesi, bu konuda sürekli bir çalışma grubunun oluşturulması, 
stratejik eylem planının hazırlanması, kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm sağlanması ve etkin bir izleme ve
değerlendirme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Şurası kesindir ki; kayıt dışılığı etkileyen dinamiklerin 
doğru analizine dayalı bir strateji ile etkin ve sonuç odaklı bir çözüm üretilebilecektir.  
  Bu çerçevede 2008 Yılı Programında, “Rekabet Gücünün Artırılması” gelişme ekseninin alt başlıklarından birisi 
“Ekonomide Kayıt Dışılığın Azaltılması” şeklinde belirlenmiştir. Buna yönelik olarak alınan politika öncelikleri ve
tedbirlerinden ilki de “İlgili tüm tarafların katkısıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisinin oluşturulması”
olmuştur. 
 Sorumlu kuruluşun Gelir İdaresi Başkanlığı olarak belirlendiği söz konusu tedbirde; işbirliği yapılan kurumlar
Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’dur. Adı geçen kurumlarla yapılan toplantı ve çalışmalar sonucunda Haziran 2008’de “Kayıt 
dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı” oluşturulmuştur.  
 Söz konusu kayıt dışı ekonomi ile mücadele stratejisinin amaç ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

AMAÇ/HEDEF TABLOSU 

AMAÇ HEDEF 
1.KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK Kayıt İçi İstihdam Yaratma Potansiyelini Güçlendirmek 
  
Gönüllü Uyumu Artırmak 

2.DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK Denetim
Kapasitesini Geliştirmek 
 Veri Tabanı Paylaşımı  
 Cezaların Caydırıcılığını Sağlamak 
3.KURUMSAL VE TOPLUMSAL MUTABAKATI SAĞLAMAK VE GÜÇLENDİRMEK Kurumsal İşbirliğini Sağlamak, 
Güçlendirmek ve Devam Ettirmek 
 Eğitim ve Tanıtım Yoluyla Toplumsal Mutabakatı Sağlamak ve Güçlendirmek 

 1. KAYIT İÇİ FAALİYETLERİ ÖZENDİRMEK 
 Kayıt dışılığın azaltılmasına kayıtlılığın özendirilmesi ile başlanmalıdır. Bu başlık altında kayıt dışı ile kayıt içi
arasında tercih yapmak durumunda kalan girişimciler ve çalışanların bu alandaki fayda/maliyet analizlerini 
etkileyecek bütün kurumsal ve ekonomik tedbirler değerlendirilmelidir. Burada amaç kayıt içi ekonomik 
faaliyetlerin ve istihdamın, girişimciler ve çalışanlar üzerindeki maliyetinin hafifletilmesi olacaktır.  
 Çalışma hayatı ile ilgili olumsuz sonuçlar büyük ölçüde kayıt dışı istihdamdan kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı
istihdamın büyük boyutta olmasıyla birlikte çalışan nüfus sosyal güvenlik şemsiyesi altında kapsanamamakta,
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yeterli prim toplanamamakta, sosyal güvenlik kuruluşları da, başta finansman zorlukları olmak üzere çeşitli
zorluklarla karşılaşmakta ve kendilerinden beklenen hizmetleri etkin olarak yerine getirememektedir. Çeşitli
gerekçelerle kayıt dışı çalışma durumunda olanlar, sosyal güvenlik kapsamı dışında olma, çalıştıkları işyerinin 
ruhsatsız olması gibi nedenlerle, sağlıksız ortamlarda, işyeri ve iş güvenliği olmadan, pazarlık gücünden yoksun 
ve korumasız, istismara açık ve sigortasız olarak çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu da iş hayatında sağlıksız bir
ortamın oluşmasına ve çalışma ilişkilerinin ve işgücü piyasasının işleyişinin bozulmasına yol açmaktadır. Bu 
nedenle kayıt dışı istihdamın uzun dönemde yaratacağı sosyal ve ekonomik olumsuzluklar konusunda kamuoyu
bilinçlendirilecektir. 
 Vergi mevzuatı ne kadar mükemmel olursa olsun, vergi idaresi de ne kadar verimli ve etkin çalışır duruma 
getirilirse getirilsin, toplumda vergi bilinci ve ahlakı yerleşmediği sürece kayıt dışı ekonomi tam anlamıyla
önlenemeyecektir. Vergi bilincinin ve ahlakının geliştirilmesi için basın ve yayın (yazılı veya görsel) organları 
yoluyla vergi kaçakçılığının utanç verici bir suç olduğu düşüncesi aşılanacak; kayıt dışılığın önlenmesine yönelik 
çalışmalar, toplum desteğini güçlendirici kampanyalarla sağlamlaştırılacaktır. Diğer taraftan kamu ile birlikte özel
sektörün de işbirliği ile yürütülecek çalışmalarda, öncelikle kayıt dışılığın yoğun olarak görüldüğü sektörlerin 
temsilcilerinden de destek alınacaktır. 
 2.DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK VE YAPTIRIMLARIN CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK 
 Kayıt içini cazip kılmak için yaratılan yöntemlerin sağlıklı uygulanabilmesi açısından kayıt dışı ekonomik 
faaliyetlerde bulunanları saptama ve cezalandırma kapasitesi de güçlendirilecektir. 
 Denetimlerin daha etkin hale getirilmesiyle, mükelleflerin beyanlarının sürekli denetim altında bulundurulması, 
gerek kayıt dışında kalma gerekse kayıt altında olup eksik beyan güdüsü gibi dirençleri zamanla azaltacaktır.
Denetim sonucunda ortaya çıkacak suçlara uygulanacak cezalar arttırılarak caydırıcılık özelliğine
kavuşturulacaktır.  
 Denetimler, cezalandırma amacından çok bilinçlendirme ve eğitime yönelik olarak yapılacaktır. Çünkü amacımız,
kişilerin yasalara uygun olarak hareket etmelerini sağlamaktır.  Diğer taraftan etkin bir denetim yasalara uygun 
bir toplum yaratacağı için kayıp, kaçak en aza inecek, ekonomide yasalara uyanla uymayan arasındaki rekabet
eşitsizliği de ortadan kalkacaktır.  
 3. KURUMSAL VE TOPLUMSAL MUTABAKATI SAĞLAMAK VE GÜÇLENDİRMEK 
 Genellikle ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz sonuçları olan kayıt dışı ekonominin kayda alınabilmesi ve
politikaların üretilebilmesi için alınacak önlemler çağdaş bir devlet olmanın gereğidir. Bunu gerçekleştirmek için
toplumun tüm kesimlerinin ve birimlerinin çaba harcaması gerekmektedir. Kayıt dışılığın ülkeye ekonomik
maliyetinin çok daha da ön plana çıkarılmasında yarar görülmektedir. Bu bağlamda kayıt dışılığın Türkiye’yi ikili 
bir yapıya mahkum ettiği, verimsiz yapıyı koruyarak ve ekonominin daha verimli bir nitelik kazanmasını 
engelleyerek Türkiye’nin daha müreffeh bir geleceğe yol almasını engellediği vurgulanacaktır. Kayıt dışılığın
sağladığı sanal sosyal koruma işlevinin, kayıt dışı ile mücadelede elde edilecek kazanımlar sayesinde güçlenen
mali yapı ile Devlet tarafından daha iyi sağlanabileceği ifade edilecektir. 
 Ödediği vergilerin daha etkin kullanıldığını gören bireyler arasında vergi verme kültürü ve vergilendirilmemiş 
kazanca bakış açısı da değişecek ve böylelikle kayıt dışı ile mücadele için gerekli toplumsal desteğin elde
edilmesi kolaylaşacaktır. Ayrıca toplumun daha doğru bilinçlendirilmesi amacıyla, kayıt dışılığın önlenmesine 
yönelik kampanyanın kamu/özel sektör işbirliği ile yürütülmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda anılan kampanyanın
sorumluluğunu üstlenecek kurumsal yapının, kayıt dışılığın yoğun olarak görüldüğü sektörlerin temsilcileri ile
işbirliği yaparak kampanyalardan daha etkin sonuç alınması sağlanmış olacaktır. Bir sonraki aşamada ise bu
kurumların da kayıt dışı ile mücadelede daha etkin bir rol oynamalarını sağlayacak yöntemler geliştirilecektir. 
 İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sürecinin izlenmesi, gecikme ve hedeften sapmaların belirlenmesi ve
nedenlerinin araştırılması gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir. Bu nedenle, gelişmelerin belirlenen
göstergelere ve takvime uygun olarak gerçekleşmediği hallerde de gecikme, hedeften sapma ve bunun için 
nedenlerinin koordinatör kuruluş tarafından raporlanması gerekmektedir. Diğer taraftan kayıt dışı ekonomiyle
mücadele eylem planında yer alan eylemler teknolojik, ekonomik, kurumsal yapıda meydana gelen değişiklikler 
çerçevesinde ihtiyaç duyulduğunda güncellenebilecek; eylemler birleştirilebilecek, kaldırılabilecek veya yeni
eylemler eklenebilecektir. Çünkü eylem planının dinamik olması başarıyı elde etmek için gerekli olan koşulların
en önemlilerinden birisidir. 
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 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planında uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi 
eylem planında yer alan takvim ve performans göstergeleri doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
yerine getirilecektir. Her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş eylemleri izleyerek Gelir İdaresi
Başkanlığına üçer aylık dönemler itibariyle raporlayacaktır.  Raporlamada stratejikyonetim@gelirler.gov.tr e-
posta adresi kullanılacaktır. 
 Sorumlu Kuruluş: Eylem Planında "Sorumlu Kuruluşlar" sütununda yer alan kurumlar, aslında işbirliği yapılacak
kuruluşlardır. Ancak eylem planının sahiplenilmesi ve başarılı olabilmesi için “İşbirliği Yapılacak Kuruluş” ifadesi 
yerine daha güçlü bir ifade olan “Sorumlu Kuruluş” ifadesi kullanılmıştır. Sorumlu Kuruluşlar, gerçekleştirilecek
eylem ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan ve koordinatör kuruluşun işbirliği yaparak somut destek talep 
edeceği kuruluşlardır. Diğer taraftan sorumlu kuruluşlar arasında yer alan bazı kurumlar ise eylem planının
hazırlanması sırasında işbirliği yapılan kurumlarla ortaklaşa proje gerçekleştirecekleri ifade edilen  kamu kurum 
ve kuruluşlarıdır. 
 Koordinatör Kuruluş: Eylem Planında "Koordinatör Kuruluş" sütununda yer alan kurumlar, aslında öngörülen 
eylemi gerçekleştirerek  süresinde sonuçlandırmaktan ve gelişmeleri Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan
raporlamaktan sorumlu kuruluşlardır. Bazı eylemlerde (Örnek: 55 nolu Eylem) koordinatör kuruluş sütununda 
birden fazla kurum bulunabilir. Bu durumda o eyleme ilişkin olarak her bir koordinatör kuruluş kendi 
kurumunun gerçekleşme raporunu hazırlayacaktır. 
 Yapılan açıklamalar ışığında; bir eylem için bir ve/veya birden fazla sorumlu kuruluş bulunması halinde bu 
eyleme ilişkin raporlamanın koordinatör kuruluş tarafından yapılacağı tabiidir. 

  

 
Etiketler:  EYLEM , GENELGE , KAYIT DIŞI , MÜCADELE , RESMİ GAZETE , STRATEJİ 

EYLEM PLANI (2008-2010) 
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TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI / Haber Tarihi : 07.01.2009 15:58:29  
 

KRİZİ NE ÖLÇÜDE YAŞIYORUZ? / Haber Tarihi : 19.12.2008 15:50:12  
 

Etiketler:  EKONOMİ , EYLEM , MÜCADELE , PLAN , STRATEJİ 

 
Etiketler:  AB , TEKGIDA , TURKİŞ , TÜRKİYE , ULUSAL 

 
Etiketler:  ABD , IMF , KRİZ , NAZİF EKZEN , TEKGIDA 
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IMF SEÇENEĞİNE NİÇİN KARŞI ÇIKMALIYIZ? / Haber Tarihi : 15.12.2008 15:03:02  
 

TÜRKİYE&acute;DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ / Haber Tarihi : 21.07.2008 
14:41:39  

 

 
Etiketler:  dünya , imf , korkut boratav , kriz , tekgıda 
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ÖZELLESTİRME VE SONUÇLARI / Haber Tarihi : 22.01.2008 14:26:58  
 

Yetki Tespitine İtiraz Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / Haber Tarihi : 03.02.2009 20:56:35  
 

 
Etiketler:  cinsiyet , kadın , kagider , tekgıda , toplum , tusiad 

Yatırımsızlık, İşyeri Kapatma, Küçülme, Verim Kaybı, 
vergi Ve Prim Kaybı, Sendikasızlastırma, İşsizlik ve Yoksulluk 
IMF destekli yıllardır uygulanan istikrar programları, örgütsüzlük, issizlik ve 
yoksulluk getirmistir. 

 
Etiketler:  ÖZELLEŞTİRME , PETKİM , TELEKOM , THY , TÜPRAŞ 

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ  YARGITAY İLAMI 

ESAS NO: 2005/33947  
KARAR NO: 2005/36251 
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Unteks Gıda San Tic. A.Ş. adına Avukat Cem Caner ÖZTÜRK ile 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına 
Avukat Fikret Sosdaş, 2  Tekgıda-İş Sendikası aralarındaki dava hakkında İstanbul 8. İş Mahkemesinden verilen 
25.10.2005 günlü ve 655-821 sayılı hüküm, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği 
konuluşup düşünüldü; 

YARGITAY KARARI  

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delilerin takdirinde bir 
isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun 
olan hükmün ONANMASINA, 15.11.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. 

 
Başkan Üye Üye Üye Üye 
O.G.Çankaya B. Özkaya C.İ. Günay T.Özmen S. Özfırat 

 
HARÇ TL  
11.20 Onama 
11.20 Peşin 
00.00 Kalan 

  

T.C.  
İSTANBUL 
18.8 İŞ MAHKEMESİ KARARI 

K. TARİHİ : 25.10.2005 

 
ESAS NO: 2005/665 
KARAR NO: 2005/821 

HAKİM : MEHMET DENGİZER 18995 
KATİP : ZÜBEYDE YÜCEL 

DAVACI : Unteks Gıda San. Ve Ticaret A:Ş. Mimar Sinan Köyü B. ÇEKMECE/İST 
VEKİLİ : AV. CEM CANER ÖZTÜRK 

DAVALI : 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü 
İnönü Bulvarı, No: 42  Emek-ANKARA 
VEKİLİ : AV. FİKRET SOSDAŞ 

DAVALI : TEKGIDA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI 
KONAKLAR SOKAK, NO: 1 4. LEVENT-İSTANBUL 
VEKİLİ : AV. HALİL ORMANOĞLU 

DAVA : Yetki Tespitine İtiraz 
DAVA TA : 06.09.2005 

 
Davacı vekili dilekçesini tekrarla, iadeyi muhakeme hakları saklı kalmak kaydı ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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ÇAYKUR SENDİKAL HAK İHLALLERİNE AVRUPA&acute;DAN CEVAP / Haber Tarihi : 
20.08.2008 19:08:44  

 

Bakanlığının B.13.O.ÇGM.12-01/27613 sayılı yetki tespit kararının iptali ile yargılama giderlerinin tahsiline karar 
verilmesin iistemiştir. 

Davalı hazine vekili, cevap dilekçesini tekrarla bakanlığın yaptığı işlemlerin doğru olduğunu ve davanın reddine 
karar verilmesini istemiştir. 

Davalı sendika vekili, söz konusu itirazda 2822 sayılı TİS Grev Lokavt Yasasının 15. maddesinde belirtilen 
çoğunluk itirazı ile ilgili hiçbir ibarenin bulunmadığını, iadeyi muhakemeyi gerektiren sebeplerin HUMK 445 
maddesinde tahdidi olarak sayıldığını bu sebeplerin hiç birisi görülmekte olan işbu davada söz konusu 
olmadığını, işbu davanın bu nedenle de reddi gerektiğini, dava dilekçesinde belirtildiği gibi İstanbul 6. İş 
Mahkemesinin 2004/551 es. Ve 2005/137 K. Sayılı dosyasında söz konusu işyeri ile ilgili çalışma ve sosyal 
güvenlik bakanlığınca yapılan yetki tespiti dava konusu olmuş ve yerel mahkemece verilen karar Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesinin temyizen incelenmesinden geçmek suretiyle kesinleştiğini, yanı dava konusu edilen yetki ile 
ilgili bir kesin yargı hükmü bulunduğunu davacı toplu sözleşmenin bir an önce yapılmasını 1,5 yıldır bekleyen 
müvekkil sendika üyesi işçilerin Anayasal Toplu Sözleşme haklarını geciktirmek amacıyla böyle bir dava yoluna 
başvurulduğunu bu nedenle de davanın reddi gerektiğini bildirmiştir. 

Tarafların delil ve belgeleri toplanmış, Celb ve tetkik edilen İstanbul 6. İş mahkemesinin 2004/551 es. Ve 
2005/137 K. Sayılı dosyasında söz konusu işyeri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan yetki 
tespiti dava konusu olmuş ve yerel mahkemece verilen karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin temyizen 
incelenmesinden geçmek suretiyle kesinleştiğini, yani dava konusu edilen yetki ile ilgili bir kesin yargı hükmü 
bulunduğundan davanın reddine karar vermek gerekmiştir. 

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın reddine, 
Ret harcının peşin alındığından başkaca harç alınmamasına, 
Davacının yaptığı masrafların kendi üzerinde bırakılmasına, 
Davalılar vekili için takdir edilen 350.000.000 lira nispi vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalılara verilmesine, 
Yargıtay yolu açık olmak üzere hazır bulunan taraf vekillerini yüzlerine karşı karar verilip usulen okunup anlatıldı. 
25.10,2005 

  

KATİP HAKİM 18995  
  

 
Etiketler:  HAKİM , HUKUK DAİRESİ , İŞ MAHKEMESİ KARARI , KARAR , YARGITAY İLAMI 

Sendikal hak ihlalleri konusunda, Avrupa Komisyonu´nun Türk-İş´e gönderdiği mektup ve Genel Başkanımız 
Mustafa TÜRKEL´in mektuba ilişkin açıklaması 

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü 
Brüksel, 14 Ağustos 2008 

Sayın Mustafa TÜRKEL, 

Başkan Barroso, Türkiye’de devletin sahip olduğu şirketlerde sendikal haklarla ilgili 16 Temmuz 2008 tarihli e-
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mailinize cevap vermemi istedi. 

Avrupa Komisyonu sendikal hakları ilgilendiren konuları çok yakından takip etmektedir ve bize sağladığınız bilgi 
için teşekkür etmek isterim. Katılım sürecinin bir parçası olarak bu konuları Türk yetkilileri ile uygun olan tüm 
düzeylerde görüşüyoruz ve kendilerinden Türk mevzuatını değiştirmelerini ve AB standartlarına ve ilgili ILO 
Sözleşmelerine uygun bir şekilde tam sendikal haklara saygı duyulmasını garanti altına almalarını talep ettik. Bu, 
özellikle hem özel hem kamu sektöründe örgütlenme hakkını, grev ve toplu pazarlık hakkını içermektedir. 

Saygılarımla, 
Christian Danielson 
(Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü 
Türkiye Masası Başkanı) 

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri, Tekgıda-İş sendikası Genel Başkanı Mustafa TÜRKEL’in Açıklaması 

‘Demokrasiye, insan haklarına, çağdaşlaşmaya ve Avrupa Birliği’ne giden yol Orman işçilerinden, belediye 
işçilerinden, Çaykur işçilerinden, kısacası sendikal hak ve özgürlüklerden geçer.’ 

Konfederasyonumuza bağlı sendikaların örgütlü olduğu orman işletmeleri, belediyeler ve Çaykur gibi kamu 
işyerlerinde yöneticilerin ideolojik açıdan kendilerine yakın olan HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalara 
geçmeleri için işçilere baskı uyguladıklarını pek çok uluslararası kurum ve kuruluşla paylaşmıştık. Bunun 
sonucunda Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konuyla ilgili açıklama 
istemişti. O zaman basına yaptığımız açıklamada bunu burada bırakmayacağımızı, AB’ne taşıyacağımızı 
söylemiştik. 

Biz, Avrupa’yı ‘Çalışanların Avrupa’sı’ olarak görüyor ve öyle kalması için Avrupa’daki tüm işçi kardeşlerimizle 
işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum, sendikal hak ve özgürlüklere saygı duymayan, 
sendikasızlaştırmanın, kayıt dışının teşvik edildiği ve örgütlemenin yasal düzenlemeler ve baskılarla kısıtlandığı 
hiç bir ülke Avrupa Birliği üyesi olamaz. Avrupa Komisyonundan aldığımız ve Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın 
Jose Manuel Barroso’nun isteği ile Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Başkanı 
Christian Danielson tarafından gönderilen mektup bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu tür sendikal hak ihlalleri 
hem çalışan insanlarımızı mağdur etmekte hem de ülkemizin uluslararası alanda prestij kaybetmesine neden 
olmaktadır. Hükümetin, siyasilerin ve yöneticilerin işi Türk insanının çalışma koşullarını iyileştirmek, hayatlarını 
kolaylaştırmak ve onları mutlu kılmaktır. Çalışanların hangi sendikaya üye olacaklarına karar vermek değil. 

Demokrasiye, insan haklarına, çağdaşlaşmaya ve Avrupa Birliği’ne giden yol Orman İşçilerinden, Belediye 
İşçilerinden, Çaykur İşçilerinden, kısacası sendikal hak ve özgürlüklerden geçer. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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VIOLATION OF RIGHTS AT CAYKUR / Haber Tarihi : 15.07.2008 18:41:02  
 

TÜRK-İŞ  
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU  
CONFEDERATION OF TURKISH TRADE UNIONS  
CONFEDERATION DES SYNDICATS D´OUVRIERS DE TURQUIE  
TÜRKSCHER GEWERKSCHAFTSBUNO  
 
Bayindir Sokak No:10, 06410 Kızılay - Ankara -TURKEY 
Tlf. (Phone) : (0.312) 433 31 25 (4 Hat) • Fax: (0.312) 433 68 09 - 433 85 80 • e-mail: turkis@turkis.org.tr  
 
15.07.2008 
 
TEKGIDA-İŞ (Tobacco, Beverage, Food, and Allied Workers Union of Turkey )is the biggest trade union of Turkey 
operating in the food sector and it is a member of TÜRK-İŞ (Confederation of Turkish Trade Unions) at the 
national level. It is also affliated to IUF at the international level and EFFAT at the regional level. 
 
Since 55 years our union is struggling for the implementation of trade union rights and freedoms within the 
frame of the internationally recognized norms and has never been guided or controlled by any political party or 
authority. 
 
In order to establish and protect trade union rights and freedoms it is essential to exclude trade unions from 
the guardianship of Governments or the administration and guarantee their independence. 
 
AKP, which is the ruling party in Turkey, is applying pressure to the workers employed at the public workplaces 
to join the trade unions that share their political ideology.  
 
Workers at the Forest Administration and workers employed at the municipalities were forced to resign from 
their trade unions following the threats and pressures of the enterprise administrators appointed by the ruling 
party. The workers who refused to resign were punished by becoming a subject to much harder working 
conditions or were involuntarily assigned to work in other regions. 
 
Similar practices are carried out since 9 months at the public enterprise of ÇAYKUR which our trade union is 
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DÜNYA GENÇ İŞÇİ BULUŞMASI / Haber Tarihi : 20.06.2008 19:12:02  
 

organized since 55 years. The deputies of the ruling party, local administrators and the General Director of the 
enterprise appointed by the ruling party are applying pressure on our members to resign from our trade union 
and join the Özgıda-İş trade union affiliated to the HAK-İŞ Confederation which is known for its close relations 
with the ruling party. Our members receive mobile phone messages and are threatened with dismissals, 
workplace changes and harder working conditions incase they refuse to resign from our union. 
 
Such practices are in violation of freedom of association and the right to join trade unions and they also 
contradict with our Constitution and the relevant international conventions. They are against the democratic 
norms. 
 
We would appreciate your urgent support in warning the ruling party to change its present approach of 
restricting trade union freedoms as the mentioned violations which contradict with the international 
conventions that Turkey has approved are implemented by the deputies and the administrators of the ruling 
party.  
 
General Secretary 
 
Mustafa TÜRKEL 
  
 
Etiketler:  AKP , CAYKUR , MUSTAFA TURKEL , TEKGIDA , TURKEY , VIOLATION 

Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (TAREM) sendikalarla ortaklaşa düzenlediği “Dünya Genç İşçi 
Buluşması 2008, Türkiye” sona erdi. Balıkesir/ Gönen’deki Kemal Türkler Tesisleri’nde 9 gün süren buluşmaya 
birçok işyerinden yoğunluklu olarak petrol-kimya, metal, gıda, askeri sanayi işkollarından genç işçiler katıldı.  
 
Tekgıda-İş, TAREM, Devrimci Sağlık-İş, Petrol-İş, Harb-İş, Gençsen ve Birleşik Metal-İş sendikalarının 
önderliğinde 7-15 Haziran 2008 tarihleri arasında genç işçilere yönelik 8 günlük kamp programı hazırlanmıştır. 
“Dünya Genç İşçi Buluşması” adı altındaki festival Birleşik Metal-İş sendikasının Kemal Türkler tesislerinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu festivale 300’ün üzerinde genç işçi katıldı. Festivalin gerçekleştirilmesi sırasında festivalin 
ulusal düzeyde kalmayıp uluslar arası düzeyde de olmasına ayrıca önem verilmiştir. Program sadece Türkiye’deki 
genç işçilere yönelik olmayıp dünyanın her tarafındaki diğer genç işçilerin sorunlarına da yoğunlaşmıştır. 
Uluslararası düzeyde olan bu kampta Arjantin, Brezilya, Şili, Venezüella, Bolivya, Rusya Federasyonu, Almanya, 
Belçika, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bosna’dan katılımcılar hazır bulunmuşlardır. 
 
Buluşmada çalışma koşullarından, genç işçilerin sorunlarına; futboldan, uluslar arası örgütlenme deneyimlerine, 
sendika-siyaset ilişkisinden, barış meselesine, Rusya’daki örgütlenme koşullarından Latin Amerika’daki 
mücadelelere kadar oldukça geniş bir yelpazede tartışmalar yürütüldü. Yapılan atölye çalışmaları ve paneller 
söyleşiler ve kültürel sportif etkinliklerle tamamlandı.  
 
Çeşitli işkolları ve işyerlerinden genç işçileri bir araya getirmesiyle bir ilke imza atan Dünya Genç İşçi Buluşması 
sınıf dayanışması açısından büyük bir önem taşıyor. Özellikle genç işçilerin bir araya gelip kendi ve ülke 
sorunlarını tartışma ihtiyacı buluşmayı geleneksel hale getirmeyi zorunlu kılıyor. 
 
Genç işlerin sorunlarına yoğunlaşmış olan bu programda paneller genç işçiler tarafından yönetilmiştir. Latin 
Amerika, Avrupa ve Rusya’dan gelen katılımcılar ülkelerindeki sorunları ve mücadele yöntemlerini anlattılar. 
Tekgıda-İş sendikası Dış İlişkiler Danışmanı Burcu Ayan da genç işçilerin sorunları ile ilgili sunum yapmıştır. 
Burcu Ayan’ın “Genç işçiler mi, yoksa genç işsizler mi…?” sorusu, günümüzde genç işçilerin sorununu en açık bir 
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şekilde ortaya koymaktadır. 
 
TAREM, DİSK ve Türk-İş öncülüğünde gerçekleşen ´2008 Dünya Genç İşçi Buluşması´ kapsamında düzenlenen 
´Uluslararası örgütlenme deneyimleri´ konulu panelde Rusya´dan katılan genç işçiler ülkelerinde yaşadıkları 
sıkıntıları aktardı. 
 
Panele Coca Cola Krasnoyarsk işçisi Mrs. Tatiana Lebeoleva, Nestle-Perm işçisi Mrs. Olga Cherepanova, IUF 
Moskova Ofisi Uluslararası Gıda Federasyonu Uzmanı Mr. Andey Lyapin, Efes Pilsen Moskova işçisi Mr. Roman 
Pleshakov ve IUF Moskova Ofisi uluslararası Gıda Federasyonu çalışanı Mr. İvan Milykh konuşmacı olarak 
katılırken, panel öncesi Avrupa Metal işçileri Federasyonu (EMF) üyesi Caroline Jacobsson kısa bir sunum yaptı.  
 
Jacobsson Avrupa’da özellikle iş güvencesi, iş kazaları, düşük ücret konularında hemen her ülkede sorunlar 
yaşandığını belirterek sendikaların bir an önce müdahale etmesi gerektiğini ve kendilerinin de Avrupadaki metal 
sendikalarıyla işbirliği yaparak harekete geçtiklerini anlattı. Bu bağlamda 7 Eylül´de güvencesiz çalışmaya karşı 
tüm Avrupa’da ortak eylem günü gerçekleştirileceğini söyleyen Jacobsson eylemin genel amacına güvencesiz 
çalışmanın hızla artmasını durdurmak olduğunu belirtti. Jacobsson sözlerine şöyle devam etti: ´´ Güvencesiz 
çalışmanın olduğu yerlerde sözleşmeli işçilerin koşulları ve ücretleri kadrolu işçilerle eşitlenmeli ve sosyal 
güvenceden yararlanma hakkı garanti altına alınmalı. İş güvencesi garanti altına alınmalı, iş sağlığı ve iş 
güvenliğinin görence altına alınması.7 Ekim’de dünya çapındaki yapacağımız eylemde işverenlere ve 
hükümetlere güvencesiz çalışmanın kabul edilemez olduğunu göstermeliyiz. Özellikle genç işçiler tüm dünyada 
yaşadığı temel problemler var. İşyerlerindeki ücret dengesizliği, yüksek iş kazası oranları, uzun çalışma saatleri ve 
sosyal haklardan yoksun yaşayan genç işçiler güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu nedenle tüm 
dünya genç işçilerin ortak bir eylem günü için birleşmesi çok büyük önem taşıyor. Çünkü bu sorunlar dünyanın 
her yerinde varlığını sürüyor. Bu konuda Avrupa ülkelerinin parlamentoları ile görüşmelerimiz olacak ve 
baskılarımız devam edecektir´´ dedi.  
 
Rusya´dan deneyim paylaşımı... 
 
Daha sonra ´´Uluslararası örgütlenme deneyimleri´´ konulu panelde Rusya’dan gelen genç işçiler Rusya´daki 
işçilerin güncel ekonomik sorunlarından bahsederek kendi örgütlenme deneyimlerinden bahsettiler. Nestle-
Perm işçisi Cherepanova çalıştığı fabrikada son 3 yıldır az da olsa bir gelişmenin sağlandığını ve son olarak 1 
Ağustos 2007 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirtti. Fakat sözleşme öncesi yapılan ankette işçilerin 
istediği oranın çok altında ücret artışı aldıklarını anlattı. Daha sonra yaptıkları eylemlerde uluslararası işçi sınıfıyla 
dayanışma içinde girdiklerini ücretlerin ocak ayında %25 arttığını ama bazı sendikaların işçiler arasındaki bu 
dayanışmadan rahatsız olduğunu anlattı.  
 
IUF Moskova Ofisi Uluslararası Gıda Federasyonu Uzmanı Andey Lyapin ise ülkelerinde çok uluslu şirketlerin 
uygulamalarının birbiriyle çok benzediğini söyleyerek işçilerin büyük kısmının 400 Amerika dolarının altında 
çalıştığını bununda açlık sınırının altında olduğunu belirtti. Rusya halkının büyük kısmı yoksulluk ve sefalet içinde 
yaşarken diğer yandan ülkesinin en fazla doları milyonerlerini barındırdığını söyledi. Lyapin, gıda fiyatlarının 
tavan yapması nedeniyle ücretlerin yetersiz hale geldiğini işçilerin haklarını daha fazla aramak zorunda kaldığını 
vurguladı. Ülkelerinde işçi haklarına ve sendikal yapılanmaları ile ilgili İLO sözleşmelerine sözde saygı 
gösterildiğini belirten Lyapin, Moldova gibi eski Sovyetler Birliği ülkelerinde sendikaların kapatıldığını 
sendikacıların ise en ufak eylemlerinde tutuklandığını belirtti. Sovyetler Birliği zamanında sendikaların 
güçlendirildiğini, sendikacılığın desteklendiğini o zaman çok güçlü olan sendikaların Rusya döneminde yok 
olduğunu söyledi. Bugünlerde ise bağımsız sendikacıların tekrar mücadeleci sendikacılığı tartıştığını söyledi. Şu 
an Rusya´da geleneksel ve bağımsız diye 2 tür sendikacılık var diyen Lyapin, ´´ tam profesyonel olmayan 
bağımsız sendikacılar işçi olarak yaşıyorlar. Fazladan ücret almıyorlar ve kavgayı göze alıyorlar. Kavga olmadan 
işçilerin haklarında ilerleme olamayacağını söylüyorlar. Patronlarla çatışmayı göze alan bu sendikacılar politik 
sendikacılığı savunuyorlar. Bizler gerçek sendikaların hem eski hemde yeni geleneğe sahip olmaları taraftarıyız 
geleneksel sendikalar işçi fabrikada iş başı yapar yapmaz hemen sendikalı olur ve aldığı aylığın yüzde 1´ni 
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sendikaya verirdi. Geleneksel sendikalar fabrikaların çoğunda varlar ve toplu iş sözleşmesi yapıyorlar. Rusya´daki 
şirketler bizim ülkemizin dışındaki ülkelerde daha iyi koşullarda işçi çalıştırıyor. Örneğin Türkiye´deki Efes Pilsen 
şirketinde çalışanlar Rusya´da çalışan işçilerden 3 kat fazla ücret alıyorlar. Sendikacılarımız politik olmalıdır. 
Uluslararası şirketler fabrikalarını kurunca devlet içinde devlet oluyor, toplu sözleşmelerde sendikanın istediği 
şeyleri önemsemiyor, kendisi ne isterse onu vermek istiyor. Koydukları kuralların değiştirilmesine izin vermeyip 
bizleri göz ardı ediyorlar. Bu nedenle günümüz patronlarıyla savaşmak gerekiyor´´ dedi.  
Balıkesir Gönen’ Dünya Genç İşçi Buluşması’nın katılımcıları Yörsan işçilerini ziyaret etti. 
 
Direnişteki Yörsan işçileri adına konuşan Tek Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı Ömer Seyfettin Atılgan, “6 aylık hak 
alma özgürlük ve demokrasi mücadelemizde bizimle olan EMEP, ÖDP ve KESK temsilcileri başta olmak bize 
destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.  
 
Brezilya, Flasko Lastik Fabrikası Sendikası Temsilcisi Pedro, burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada aranızda 
olmak çok güzel. Biz 5 yıldır işgal ettiğimiz fabrikamızı yönetiyoruz. Şimdiye kadar 3 defa denedik kazandık, 
fabrikamızın elektriğini telefonunu kestiler. Ama biz kazandık. Her şeyi yapan biziz, birleşirsek her şeyi 
yapabileceğimizi dünyanın bütün işçilerine göstermek istiyoruz. Yörsan’daki problemi Brezilya ve 40 ülkede 
anlatacağız. Dayanışma içinde olacağız. Yaşasın bütün dünyanın işçilerinin birliği!” dedi. 
Arjantin Chiliavert Matbaa Sendikası’ndan Placido da dünyadaki bütün işçilerin patronlara karşı ortak mücadele 
etmesi halinde işçi sınıfının kazanacağını söyledi. 
 
Venezüella Sidor Çelik Sendikası Temsilcisi Jan Marcos, “Selamlar size Venezüella halkından! Biz işçiyiz. 
Üretiyoruz. Her şeyi yapan biziz. Açlığımız ve ekmeğimiz için çalışıyoruz, direniyoruz. Burası toprağımız, 
vatanımız; fabrika işçiler varsa önemlidir. İşçi yoksa hiçbir şey yoktur. Biz işçiler birleşmek zorundayız” diye 
konuştu. Bolivya Topraksız Köylüler Sendikası Temsilcisi Moises de Bolivya’daki topraksız köylülerin dayanışma 
duygularını getirdiğini kaydetti. Bıkmadan, yılmadan mücadele ettiklerini belirten Moises, hükümeti 
devirdiklerini, halkçı bir başkan seçtiklerini ifade etti. Moises, “Yaşasın Türkiyeli işçilerin grevi! Beraber mücadele 
edebilirsek her şeyi değiştirebiliriz” diye konuştu. Destek ziyaretine Hayat Televizyonu’nda yayınlanan Dünyanın 
Sokakları programının yapımcı ve sunucusu Metin Yeğin de katıldı. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Avrasya Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu 30 ve 31 Mayıs 2008 tarihlerinde Romanya’nın
başkenti Bükreş’te Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Avrasya Federasyonu Başkanı 
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Sayın Cemail Bakındı’nın başkanlığında gerçekleştirilmiş olan bu toplantıda Romanya, Türkiye, Karadağ, Bosna-
Hersek, Sırbistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan’ın katılımcıları hazır bulunmuşlardır. 

Daha önceden belirlenmiş olan gündem çerçevesinde, toplantıda öncelikle Avrasya Federasyonu’nun
kuruluşundan itibaren yapılmış olan faaliyetler ele alınmıştır. Avrasya Federasyonunun gerçekleştirmiş olduğu
Bosna-Hersek ve Sırbistan seminerlerinin verimli olduğu belirtilmiştir. Seminerlerin verimliliğini sağlayan
Karadağ, Azerbaycan ve Gürcistan’ın seminerlere verdikleri önemdir. Seminerlerin ne denli faydalı ve verimli 
olduklarının farkında olan Karadağ 2008 yılının Eylül ayında Karadağ’da eğitim seminerinin yapılmasını teklif 
etmiştir. Karadağ’ın teklifi Genişletilmiş Başkanlar Kurulu tarafından olumlu karşılanarak eğitim seminerinin Eylül
ayının sonu ve Ekim ayı başında Karadağ’da yapılması kararlaştırılmıştır. Kesin tarihin sonradan belirlenmesi 
koşuluyla eğitim seminerinin Karadağ’dan sonra Azerbaycan’da da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Beş ayrı dilde yayın yapan Avrasya Federasyonu web sitesine de değinildikten sonra Genişletilmiş Başkanlar 
Toplantısında Gönen’de yapılacak olan “Dünya Genç İşçi Buluşması/Türkiye” kampına Avrasya Federasyonundan
da katılımcıların katılması onaylanmıştır. 7-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kampa her 
sendikadan bir işçinin katılması onaylanmıştır. 

Toplantı sırasında enerjinin en çok harcandığı konu belki de Genel Kurul Toplantısının gerçekleştirilmesi idi.
Katılımcılar Kongrenin gerçekleştirilmesi için gereken tüm araçları tespit ederek olası olumsuzluklara ve 
eksikliklere yer vermemeye önem verdiler. Avrasya Federasyonun gerçekleştireceği ilk Genel Kurul Toplantısı
olacağından bu toplantının pürüzsüz olması ayrı bir öneme sahiptir. Genişletilmiş Başkanlar toplantısında 
Federasyon Kongresinin Ağustos ayının sonunda İzmir’de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.  
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

LSG SKY CHEFS havacılık firmasında örgütlenme mücadelemiz artarak devam etmektedir. İşletme yönetiminin 
sendikalaşma karşısında takındığı tutum ve işçi hakları karşıtı faaliyetlerini şikayet etmek ve dayanışma çağrımızı 
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dile getirmek üzere sendikamız adına Genel Başkanımız Mustafa TÜRKEL, VER.DI Genel Başkanı Frank Bsirske ile 
İstanbul’da biraraya gelmiştir. 

VER.DI Almanya’da 2,5 milyon işçiyi temsil eden en büyük sendikalardan biridir ve hem LSG SKY CHEFS Almanya
işletmelerinde hem de ana şirket LUFTHANSA’da örgütlü bulunmaktadır. 

VER.DI Genel Başkanı ile Türkiye işletme yönetiminin sendikal örgütlenmeden haberdar olduğu tarihten itibaren
işçilerimize yönelik sürdürdüğü tehdit ve yıldırma politikası ile üye işçileri zorla üyelikten istifa ettirmesi ve
toplam 7 kişiyi de işten çıkarması süreçleri yüz yüze görüşülmüş ve destek istenmiştir. 

VER.DI Başkanı konuyla bizzat ilgileneceğini ve ilgili yerlere süreci anlatıp müdahele edeceğini bildirmiştir.
VER.DI sendikasına desteği ve uluslararası sendikal dayanışması için teşekkür ediyor, kısa sürede konunun
işveren ile uzlaşma ve diyalog çerçevesinde çözülmesini umuyoruz. 
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ MUSTAFA TÜRKEL’DEN AVRUPA PARLAMENTOSU VE AB KOMİSYONU’NA MEKTUP 
 
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ ne bağlı işyerlerinde, TÜRK-İŞ’ e bağlı TEKGIDA-İŞ üyelerinin istifa 
ederek HAK-İŞ’ e bağlı Özgıda –İŞ Sendikası’na üye olmaları için aylardır tehdit, sindirme ve yıldırma yöntemleri 
ve şiddetli baskılar insani boyutları aşan bir hal almıştır. 

Cumhuriyet Savcılığı ve ilgili yasal kuruluşlara da intikal ettirilen bu gayrı yasal uygulamalar hem AKP yerel 
yöneticileri hem de ÇAYKUR üst düzey yöneticileri tarafından yapılmaktadır. 

Aylardır bu baskılarla mücadele eden ÇAYKUR işçileri ve TEKGIDA-İŞ Sendikası, her platformda girişimlerini 
sürdürmüş, söz konusu tehditleri yapan ÇAYKUR yetkililerini, milletvekillerini ve Özgıda-İş’i uyarmış, Başbakan’a 
açık mektup yazmıştır. Ancak bütün bu girişimlerden sonuç alınamamış ve TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı – TÜRK-İŞ 
Genel Sekreteri Mustafa Türkel bu yasadışı ve antidemokratik baskılar ile sendikal hak ve özgürlüklere yapılan 
saldırıları protesto etmek amacıyla 22 Temmuz 2008 Salı günü, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü karşısında tek başına 
oturma eylemi başlatmıştır. Sendikal Haklar, Özgürlük ve Demokrasi Nöbeti” söz konusu baskıların son 
bulmasına kadar devam edecektir. 
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Bu bağlamda AB KOMİSYONU BAŞKANI Jose Manuel Barosso, AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri 
Olie Rehn, AB Türkiye Karma Parlamento Komitesi Eş Başkanı Joost Lagendijk, AB Parlamentosu Yeşiller Grubu 
Milletvekili Cem Özdemir, AB Parlamentosu Sosyalist Grup Milletvekili Emine Bozkurt, AB İstihdam Sosyal İşler 
ve Eşit Fırsatlardan Sorumlu Komiseri Vladimir Spidla, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Dünya Sendikaları 
Konfederasyonu ITUC ve Avrupa Sendikaları Konfederasyonu ETUC’a mektup gönderilerek destekleri istenmiştir.

Basınımıza ve kamuoyuna duyurulur. 

 
MEKTUP METNİ: 

TEKGIDA-İŞ Sendikası yurt içinde TÜRK-İŞ Konfederasyonu yurt dışında da IUF’e üye bulunan Türkiye gıda 
sektörünün en büyük işçi sendikasıdır. 

55 yılı aşkın tarihi boyunca, sendikal hak ve özgürlüklerin uluslar arası normlar ölçeğinde uygulanmasının 
mücadelesini vermiş ve hiçbir siyasal parti ya da otoritenin güdümü ve kontrolü altında hareket etmemiştir. 

Esasen sendikal hak ve özgürlüklerin yerleşmesi ve korunması da sendikaların Hükümet veya idari yönetim 
vesayetinin dışında kalması ve bağımsızlıklarının titizliklikle korunması şartına bağlıdır. 

Türkiye’deki iktidar partisi olan AKP, özellikle kamu işyerlerinde çalışan işçileri, siyaseten ve ideolojik olarak 
kendilerine yakın bulunan işçi sendikalarına üye olmaları için büyük bir baskı altında tutmaktadır. 

Orman işletmelerinde çalışan işçiler, belediyelerde çalışan işçiler iktidar partisi tarafından atanan işletme 
yöneticilerinin tehdit ve baskıları ile sendikalarından istifaya zorlanmışlar, istifa etmek istemeyenler ise iş şartları 
ağırlaştırılarak ya da ülkenin başka bölgelerindeki yerlere zorla gönderilerek cezalandırılmışlardır. 

Son dokuz aydır benzeri uygulamalar Sendikamızın 55 yıldır örgütlü bulunduğu bir kamu işletmesi olan 
ÇAYKUR’da yaşanmaktadır. Özellikle iktidar partisinin milletvekilleri, yerel yöneticileri ve iktidar partisi tarafından 
atanan Kurum Genel Müdürü, üyelerimize sendikalarından istifa ederek, Hükümete yakınlığı ile bilinen HAK-İŞ 
Konfederasyonu’na bağlı Özgıda-iş’e üye olmaları için baskı uygulamaktadırlar. Üyelerimizin cep telefonlarına 
mesajlar gönderilmekte, istifa etmemeleri halinde işten çıkarılacakları, görev yerlerinin değiştirileceği, iş 
şartlarının ağırlaştırılacağı gibi tehditler yapılmaktadır. 

İşçilerin sendikaya üye olma veya olmama özgürlüğüne doğrudan engel olma niteliği taşıyan bu uygulamalar, 
hem Anayasamıza, hem uluslar arası sözleşmelere hem de demokratik normlara aykırı bulunmaktadır. 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere aykırı bulunan bu ihlallerin iktidar partisinin milletvekili ve 
yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle, sendikal özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelen bu 
tutumunu değiştirmesi için iktidar partisinin uyarılmasını ve sendikamıza destek verilmesini rica ederiz.  
  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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"BU DEMOKRATİK TEPKİYE SAHİP ÇIKIN" 
Çaykur Genel Müdürlüğü önünde oturma eylemine başlayan Mustafa Türkel, Çay Tv aracılığıyla tüm dünyaya 
canlı yayınlanan basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. 

Türkel, Çaykur işçilerine hükümet güdümünde bir sendikaya geçmeleri konusunda aylardır yoğun bir şekilde 
baskı yapıldığını dile getirerek başladığı konuşmasında, ´´İnsanların demokratik ve yasal haklarını ellerinden 
alarak, onları canlarının istediği şekilde kendine uşak gibi kullanmasına izin vermeyeceğiz.´´ dedi. 

´´ÇAYKUR´U BİTİRME OPERASYONU´´ 

Tekgıda İş Sendikası´nın 56 yıldır Çaykur ile bütünleştiğini ve Çaykur özelleştirilmesin diye çaba sarfettiklerini 
belirten Türkel, siyasilere ve Çaykur Genel Müdürüne bu işten ellerini çekmeleri konusunda aylardır çağrıda 
bulunduklarını ama Çaykur Genel Müdürünün gözlerinin kör, kulaklarının sağır olduğunu, adeta birilerinin 
ipoteği altına girmiş, Çaykur´un Genel Müdürü olmasının ötesinde Öz Gıda İş sendikasının taşeronu rolünü 
üstlenerek, fabrika müdürlerini tek tek arayıp ´´İşçileri derhal sendikadan istifa ettireceksiniz.´´ diye Hak İş ve Öz 
Gıda İş Sendikası´nın tetikçiliğine soyunmuştur dedi. 

Çaykur Genel Müdürünün Çaykur´a 4-5 yıldır kötülük yaptığını belirten Mustafa Türkel, Çaykur Genel Müdürürün 
asıl amacının Çaykur´u bitirmek olduğunu, O sendika geldiğinde Çaykur´a istediğini yapma operasyonunu 
hayata geçireceğini sözlerine ekledi. 

´´BİZE VERDİĞİN SÖZE SAHİP ÇIK´´ 

AKP Hükümetine de eleştiride bulunan Türkel, Türkiye´nin AKP hükümeti iş başına geldiğinden bu yana 
Türkiye´de kendileri için demokrasi isterken, başkalarının demokratik haklarını ortadan kaldırmak için nasıl bir 
zulüm içerisine girdiklerinin en önemli göstergelerinden birini Rize´de, Çaykur´da gördüklerini ifade etti. Asıl 
talimatın yukardan geldiğini iddia eden Türkel, Başbakan Erdoğan´ı tenzih ederek, onun altında çalışan kişilerin 
bu işleri organize ettiklerini dile getirdi. Ulusal basın aracılığıyla Başbakan´a mektup gönderdiğini hatırlatan 
Türkel, ´´Bize verdiğin söze sahip çık, yada bu işin içinde bende varım diyecek kadar açık yürekli ol.´´ diyerek 
Başbakan´a çağrıda bulundu. 

Mustafa Türkel, Çaykur´a ve Çaykurlu´ya sahip çıkmak adına, Çaykur işçilerinin üzerinde ki baskıları, Türkiye´de ki 
çalışanların üzerindeki baskıları protesto etmek ve o hakkı savunmak adına bu oturma eylemini başlattığını 
açıkladı. Eylemin günlerce süreceğini, Türkiye´ye dalga dalga yayılacağını ve hatta Avrupa Parlementosundan 
yetkililere gönderdikleri mektuplar aracılığıyla dünyanın da bu mücadeleyi takip edeceğini dile getiren Türkel, 
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işçilere, ´´Bu demokratik tepkiye sahip çıkın, yüreğiniz yetiyorsa, biraz düzenden ve sistemden şikayetçiyseniz, 
hak ve özgürlükleriniz elinizden alınıyorsa bu çağrıya ses verin.´´ çağrısında bulundu. 

Konuşmasının sonlarında, 55 yıldır Tek Gıda İş Sendikasıyla bütünleşmiş Çaykur işçisine son aylarda yapılan 
zulümün son bulmasını, çaya ve Çaykur´a sahip çıkma mücadelesinde yine el ele, kol kola olmayı umduğunu dile 
getiren Türkel, 8 ay boyunca baskılara direnen, Çaykur´a ve sendikasına sahip çıkan işçilere teşekkür etti.  
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

SN. BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP” başlıklı 18/07/2008 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 
verdiği ilan yankı uyandırmakta gecikmedi. 
 
18.07.2008 ÇAYKUR’da son aylarda yaşanılan kuralsız ve hukuk dışı sendikal gelişmelere karşı sendikamızın “SN. 
BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP” başlıklı 18/07/2008 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde 
verdiği ilan yankı uyandırmakta gecikmedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU, TBMM Başkanlığına, Başbakan Sn. Recep 
Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplanması talebiyle bir yazılı soru önergesi sundu. Soru önergesinin 
metni aşağıda yer almaktadır. 
ÇAYKUR’da, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için sürdürmekte olduğumuz mücadeleye verdikleri 
destekten ötürü, Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU’na ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak
şükranlarımızı sunarız. 

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Sayon Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla 
dilerim. 

Kemal Kılıçdaroğlu 
İstanbul Milletvekili 
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Türkel   herkes Aklını başına alsın  Çaykur önünde nöbete başlayacağız! / Haber 
Tarihi : 15.07.2008 20:27:07  

 

TEKGIDA-İŞ Sendikasının hazırladığı “ Sn. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a açık mektup” başlıklı yazı, 18.7.2008
tarihli gazetelerde kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu yazıda, AKP’li milletvekilleri, AKP’li yerel parti 
yöneticileri ile ÇAYKUR üst düzey yöneticilerinin , ÇAYKUR işçilerini, TÜRK-İŞ’e bağlı TEKGIDA-İŞ Sendikasından 
baskıi tehdit ve sindirme yönetemlerini kullanarak istifa ettirereki HAK-İŞ’e bağlı Özgıda-İş Sendikasına üye 
olmaya zorladığı belirtilmektedir. Daha önce de, orman iş kolunda, siyasi iktidarın baskılarla işçileri sendika 
değiştirmeye zorladığı kamuoyuna yansımıştı. İşçilerin mesai saatinde, arazözler üzerinde notere sendikasından 
istifa etmek üzere götürüldüklerine ilişkin görüntüler büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu bağlamda; 

1. Son 5 yılda kaç ÇAYKUR işçisi TEKGIDA-Ş’ten istifa ederek, HAK-İŞ’e bağlı Özgıda-İş’e üye olmuştur? 
2. TEKGIDA-İŞ Sendikasının işçiler üzerinde baskı kurduğunu iddia ettiği, AKP milletvekilleri, AKP’li yerel 
yöneticiler ve üst düzey ÇAYKUR yetkilileri kimlerdir? 
3. AKP iktidarının kamuda çalışan işçilerin HAK-İŞ Konfederasyonu çatısı altındaki sendikalara üye olmaya 
zorlanmasına ilişkin bir politikası söz konusumudur? Eğer böyle bir politika söz konusu değil ise , partinizin 
milletvekilleri ve yerel yöneticileri ile bürokratlar bu cesareti kimden almaktadır? 
4. Siyasi iktidarınız döneminde, yandaş sendiakalara üye kazandırmak için başvurulan bu uygulama sendikal 
özgürlüklerle bağdaşmakta mıdır? 
5. ÇAYKUR işçilerine sendika değiştirmeleri için yapılan baskılar konusunda herhangi bir inceleme başlatılması 
düşünülmekte midir? 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Türkel “ herkes Aklını başına alsın” Çaykur önünde nöbete başlayacağız! 
TEKGIDA İŞ Sendikası Rize Bölge Başkanlığınca düzenlenen “işçi sağlığı ve iş güvenliği” seminerine TEKGIDA İŞ 
Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Çimsa-İş Genel başkanı Ramazan Şafak, Orman İş Genel Başkanı Bakı 
Yüksel, Tezkop İş Genel Başkanı Gürsel Doğru, Tezkop Giresun Şube başkanı Davut Dervişoğlu’nun yanısıra Türk 
İş’ten sağlık ve güvenlik uzmanlarının katılımıyla gerçekleşti. 

Tek Gıda-İş Sendikası Rize Bölge Başkanlığınca düzenlenen ´´İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Semineri´´nin açılış 
töreninde bir konuşma yapan TEKGIDA İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel; Çaykur üzerinde oynanmak 
istenen oyunlara karşı mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Kimse işçi kardeşlerimizi sahipsiz sanmasın. 
Başbakanın adını kullanarak ‘yukarılardan emir aldım’ diyen müdürler, sıfatı her ne olursa olsun hiç önemli değil, 
eğer yürekleri yetiyorlarsa çıksın açıklasınlar, onlara kimin emir verdiğini. Başbakanın ismini kullanarak, yalan 
beyanlarla kimse burada işçi üzerine baskı kurmaya çalışmasın. Bundan sonra yapılacakların sözle değil eylemle 
gerçekleşeceğini belirten Türkel, herkesin aklını başına alması gerektiğini vurguladı. 
“Çaykur önünde nöbete başlayacağız” 
Türkel “Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Allah kısmet ederse buradayım. Bu hafta herkes aklını başına 
almazsa önümüzdeki haftadan itibaren hepinizin desteğine ihtiyacım var. Ben Çaykur’ un önünde sendikal 
özgürlük nöbetine başlayacağım. Sizi de orada bekliyorum. Afişimi gereceğim, Çaykur’ un tam karşısına 
TEKGIDA İŞ Sendikası Başkanı olarak nöbete başlayacağım. Sizi de bekliyoruz, çay ekicilerini de bekliyorum 
oraya. 
Buradan sesleniyorum bu hafta içerisinde herkes aklını başına toplamazsa o ilandan sonra hükümeti tüm 
dünyaya şikâyet ederiz. Uluslararası işçi kuruluşlarına, Avrupa Parlamentosu’ na mektuplar postalanmaya 
başlanacak buradaki olayları anlatmak için. Çaykur’ un TEKGIDA İŞ Sendikası olarak her sabah basın toplantısı 
yapacağım.24 saat orada nöbet tutacağım. Biz orada nöbet tutarken Çaykur’ da birileri yatağında uyuyabiliyorsa 
ona da helal olsun. Umuyorum herkes aklını başına alır çaya ve Çaykur’ a yazık etmezler. 
“Biz Başbakanla kadro kavgası yaparken ortalıkta Hak İş’in adı dahi yoktu” 
Çaykur’ da oynanan oyunları anlata anlata dilimize tüy bitti. Diyorlar ki Çaykur’ da ki işçiyi beş ay çalıştıracağız, 
179 gün çalıştıracağız. Allah şahit olsun biz kadro konularını Sayın Başbakan ile konuşurken Hakış’ ın adı bile 
ortalıkta yoktu. Sayın Başbakan ile 6 Haziran 2005 tarihinde bakanların yanında Sayın Başbakan’a eğer siz bu 
kadroları Çaykur işçisine vermezseniz Rize’ de yer yerinden oynar. Çalışma Bakanı Sayın Murat Başeskioğlu 
Çaykur’ a kadro veremeyiz derken bende Sayın Başbakan o zaman Rize’ ye giremez tepkisini koyduğumda, 
Çaykur’ da kadroyu alırken Sayın başbakanın Rizeli olmasını çok iyi kullandığımızı hükümetteki herkes bilir. 
Hüseyin Tanrıverdi’ nin Çaykur işçisine kadro verirken belediyelere de kadro verdirin yoksa ben bu işi bozarım 
dediğinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bize Çaykur’ a siz ihanet ettiniz dedi. Allahım şahit. Kendisi inkar 
ederse Allah cezasını verir. Birileri şimdi bizim yaptığımız iyi şeylerin üzerine yatıyor. Bu nasıl anlayış yahu.  
“Genel müdür, İşçilere kadro almakla çaykur’a ihanet ettiğimizi söyledi” 
Bunlar biz Çaykur işçisini 180 gün çalıştırırız diyorsa Çaykur genel müdürü bana bir bakmasını istiyorum. Sayın 
Genel Müdür kamu İş’te toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bize Çaykur’ a ihanet ettiniz, çok büyük kötülük 
ettiniz, bu kadar kadroyu Çaykur nasıl kaldıracak, sızı kınıyorum dedi. Bunu Sayın Genel Müdür inkar ederse 
ondan özür dileyeceğim. Şimdi diyorlar ki Çaykur işçisini 180 gün çalıştıracağız. Bunu kim istemez ki. Biz o 
zaman Sayın başbakan’ dan Çaykur işçisinin tamamına kadro istedik. Sayın Başbakan bize o kadar işçiyi ne 
yapacağız dediğinde çalışma süresinin dışında işçiyi diğer kurumlara yönlendirir, Rize’ nin sorunlarını çözeriz 
demiştim. Onlarda bu olmaz Mustafa Bey diye bana çıkışmıştı. Şimdi bunlar yaşanmamış gibi birileri kalkarda 
yapılmış iyi şeyleri sahiplenirse bunu Allah onlara sorar. 
“Çaykur’u yönetenler akıllarını başlarına toplasın” 
Bir kez daha buradan sesleniyorum. Çaykur’ un geleneklerini Çaykur’ u yönetenler zorlamasın. Çaykur’ un 
geleneklerini zorlarlarsa Çaykur’ a ihanet etmiş olurlar. Çaykur bu yöre için çok önemli. Çayın kamuda kalması da 
bu yöre için çok önemli. Çaykur’ da bir şey olursa Çaykur’ a bu güne kadar hizmeti geçenlerin kemikleri sızlar. 
Şimdi uyarıyorum. Çaykur’ un geçmişinde olmayanları şimdi yapmayın. Fabrika müdürleriyle işçilere baskı 
yapmayın. Bundan öncede Çaykur’ da Genel Müdürler vardı. Şimdi yoklar, yarın sizde gideceksiniz, biz kalacağız 
burada. Giderken arkaya kötülük tohumları ekerek gitmeyin. Çünkü burada aynı fabrikada kardeş kardeşiyle 
kavga eder hale, buğuz eder hale geldi. Rize bunu hak etmiyor. Bu davranışınızdan vazgeçin. Bu son uyarımızdır. 
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YÖRSAN İŞÇİSİNİN DİRENİŞİ 324 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR / Haber Tarihi : 
28.10.2008 20:20:47  

 

 
“Bazıları gibi kimsenin kapı kulu askeri değiliz” 
Biz sendikalar olarak siyasilerin kapıkulu askeri olamayız. Bizi kapıkulu yapmaya kalkanlar yanlış adresle 
uğraşıyorlar. Çünkü bu siyasi partinin başına antidemokratik bir iş geldiğinde onlara biz sahip çıkacağız. 
Türkiye’de demokratik dişi her olaya karşı koyan TÜRKİŞ olarak biziz. Toplamı Tek Gıda İş sendikasının üyesi 
kadar olmayan Konfederasyonları medyada büyütmeleri beyhude, onlardan bir şey olmaz. Yemin ediyorum, 
onlardan ne Türkiye’ ye nede çalışanlara faydası olmaz. Bu nedenle bir kez daha sağduyu ve akıl çağrısı 
yapıyorum” Dedi. 
Orman İş Genel Başkanı Bakı Yüksel, Hak-İş’in orman işçilerini perişan ettiğini ve şimdide Çaykur’a gelerek 
benzer bir oyun oynamak istediğini vurgulayarak “ Çaykur işçisi bu ahlaksız oyuna gelmeyeceğine inancımı 
korumaktayım. Orman işçilerinin hali ortada. Bizleri bu hale sokan bir zihniyet şimdi Çaykur’a gözünü dikmiş 
durumda. Çaykur işçisi bu oyuna gelmeyecektir dedi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Susurluk’taki Yörsan fabrikasında sendikalı oldukları için işverenin kanun tanımaz tutumu sonucu hukuk dışı bir 
yöntemle tehdit ve baskıyla işten atılan işçiler, işe iade ve sendikal hak için başlattıkları direnişlerine soldan yana 
siyasi partilerle demokratik kitle örgütleri ve sendikaların desteğiyle devam ediyor. 
 
Yörsan işçilerinin 5 Aralık 2007´´den bu yana fabrika önünde başlattıkları direniş, Valilik ve Susurluk 
Kaymakamlığı´´nın engeline takılmıştı. Öğrencilerin psikolojisini bozduğu gerekçesiyle izin verilmeyen ve 
engellenen fabrika önündeki direniş son bir aydır Susurluk merkezde açılan Tek Gıda-İş Susurluk İrtibat 
Bürosu´´nda sürüyor.  
 
MAHKEMEDEN KESİN SONUÇ BEKLENİYOR 
 
Bursa İş Mahkemesi´´nde süren yetki davasının kesin sonucunun 7 Ekim´´de açıklanması beklenirken, mahkeme 
işe iade davasının temyiz sonucunu bekleyerek duruşmayı 5 Kasım 2008’e ertelemişti. 
 
Direnişin 324. gününde görüştüğümüz Tek Gıda-İş Balıkesir İl Başkanı Mehmet Başkan, temyiz sonucunun 5 
Kasım´´dan önce muhtemelen önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını ve 5 Kasım´´daki yetki davasının da 
mahkemeye sundukları deliler ve belgeler doğrultusunda lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini belirtti. 
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YÖRSAN BOYKOT / Haber Tarihi : 29.04.2008 20:19:13  
 

Susurluk Sulh Hukuk Mahkemesi´´nde sonuçlanan davada mahkeme, işçilerin işe iadesine karar vermişti. Karara 
göre; işveren işe aldığı takdirde 4 ay maaş verecek, eğer işe almamakta direnirse işçilerin kıdemine göre 4 ay artı 
fazladan 14 aydan başlayarak ödeme yapacak. Bu karar bugüne kadar verilen benzeri kararların en iyisi özelliğini 
de taşıyor. Daha önceki benzeri kararlarda ise iade davasını kazandığı halde işe alınmayan her işçiye kıdemler 
hariç 4 12 ay ödeme hükmü veriliyordu. Bu kararda kıdeme göre artan oranlı ödeme hükmü verildi. 1-5 yıl arası 
çalışmış işçiye 4 14 aylık, 5-10 yıl arası çalışmış işçiye 4 16 aylık, 10-15 yıl çalışmış işçiye 4 18 aylık, 15 yıldan daha 
fazla çalışmış işçiye ise 4 20 aylık tutarında işveren tarafından ücret ödeme hükmü verildi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

YÖRSAN BOYKOT  
UYKUSUZ HAFTALIK MİZAH DERGİSİ 23.4.2008 TARİHLİ 34. NUMARALI SAYIDA YAYINLANAN KARİKATÜR İLE 
YÖRSAN´ EYLEMLERİMİZE DESTEĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Yörsan da mücadeleye devam! Bahar da eylemle karşılanacak. / Haber Tarihi : 
06.03.2008 20:17:30  

 

Balıkesir’in Susurluk İlçesi´nde süt ve süt ürünleri üreten YÖRSAN fabrikasında 402 işçinin sendikalı oldukları 
gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından başlayan direniş 90. gününe girerken Türk-İş´e bağlı Türkiye Tütün 
Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş), taleplerini görmezden gelen YÖRSAN yönetimine karşı 
mücadeleyi yükseltme kararı aldı. İşçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikalı olmalarının ardından, 
"otomasyona geçiyorum" bahanesiyle dört günde 402 işçiyi işten çıkaran YÖRSAN yönetiminin, 1984´te kurulan 
fabrikada, 200 stajyer, 380 civarında sigortalı işçinin yanı sıra taşeron firmalar için çalıştırılanlarla birlikte 800´den 
fazla işçi çalıştırdığını belirten sendika yöneticileri, her gün Balıkesir´in ilçelerinden toplanan işçilerin fabrikaya 
taşındığını, sigortasız ve günübirlik çalıştırılmak istendiğini ifade etti. 

STAJYER ADI ALTINDA KAYIT DIŞI 
İlçede bulunan meslek yüksekokulundan öğrencilerin de fabrikada stajyer adı altında sömürüldüğünü 
vurgulayan Tek Gıda-İş İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Göksel Şengün, Mehmet Karaman adlı işçinin 
YÖRSAN´da işçi örgütlenmesini başlattığını ancak işverenin adamlarının Karaman’ı bir bağ evine götürerek 
sendikal çalışmalardan vazgeçmesi ve diğer işçileri de vazgeçirmesi için önce para teklif ettiğini, ardından da 
dövdüğünü iddia etti. 

‘BAKANLIK BİZİ YÖRSAN´A BİLDİRDİ’ 
YÖRSAN ürünlerinin boykot edilmesine yönelik kamuoyunda başlatılan kampanyanın öncüsünün kendileri 
olmadığını belirten Şengün, "Çünkü böyle bir durumda YÖRSAN markası yara alacak ve pazardaki payını 
kaybedecektir. Bu da arzu ettiğimiz bir durum değildir. Firma ne kadar güçlü olursa sendika olarak işçilerimiz için 
o kadar çok imkân kazanabilir" diye konuştu. 
Tek Gıda-İş Sendikası olarak Çalışma Bakanlığı´na yetki belgesi için başvurduklarında YÖRSAN´da 380 işçinin 
çalıştığını dile getiren Şengün, "Sendikamız bu 380 işçinin 226’sının imzası ile yetki belgesi istedi ancak Bakanlık 
yasal prosedürde 6 iş günü içinde cevap vermesi gerekirken bize 2 ay boyunca ne kabul ne de red yanıtı 
vermedi. Sonradan öğrendik ki bu süre zarfında Bakanlık YÖRSAN’a bir mektup yollayarak işyerinde sendikal 
faaliyetler olduğunu bildirmiş. Bu gelişmeler üzerine fabrikadaki işçi sayısı birden yükseldi. Bir gecede geçmiş 
dönem borçları cezalı olarak ödenerek yüzlerce işçi sigortalı gösterildi. Bu şartlarda sendikanın toplusözleşme 
yapabilmesi için gereken yetersayısı kaybedildi" açıklamasını yaptı. 
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YÖRSAN DİRENİŞİ 116. GÜNÜNDE / Haber Tarihi : 27.03.2008 20:15:05  
 

YÖRSAN yönetiminin, Susurluk dışından işçi getirerek direnişi engellemeye çalıştığını hatırlatan Tek Gıda-İş 
Sendikası İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Göksel Şengün, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı 
olduklarını ifade ederek, "İşveren taleplerimizi göz ardı etmeye devam ederse fabrikadaki direnişimizi 
yükseltmekte kararlıyız. Gerekirse işyerimizden haftalarca çıkmayız da. Anayasal sendikal haklarımıza sonuna 
kadar sahip çıkacağız" dedi.  
Öte yandan direnişteki YÖRSAN işçilerine destek vermek amacıyla bu akşam Susurluk Belediyesi Düğün 
Salonu´nda, sendika yöneticileri ve Balıkesir´deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, işçi 
aileleriyle dayanışma gecesi düzenlenecek. 

YÖRSAN´ın en büyük destekçisi Migros 
YÖRSAN´ın ürettiği süt ürünlerinin en önemli alıcısı Koç Holding’e aitken geçtiğimiz günlerde satış anlaşması 
yapıyan perakende devi Migros. Doğrudan bir sorumluluğu olmadığı halde işçilerin anayasal haklarını çiğneyen 
YÖRSAN firmasından alım yaptığı için eleştirilerin hedefi haline gelen Migros, uluslararası sosyal sorumluluk 
anlaşmalarına da aykırı davranıyor. Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olduğunu kanıtlamak için Global Compact 
adlı bir anlaşmanın altına imza atan Migros yönetimi, “İşçilerin hiçbir misilleme ve aşağılanma korkusu 
olmaksızın kendi seçecekleri bir sendikaya katılabilmesini garanti altına alırız” taahhüdünde bulundu. Oysa 
YÖRSAN´da yaşananlar Migros´un kabul ettiği bu anlaşmaya taban tabana zıt durumlar içeriyor. Buna karşın 
Migros yönetiminin YÖRSAN´da yaşananlar karşısında sessizliğini koruması tepkilere neden oluyor. 
Kaynak: Birgün Gazetesi 

 
Etiketler belirtilmedi. 

YÖRSAN DİRENİŞİ 116. GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR BASKIYI DURDURUN. YÖRSAN İŞÇİLERİ İÇİN SENDİKAL 
HAK ZAMANI  
 
YÖRSAN “Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Lokanta, Hazır Yemek, Tütün ve Bağlantılı İşçiler Sendikası (IUF) ile 120 
ülkeden 336 sendika üyelerince protesto ediliyor. İşletmede yaşanan işçi kıyımı IUF web-sitesinde yayınlandı ve 
tüm IUF üyelerinin mail adreslerine postalanarak Yörsan işverenine protesto mektubu gönderilmesine çağrı 
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YÖRSAN 120 ülkeden 336 sendika üyelerince protesto ediliyor. / Haber Tarihi : 
12.02.2008 20:10:26  

 

yapıldı. 

Avrupa Gıda, Tarım, Turizm Sendikaları Federasyonu’nun (EFFAT) ardından merkezi İsviçre Cenevre’de olan ve 
dünyadaki tüm Gıda, Tarım, Otel, Lokanta, Hazır Yemek, Tütün ve bağlantılı sendikaları temsil eden IUF 
tarafından da Yörsan’da yaşanan işçi kıyımı web sitesine taşınarak protesto edilmektedir. 

http://www.iuf.org/den4797 

Bu linki kulanarak ilgili haber ve protesto mesajı formatına ulaşabilir, Yörsan işverenini ve sendikal haklarını 
kullanma girişimleri nedeniyle işten atılan 400 işçiye uygulanan hak ihlallerini uluslararası arenada protesto 
edebilirsiniz.  
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

YÖRSAN “Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Lokanta, Hazır Yemek, Tütün ve Bağlantılı İşçiler Sendikası (IUF) ile 120 
ülkeden 336 sendika üyelerince protesto ediliyor. İşletmede yaşanan işçi kıyımı IUF web-sitesinde yayınlandı ve 
tüm IUF üyelerinin mail adreslerine postalanarak Yörsan işverenine protesto mektubu gönderilmesine çağrı 
yapıldı. 

Avrupa Gıda, Tarım, Turizm Sendikaları Federasyonu’nun (EFFAT) ardından merkezi İsviçre Cenevre’de olan ve 
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Yörsan da işe başladıkları ilk günlerde kendilerini şanslı görüyorlardı. / Haber 
Tarihi : 24.01.2008 20:08:30  

 

dünyadaki tüm Gıda, Tarım, Otel, Lokanta, Hazır Yemek, Tütün ve bağlantılı sendikaları temsil eden IUF 
tarafından da Yörsan’da yaşanan işçi kıyımı web sitesine taşınarak protesto edilmektedir. 

http://www.iuf.org/den4797 

Bu linki kulanarak ilgili haber ve protesto mesajı formatına ulaşabilir, Yörsan işverenini ve sendikal haklarını 
kullanma girişimleri nedeniyle işten atılan 400 işçiye uygulanan hak ihlallerini uluslararası arenada protesto 
edebilirsiniz. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Yıllardır günde 12 saat ağır koşullarda çalışan Yörsan işçileri, iş güvencesi ve çocuklarına güvenli bir gelecek için
mücadele ediyor. 
Yörsan’da işe başladıkları ilk günlerde kendilerini şanslı görüyorlardı. Çünkü Susurluk’ta bulunan iki fabrikadan 
birinde çalışıyorlardı. Önceleri 12 saat çalışmayı dert etmediler. Ancak yıllar geçtikçe bedenleri bu uzun çalışma 
sürelerine dayanmamaya başladı. Artık aldıkları 800 YTL’nin de çok olmadığını gördüler. İş güvencesi,
çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak, sosyal haklarının olmasını istediler ve Tek Gıda-İş Sendikası’nda 
örgütlendiler Yörsan işçileri... 10 gün içinde 400 işçi sendikaya üye oldu. Patron sendikal örgütlenmeyi öğrenince
bütün işçiler işten atıldı. Atılan işçiler 49 gündür kararlılıkla fabrikanın önünde direniyorlar.  
Yoğurtlar tutmuyor  
“Sendikaya üye olmadan önce 12 saat çalışıyorduk. İş güvencemiz yoktu. Sadece 800 YTL ücretimiz vardı, başka 
bir şey verilmiyordu. Bunun içine fazla mesailer de konuyordu. Bordroda ise asgari ücret gösteriyorlardı” diyen 
18 yıllık Yörsan işçisi Mehmet Karaman, bu nedenle Tek Gıda-İş’e üye olduklarını anlattı.  
Sendikal örgütlenmeyi duyan patronun ilk olarak kendisine baskı yaptığını anlatan Karaman, “Patronun bağ 
evine götürdüler beni. Orada baskı uyguladılar, tehdit ettiler, sendikaya kimlerin üye olduğunu sordular. Ben de 
inkar ettim. Fabrikaya dönünce önce beni işten attılar. Neden atıldığımı sorduğum zaman cevap veremediler”
diye konuştu.  
İşçiler arasındaki birliğin çok iyi olduğunu, işe geliyormuş gibi direniş yerine gelip gittiklerini kaydeden Karaman, 
patronun başka illerden getirdiği elemanlarla üretim yapmaya çalıştığını belirterek, “Duyuyoruz işte bazen
yoğurtlar tutmamış, devrilmiş, peynirler göz yapmış...” dedi.  
6 yıldır yoğurt üretimi bölümünde çalışan Ersan Kaya da patron karşısında hiçbir iş güvencelerinin 
olmamasından dolayı sendikaya üye olduklarını ve sendikalı olarak işe dönene kadar mücadeleye devam
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edeceklerini dile getirdi.  
Haklarımızı almak için  
15 yıldır Yörsan’da beyaz peynir bölümünde çalışan Metin Sayit ise haklarını alabilmek için sendikaya üye
olduğunu kaydetti. Patronun ve vekillerinin hata olduğu zaman küfürler ettiğini, tokat attığını anlatan Sayit,
cenazeleri olduğunda, hatta hastalandıklarında bile izin alamadıklarını söyledi. Sayit, kazanana kadar direnişi 
bitirmeyeceklerini ifade etti.  
Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını, bu nedenle de işten atıldıklarını söyleyen Ethem Baygül,
“Daha iyi bir hayat, gelecek, çocuklarımızın geleceğini güvenceye alabilmek için sendikaya üye olduk” dedi.  
Çalışma saatlerinin 11 ile 18 saate arasında olduğunu söyleyen Baygül, “10 saat çalışmak bize normal geliyor.
Patron kendisi söylüyor; ‘16 saatten az çalışan yanıma hiç gelmesin’ diyor. Adam 4-5 gün 16 saat çalışmış, ‘16’yı 
geçerse gel yanıma’ diyor. Burada öyledir. 8 yılı aşkındır çalışıyorum, elimizde bir şey yok” diye konuştu. 
Yörsan’da bir yıldır çalışan Sezgin Sayın ise şöyle konuştu: “Sendikanın ne olduğunu bilmiyordum. Keşke üye 
olmasaydım demedim. Çünkü içeri girince 15 saat yerine 8 saat çalışacağız. Sigortamız olacak. Ailem ‘Niye üye
oldun?’ diye karşı çıktı ama ben arkadaşlarımdan ayrı hareket etmedim.” (Susurluk/EVRENSEL)  
 
‘Yetkiyi bekliyoruz’  
 
Tek Gıda-İş Genel Başkan Danışmanı ve Ege Bölge Şube Başkan Yardımcısı Gürsel Köse: Biz haklıyız, biz 
kazanacağız! Arkadaşlarımız yılların getirmiş olduğu zulüm, eziyet ve haksızlığa dur dedi. Burada bir tane işçi 
kalmayana, bütün işçiler işbaşı yapana kadar direnişimiz sürecek.  
Bakanlıktan çoğunluk tespiti gelse bile bu fabrikanın önünü terk etmeyeceğiz. İşçilerin tamamı işbaşı yapana
kadar, patron masaya oturana kadar direniş sürecek.  
Sonradan alınan 296 işçinin çoğunluğu düşürmek için sokulduğunu tespit ettik. Bu konuda belgeleriyle 
şikayetimizi yaptık.  
Milli Eğitim Bakanı, Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ve Yörsan Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yörük, Ankara’da bir
görüşme yaptılar ve eylemlere bir hafta ara verilmesini istemişlerdi. Bunu yaptık. Yörsan patronu, ‘Hepsini işbaşı
yaptıralım ama sendikadan istifa etsinler’ dedi. Bunun kabul etmeyiz. Bakanlıktan gelecek olan yetkiye göre
hareket edeceğiz. Olumsuz sonuç beklemiyoruz. Kağıt üstünde cambazlık yapılırsa hesabını sorarız. Herkes bu
ülkenin yasalarına saygı duyacak.  
 
Yörsan’a ziyaretler sürüyor  
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi ve beraberindeki heyet, Yörsan işçilerini ziyaret etti. İşçilerin haklı 
mücadelesinin yanında olduklarını belirten Selvi, işçilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. Petrol-İş
Bandırma Şube Başkanı Recep Gökdeniz ve Şeker-İş Şube Başkanı İsmail Karadayı da ziyarete katılarak işçilere 
destek verdi. (Balıkesir/EVRENSEL 
 
Etiketler belirtilmedi. 
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DANONE CEO&acute;SU İLE BİRARAYA GELİNDİ / Haber Tarihi : 22.05.2008 
18:45:01  

 

 
DANONE işletmesindeki örgütlenme çalışmalarımızın son aşamasında Çalışma Bakanlığı tarafından sendikamızın
çoğunluk tespiti sağladığının yazışması yapılmış ve 15 gün içerisinde yetki tespitinin elde edilmesiyle resmi 
sözleşme prosedürüne de geçilmiş olacağını duyurmaktan memnuniyet duyarız. 

21 Mayıs akşamı Esma Sultan Yalısında gerçekleştirilen DANONE Türkiye 10. Kuruluş yıldönümüne sendikamız 
da katılmış ve DANONE CEO’su Frank Riboud ile sohbet etme imkanımız olmuştur. 

DANONE Türkiye ve Paris yönetimleri ile kurulan dostane ilişkilerin sonucu Frank Bey bizleri görmekten
mutluluk duymuş ve iyi dileklerini paylaşmıştır. Sayın Riboud konuşmasında Danone şirketi ve çalışanlarının
geleceğinin ortak olduğunu ve Tekgıda-İş Sendikasının da Danone ailesi içinde yer aldığını belirtmiştir. İşletme 
ve çalışanlarının daha güzel günlerdeki ortak geleceği için birlikte çalışmanın önemini vurgulamış ve daha birçok
konuyu paylaşıp, çok konuşmamız gerektiğini ifade etmiştir. 

DANONE CEO’sunun bu güzel dileklerine katılıyor ve DANONE işletmesinin başarılarıyla daha nice 10 seneler
ülkemizde faaliyetlerine devam etmesini diliyoruz.  
  
    

 
Etiketler belirtilmedi. 
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SIRBİSTAN EĞİTİM SEMİNERİ / Haber Tarihi : 26.04.2008 18:41:00  
 

Kruševac´ta Eğitim Semineri 

Avrasya Federasyonu ile Sırbistan Katering ve Turizm İşçileri Özerk Sendikası Sırbistan’ın Kruševac şehrinde, 24-
25 Nisan tarihleri arasında eğitim semineri gerçekleştirmiştir. Eğitim seminerinin konuşmacıları Türkiye’den
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim
görevlisi Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun ile Sırbistan’dan sendika avukatı Sayın Saud Šeceragic olmuştur. 

Avrasya Federasyonunun düzenlediği eğitim seminerinin ev sahibi Sırbistan Katering ve Turizm İşçileri Özerk 
Sendikasıydı. Eğitim seminerine Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (TEKGIDA-İŞ), Türkiye
Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS), Bosna-Hersek Tarım, Gıda, Su, Ticaret, Katering ve
Turizm İşçileri Özerk Sendikası (PPDİVUT), Karadağ Tarım, Gıda ve Tütün Sanayisi Sendikası ve Karadağ Katering 
ve Turizm Sendikaları Konfederasyonunun temsilcileri katılmışlardır. 

Seminerin açılış konuşmasını Kruševac yerel sendikalarının temsilcileri olan Sayın Mico Mihajlovic ile Aleksandar 
Baraga yapmıştır. Konuşmalarında seminerin katılımcılarını selamlayarak başarı dilediler. Daha sonra konuşan 
Sırbistan Katering ve Turizm İşçileri Özerk Sendikası Başkanı Radan Milanovic seminerin verimli ve başarılı 
geçeceğine inandığını ifade etti. 

Konuşmasında, küreselleşmeyi ve sermayenin serbest dolaşımı sonucunda olaşan olumsuzluklarına değinen 
Sayın Cemail Bakındı, sendikal işbirliğinin önemini ve caydırıcılığını anlattı. 

Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun konuşmasında yeni kavramları ve örgütlenme şekillerini tanıtarak Avrasya
Federasyonun kuruluş amacını anlattı. Sendikal hareketi tarihi perspektiften yola çıkarak değerlendiren Sayım 
Bey, uluslaraşırılaşmanın anlamına ve önemine de değindi. 

Sayın Saud Šeceragic de Sırbistan’daki özelleştirmelere, bu özelleştirmelerin doğurduğu sonuçlara, toplu
sözleşmeler ve uygulamalarına olan yansımalar hakkında katılımcıları aydınlattı.  
  
   

 
Etiketler belirtilmedi. 
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İNGİLTERE&acute;DE MARKS&SPENCER GERÇEĞİ / Haber Tarihi : 14.03.2008 
18:35:34  

 

TÜM DÜNYADA IUF ÜYELERİ MARKS&SPENCER’IN SÖZÜNDE DURMASINI İSTİYOR! 

İngiltere’de M&S’a et tedarik eden firmalarda çalışan birçok işçi maliyetlerin azaltılması gerekçesiyle ağır ve
ayrımcılık içeren koşullarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Genellikle taşeron firmalar aracılığıyla istihdam 
edilen göçmen işçiler tedarik firmalarında çalışan işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen daha az
ücretlendirilmektedir. Bu durum sadece sömürü değil aynı zamanda işyerlerinde ve toplumda bölünmeye yol
açan ve taşeron işçilerinin de diğer personelin ücretlerini düşürmekle suçlandığı bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. 

Maalesef İngiltere’de et tedarik zincirinde yaşananlar durumun M&S’ın açıklamalarından çok farklı olduğunu
göstermektedir. M&S’ın İngiltere’de et ürünlerini tedarik ettiği firmaların çalışanlarının %20’si çoğunluğu
göçmen işçi olmak üzere taşeron işçilerdir. Geçici işçi olarak adlandırılan ancak yıllardır aynı işte ve aynı şirkette
çalışan birçok taşeron işçi, kadrolu çalışanlar ile aynı işi yapmalarına rağmen daha az ücret almaktadırlar. Aynı 
hak ve menfaatleri alamadıkları gibi sendikalaşma hakları da dahil olmak üzere işyerindeki diğer tüm haklardan
da mahrum edilerek savunmasızlıkları daha da sömürülmektedir. 

Unite’ın nakliyat ve genel işçi sendikası bu firmaların işçilere davranışları hakkındaki endişelerini M&S’e bir yıl 
önce iletti. Ancak bugüne kadar Unite’ın yasal önerilerine cevaben tedarikçilerin taşeron işçilerine yönelik
uyguladığı utanç verici ayrımcılığa son vermesi için M&S, ne tedarikçilere ne de taşeron firmaya aktif olarak 
baskı uygulamaya istekli davranmadı. 

Bu girişimlerin sonuçşuz kalması üzerine üst örgütümüz IUF Marks&Spencer’a karşı protesto kampanyası 
başlattı. Protesto gösterileri birçok IUF üyesi tarafından ülkelerinde M&S mağazaları önünde uygulanmakta ve 
eylemler artarak devam etmektedir. Hong Kong İşçi Sendikaları Konfederasyonu, ITUC/GUF/HKCTU Hong Kong
Liaison ofisi ile birlikte Hong Kong’ta, Hırvatistan Gıda ve Turizm sendikaları Zagrep’te, Filipinler İlerici İşçi 
Sendikaları Federasyonu NUWHRAIN otel sendikası ile Makati, Mandaluyong ve Cebu’da ve İsviçre Unia
sendikası ile IUF çalışanları Cenevre’de M&S mağazalarının önünde eylem gerçekleştirmiştir. 

Tekgıda-İş Sendikası olarak İngiltere M&S’ın et ürünleri tedarik ettiği firmada çalışan taşeron işçilerini ve IUF ile
Unite’ın kampanyasını desteklemek üzere biz de İstanbul’da 2 M&S mağazası önünde eylem gerçekleştirerek
protesto bildirilerini dağıttık. Mağaza yöneticileri ile de konuşurak konuyu İngiltere merkez ile görüşürek
hazırlanan bildirileri onlara da göndermelerini rica ettik. 
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YÖRSAN&acute;DA BASKIYI DURDURUN / Haber Tarihi : 28.02.2008 18:29:17  
 

M&S websitesinde “Tüm ürünlerimizin yüksek kalite ve ahlak standartları gözetilerek kaynağından satın alınması 
ve üretilmesinde ısrar ediyoruz” yazmaktadır. Ahlaki satınalma anlayışı M&S’ın sözlerini somut eylemlerle
desteklemesini gerektirir. M&S’ın bir an önce vaatlerini yerine getirmesini istiyoruz. 

  

 
Etiketler belirtilmedi. 

YÖRSAN “Uluslararası Gıda, Tarım, Otel, Lokanta, Hazır Yemek, Tütün ve Bağlantılı İşçiler Sendikası (IUF) ile 120 
ülkeden 336 sendika üyelerince protesto ediliyor. İşletmede yaşanan işçi kıyımı IUF web-sitesinde yayınlandı ve 
tüm IUF üyelerinin mail adreslerine postalanarak Yörsan işverenine protesto mektubu gönderilmesine çağrı 
yapıldı. 

Avrupa Gıda, Tarım, Turizm Sendikaları Federasyonu’nun (EFFAT) ardından merkezi İsviçre Cenevre’de olan ve 
dünyadaki tüm Gıda, Tarım, Otel, Lokanta, Hazır Yemek, Tütün ve bağlantılı sendikaları temsil eden IUF’in 11 
Şubat 2008’de protestoyu yayınlamasından bu yana dünyanın dört bir yanından yaklaşık 1500 adet protesto 
mektubu Yörsan işverenine ait mail adreslerine postalandı. 

Protesto metinlerinde, işverenin Yörsan işçilerine yönelik gerçekleştirdiği baskı ve şiddet ile işten çıkarmaların 
insan haklarına saygı duyulan bir toplumda kabul edilemez eylemler olduğuna ve işçilerin sendika üyesi olması 
ile sendikal temsiliyetinin uluslar arası yasalarca kabul edilmiş bir temel insan hakkı olmasına vurgu 
yapılmaktadır. Yörsan yetkililerinin Tekgıda-İş Sendikası ile bir an önce diyaloğa girmesi ve tüm işletme 
çalışanlarına haklarını özgürce kullanmalarını sağlaması için çağrı yapılmaktadır. 

http://www.iuf.org/den4797 

Bu linki kulanarak ilgili haber ve protesto mesajı formatına ulaşabilir, Yörsan işverenini ve sendikal haklarını 
kullanma girişimleri nedeniyle işten atılan 402 işçiye uygulanan hak ihlallerini uluslararası arenada protesto 
edebilirsiniz. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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DÜNYADA GIDA FİYATLARI ARTARKEN / Haber Tarihi : 18.01.2008 17:03:30  
 

Birçok ciddi yerel ve küresel siyasi, ekonomik, toplumsal sorunlar yaratmaya aday gıda güvenliği sorunu, enerji
sorunu kadar ilgi çekmiyordu. Bu açıdan Dünya Ekonomik Forumu tarafından, Davos zirvesindeki tartışmalara 
zemin hazırlamak amacıyla hazırlanan Küresel Riskler 2008 raporunda konuya özel bir yer ayrılmış olması hem 
umut verici bir gelişme, hem de sorunun ağırlaşmaya başladığını gösteriyor.  
 
Gerçekten de buğday, mısır, pirinç, süt ve diğer temel gıda ürünleri, 2006 yılında rekor düzeyde fiyat artışları 
yaşamışlardı ( Christian Science Monitor , "Ucuz gıda ürünleri dönemi neden sona erdi?" , 31/12/07) . Bu eğim,
2007 yılında da devam etti. The Economist meta fiyatları endeksi, gıda fiyatlarının 2007 yılında yüzde 49 arttığını 
gösteriyor. Bu konuyla yakından ilgili olduğu için, ham petrolün varil fiyatının da aynı yıl yüzde 74 artarak, ocak 
ayının ilk haftasında 100 dolar "tavanını" deldiğini de geçerken not edelim. Dünyanın 2008´e, tüketim
kapasitesine oranla, "tarihsel olarak kaydedilmiş en düşük tahıl stoklarıyla" girdiğine dikkat çeken Prof. Jospeh
Dancy ( Financial Sense , 09/01/08), gıda fiyatlarının bu yıl da artmaya devam edeceğine inanıyor.  
 
Gıda fiyatları neden artıyor?  
 
Gıda fiyatlarındaki artışları belirleyen dinamiklerin çok özlü bir betimlenmesine, Gıda ve "Agri-business" 
piyasalarında çalışan uzmanlardan Ned W. Schmidt ´in bir bilgi notunda rastladım. Schmidt´e göre "Geçen on 
yıllar boyunca tüm dünyada muazzam mali kaynak, ev sektöründe ve mali yatırım alanlarında köpükler 
yaratmakla heba edildi; dünyanın gittikçe artan kendini besleme yetersizliği sorununa eğilmek için hemen hiçbir
şey yapılmadı. Önümüzdeki dönemde, bu sektörde, arztalep dengesini sağlamanın tek yolu fiyat artışlarından 
geçiyor." Schmidt, Çin´den, Hindistan´dan ve biyo-enerji üretimi alanlarından gelen talebin sorunu daha da 
ağırlaştırdığını düşünüyor.  
 
Gıda fiyatlarındaki artışların arkasında bir taraftan arz-talep dengesi, diğer taraftan da kısa dönemli spekülatif 
mali hareketler var. Arz-talep dengesini bozan etkenlerden talep tarafındakiler özetle şunlar: (1) Küresel nüfus
artışı; (2) küreselleşmenin (mali genişlemenin) desteklediği küresel ekonomik büyümenin, özelikle gelişmekte 
olan ülkelerde yarattığı "yeni-orta sınıfın" hızla artan tüketim kapasitesinin etkisi ; (3) Başta Çin ve Hindistan 
olmak üzere, kırsal yapılar çözülürken işçi sınıfının nüfus içindeki göreli ağırlığının artması, buna bağlı olarak 
kentleşmenin hızlanması, hızlandıkça da işlenmiş gıda, özellikle ekmek, et (dolayısıyla hayvan yemine), süt ve
kümes hayvanlarına olan talebin hızla artması.  
 
Arz/tedarik tarafındaysa şu etkenler var: (1) Küresel ısınmanın ve hızlı kentleşmeye bağlı aşırı kullanım su
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stoklarını azaltıyor; dahası, sulama için gerekli kaynakları kullanarak, (Monbiot, "Water Boom is over" 10/10/06, 
The Guardian) ya da kirleterek tarım üretimini olumsuz yönde etkiliyor; (2) Petrol fiyatlarındaki artışlar taşımacılık 
ve diğer üretim maliyetleri üzerinden fiyatlara yansıyor; (3) Nihayet gıda fiyatlarında yükselme eğiliminin 
belirginleşmesiyle birlikte, mali sermayenin, bu piyasalardaki spekülatif hareketleri giderek artıyor. Gorge Soros
´un eski ortağı Jim Rogers ´e göre, "Buğday, soya fasulyesi, mısır, portakal suyu piyasalarında, gelecek on yılda
büyük servetler yapılacak" ( The Times , 10/06/07). Wall Street Journal da "İhtiyat fonlarının" (Hedge Funds) tahıl 
piyasalarına, özellikle de pirinç piyasasına girmeye başladığını aktarıyordu.  
 
Petrol fiyatlarındaki artışlar da tahıl fiyatlarının yükselme eğilimini güçlendiriyor: Biyo-yakıt talebi arttıkça giderek
daha çok mısır ürünü yakıt üretimine ayrılıyor, diğer ürünlere ayrılan topraklarda giderek daha çok biyo-yakıt 
girdisi olacak ürünler ekiliyor. Böylece, gıda piyasalarında toplam arz üzerinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü´nü (FAO) tedirgin edecek ölçüde bir basınç oluşuyor.  
 
´Yanında, enerji krizi soluk kalacak...´  
 
Çevre Haberleri Ağı (Environmental News Network) tarafından yayımlanan bir rapora göre, "Ağır gıda yetersizliği 
sorununa ilişkin senaryoların karşısında, kredi krizinin, yüksek petrol fiyatlarının sarsıntıları soluk kalıyor" . BMO
Financial Group , küresel portföy stratejisti Donald Coxe ´e göre, "Dünyanın önündeki en büyük sınav 100 
dolarlık petrolle yaşayabilmek değil, gelişmekte olan ülkelerdeki yeni orta sınıfın, bizim orta sınıflar düzeyinde 
yemek yiyebilmesini sağlayacak gıdayı bulmak. Bunun için üretimin çok belirgin bir biçimde arttırılması 
gerekiyor" .  
 
Cox, "Yeterince gıda üretemeyen ülkeler gerçek sorunlarla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü gıda maddesi üreten 
ülkeler, örneğin Hindistan ve Rusya [artı Çin, Avustralya-E.Y.] kendi gereksinimlerini karşılamak için tahıl 
ihracatına kota getirmeye başladılar. Kendine yeterli gıda kaynaklarına sahip ülkeler gelecekte büyük bir
avantaja sahip olacaklar".  
 
Gıda krizi senaryoları, aynı zamanda siyasi istikrarsızlık, hatta ayaklanma riski demek. Dünya Ekonomik Formu
(WEF), geçen hafta yayımladığı Küresel Riskler 2008 başlıklı raporunda, bu risklere özellikle ve öncelikle yer 
veriyordu. WEF Raporu, devletinin meşruiyeti temel gıda tedarikini sağlamaya dayalı, yoksul, gelişmekte olan
ülkelerde ciddi siyasi krizlerin oluşabileceğini düşündürüyor. Deutsche Bank´ ın üst düzey müdürlerinden 
Michael Lewis de "Gıda fiyatları arttıkça dünyanın varsılları ve yoksulları arasındaki uçurum daha da artacak.
Çatışma da, eninde sonunda, sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan dünya arasında yaşanacak" diyor (Lauren,
Etter, Wall Street Journal, 15/12/07).  
 
Ben bu yazıya hazırlanırken elektronik posta kutuma, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ´ın
10.01.2008´de yayımlanan "Tarım karşıtlığı yükseliyor..." başlıklı yazısı düştü. Yıldırım, " Günümüzde küresel 
ısınma tehdidi, tarımsal ürünlerden enerji üretimi, hızlı nüfus artışı nedeniyle beslenme ihtiyacı dünyada tarımın
önemini her geçen gün arttırıyor. Birçok ülke, yeni döneme uygun politikalar geliştiriyor. Tarımsal üretimi 
destekleyen, katma değer üreten ve daha da önemlisi ´kendi kendine yeterlilik´ ilkesini benimseyen bir politika
bu" diyor ve yazısında, 1980´den bu yana hükümetlerin tam tersi politikalar izlediğine dikkat çekiyor: "Türkiye´de
tarım karşıtlığı 1980´de başladı. Yaşanan ekonomik sorunların baş sorumlusu ilan edilen tarım sektörü, dışa 
açılma politikalarının ve sanayileşmenin önünde bir engel gibi gösterildi. Tarım yapmak ´ayıp´ sayıldı. Çiftçilik 
horlandı, küçümsendi. Tarımdan ve tarımcılardan kurtulmak temel ilke olarak benimsendi. Bu nedenledir ki, 
dünyadaki birçok uygulamanın aksine, Türkiye´de özelleştirme, Süt Endüstrisi Kurumu, Et ve Balık Kurumu gibi
tarımsal KİT´lerin tasfiyesi ile başladı. Bu dönemde tarım karşıtlığı adeta bir virüs gibi beyinlere girdi ve yerleşti."
Ben de Tarımın tasfiyesini " gelişme", MAI´yi "demokratik devrim"sanan, şaşkın "ekonomistlerin" sayesinde diye
eklemek istiyorum... Derler ya: "Kötü teori kötü ilaç gibidir.. öldürür." -  

Yazar: Ergin Yıldızoğlu (Cumhuriyet) 
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EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR. / Haber Tarihi : 26.08.2008 20:58:32  
 

  

 
Etiketler:  BALIK , DAVOS , DÜNYA , ET , GIDA , KRİZ , POLİTİKATÜRKİYE , TARIM 

Genel Merkez Eğitim Sekreterliğimiz, şubelerimizin, Şube Başkanları, Şube Sekreterleri, Eğitim, Mali ve 
Örgütlenme sekreterleri ile Samsun Türk-İŞ Eğitim tesislerinde gerçekleştirdiği üçer günlük eğitim 
çalışmalarından sonra İşyeri temsilci ve baş temsilcilerine yönelik bir program hazırladı. Guruplar halinde bu 
seminerler 2008 sonbaharında uygulanacak. 

Ancak eğitim çalışmalarımız, yaz döneminde de devam ediyor. Bu çerçevede, İstanbul&#8217;da Genel Merkez 
toplantı salonunda 16 ve 17 Temmuz günlerinde Kent Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş işyeri temsilcileriyle, 
23&#8211;24 Temmuz 2008 günlerinde ise İntergum Gıda Maddeleri San ve Tic AŞ. İşyeri temsilcilerine yönelik 
olarak bir eğitim çalışması yapıldı. 

Çalışmanın temel amacı, yeni göreve getirilmiş işyeri temsilcilerinin görevlerini nasıl ve hangi esaslar 
çerçevesinde gerçekleştirebilecekleri temel bilgileri kazandırmaktı. Bu çerçevede, sendikamız Eğitim Dairesi 
Müdürü Rıfat Çelebi ile bir araya gelen temsilciler öncelikle sendika ve sendikal mücadelenin tarihi ve 
gelenekleri üzerinde bilgilendiler. 
  
İşçi sınıfı ve sınıf olma bilinci, günümüzde sendikal sorunlar üzerinde tartıştılar. Bu temelde temsilciler, yasalarda,
sendikamızın tüzük ve temsilci yönetmeliği ile sendikal geleneklerimizden gelen görevlerini nasıl yaşama 
geçirecekleri üzerinde bilgi sahibi oldular. 

Sendikamız Eğitim Sekreterliği, eğitimlerimize süreklilik kazandırmak ve sendikal yapımızı daha aktif hale 
getirmek amacıyla, yeni göreve gelmiş temsilci ve şube yöneticileriyle bu tür eğitim çalışması yapmayı 
sürdürecektir. 
  

 
Etiketler belirtilmedi. 
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RİZE ÖZÇAY TABAN EĞİTİM SEMİNERİ / Haber Tarihi : 06.07.2006 20:55:19  
 

AB SOSYAL DİYALOG PROJESİ TANITIM VE MOTİVASYON TOPLANTISI / Haber 
Tarihi : 17.01.2007 20:48:35  

 

Çamlı şubemize bağlı ÖZÇAY işyerinde 06.07.2006 tarihleri arasında üyelerimize taban eğitim semineri 
verilmiştir. Seminerin ilk gününde Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz "İşyeri 
sağlığı, iş güvenliği" konularında üyelerimize ayrıntılı bilgiler sunmuştur. 

Seminerin 2. günü ise Türk-iş Eğitim uzmanımız Dr. Celal Tozan "506 sayılı sosyal sigortalar " kanunundaki 
değişiklikler ile 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan sosyal sigortalar, genel sağlık sigortası, sosyal 
güvenlik kurumu kanunu hakkında bilgiler sunmuştur. 

Bu kanunla beraber kazanılmış haklarımızın geriye götürülmek istendiği anlaşılmıştır. Özellikle Rize bölgemize 
bağlı çalışan mevsimlik işçilerimizin 120 gün çalışmaları halinde 6 ay 10 gün süreyle sağlık hizmetlerinden 
yararlanırken, yeni kanunla beraber bu haktan ancak her ay asgari ücretin %12´si kadar genel sağlık sigortasına 
prim ödemeleri durumunda yaralanabilecek olmaları üyelerimizin tepkilerine yol açmıştır. 

Aynı gün Kızılay´ın kan bağışı kampanyasına üyelerimiz bağışta bulunmuş, Rize Bölge başkanı H. Naci 
Bayraktutan da kan vererek kampanyaya katılmıştır. 
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

18 Ocak 2007 tarihinde ISO toplantı salonunda Ab hibe projeleri çerçevesinde TÜGİS ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiğimiz Sosyal Diyalog projesinin tanıtım ve motivasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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Kurumsal Değişim ve Gelişim Programında ilk adım atıldı... / Haber Tarihi : 
19.10.2007 20:56:58  

 

MARMARA ve TRAKYA BÖLGESİNDE EĞİTİM HIZ KESMİYOR / Haber Tarihi : 
06.07.2006 20:45:17  

 

Sendikamızın düzenlediği &#8220;Kurumsal Değişim ve Gelişim Programı&#8221; çerçevesinde uygulanmaya 
başlanan eğitim programının ilk etabı 16 Ekim 2007 tarihinde SAMSUN TÜRK-İŞ EĞİTİM MERKEZİ SOSYAL 
TESİSLERİ&#8217; nde başladı. 

Genel Eğitim Sekreterimiz Sn. Mustafa AKYÜREK´in  sunuş konuşmasından   sonra Genel Başkanımız Sn. Mustafa 
TÜRKEL´in açılış  konuşmasıyla devam eden  eğitim programına Yunus Durdu (İstanbul 2 No&#8217; lu Şube 
Başkanı) ,Erkan İzmirli (Tekirdağ Şube Başkanı), Süleyman Sevinç (Mustafakemalpaşa Şube Başkanı) ,Muzaffer 
Dilek İstanbul 10 No&#8217; lu Şube Başkanı), Zeki Ramazan Kahraman (Manisa Şube Başkanı) Kemal Köse 
(İzmir 7 No&#8217; lu Şube Başkanı), Mehmet Akgün (Balıkesir Şube Başkanı) ,Mikdat Yoldaş (Adıyaman Şube 
Başkanı) ,Can Murat Yenisöz (Bitlis Şube Başkanı) ,Ziya Aksoy (Rize 1 No&#8217;lu Şube Başkanı) ,Hüseyin Çiftçi 
(Rize 2 No&#8217;lu Şube Başkanı), İsmail Rakıcı (Rize 3 No&#8217;lu Şube Başkanı), Yakup Sandıkçı (Samsun 
Şube Başkanı), Suat Karlıkaya (Tokat Şube Başkanı), Kadir Özenler (Eskişehir Şube Başkanı), Ali İhsan Çil (Ankara 
2 No&#8217;lu Şube Başkanı) katıldı. 

Genel Başkanımız Sn. TÜRKEL, yaptığı konuşmada, eğitimin sendikamızın amaç ve hedeflerine ulaşması 
bakımından önem ve değerini vurguladıktan sonra özetle şunları söyledi: 

&#8220;Sendikal hareketin önderleri çok iyi olmak, kendini hazırlamak zorundadır. Ancak, böyle olduğu 
takdirde sendikal hareketi daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Artık işçinin profili de değişmiş bulunuyor. Eskinin 
eğitimsiz işçisi değil, üniversite mezunu işçileri var karşımızda. Kadrolarımızı bu yeni profile uygun olarak 
yetiştirmek bu konudaki açığımızı gidermek zorundayız. Bunun için eğitime odaklandık ve önümüzdeki dört yılı 
bu amaçla iyi değerlendirmeyi amaçlıyoruz....55 yıllık geçmişiyle TEKGIDA-İŞ işçi hareketinin ve TÜRK-İŞ&#8217; 
in olmazsa olmazıdır. Bizler bu güçlü geleneği sürdürmek zorundayız, Sorumluluğumuzu gereği gibi yerine 
getirmeliyiz. Bu güne kadar ki yapısal aksaklıkları giderdik. Şimdi misyon değişti. Önemli olan TEKGIDA-
İŞ&#8217; i en iyi şekilde temsil etmek ve geleceğe taşımaktır. 

Şube Başkanlarımızın bulundukları yerlerde Sendikamızı temsilen hareket etme yetki ve sorumluluğunu 
taşıdığını belirten Sn. TÜRKEL, sadece sendikamızı en yetkin bir şekilde temsil ve idare etmenin yeterli 
olmadığına, bunun yanında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışmanın  önemine de değinerek 
sürdürdüğü sözlerini, bu programın alışılagelmiş eğitim seminerlerinden farklı olduğunu, burada verilen 
eğitimlerle TEKGIDA-İŞ&#8217; in geleceğinin yaratılacağını, bu anlamda Şube Başkanlarımıza sonsuz bir güven 
duyulduğunu belirtti. 

Bir sonraki hafta ikinci grup şube başkanlarımızla devam edecek olan programımız her hafta farklı bir yönetici 
grubunu kapsayacak şekilde önümüzdeki 6 hafta boyunca sürdürülecek. 
  

 
Etiketler belirtilmedi. 

Marmara ve Trakya Bölgemiz 3-7-8 ve Tekirdağ Şubelerinde yapmış olduğu Taban Eğitim seminerlerinin 
ardından 27-29 Haziran tarihlerinde 4 Nolu Şubemizde ve M.Kemalpaşa Şubelerindeki işyerlerimizde de Taban 
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2006 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ / Haber Tarihi : 08.06.2006 20:39:56  
 

Eğitim Seminerlerini tamamladı. Seminerlerin açılış konuşmalarını 4 Nolu Şube Başkanımız Arslan ŞİRİN ve 
M.Kemalpaşa Şube Başkanımız Kefaettin ATEŞ yaptılar. Ateş´in konuşmasının ardından konuşmalarını yapmak 
üzere kürsüye Bölge Eğitim Sekreteri, Metin BAŞDEMİR geldi. Başdemir konuşmasında taban eğitim 
seminerlerinin önemine değindi. Bu seminerlerin işçi ile sendikanın bütünleşmesine, birlik ve beraberliğine vesile 
olacağını ve karşılıklı güveni arttıracağını belirtti. Ayrıca şubelerimizden gelecek arz ve taleplere göre sosyal 
etkinlik ve aktivitelere devam edeceklerini belirtti. Metin BAŞDEMİR´in konuşmasının ardından kürsüye gelen 
Bölge Başkanı Recep KARA, taban eğitim seminerlerini çok önemsediklerini ve bu seminerlerdeki nihai 
hedeflerinin taban ile tavan arasındaki engelleri ve duvarları aşmak olduğunu, bundan sonra hiçbirşeyin eskisi 
gibi olmayacağını belirterek işçilerin her türlü problem ve sıkıntılarında yanlarında olacakları mesajını verdi. 
Bölge Başkanından sonra kürsüye gelen Genel Merkez Eğitim Sekreteri Mustafa AKYÜREK, Tekgıda-İş 
Sendikasında büyük bir değişim rüzgarı yaşandığını , bu değişimin önce Genel Merkezde daha sonra Marmara 
ve Trakya Bölgesinde devam ettiğini , amaçlarının tabandaki üyelerimizle bütünleşmek olduğunu , işçilerimizle 
sendikamızın etle tırnak gibi olduğu, dolayısıyla hiçbir şekilde birbirimizden ayrılamayacağımızı , başarının 
paylaşmaktan geçtiğini ve karşılıklı güvenle her sorunun üstesinden gelinebileceğini belirtti. AKYÜREK daha 
sonra bu eğitimlerin Türkiye genelinde, Tekgıda-İş Sendikasına bağlı yedi bölgede devam edeceğini , Genel 
Merkez olarak eğitimlere çok fazla hassasiyet gösterdiklerini, hedeflerine ulaşılmadık Bölge , ulaşılmadık Şube ve 
Üye kalmaması düsturuyla hareket ettiklerini söyledi. Daha sonra kürsüye gelen İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde İş Sözleşmesi, Ücret, 
Ödünç İş İlişkisi, İş Süreleri, Hafta Tatili, Fazla Çalışma, İş Güvenliği, Esnek Çalışma, Telafi Çalışması,İş Sağlığı ve İş 
Güvencesi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, Mahkeme ve Yargıtay kararlarından örnek uygulamalarla, 4857 sayılı İş 
Kanunu´nun ülkemizdeki uygulama şekline de değindi. Gülsevil Hoca´dan sonra 506 sayılı S.S.K yasasını 
anlatmak üzere kürsüye gelen Türk-İş Sosyal Güvenlik Uzmanımız sn. Celal TOZAN, 01.01.2007 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan yeni Sosyal Güvenlik Yasası´ na ilişkin bilgiler verdi.  
Etiketler belirtilmedi. 

Değerli Tekgıda-İş Sendikası Üyelerimiz, Tekgıda-İş Sendikası, üyeleriyle ilişkileri, onlar için elde ettiği 
kazanımları, üyelerine yönelik sunduğu eğitim faaliyetleri açısından yeni ve farklı bir döneme girmektedir. 
Eğitimlerimiz; sendikal bilinç, mesleki eğitim ve çalışma hayatına ilişkin yasaların yanı sıra siz değerli üyelerimizin 
kişisel gelişimlerine yönelik çalışmaları da içerecektir. Tekgıda-İş Sendikası üyelerimiz sadece alınteri döken 
işçilerimiz değil aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın anne babası, bugünümüzü bize 
sağlayan büyüklerimizin evlatları ve birbirinin eşi dostu olmuştur. Birden fazla rolü ve kimliği barındıran, deyim 
yerinde ise 3-5 karpuzu kucağında taşımaya çalışan üyelerimize mesleki eğitim ve gelişimin yanı sıra, hayatın her 
alanını etkin kullanmasını sağlayacak kişisel gelişim eğitimleri düzenlemeyi ve hayatın zorluklarını birlikte 
göğüslemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla düzenleyeceğimiz eğitim seminerlerinin konuları; · Anne Baba Eğitimleri, · 
İletişim Seminerleri, · Motivasyon, · Özgüven, · Kelimelerin Gücü, · Hedef Belirleme, · Zaman Yönetimi, · Programlı 
Yaşama, · Ekip Çalışması, · Beyni Etkin Kullanma Teknikleri, · Etkili Karar Verme Sanatı Şeklindeki yeni 
çalışmalarımızı Eğitim Sekreteryası olarak sizlere sunmaktan memnuniyet duyarız. Bu eğitim başlıkları ile hem 
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MARMARA VE TRAKYA BÖLGE ŞUBESİNDE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ / Haber Tarihi : 
17.05.2006 20:32:04  

 

14 MAYIS ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI / Haber Tarihi : 14.05.2006 20:50:00  
 

sendikal faaliyetlerimizi hem de sizlerin hayat görüşünüzü renklendirmek istiyoruz. Eğitim faaliyetlerimizde 
buluşmak dileği ile, tüm üyelerimize gökkuşağı renginde güzel günler diler, saygılarımızı sunarız. MUSTAFA 
AKYÜREK TEKGIDA-İŞ SENDİKASI GENEL EĞİTİM SEKRETERİ 

 
Etiketler belirtilmedi. 

Marmara ve Trakya Bölge Şubesinde 09.04.2006 tarihinde göreve gelen yeni yönetim 2006 yılını Eğitim ve 
Örgütlenme yılı ilan etti. Bu çerçevede 3- 7 -8 Nolu Tekirdağ Şubelerine bağlı işyerlerinde Taban Eğitim 
Seminerleri yapıldı.Seminerin açılış konuşmalarını 7 Nolu Şube Başkanı Hüseyin KUMAŞ, 3 Nolu Şube Başkanı 
Münevver KANGAL, 8 Nolu Şube Başkanı Dursun ŞAHİNYILMAZ ve Tekirdağ Şube Başkanı Erkan İZMİRLİ 
yaptılar.Daha sonra söz alan Bölge Eğitim Sekreteri Metin BAŞDEMİR, taban seminerlerini Marmara ve Trakya 
Bölgesine bağlı bütün şubelerde yapacaklarını, çalışanları yakından ilgilendiren 506 SSK Yasasını ve 4857 İş 
Kanununu özellikle seçtiklerini belirtti. Başdemir, şubelerimizden gelecek arz ve taleplere göre değişik etkinlikler 
ve sosyal aktivitelerde bulunabileceklerini söyledi.Daha sonra Marmara ve Trakya Bölge Bölge Başkanı Recep 
KARA üyelere hitap ederek bundan sonra bizler, tabandaki işçi arkadaşlarımızın tutan eli, yürüyen ayağı, gören 
gözü olacağız dedi. Tekgıda-İş Genel Eğitim Sekreteri Mustafa AKYÜREK ise konuşmasında; Tekgıda-İş 
Sendikasında çok büyük bir değişim rüzgarı yaşandığını, bu rüzgarın tabandaki işçilerimizin iktidarı olduğunu 
belirterek bundan sonra hiç kimsenin tabanı yok sayamayacağını, tabana rağmen politikanın asla var 
olmayacağını dile getirdi. Seminerlerin Türkiye çapında devam edeceğini, hedeflerinin 7 Bölgede ulaşılmamış 
şube ve işçi kalmaması olduğunu ifade etti.Akyürek konuşmasında Tekgıda-İş Sendikasının büyük bir camia 
olduğunu, üyelerin her şeyin en iyisine layık olduğununun altını çizdi.Eğitim seminerinde 506 SSK Yasasıyla ilgili 
olarak TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Celal TOZAN; 4857 Sayılı İş Kanunu; ile ilgili olarak da İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Gülsevin ALPAGUT üyelere bilgi verdi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

14 Mayıs Anneler günü dolayısıyla Malatya Bölge salonumuzda düzenlenen etkinlik çerçevesinde kadın 
üyelerimizin Anneler günü kutlanmıştır. Tekel Sigara fabrikası Müdürü Şemsettin Balaban, Türk-iş 5. Bölge 
temsilcisi Ümit Şeker, Kreş ve Yuva müdürü Makbule Dinç, Malatya Bölge şube yöneticilerimiz ve çok sayıda 
üyemizin katıldığı etkinliklerde halk oyunları gösterisi, piyes, halk müziği dinletisi ve gösterimi sunuldu. 
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DÜNYA ÖZÜRLÜLER HAFTASI / Haber Tarihi : 10.05.2006 20:52:30  
 

506 SAYILI SGK YASASI İLE 4857 SAYILI İŞ YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ & 
KİTLESEL DEĞİŞİM / Haber Tarihi : 02.12.2005 20:31:58  

 

Tekel sigara fabrikası işyeri kadın komisyonunca yılın annesi seçildi. Tekel&#8217;in özelleştirilmesine karşı 
mücadelede aktif rol alan ve fabrikada çalışırken geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa mahkum olan 
üyelerimizden Saime Onar yılın annesi seçildi. Ödülü Malatya Bölge kadın komisyonu başkanı Hatice İçen 
tarafından kızı Zeynep Onar&#8217;a takdim edildi. 

Tören sonrasında Malatya Bölge şube yöneticilerimiz ve Kadım Komisyonumuz yılın annesi seçilen Saime 
Onar&#8217;ı evinde ziyaret ederek acil şifalar diledi. 

 
Etiketler belirtilmedi. 

İstanbul Bölge 4. nolu şube tarafından Eren Gıda ve örgütlü olduğumuz Kent gıdanın katkılarıyla organize edilen 
Dünya Özürlüler Haftası 10.05.2006 tarihinde kutlanmıştır.  
Etiketler belirtilmedi. 

02.12.2005 ve 03.12.2005 tarihlerinde İstanbul Sigara Fabrikasında 800 işçi-üyemize sendikamız Genel Eğitim 
Sekreterliğinin başlatmış olduğu eğitim çalışmalarında yeniden yapılanma ve atılım süreci kapsamında eğitim 
semineri verilmiştir. Bu seminerde kitlesel değişimle ilgili eğitimci yazar Erdal Demirkıran, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalarla ilgili Celal Tozan, 4857 sayılı İş Yasasıyla ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim üyesi 
Prof. Murat Demircioğlu konuk olarak gelmiştir. Seminerle ilgili açılış konuşmasını İstanbul Sigara Fabrikası Şube 
Başkanı Metin Doğan yapmıştır. Metin Doğan konuşmasında işçilerin daha iyi iş yasalarını ve sigortalı işçilerin 
haklarını iyi bilmeleri ve kanun takibini sadece sendikacıların değil, öncelikli olarak üyelerin kendilerinin 
bilmelerinin gerektiğini, bununda sendikacıların işlerini hafifleteceğini ve üyelerimizin daha bilinçli haklarını 
arayacağını belirti ve sözü Genel Merkez Eğitim Sekreteri Mustafa Akyüreke verdi. Genel Eğitim Sekreterimiz Sn. 
Mustafa Akyürek ise, Genel Merkezin eğitime aşırı derecede önem verdiğini çalışanların hak arama 
mücadelelerinde Tekgıda-İş üyelerinin her zaman ve her platformda öncü roller üstlendiklerini belirtmiş ancak 
bu öncü rolün devam ettirilmesi için sendika içi eğitimin hayati önem taşıdığını belirtmiştir. Sözlerine devamla 
çalışanların haklarını koruyabilmeleri için donanımlı olmalarının bu günkü bilgi çağında büyük önem taşıdığını 
belirtmiş, ayrıca sözlerine devamla şubelerin eğitimle, örgütlenmeyle ve bütün sendikal konularla ilgili ne gibi 
talepleri varsa Genel Merkez olarak bunların mutlaka karşılanacağını şubelerin yanında olunacağını ve 
gerekiyorsa sendikanın bütün ve imkanlarını seferber edeceklerini açıklayarak sözlerini noktalarken konuklara, 
katılımcılara, misafirlere ve bu çalışmaya gösterdikleri ilgiden dolayı işçi arkadaşlarımıza teşekkür ederek sözü 
Marmara ve Trakya Bölge Başkanı Özcan Meteye verdi. Özcan Mete, işçilerin seminere gösterdiği ilgiden dolayı 
memnun olduğunu, Marmara Bölgesi olarak şubelerin bu tür faaliyetlerini bölge olarak hiçbir zaman göz ardı 
etmediklerini ve Şubelere bu konudaki etkinliklere bölge olarak bütün imkanları seferber ettiklerini ve bundan 
sonrada edeceklerini, işçilerin birlikteliğinin bu tür seminerlerde ve eğitimlerde daha iyi sağlanacağını, bunu 
Marmara Bölgesi olarak başardıklarını, bunun hala yetersiz olduğu düşündüğünü, bu tür seminerlere daha çok 
ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Bu seminerin yapılmasında emeği geçen şube yönetim ve genel merkeze 
bölgesi adına teşekkür etmiştir. Sözü Genel Sekreter Mecit Amaç´a vermiştir. Genel Sekreter Mecit Amaç Tekelin 
çok zor bir süreçten geçtiğini ve Yaprak Tütün ve Sigara Fabrikalarındaki yeni yapılanmaların olduğunu Tekel 
işçilerinin bundan sonra öncekinden daha çok birlikte olmamızın gerektiğini bu birlikteliğin bu tür seminerlerle 
pekiştiğini söyledi. Şube Yönetimini bu tür faaliyetinden dolayı kutladı ve sözlerini Genel Başkanın toplantıya 
katılamadığını ve selamını getirdiğini söyledi. Teşkilat Sekreterimiz Recep Ali Çelik ise İstanbul işçisinin daha 
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bilinçli ve diğer yerlerdeki fabrikalarımıza gerek eğitim seminerleri gerekse eylemleriyle bilinçli işçiliği 
gösterdiğini site işçisinin Tekgıda-İş markası olduğunu söyledi. Bu seminerden dolayı 2 nolu Şube Yönetimi ve 
temsilcileri olarak bu seminerde şubeye destek veren Marmara ve Trakya Bölge Başkanı Özcan Meteye, Genel 
Başkanımız Mustafa Türkel ve yönetimine, 2 nolu Şube olarak tüm işçilerimiz adına bizlere verdileri desteklerden 
dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve seminerin çok verimli olduğuna inanıyoruz. 

 
Etiketler belirtilmedi. 
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