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Genel Başkan’dan
Değerli üyelerimiz, değerli okurlar,
Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması adına gece gündüz demeden çalışmaya, örgütlü olduğumuz bütün alanlarda üyelerimizle bir araya
gelmeye devam ediyoruz. Sendikamızın birçok ülke sendikasıyla kurduğu ilişkiler vasıtasıyla da, Petrol-İş’in bayrağını uluslararası emek hareketi
içerisinde en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz.
Maalesef son dönemlerde ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Yıllardır dünyanın en büyük emperyalist gücü olan
ABD'nin bu konumunu korumak ve diğer ülkeleri kendine bağımlı kılmak
adına uyguladığı politikalar, artık bir saldırı niteliğine ulaşmıştır. Emperyalistlerle stratejik ortaklığın mümkün olamayacağı bir kez daha görülmüştür.
Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında tarihinin en yüksek değerini gördü.
Bu durumun, emekçilerin yaşam koşullarında olumsuz anlamda bir değişiklik yaratacağının farkındayız. Bu zor dönem ancak işçi sınıfının el ele
vermesi, örgütlü ve tek vücut olarak durabilmesi ile atlatılabilir.
Hepinizin bildiği üzere, Gebze’de kurulu bulunan ve Türkiye’nin en büyük
kozmetik firmalarından biri olan Flormar işyerinde 2018 yılı başlarında
örgütlenmeye başladık. Kısa bir süre içerisinde örgütlenmemiz başarıya
ulaştı ve bu işyerinde çoğunluğu da sağladık. Ancak işveren, Anayasa
ve yasaları hiçe sayarak, işçilerin örgütlülük iradesini tanımadı. Şu an
itibariyle Flormar işyerinde atılan işçi sayısı 132’ye ulaşmış durumda.
Fabrika önündeki mücadelemiz, tüm örgütümüzün desteği ile 100. gününe yaklaşıyor. Flormar’da Petrol-İş’in bayrağı dalgalanacak ve kısa süre
içerisinde bütün gayretimizle Flormar Sendikalı Olacak!
Petrol-İş, bu yıl 1 Mayıs’ta bütün örgütüyle alanlara çıkarak üyelerinin ve
emekçilerin sesi oldu. Türk-İş’in çağrısıyla merkezi düzeyde Hatay’da
katıldığımız 1 Mayıs kutlamalarında, mücadelesini verdiğimiz sorunlara
karşı bir kez daha sesimizi yükselttik. Şubelerimizin birçoğu da bulunduğu yerelliklerde 1 Mayıs’a katılarak Petrol-İş’i alanlarda temsil ettiler.
Toplu sözleşme görüşmelerinin birçoğu sona erdi. Ancak bazı işyerlerimizde, bu süreçler oldukça zorlu geçti. Mersin Şubemizin örgütlü
olduğu Soda Sanayii işyerimizde toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç
alınamaması üzerine ilan edilen 23 Mayıs tarihli grevimiz Bakanlar Kurulu
kararı ile 60 gün süreyle ertelendi. Ancak üyelerimizi kararlı duruşu
ve geri adım atmamasıyla 4 Haziran tarihinde anlaşma sağlandı. Bu
bağlamda grev erteleme kararlarının, aslında grevi yasaklamak olduğu
ve sermayedarlara hizmet etmek dışında bir fonksiyonunun olmadığını
belirtmek isterim.
İstanbul 2 No’lu Şubemizin örgütlü olduğu Neşe Plastik işyerinde de
toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve
çıkıldı. 12 gün süren grevde üyelerimiz kararlı duruşu sayesinde, taraflar
arasında görüşmelere tekrar başlandı. Yapılan pazarlıkların kazanımla
sonuçlanmasının ardından işbaşı yapıldı.
Ülkemizin kanayan yarası olan iş cinayetleri bitmek bilmiyor. İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Meclisi raporlarına göre Temmuz ayında 195, yılın ilk
yedi ayında da 1103 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Petrol-İş'in
faaliyet gösterdiği sektörler itibariyle birçok işyeri çok tehlikeli sınıfta
yer alıyor. En son, örgütlü olduğumuz Makina Kimya Endüstrisi Kurumu
Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda gerçekleşen patlamada üyemiz Emre Özcan hayatını kaybetti.
Petrol-İş olarak, üyelerimiz ve bütün emekçilerin insani koşullarda yaşaması ve daha güzel bir gelecek kurabilmesi için elimizden gelen çabayı
gösteriyoruz. Daha iyi yarınları dileğiyle, üyelerimizi saygı ve sevgi ile
selamlıyorum.
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FLORMAR DEĞİL DİRENİŞ GÜZELLEŞTİRİR
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Hisselerinin yüzde 51’i Fransa merkezli Yves Rocher firmasına ait olan Flormar kozmetik, Petrol-İş'te örgütlendikleri için 132 işçiyi işten çıkardı. Fabrika kapısına yığılmış otobüsleri, tel örgülerle çevrilmiş duvarları ile bir hapishaneyi andıran Flormar
işyeri önündeki direniş 100. gününe yaklaşıyor.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan ve ülkemizin önde gelen kozmetik firmalarından birisi olan Flormar'da
(Kosan Kozmetik) Petrol-İş'in
örgütlenme çalışmaları 2018
yılının Ocak ayında başladı.
Flormar işçisi, Anayasa ve yasalarda belirtilen en temel hakkını
kullanarak Petrol-İş Sendikası'na
üye oldu ve kısa süre içerisinde
işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğu Petrol-İş Sendikası'nda
örgütlendi.
Gebze Şubemiz öncülüğünde
örgütlenen Flormar işçilerinin
sendikalaştığı bilgisini alan

fabrika yöneticileri ve üretimde
şef pozisyonundaki bazı çalışanlar, işçilere yoğun bir baskı
uygulayarak sendikalaşmayı
engellemeye çalıştılar. Örgütlenme sürecinde, 12 sendika üyesi
arkadaşımız farklı gerekçeler ve
tarihlerde işten çıkarıldı.
12 işçi arkadaşımızın işten çıkarılmasının ardından baskılar arttı
ve tüm işçilere yayıldı. Bu sırada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB) tarafından 3
Nisan 2018 tarihinde sendikamızın işyerinde gerekli çoğunluğu
sağladığı tespit edildi ve yetki
tespiti kararı yayımlandı.

Yetki tespiti kararının Petrol-İş
lehine çıkması üzerine işçiler
üzerindeki baskı daha da arttı
ve işçilere gösterilen düşmanca
tavır daha da yoğunlaştı. Ancak
Petrol-İş ve Gebze Şubemiz bu
süreçte dahi diyalog ve sağduyulu tavrını sürdürdü. 4 Mayıs
tarihinde fabrika önünde yaptığı
basın açıklamasında da işverene çağrı yaparak bu tavrını
devam ettirdi.
Ne yazık ki, sağduyu ve diyalog
çağrılarımıza işyeri yönetimi
tarafından kulak verilmedi. Ayrıca işyeri yönetimi 14-15 Mayıs
2018 tarihinde belki de sendi-

kalaşmayı engellemek için son
çare olarak gördüğü toplu işten
çıkarmalara başladı. Türkiye’de
sendikalaşan işçiye böylesi
düşmanca tutum ve bu düzeyde
büyük bir toplu işten çıkarmaya
ilk kez tanık olundu. Çalışan
işçilerin neredeyse üçte biri bir
anda işten çıkarıldı!
Sendikamız ve işten çıkarılan
işçiler, işyeri önünde direnişe
başlama kararını bu aşamada aldı. Ancak aynı sorumsuz
tavır, direniş devam ederken de
sürdü. Direnişteki arkadaşlarını
mola saatlerinde ya da mesai
çıkışında alkışlayan, el sallayan
veya bu arkadaşlarıyla selamlaşan bazı işçiler de zaman
içerisinde işten çıkarıldı. Derginin yayına hazırlandığı tarih
itibariyle Flormar, Petrol-İş üyesi
132 işçiyi işten çıkarmış durumda. 15 Mayıs 2018 tarihinde
başlayan direnişimiz 3 ayı aşkın
bir süredir devam ediyor.
“Yoksuluz Çünkü Siz Varsınız!
Flormar işçileri, neden örgütlenmeye ihtiyaç duyduklarını birçok
gerekçeyle ortaya koyuyorlar.
Flormar işyerinde var olan
çalışma koşulları, işçilere sendikalı olmak-örgütlü durabilmek
dışında bir seçenek bırakmıyor.
Gebze Şube Başkanımız Süleyman Akyüz, Flormar işçileri
ile ilk temasın kurulmasının
nasıl gerçekleştiğini, işçilerin
neden sendikaya geldiklerini
şu şekilde açıklıyor: “10-15 yıllık
emeği geçip atılan üyelerimiz
var. Daha hâlâ ya asgari ücret
ya da asgari ücret seviyesinden
biraz fazla ücret alıyorlar. Bu
esas sorunlarından bir tanesi.
Görüldüğü üzere, atılan arkadaşlarına selam veren işçiler
de işten atılıyor. Bu durumda iş
güvencesinden bahsedilebilir
mi? Ya da çalışanlarına karşı
vefadan, özveriden... Flormar

işçileri sendikaya ilk geldiklerinde “Onurumuzu istiyoruz”
dediler. Çalışma koşulları ve
şartlarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun hale
getirilmesi de öne çıkan taleplerinden diğerleriydi.”
Direnen işçilerle yaptığımız görüşmelerde de öne çıkan hususlar Şube Başkanımız Süleyman
Akyüz'ün dediği ile neredeyse
aynı. Çoğunluğu kadın olan
işten atılan işçiler, ücretlerinin
asgari ücret düzeyinde olduğunu ve yıllardır çalışan işçi ile yeni
işe başlayan arasında ücret farkının olmadığını belirttiler. Hayat
şartlarının zorlaşmasına rağmen
ücretlerin aynı kalması ile kendi
sıkıntılarının da arttığını dile
getiren işçiler, üretimin yılın bazı
dönemlerinde çok artması ya da
Flormar şirketinin kârını katlamasına rağmen bu durumun
ücretlerine yansıtılmadığı belirttiler. Ayrıca, işyerindeki çalışma
koşullarının işçi sağlığı ve iş
güvenliği önlemleri bakımından
yetersiz oluşu da işçilerin öne
çıkardığı işyeri sorunlarından
bir diğeri. Ancak işçiler, tüm bu
koşullara rağmen tazminatlarını kaybetme korkusu, piyasa
şartlarının kötü olması sebebiyle
iş bulamayacağı endişesi ve
alışılmış bir düzeni bozmanın

getireceği huzursuzluk sebebiyle işlerine bir noktaya kadar
devam ettiklerini belirtiyorlar.
Kadınlara En Uzak Güzellik
Markası!
Flormar kendi internet sitesinde vizyonunu “Kadınlara en
yakın duran, yenilikçi güzellik
markası olmak” şeklinde açıklıyor. Gerçeğin böyle olmadığını
Flormar işçileri bizlere anlatıyor.
Flormar patronu neredeyse 100
gündür fabrika önünde direnen,
fabrikaya yıllarını vermiş emekçilerine sırt çevirerek kadınlara ne
kadar uzak durduğunu gösteriyor. İşveren, Petrol-İş'in yaptığı
onlarca görüşme ve diyalog
çağrısına da kulak tıkıyor.
Yetmezmiş gibi Flormar patronu,
Flormar işyerini adeta cezaevine
çevirmiş durumda. Direniş başladıktan sonra, fabrika iç sahasının görülmemesi ve içerdeki
işçilerle temasın kurulmaması
için fabrika çeperi branda ve tel
örgülerle çevrilerek adeta utanç
duvarı örüldü. Direnişin 84.
gününde de işveren kolluk kuvvetlerini fabrika önüne çağırarak, işten atılan işçilerin fabrika
önündeki mücadelesini kırmaya
çalıştı. 91. günde ise fabrika
iç sahasına yeni duvarlar inşa
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tuttuğu gibi daha da büyümesine yardım ediyor.
İşten atılar işçiler, attıkları
slogan yazdıkları pankartlarla
direnişin kendine özgü alanını
ortaya çıkarıyor. Bu durum mücadelelerini daha da özümsemelerine katkı koyuyor. Örneğin, direniş alanında günümüz
meşhur “Erik Dalı” türküsüne
yeniden söz yazılarak, türküye
farklı bir boyut katıldı. Sözleri
aşağıdaki gibi:
ederek, içerdeki ve dışarıdaki
işçiler arasında göz temasını
dahi engellemeye çalıştı.
Petrol-İş Bütün Gücüyle
Flormar İşçisinin Yanında
Petrol-İş bütün örgütüyle mücadelelerinin ilk gününden bugüne, Flormar işçilerinin yanında
olduğunu açıklıyor. Başta Gebze Şube yöneticileri ve üyeleri
olmak üzere, Genel Merkez
Yöneticileri ile bütün şubelerimiz eyleme katkı sunmaya ve
dayanışma göstermeye devam
ediyor.
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100 güne yaklaşan mücadele,
Gebze Şubemiz öncülüğünde sahada bütün direnciyle
devam ederken, aynı süreçte
Petrol-İş Genel Merkezi tarafından basın açıklamaları, internet
eylemleri ve mücadeleyi daha
da ileri taşımak için somut
adımlar atılıyor. Şubelerimizden de çeşitli düzeylerde de
dayanışma eylemleri yapılıyor.
Genel Merkezimiz tarafından
yapılan basın açıklamalarında
Flormar direnişçilerinin haklı
mücadelesinin sonuna kadar
götürüleceği ve eninde sonunda başarıya ulaşılacağının altı
çiziliyor. Şubelerimiz de kendi
yerelliklerinde Flormar mağazaları önünde yaptıkları eylemler
ve yönetici ve temsilcileri ile

yaptıkları dayanışma ziyaretleri
ile direnişe güç katıyorlar. Bu
süreçte, siyasi partiler, STK'lar
ve emek yanlısı kurumların da
desteği ve dayanışmalarıyla da
Flormar üzerindeki baskı yoğunlaştırılmaya çalışılıyor.
Flormar direnişinin haklılığı
ve işveren tarafından yapılan
baskı da resmi kayıtlara geçmiş
durumda. Kocaeli Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü tarafından
hazırlanan inceleme raporunda;
işveren tarafından işçilere baskı
yapıldığı ve işçilerin sendika
üyeliğinden ayrılmaları konusunda zorlandığı izlenimine yer
verildi. Aynı raporda, işten çıkarmaların sendikalaşma sürecinin
ardından toplu şekilde gerçekleştiğine de dikkat çekildi. Ayrıca yapılan incelemede, işveren
tarafından ortaya koyulan fesih
gerekçelerinin gerçekçi olmadığı izleniminin olduğu gerçeği de
ortaya konuldu.
Flormar Kendi Kültürünü
Yaratıyor
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu direnişte, her yeni gün
ilk günkü inanç ve kararlılıkla
başlıyor. İşçiler, direniş alanında
mücadelelerini ortaklaştırmalarının yanısıra günlük yaşamlarını
da paylaşıyorlar. Azimleri ve
dirençleri mücadelelerini canlı

Gece gündüz çalıştık
Alınterimizi döktük
Üç kuruş para verdin
Gözün doymadı Flormar
Sendikalı olmak için
Bütün işçiler birleştik
Patron bunu öğrenince
Evlatlıktan reddedildik
Bütün işçiler yanyana
Haydi eller havaya
Bizi hafife alma
Sabrımızı taşırma
Tel örgüleri çeksen de
Prangaları gersen de
Bölemezsin bu işçiyi
Koca duvarları örsen de
Petrol-İş sendikamız
Elimizden tuttu bizim
Hakkımızı almak için
Gözümüzü açtı bizim
Pes etmedik, buradayız
Bu direniş büyüyecek
Kavgamız ekmek içindir
Sendika buraya girecek
Bütün işçiler yanyana
Haydi eller havaya
Bizi hafife alma
Sabrımızı taşırma
Öyle diyon böyle diyon
Hak deyince yan çiziyon
Sabrediyoz bak ne diyoz
Sendika girecek pes etmiyoz

Atılan üyelerimiz, eylem alanında sadece eylemi sürüklemiyor
ayrıca kendilerine küçük de olsa
katkı sağlayacak üretimlerde
de bulunuyorlar. Özellikle kadın
işçiler süs eşyaları, hediyelik
eşyalar yaparak kendileri ve
mücadelelerine destek veriyorlar.
Flormar'da Eğitim
Flormar direnişinin kendine has
özelliklerinden biri de eylem yerini de üretim yerine çevirmeleri
oldu. Toplu sözleşme yapılmasa
da, örgütlenme süreci devam
da etse, Petrol-İş direnen üyelerine yönelik sendikal eğitimin
ilk ayağı sayılabilecek bir eğitim
organize etti. Sendikamız Eğitim
Uzmanı Erhan Kaplan tarafından 31 Temmuz Salı günü direnişçi işçilere, yaklaşık 1 saat
süren eğitim verildi. Petrol-İş
pankartları ve flamaları önünde,
tabureler üzerinde eğitime katılan direnişçi işçiler, ders saati
boyunca Erhan Kaplan Hoca'nın
anlattıklarını dikkat ve ilgi ile
dinledi.
Dersin başlangıcında, kapitalist
sistemin hangi esaslar üzerine
kurulduğu gerçeği Flormar iş-

çilerinin işten atılması süreci ile
ilişkilendirilerek, kapitalizmin kar
mantığı üzerine kurulu bir sistem
olduğu vurgulandı. Sonrasında,
Petrol-İş’in geçmiş dönemde
büyük bir mücadele sonucu
örgütlediği Novamed işyerinde
verilen mücadele ile Flormar
işçilerinin mücadelesinin aynı
olduğu, işçilerin insan onuruna
yaraşır iş, ücret ve çalışma koşulları dışında bir taleplerinin olmadığı belirtildi. Ders sonunda,
bir sonraki eğitimin fabrikada
temsilcilik odasında yapılması
sözü verildi.
Flormar'a Uluslararası
Destek
Flormar işçilerinin mücadelesi
sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da karşılık buluyor. Petrol-İş'in de üyesi olduğu
IndustriALL Küresel Sendika
direnişin 87. gününde işten
atılan Flormar işçilerine desteğe
gelerek, dayanışma duygularını
iletti. 9 Ağustos 2018 tarihinde
yapılan ziyarete, IndustriALL
Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan
ve IndustriALL Basın-Yayın
Uzmanı Walton Pontland katıldı.
55 milyondan fazla işçiyi temsil

eden IndustriALL'un bu ziyareti,
seslerinin dünyaya da duyulacağı duygusuyla işten atılan
Flormar işçilerine moral oldu.
Konuşmasına 55 milyon üyesi
olan IndustriALL'un selamını
getirdiğini belirterek başlayan
Kemal Özkan direnen Flormar
işçilerine seslenerek, Petrol-İş
ile IndustriALL arasında yıllardır
süregelen bir işbirliği olduğunu,
bu anlamda Petrol-İş'i yakından
tanıdıklarını belirtti. Petrol-İş'in
her örgütlenme çalışmasını
sonuna kadar götürdüğünü ve
direnmeyi bırakmadığı belirten
Özkan, bu sebeple Flormar
Mücadelesinin eninde sonunda başarıya ulaşacağının altını
çizdi.
IndustriALL olarak Flormar
direnişinin zaferle sonuçlanması için yaptıklarına da değinen
Özkan, “Yves Rocher'un, insan
kaynakları direktörü ile görüşme
girişimlerimiz ve sonrasında
kendilerine Flormar'da yapılanların uluslararası bağlamda suç
olduğunu ilettik.” dedi. Konuşmasının devamında, Fransa'da
Flormar mücadelesini duyurabilmek için Fransa Çalışma
Bakanı'na ile de görüşmelerinin
olduğunu, Bakan'ın konuyla
ilgileneceğini belirten Kemal
Özkan, Flormar Mücadelesine
destek olmak için dünya genelinde 150 binden fazla kişinin
imza verdiğini söyledi.
IndustriALL'un yanısıra SumOfUs topluluğu da Flormar işçileri
için bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada işlerinden
haksız yere atılan işçilerin bir
an önce işlerine iade edilmeleri
ve tüm haklarının geri verilmesi çağrısı yapıldı. Bu topluluk,
bütün dünyadan çokuluslu
şirketlerin açgözlü neoliberal
politikalarına karşı kampanyalar
düzenleyerek bu şirketleri kurallara uymaya çağırıyor.
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PETROL-İŞ BÜTÜN ÖRGÜTÜYLE
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FLORMAR İŞÇİSİNİN YANINDA...
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Birlik Müc

Petrol-İş Örgütlü Gücüyle
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İşçi ve emekçilerin
Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele
Günü olan 1 Mayıs'ta
Petrol-İş, Türkiye'nin
dört bir yanında alanlara çıkarak, üyelerinin
ve emekçilerin taleplerini dile getirdi.

İşçi sınıfının uluslararası
anlamda birlik, mücadele ve
dayanışma günü olarak kutladığı 1 Mayıs, bu yıl Türkiye’nin
birçok noktasında yerelliklere
yayılarak kutlandı. Petrol-İş de
1 Mayıs’ta hem üyelerinin hem
de Türkiye emekçilerinin sesi
olarak bulunduğu her yerellikte alanlarda oldu.
“Taşeronda Ayrımcılık”,
“Vergide Adaletsizlik”, “Şeker
Fabrikalarının Özelleştirilmesi
ve Kapatılması”, “Kuralsız

Çalıştırma”, “Sendikal Örgütlenmede Baskı” ve “İşten
Çıkarmalar” gibi emeğin ve
emekçilerin en temel sorunları
olan konular bu yılki 1 Mayıs’ın
gündemini oluşturdu.
Konfederasyonumuz Türk-İş
Hatay'da 1 Mayıs’ı kutlama
kararı alırken, DİSK ve KESK
merkezi olarak İstanbul Maltepe’de, Hak-İş Adana’da ,Kamu-Sen yöneticilerinin Anıtkabir’i ziyaretiyle ve Memur-Sen
ise Kocaeli’de kutladı.

cadele Zafer

e 1 Mayıs'ta Alanlardaydı
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Bu yıl Petrol-İş Sendikası,
Konfederasyonumuz Türk-İş’in
kararı doğrultusunda 1 Mayıs’ı,
Genel Merkez Yöneticilerimiz
düzeyinde ve bölgede bulunan
şubeleri ile Hatay’da kutladı.
Genel Başkanımız Ali Ufuk
Yaşar ve Genel Sekreterimiz
Ahmet Kabaca Genel Merkez
düzeyinde sendikamızı temsil
ettiler. Ayrıca Adana, Adıyaman ve Mersin Şubelerimiz de
kitlesel olarak Hatay’daki kutlamalara katılım gösterdiler.

Yerelliklerde de yoğun ve
kitlesel katılımın olduğu 1 Mayıs
kutlamalarına, Genel Mali
Sekreterimiz Turgut Düşova
Kırklareli Lüleburgaz’da, Genel
Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa Mesut Tekik ise
Gebze’de katıldı.
Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın
Mücadelemiz!
Sabah saatlerinde Hatay,
İtfaiye Meydanı’nda toplanılmasının ardından Petrol-İş merkez

yöneticilerimiz, şube başkanlarımız, temsilcilerimiz ve üyelerimiz ve Konfederasyonumuz
üyesi sendikalarda örgütlü işçilerin yoğun katılım gösterdiği
kutlama, Saygı Duruşu, İstiklal
Marşı ve 1 Mayıs Marşı’nın
ardından başladı.
İtfaiye Meydanı’ndaki kutlamalar Türk-İş Genel Sekreteri
Pevrul Kavlak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kavlak, 1
Mayıs’ın önemine vurgu yaparak “On binlerce işçi bugün
taşeronlaşmaya, düşük ücret
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politikalarına, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine,
sendikasızlaştırmaya karşı sesini yükseltmek ve mücadelesini
yükseltmek için meydanlarda
toplandı.” dedi. Konuşmasının
devamında Kavlak, sendikal
örgütlenmenin önündeki engellerin ve sendikalı olanların üzerinde baskı olmadığı bir Türkiye
görmek istediğini belirtti. Pevrul
Kavlak konuşmasını Türkiye’de
var olan adaletsiz, insanı ezen
düzenin değişmesi, eşitlikçi,
özgürlükçü, bağımsız, çoğulcu
ve demoktatik bir Türkiye özleminin hayal olmadığı gerçeğini

dile getirerek sonlandırdı.
Türk-İş Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu üyelerinin platformda yerini almasıyla Türk-İş
Genel Başkanı Ergün Atalay,
emekçilerin bayramını ve neden Hatay'da olduklarını açıkladı. Ergün Atalay, “2015’te
Soma faciasına dikkat çekmek
için Zonguldak’taydık, 2016’te
birlik ve beraberliğimize vurgu
yapmak amacıyla Çanakkale’ye gittik. Geçen sene ise demokrasi vurgusuyla Ankara’da
yaptık 1 Mayıs’ı. Bu sene ise
ulusumuzun meşru müdafaa

hakkına dikkat çekmek ve Zeytin Dalı Operasyonu’na destek
vermek amacıyla Hatay’dayız”
dedi. Çalışma hayatının temel
sorunlarını da değerlendirdiği
konuşmasında Atalay, “Haksız
işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına müdahale, özelleştirme, esneklik,
kuralsız ve kayıtdışı çalıştırma,
vergide adaletsizlik yıllardır
mücadele ettiğimiz sorunlar.
İnsanı insan yapan değerleri
ülkemizde egemen kılmadıkça
bu sorunlarımız devam edecek.
Şimdi de gündemde Şeker
Fabrikaları'nın özelleştirilmesi

var. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden bu yana kurulan işletmeler tek tek satılıyor. Alınterimizle kazandığımız ekmeğimiz
bizden çalınıyor” dedi.

Şubelerimiz 1 Mayıs'ta
Alanlardaydı
Trakya Şubemiz bu yıl 1 Mayıs'a Lüleburgaz'da, Lüleburgaz Emek Platformu tarafından
düzenlenen ve yaklaşık 10
bin kişinin katılım gösterdiği
mitingteydi. Genel Mali Sekreterimiz Turgut Düşova'nın da
katıldığı Lüleburgaz kutlamala-

rına, Trakya Şube Yönetimimiz,
temsilciler ve üyelerimiz de
yoğun katılım gösterdiler. Saat
11.00'de Eski Hükümet Konağı'nda toplanan kitle, ardından
İstanbul Caddesi'nden coşkulu
bir şekilde sloganlar eşliğinde
yürüdü. Petrol-İş Trakya Şubesi oldukça geniş bir kortejle
Kongre Meydanı'na geldi.
Alanda toplanmanın ardından,
sendikalar, STK'ler, siyasi partilerin temsilcileri konuşmalarını
yaptılar. Genel Mali Sekreterimiz Turgut Düşova da burada
yaptığı konuşmasında, alanlara
çıkmak için çok sebepleri oldu-

ğunu ancak birlikte ve dayanışma ile zor günlerin atlatılabileceğini altını çizdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü, Gebze’de binlerce işçinin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Genel Örgütlenme
ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa
Mesut Tekik'in de katıldığı kutlamalarda, Gebze Sendikalar
Birliği bileşeni Gebze Şubemiz,
diğer sendikalar, siyasi parti
temsilcileri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar eski Trafo
Meydanı’nda toplanıp buradan
sloganlar eşliğinde 15 Temmuz
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Milli İrade Kent Meydanı’na
geldi. Toplanmanın ardından
tertip komitesi adına konuşmalar yapıldı. Gebze Şube Başkanımız da Gebze Sendikalar
Birliği dönem sözcüsü olarak
bir konuşma yaptı.
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Adana, Adıyaman ve Mersin
Şubemiz Türk-İş'in çağrısıyla
Hatay'da yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katıldılar. Üç şubemiz de yönetici, temsilcileri ve
üyeleri ile kutlamalara yoğun
katılım gösterdiler.
Aliağa Şubemiz örgütlü olduğu
işyerlerinde başlayan kutlamalar,vardiyadan çıkan üyelerimizin ve Emek ve Demokrasi
Platformu bileşenleriyle Aliağa
Şube önünde buluşarak devam
etti. Demokrasi Meydanı'ndaki
1 Mayıs kutlamasına binlerce
emekçi katıldı. Miting Aliağa
Şube Başkanımızın yaptığı
konuşmayla başladı.
Ankara Şubemiz, 1 Mayıs İşçi
Bayramı’nı Ankara Şubemize
bağlı işyerlerinden üyelerimizin
katılımıyla Ankara Şube binası
önünde bir basın açıklaması ile
kutladı.
İşçi sınıfının birlik, mücadele
ve dayanışma günü olan 1
Mayıs, Batman'da binlerce işçi

ve emekçinin katılımıyla büyük
bir coşkuyla kutlandı. Batman
Şubemiz 1 Mayıs kutlamalarına
geniş bir katılım sağladı.
Bandırma Şubemiz 1 Mayıs'ı,
Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda Emek ve Demokrasi
Güçleri ile birlikte kutladı. Şube
yönetici, temsilci ve üyelerinin
katılım gösterdiği kutlamalar
coşkulu geçti.
İstanbul 1 Nolu Şubemiz 1
Mayıs'ı Çerkezköy'de, Türk- İş
sendikaları tarafından organize
edilen etkinlikte kutladı. Şubemiz yönetici, temsilci ve üyeleri
ile alandaydı.

İstanbul 2 Nolu ve Kocaeli
Şubelerimiz bu yıl 1 Mayıs kutlamalarına Gebze'de katıldılar.
İstanbul 2 Nolu Şubemiz yönetici ve temsilcilerin yanısıra,
şube kapsamında olan Neşe
Plastik, Nitto Otomotiv, Grenier,
Mutlu Akü, Arılı Plastik Mefar
İlaç, Saba işyerlerinden üyelerinin yoğun katılımı oldu. Kocaeli Şubemiz'de ise yönetici ve
temsilcileri birlikte Tüpraş İzmit
Rafinerisi, Tüpraş Genel Müdürlüğü, Gübretaş, Ege-Kimya,
Ege-Sil Kimya ve Shell&Turcas
Petrol A.Ş. iş yerlerinde çalışan
üyeler kutlamalara yoğun katılım gösterdiler.
İzmir Şubemiz, işçi sınıfının
birlik, mücadele ve dayanışma
günü olan 1 Mayıs Emek ve İşçi
Bayramı'nı Gündoğdu Meydanı'nda binlerce işçi ve emekçinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutladı. İzmir Şubemizin
yaklaşık 1000 üyesiyle katıldığı
1 Mayıs kutlamalarında, eşler
ve çocuklar ön plandaydı.
Kırıkkale Şubemiz 1 Mayıs'ı,
yönetici ve üyelerinin katılımı ile
Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda kutladı. DİSK, KESK ve
TMMOB'un tertip komitesini
oluşturduğu kutlamalara binlerce emekçi katıldı.

ŞUBELERİMİZDE 1 MAYIS

ADANA ŞUBE

MERSİN ŞUBE
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TRAKYA ŞUBE

16

GEBZE ŞUBE

ADIYAMAN ŞUBE

ALİAĞA ŞUBE

ANKARA ŞUBE

BANDIRMA ŞUBE

17

BATMAN ŞUBE
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İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE

İZMİR ŞUBE

KIRIKKALE ŞUBE

KOCAELİ ŞUBE
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Soda Sanayii A.Ş. Grevimiz Ertelendi

Sendikamızın örgütlü olduğu, Mersin'de kurulu bulunan Soda Sanayii A.Ş.'de
toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle ilan edilen
23 Mayıs 2018 uygulama tarihli grevimiz, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün
süreyle ertelendi.
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Soda Sanayii Anonim Şirketine
bağlı; Kazanlı Bucağı Yanı,
Akdeniz-Mersin, Arap Ali
Köyü, Seyhan-Adana, Kazanlı
Mevkii, Akdeniz-Mersin adreslerinde kurulu işyerlerinde Sendikamız tarafından alınan grev
kararı, milli güvenliği bozucu
nitelikte görüldüğünden 60
gün süreyle ertelendi. Bakanlar
Kurulu'nun 2018/11832 sayılı ve
17 Mayıs 2018 tarihli kararı, 23
Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Grev erteleme
kararının yayımlanma tarihi 23
Mayıs olmasına rağmen, erteleme kararı sözleşme görüşmelerinin devam ettiği 17 Mayıs
tarihinde alınmıştır. Bu durum
OHAL koşullarında işverenin
ne kadar kolay emekçilerin en
temel hakkını hiçe saydığının
aleni bir örneğidir.

Grevin ertelenmesi aynı zamanda “grevin yasaklanması ve iptal edilmesi” anlamına da geliyor. Çünkü grev erteleme kararı
ile toplu iş sözleşmesi süreci
artık tarafların özgür iradelerinin
söz konusu olamayacağı bir
sürece sokulmaktadır. Yani işçiler fiili grev yasakları ile nihai
olarak Yüksek Hakem Kurulu
(YHK) prosedürüne mahkum
edilmekte ve artık yasaların
sadece işverenlerin lehine olan
kısımları işletilmektedir.
Mersin Şubemizde örgütlü 542
işçinin çalıştığı Soda Sanayii
A.Ş.'de işçilerin, bu haksız
karara karşı cevapları işyerini
terk etmeme oldu. Erteleme
kararına rağmen Soda-Kromsan-Tuz işçisi üretiminden
gelen gücünü kullanarak

işverenden TİS görüşmelerine
devam etmesini istedi. İşveren
ile Petrol-iş Sendikası arasında
yapılan görüşmeler sonucunda
müzakerelerin devam ettirilmesi
kararlaştırıldı. TİS görüşmeleri devam ettiği ve işverenin
anlaşma yönündeki tutumu sürdürdüğü bilgisi üzerine üretim
tekrar başladı.
24 Mayıs 2018’de yapılan görüşmede “yıllık izin” ödentisinde, “yakacak yardımı” ödentisinde ve “bayram yardımı”
ödentisinde anlaşma sağlanıp,
tutanak altına alındı.
Ücret artışı konusunda müzakerelere ise tekrar başlandı ve
04.06.2018 tarihinde yapılan
görüşmede tamamıyla anlaşma
sağlandı.

HABER

NEŞE PLASTİK İŞYERİNDE GREVE ÇIKTIK

İstanbul 2 No'lu şubemiz kapsamında olan ve 230 üyemizin çalıştığı Neşe Plastik
Tic. ve San. Ltd. Şti. işyerinde toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması
üzerine, 10 Mayıs Perşembe günü greve çıkıldı.
Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Neşe
Plastik Tic ve San. Ltd. Şti işyerinde toplu iş sözleşmesinde
yaşanan anlaşmazlıktan dolayı
10 Mayıs Perşembe günü greve
çıkıldı. Yaklaşık 5 ay süren
toplu sözleşme görüşmelerinde, varılan noktada özellikle
ücret ve haftasonu tatili gibi
öne çıkan iki hususta uyuşmazlığın giderilememesi ile
10 Mayıs sabahı Neşe Plastik
işyerine grev pankartı asıldı.
Greve 230 üyemiz katıldı.
Grev başladığı ilk günden,
işbaşı yapılan 22 Mayıs sabahına dek başarıyla yürütüldü.
12 gün süren grevde, genel
merkez yöneticilerimiz, şube

yöneticilerimiz, dayanışma için
gelen misafirler grev alanını boş
bırakmadılar.
Grev sürerken, sendikamız ve
işveren tarafından tekrar görüş-

melerin başlaması için adımlar
atıldı. Yapılan pazarlıklardan
sonra, 21 Mayıs 2018 tarihinde
anlaşmaya varıldı. Üyelerimiz
22 Mayıs tarihinde ise işbaşı
yaptılar.
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MAKİNA KİMYA'DA PATLAMA
İŞ CİNAYETLERİ SÜRÜYOR!!!
MKEK'de ihmal, tedbirsizlik, eski teknoloji kullanımı ve ağırlaşan çalışma şartları işyerinde insan
hayatını hiçe sayan bir üretim sürecini yaratıyor. Ankara MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ında 24 Mayıs'ta gerçekleşen patlamada üyemiz Emre Özcan hayatını kaybetti, 4 üyemiz
de yaralandı.
Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu’nun(MKEK) adı son yıllarda yaptığı işten ziyade bağlı
fabrikalarda yaşanan kazalar ve
buna bağlı yaralanma ve ölümlerle anılıyor. En son 24 Mayıs
tarihinde MKEK Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda gerçekleşen patlamada
üyemiz Emre Özcan hayatını
kaybetti. Aynı patlamada Çetin
Tiryaki, Selçuk Serkan Ceylan,
Ömer Tosun ve Fazlı Büken ise
yaralandı.
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Patlama, fabrikada Werner
atölyesinde yaşandı. Atölyede
2,75 inç çift bazlı roket yakıtı
ile kurşun salisilatın (PB2SL4) homojen karışımı Werner
tezgahında yapılırken, tezgah
içerisinde biriken gaz sıkışma
sonucunda infilak etti. Petrol-İş olarak bu patlamayı kaza
olarak nitelemiyoruz. Patlama,
teknolojisi eskimiş atölyelerde
modernizasyon ihtiyacı apaçık
ortadayken gerçekleşmiştir.
Göz göre göre gelen bu faciada, olayın gelişimi ve büyük
ihmal aşağıdaki gibidir:

1-) Patlama, Werner Karıştırıcı
ve Selüloz Eleme Binasında gerçekleşmiştir. Patlama
esnasında yapılan iş, 2,75 inç
çift bazlı roket yakıtı Werner
karıştırıcısında kurşun salisilatla

karıştırma operasyonudur.

2-) Her operasyon 20 dakika
sürmekte ve bir operasyonda
yaklaşık 150 kg yakıt karışmaktadır. Bu işi yapmakla görevli
arkadaşlarımız Selçuk Serkan
Ceylan ve Ömer Tosun'du.
3-) Bu işin yapılması gereken
atölye başka bir atölyedir. Söz
konusu operasyonun 04 Binasında Harmanlama tezgahında
yapılması gerekmektedir. Fakat
bu tezgah arızalı olduğundan,
işin Werner atölyesinde parça
parça yapılması direktifi verilmiştir.
4-) İşin yapılması gereken asıl
tezgahın ağzı, patlama riskine
karşı açıktır. Ancak işin yaptırıldığı tezgah, ağzı kapalı çalışmaktadır.
5-) Aynı binada selüloz elemede, patlamada hayatını kaybeden Emre Özcan ile yaralanan
Fazlı Büken ve Çetin Tiryaki
arkadaşlarımız çalışmaktadır.
6-) Selüloz eleme bölümünde
olay anında 14 büsü nitroselüloz, Werner karıştırıcı bölümünde ise toplamda 400 kg, 2.75
inç çift bazlı roket yakıtı olduğu,
tezgahın içinde olay anında 150
kg yakıt olduğu bilinmektedir.

7-) Patlama ile beraber nitroselülozların bir bölümü çift
bazlı roket yakıtların ise tamamı
yanmıştır. Betonarme olan bina
korkunç patlama sonrasında,
direkler üzerinde iskelet olarak
kalmıştır.
Görüldüğü üzere patlamada,
sadece işin yapılması esnasında değil gerekli teknolojik
modernizasyon ve yatırımların
yapılmamış olmasından kaynaklı bir dizi ihmal bulunmaktadır.
Bir üyemizin ölümüyle sonuçlanan bu patlama MKEK'de
yıllardır süregelen ihmalkarlığın
devamı niteliğinde. Sadece
Barutsan Roket ve Patlayıcı
Fabrikası'nda 2018 yılı başından bugüne kadar 11 iş kazası
yaşanmış ve 24 Mayıs tarihli
patlamada da üyemiz hayatını
kaybetmiştir. Son 5 yıl içinde
MKEK bünyesinde Elmadağ’da
kurulu bulunan Barutsan Roket
ve Patlayıcı Fabrikası ile Kırıkkale’de faaliyetine devam eden
Barut Fabrikası’nın faciaya davet çıkarabilecek birçok tehlike
yaşanmıştır.

-20 Mart 2013 tarihinde Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası
NGL Atölyesinde gerçekleşen
olayda, roket yakıtı üzerindeki
örgü ipliklerini temizleyen işçiler
patlamaya maruz kalmış ve

iki üyemiz yaşamını yitirmişti.
Kazadan sonra yapılan incelemelerde, işçilerin oturdukları
sandalyelerin metal olduğu ve
yere sürtmek suretiyle kolaylıkla
kıvılcım çıkartabilecek nitelikte
olduğu, işçilerin önünde çalıştıkları bölümde, müsaade edilenin neredeyse üç katı patlayıcı
depolandığı tespit edilmişti.

-25 Haziran 2013 tarihinde,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Müfettişlerinin
denetim yaptığı sırada Barutsan
Roket ve Patlayıcı Fabrikasında yine bir patlama yaşanmış
ancak şans eseri ölen veya
yaralanan olmamıştı. Toplamda
52 ayrı eksikliğin tespit edildiği
denetim süreci sonunda, ÇSGB
Müfettişlerinin düzenlediği
rapor doğrultusunda Fabrika
21 gün süreyle kapalı kalmıştı.
Ancak Fabrika tekrar faaliyete
geçtikten sonra, iş güvenliği
anlamında ciddi bir iyileştirme
yapılmadığını anlamak çok
uzun sürmedi ve 3 Şubat 2014
tarihinde bu sefer de aynı Fabrikanın Kimya Laboratuvarında
bir patlama yaşandı.
-Bu arada bir kaza da Kırıkkale
Barut Fabrikasında yaşandı. 19
Şubat 2014 tarihinde Barut Hamuru bölümünde çıkan yangın

sonucunda ölüm veya yaralanma olmadı.
-Ardından 19 Haziran 2014
tarihinde yine Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında
NGL Pres Atölyesinde, yakıtın
preslenmesi sırasında tıkanan
eleği temizleyen işçiler patlamaya maruz kaldı ve üç üyemiz
yaralandı.
-18 Şubat 2015 tarihinde
Barutsan Roket ve Patlayıcı
Fabrikasında bir patlama daha
meydana geldi. Bu patlamada
da iki üyemiz yaralandı.
-6 Mayıs 2015 tarihinde Kırıkkale Barut Fabrikasında ön
presleme işlemi sırasında meydana gelen kazada iki üyemiz
hafif şekilde yaralandı.
-5 Kasım 2015 tarihinde Kırıkkale Barut Fabrikasında bir
bakım faaliyeti sırasında ıslak
barutun patlaması sonucu üç
üyemiz gözlerinden yaralandı.
-28 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale Barut Fabrikasında Silindirik
Barut Hattında yangın çıktı,
yangın itfaiyenin müdahalesi ile
söndürülebildi.
-25 Temmuz 2016 tarihinde Kı-

MKEK'de, son 5 yılda ölüm,
yaralanma ya da maddi
zararla neticelenen iş kazası sayısı 20'nin üzerinde.
Petrol-İş'in tüm uyarılarına
kulak tıkanarak, en temel
önlemler dahi alınmadan
üyelerimiz çalışmaya devam ediyor. MKEK yönetimi
teknolojisi eskimiş, yıllardır gerekli modernizasyon
çalışmalarının yapılmadığı,
işçi sağlığı ve iş güvenliği
önlemlerinin alınmadığı fabrikalarda her an daha büyük
bir facianın yaşanmasına
davetiye çıkarıyor.
rıkkale Barut Fabrikasında daha
önce arızalı olduğu belirlendiği
halde çalıştırılan Nitroselülöz
Kırma Tezgahında meydana gelen yanma ve patlama
sonucu bir üyemiz hafif şekilde
yaralandı.
-27 Aralık 2016 tarihinde Kırıkkale Barut Fabrikasında barut
testi için atılan izli fişek, izolasyon malzemesini tutuşturdu,
çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülebildi.
Görüldüğü üzere Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu'nda
son 5 yılda ölüm, yaralanma ya
da maddi zararla neticelenen
iş kazası sayısı 20'nin üzerinde.
Ancak MKEK'de, Petrol-İş'in
tüm uyarılarına kulak tıkanarak,
en temel önlemler dahi alınmadan üyelerimiz çalışmaya
devam ediyor. MKEK yönetimi
teknolojisi eskimiş, yıllardır
gerekli modernizasyon çalışmalarının yapılmadığı, işçi sağlığı
ve iş güvenliği önlemlerinin
alınmadığı fabrikalarda her an
daha büyük bir facianın yaşanmasına davetiye çıkarıyor.
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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

28.Dönem 9. Olağan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplandı

KRİZİN FATURASINI EMEKÇİLER ÖDEMEYECEK!
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Petrol-İş Sendikası 28. Dönem 9.
Olağan Genişletilmiş Başkanlar
Kurulu, 20-21 Haziran 2018 tarihinde Afyonkarahisar’da toplandı.
Petrol-İş Genel Merkez Yöneticileri, Merkez Denetim ve Disiplin
Kurulu Üyelerimiz, Şube Başkanlarımız ve Şube Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla gerçekleşen
toplantıda ülkedeki güncel siyasi
ve toplumsal gelişmeler, emeği
ve emekçileri ilgilendiren başlıklar
ile Petrol-İş’in örgütsel gündemleri
değerlendirildi.
Toplantı, Genel Başkanımız Ali
Ufuk Yaşar'ın açılış konuşmasını

yapmasıyla başladı. Genişletilmiş
Başkanlar Kurulu'nun ülkemiz
OHAL koşullarında, erken seçime
gidelirken ve ekonomik koşulların
ağırlaştığı bir ortamda yapıldığını
ifade eden Yaşar, seçim sonuçlarından sonra oluşabilecek daha
yoğun bir ekonomik baskının işçi
sınıfı ve sendikalar için yaratacağı
dar boğazdan etkilenilmemesi
için doğru stratejileri oluşturmak
gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasının devamında emperyalizmin
Ortadoğu'da yarattığı yıkımı sürdürdüğünü belirten Yaşar, emperyalist ABD'nin büyükelçiliğini
Kudüs'e taşıma kararını kınayarak

akabinde başlayan eylemlerde
60 Filistinlinin hayatını kaybettiğini
belirtti. Petrol-İş'in OHAL koşullarına rağmen örgütlenme mücadelesini hız kesmeden sürdürdüğünü,
Türkiye kamuoyuna mâl olan
Flormar direnişini de Başkanlar
Kurulu nezdinde selamlayan Genel Başkan, Flormar için sendika
olarak her türlü çabanın gösterileceğinin altını çizdi.
Başkanlar Kurulu’nun sonraki
bölümünde, Şube Başkanları ve
Yardımcıları, Denetim ve Disiplin
Kurulu üyeleri söz alarak çeşitli
değerlendirmelerde bulundu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

Petrol-İş Tüm Örgütü ve İmkanlarıyla Direnen
FLORMAR İşçilerinin Yanında Olacak

Merkez Denetim Kurulu
28. Dönem 9. Olağan Genişletilmiş
Başkanlar Kurulumuz, OHAL koşullarında gerçekleştirilecek 24 Haziran seçimlerinden hemen önce ve
ekonomik sıkıntıların giderek arttığı bir
dönemde toplanmaktadır. Sendikamız
bu şartları göz önüne alarak faaliyet
ve stratejilerini, sendikal mücadelemizi
yükseltmek adına detaylı bir biçimde
tartışmıştır.
Geçtiğimiz günlerde emperyalizm Ortadoğu’da yeni bir provokasyona imza

Adana Şube

Merkez Disiplin Kurulu

atarak yeni çatışmaların fitilini ateşlemiştir. ABD İsrail’deki büyükelçiliğini
Kudüs’e taşıyarak bu şehri başkent
olarak tanıma kararını resmileştirmiştir.
Bu provokatif karara tepkilerini gösterenlere saldırıda bulunulmuş, çok
sayıda Filistinli hayatını kaybetmiştir.
Bu katliamı şiddetle kınıyor, Ortadoğu
halklarına yeni acılar yaşatan ABD ve
İsrail’i lanetliyoruz. Mazlum halkların
ABD’ye ve İsrail’e asla boyun eğmeyeceğini biliyor, Ortadoğu’da kalıcı barışın halkların özgür iradesi ve mücade-

lesi ile kazanılacağını düşünüyoruz.
Benzer provokasyonlar terör tehdidi
olarak Suriye ve Kuzey Irak üzerinden
ülkemize de yönelmektedir. Terörle
mücadele sırasında hayatını yitiren
askerlerimize Allah’tan rahmet diliyor,
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
İş cinayetleri OHAL döneminde hız
kesmeden sürmektedir. İSİG Meclisi
verilerine göre, 2018 yılının ilk beş
ayında 754 emekçi, iş cinayetlerinde
yaşamını yitirmiştir. Mayıs ayında,

Adıyaman Şube
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Aliağa Şube

örgütlü olduğumuz işyerlerinden biri
olan MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada üyemiz Emre Özcan, ne yazık
ki, hayatını kaybetmiş, dört üyemiz
de yaralanmıştır. Hayatını kaybeden
üyemize Allah’tan rahmet, yaralılara
acil şifalar diliyoruz.
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Fabrikada sendika olarak yıllardır yapmış olduğumuz uyarılara, girişimlere
ve eylemlere rağmen bu patlamanın
yaşanması üzüntümüzü bir kat daha
arttırmaktadır. Petrol-İş Barutsan’da
ve diğer işyerlerimizde bir kez daha
böyle acıların yaşanmaması için elinden gelen çabayı gösterecek, üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Bandırma Şube

Ankara Şube

24 Haziran'da yapılacak seçimler,
ülkemizdeki yeni sistemle yapılacak
ilk oylama niteliğine sahip olması
nedeniyle büyük önem taşımaktadır.
Bu seçimde halkın iradesi ve isteğinin
sandığa hiçbir şaibeye izin verilmeksizin, seçim güvenliği bütünüyle
sağlanarak yansıması gerekmektedir.
Seçimlerde emekçiler, işçi düşmanı
tutum ve uygulamaları mahkum etmeli,
ülkemizde demokrasinin işlemesi
ve emekçi halkın insanca yaşayabileceği koşulların sağlanması adına
tavır koymalıdır. Emeğin sorunlarının
çözümü ve sendikal taleplerimiz,
seçimlerde ve sonrasında gündemde
asıl belirleyici konu olmalıdır. Petrol-İş,
işsizlikle mücadele edilmesi ve herke-

se çalışma hakkının sağlanması, ücret
seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal
devlet uygulamalarının geliştirilmesi,
özelleştirmelere ve taşeron çalışmaya
son verilmesi, örgütlenme önündeki
engellerin kaldırılması, sosyal güvenlik
sistemindeki sorunların çözülmesi,
çalışanlar üzerindeki vergi yükünün
hafifletilmesi ve vergi sisteminin adil
hale getirilmesi başta olmak üzere
emeği ilgilendiren konuların seçim
sonrasında da takipçisi olacaktır.
Ülkemizde sermaye yanlısı ve günü
kurtaran ekonomik politikaların sonuna
gelinmiştir. Dışa bağımlı yapısıyla
ekonomide kriz sinyalleri giderek
artmakta, TL’de değersizleşmeye

Batman Şube

Düzce Şube

Bursa Şube

enflasyonda yükseliş eşlik etmektedir.
Türkiye uzun bir aradan sonra yüksek
faiz-yüksek enflasyon döngüsüne
girmekte, aynı süreçte durgunluk
koşulları oluşmaktadır. Sermaye
temsilcileri, şimdiden “kemer sıkma”
programı ve acı reçete önerileri geçmeye başlamıştır. Krizin faturasının,
bir kez daha emekçilere ödetilmesine
izin verilemez. Krizden çıkış, sermayenin çıkarlarını ve kârlarını garanti altına
alan değil dışa bağımlılığı ortadan
kaldıran, emekten ve halktan yana
ekonomi politikalarından geçmektedir.
OHAL uygulaması bugün, emeğin
baskılandığı ve sermaye lehine birçok
düzenlemenin yapıldığı bir sürece
dönüşmüştür. Emekçilerin hak arama

Gebze Şube

mücadelesi engellenmekte ve işçilerin
en temel haklarının kullanımına bir
dizi engel getirilmektedir. Bu durum,
zorunlu arabuluculukla ilgili açıklama
yapan sermaye temsilcileri ve grev
ertelemelerini savunan Cumhurbaşkanı tarafından da açıkça ve büyük bir
memnuniyetle ortaya konulmaktadır.
İşçi karşıtı bu beyanları reddediyor,
tüm konfederasyon ve sendikaları
bu yaklaşıma karşı çıkmaya davet
ediyoruz.
OHAL döneminde daha önce Mefar
İlaç grevi ertelenen sendikamız, bir
başka erteleme kararı ile karşı karşıya
kalmış, Mersin’de kurulu bulunan
Soda Sanayii A.Ş.’de 23 Mayıs 2018

tarihinde yayımlanan kararla grevimiz
ertelenmiştir. Greve çıkılmasının ardından gelen erteleme kararına rağmen
üyelerimiz mücadelesine devam etmiş
ve kararlılıklarıyla sözleşmenin YHK
tarafından bağıtlanmasına izin vermeden imzalanmasını sağlamışlardır.
İktidarın verdiği grev erteleme kararları, temel bir hakkın fiilen yasaklanması
anlamına gelmekte ve işverenlere
büyük bir cesaret vermektedir. Gerekli
yasal düzenlemeler yapılarak grev
erteleme yetkisi kaldırılmalı, bu tür
emek düşmanı uygulamaları kolaylaştıran OHAL sürecine derhal son
verilmelidir.
Petrol-İş, tüm olumsuz şartlara

İst 1 Nolu Şube
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Kırıkkale Şube

İst 2 Nolu Şube
rağmen örgütlenme mücadelesini
yılmadan sürdürmektedir. Gebze’de
faaliyet gösteren Flormar’da başlayan
örgütlenme süreci, işverenin toplu
işten çıkarmaya gitmesi nedeniyle bir
direnişe dönüşmüş, emek güçlerinin
ve kamuoyunun büyük destek verdiği
bir mücadele haline gelmiştir. Büyük
kısmı kadınlardan oluşan 124 işçi,
Flormar markasını üreten şirketin

çoğunluk hissesine sahip olan Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher’ye
karşı da direnmektedir. Flormar’da
mücadelemiz sonuç alınana kadar
tüm kararlılığıyla sürecek, Petrol-İş
tüm örgütü ve imkanlarıyla direnen
üyelerimizin yanında olacaktır.

cadelesi veren üyelerimizi ve diğer
işkollarında tüm emekçileri selamlamakta, bu mücadelelerin başarıya
ulaşması için sendikal dayanışmanın
yükseltilmesi çağrısı yapmaktadır.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, ülkemizin dört bir yanında geleceklerine
sahip çıkmak için örgütlenme mü-

Petrol-İş Sendikası
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Adına
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Kırıkkale ve Ankara Şube Başkan Yardımcıları

Mersin Şube

Kocaeli Şube

Trakya Şube

DÜNYADA EMEĞİN DURUMU:
İŞSİZLİK YÜKSEK, EŞİTSİZLİK ARTIYOR
Küresel ekonomide kriz koşulları halen sürerken, 2008 krizinden bu yana yeterli
istihdam sağlanamıyor. Düşük büyüme oranları, işsizliğin yüksek seviyesini korumasına ve yoksulluğun derinleşmesine yol açıyor. Bu şartlarda, küresel kapitalizmin neden olduğu eşitsizlik ve gelir adaletsizliği had safhaya çıkıyor.
ARAŞTIRMA SERVİSİ
Dünyada emeğin durumunu,
ekonominin genel koşulları ve
temel işleyiş kurallarından bağımsız ele almak mümkün değil.
Bu nedenle öncelikle ILO'nun
(Uluslararası Çalışma Örgütü),
küresel ekonomiye ilişkin bazı
güncel tespitleriyle başlayacağız. 2018 yılının başında
yıllık olarak hazırlanan “Küresel
İstihdam Eğilimleri ve Sosyal
Görünüm” adlı raporunu yayımlayan ILO, raporda hem dünya
ekonomisindeki gelişmeler ve
beklentiler, hem de bu gelişmelerin istihdama ve emeğe etkileri
ile ilgili saptamalarda bulunuyor.
Raporda, küresel ekonomide
büyümenin düşük bir düzeyde
stabil hale geldiği vurgulanıyor.
Küresel büyüme oranlarının bu
yetersiz düzeyleri, yeni istihdam
olanaklarının genişlemesine
ve küresel işsizliğin düşmesine
yetmiyor.
2017 yılında küresel ekonomik büyüme, 2016 yılında son

altı yılın en düşük oranı olan
%3,2’den sonra %3,6 oranında büyüdü. Büyüme oranına
yansıyan toparlanmanın hem
gelişmekte olan ülkeler hem de
gelişmiş ülkelerdeki ekonomik
canlanmadan kaynaklandığı
tespit ediliyor. Ancak, canlanmanın sınırlı olacağı ve geçmiş
dönemde oluşan krizin negatif
etkilerini bertaraf etmeye yetmeyeceği anlaşılıyor. Gelecek
yıllarda küresel büyüme oranının
%4 düzeyinin altında kalmaya
devam etmesi bekleniyor. Bu
olumsuz sayılabilecek beklentinin temel nedenleri, dünyanın
belli başlı ekonomilerinde önemli
bir canlanmanın olmaması ve
sürdürülebilir büyümenin teminatı olan sabit sermaye yatırımlarının yetersiz düzeyde kalması
olarak gösteriliyor.

ve gelecekte üretim faktörlerinde zayıflamaya yol açacak.
Birçok ülkede borsalar rekorlar
kırmasına, yüksek şirket kârlılıklarına ve uyumlulaştırıcı para
politikasına rağmen yatırımlar
düşük kalıyor.

Dünyada sabit sermaye yatırımlarının düşük seviyesi, ekonomik
büyümedeki yavaşlamayı önemli
ölçüde açıklıyor. Bu durum, dünya ekonomisinde toplam talepte

Tüm bu etkilerle, dünya ekonomisinde büyüme oranının önümüzdeki dönemde hızlanması
ve bu yolla istihdam artışında
ciddi bir canlanma yaşanması

Ayrıca, gelir ve refah eşitsizliği
de daha zenginlerin giderek gelirlerinin daha küçük bir kısmını
harcaması nedeniyle, toplam
talebin baskılanmasında önemli
bir rol oynuyor.
Yatırımların zayıf kalması, verimlilik artışlarını düşürerek üretimdeki canlanmayı da sınırlıyor.
Dünya ekonomisinde yaratılan
canlanmanın büyük kısmının
hizmet sektöründen kaynaklanması ise yine verimlilik artışında
yavaşlamaya sebep oluyor.
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beklenmiyor.
Küresel işsizlik %5,6
düzeyinde

ILO’nun dünya ekonomisine
dair bu saptamaları, küresel
kapitalizmin istihdam yaratma
kapasitesinin giderek tahrip
olduğunu ve ekonomik büyümenin yine kapitalizmin çelişkili
yapısı nedeniyle ivme kazanamadığını gösteriyor.
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2019 yılında ise işsiz sayısının 1,3 milyon kişi artacağı ve
işsizlik oranının değişmeyeceği
düşünülüyor.

dışında, halen istihdam edilenlerin içerisinde yeterli gelire ve
iş güvencesine sahip olmayan
milyarlarca kişi var.

Bu veriler, ILO’nun geçen yıl
tespit ettiği saptamanın güncelliğini koruduğuna işaret ediyor:
Tüm bu göstergeler, dünya
ekonomisinin yeterli ve gerekli
istihdam düzeyini yaratma, güvenceli ve yeterli bir gelir sağlayan istihdam kalitesinin artması
ve büyümenin kapsayıcı olması
(büyümenin nimetlerinden herkesin faydalanması) hedeflerini
yakalamasına dair endişeler
artıyor. Dünyada krizin yaraları
sarılırken aynı zamanda kaliteli
istihdam olanaklarının yaratılması noktasında büyük sorunlarla
karşı karşıya kalınıyor.

Bilindiği gibi ILO, güvencesiz,
düşük ücretli ve kötü koşullarda
çalışanları “kırılgan istihdam”
olarak niteliyor. Kırılgan istihdam aynı zamanda her an işsiz
kalabilecek bir nüfus kitlesine
de işaret ediyor. Ekseriyetle
kendi hesabına çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışanlar
ve aile işçilerini kapsayan bu
nüfus, artış eğiliminde. 2017
yılı itibariyle, çalışanların %42’si
yani 1,4 milyar kişi bu kapsama
giriyor. Özellikle gelişmekte
olan ülkeler ile yükselen ekonomilerde bu nüfusun payının
sırasıyla %76 ve %46 pay ile
oldukça yüksek olduğu görülüyor. 2018 ve 2019 yıllarında
ILO, kırılgan istihdamın yıllık
olarak yaklaşık 17 milyon kişi
artacağını öngörüyor.

ILO’nun yeni ve gelişmiş bir
metodolojiyle hesaplamaya
başladığı işsizlik verilerine
göre, küresel işsizlik oranı 2017
yılında bir önceki yıl olduğu gibi
%5,6 düzeyinde sabit kaldı. Bu
oran, dünyada 192,7 milyon
işsizin varlığına işaret ediyor
ve 2016’ya göre işsiz sayısının
2,6 milyon kişi arttığını ortaya
koyuyor.

“Kırılgan istihdam” artıyor,
yoksulluk derinleşiyor

2018 yılında işsizlik oranının
küçük bir düşüşle %5,5 olarak gerçekleşmesi ancak işsiz
sayısının 192 milyon kişinin
üzerinde kalması bekleniyor.

Dünyada 192 milyonun üzerindeki işsiz, hayatını devam
ettirebilmek için herhangi bir
gelir elde etme şansına sahip
bulunmuyor. Ancak işsizlerin

Öte yandan çalışan yoksulluğunda azalma giderek yavaşlıyor. Günlük geliri 1,90 $’ın

altında olan nüfus, 300 milyonun
üzerinde bulunuyor. Çalışmasına rağmen yoksulluğun pençesindeki bu kişiler, TL cinsinden
ayda 215 TL’nin altında bir gelirle yaşamak zorunda kalıyorlar.
Özellikle Türkiye gibi gelişmekte
olan ekonomiler kategorisindeki
ülkelerde bu çalışan yoksul nüfusun, 2018 yılında 114 milyonu
aşacağı ve tüm çalışanların
%40’ından fazlasını oluşturacakları tahmin ediliyor.
2017 yılında günlük 3,10 $’ın (TL
cinsinden aylık 351 TL) altında
geliri olan çalışanların sayısı ise
700 milyonu aştı.
Dünya nüfusunun büyük bölümünün hiçbir güvencesi yok

Yine ILO tarafından yayımlanan
Dünya Sosyal Koruma (Güvenlik) Raporu, kapitalizmin
21. yüzyılda geldiği bilimsel ve
teknolojik düzeye karşın dünya
nüfusunun büyük bir kesiminin
herhangi bir güvenceye sahip
olmadan yaşamaya çalıştığını
gösteriyor. 21. yüzyılda insanlık,
kapitalizmin yol açtığı eşitsizlikler nedeniyle insan onuruna
yakışmayan koşullarda yaşıyor.
ILO, dünya nüfusunun önemli
bir kesiminin sosyal güvenlik
hakkından yoksun olduğunu
tespit ediyor. Dünya nüfusunun
%55’i olan 4 milyar kişi, sosyal
koruma ve sosyal güvenceden
mahrum bulunuyor. ILO’nun tahminlerine göre, kapsamlı sosyal
güvenlik sistemlerinin koruması altında olan nüfus sadece
%29’luk kesim. Yani, dünya
nüfusunun %71’i olan 5,2 milyar
kişi ya hiç güvence altında değil
ya da sosyal güvenlik hakkından
kısmi olarak yararlanabiliyor.
Dünya ölçeğinde çocukların ise
yalnızca %35’lik bölümü sosyal

güvenceler ve sosyal koruma
altında bulunuyor. Çoğunluğu
Afrika ve Asya’da yaşayan 1,3
milyar çocuk, sosyal güvenlik
hakkından mahrum ve güvencesiz durumda yaşıyor.
İşsizlerin ise sadece %21,8’i
sosyal güvenlik çatısı altında
bulunuyor. Dünyada 152 milyon
işsiz, yaşamak için herhangi bir
gelir kaynağına sahip olmadığı
gibi sosyal güvencelerden de
yoksun durumda.
Yine dünyada, sağlık hizmetlerinden yararlanamayanların
nüfus içerisindeki payı, kırsal
kesimlerde %56’ya, kentlerde
%22’ye çıkıyor.
Gelir dağılımında adaletsizlik
her geçen gün artıyor

Dünyada gelir dağılımının her
geçen gün bozulduğunu ve
dünyanın büyük bir nüfus kesimi
için yaşanmaz hale geldiğini
ortaya koyan veriler, sadece
ILO’nun açıkladıklarıyla sınırlı
değil. İngiliz yardım kuruluşu
OXFAM, her yıl olduğu gibi bu
yıl da Davos'ta yapılan Dünya
Ekonomik Forumu öncesinde
dünyada gelir ve servet dağılımına ilişkin çarpıcı veriler yayımladı. Veriler, dünyada eşitsizliklerin arttığını ve gelir dağılımı
adaletsizliğinin, giderek büyüdüğünü gösteriyor. Raporda bu
eşitsizlikleri gözler önüne seren
bazı saptamalar şöyle:
• 2017 yılında dünyada dolar
milyarderi sayısında, tarihteki
en hızlı artış görüldü. Her iki
günde birden fazla kişi dolar milyarderi haline geldi ve
dünyadaki dolar milyarderi
sayısı 2 bin 43 kişiye çıktı. Bu
milyarderlerin 10 tanesinden
9’u erkek.

2017 yılında dünyada
dolar milyarderi sayısında, tarihteki en hızlı artış
görüldü. Her iki günde
birden fazla kişi dolar
milyarderi haline geldi
ve dünyadaki dolar milyarderi sayısı 2 bin 43
kişiye çıktı. Bu milyarderlerin 10 tanesinden
9’u erkek.
• Geçen yıl bu milyarderlerin
serveti, toplamda 762 milyar
dolar arttı. Milyarderlerin sadece bir yıl içerisinde servetindeki bu artış tutarı, dünyadaki aşırı yoksulluğu 7 kez
bitirmeye yeterli bir meblağ.
• 2006 ile 2015 yılları arasında, sıradan işçilerin geliri yıllık
ortalama %2 oranında artış
gösterirken, dolar milyarderlerinin serveti yıllık ortalama
%13 oranında artarak işçilerin
gelir artışının 6 katı daha hızlı
büyüdü.
• Geçen yıl küresel servet
artışının %82’si, en zengin
%1’lik kesime giderken; dünya
nüfusunun en yoksul yarısı bu
pastadan hiçbir şey alamadı.
• Dolar milyarderleri servetlerini 762 milyar dolar düzeyinde
arttırırken, dünyada kadınların
karşılığını alamadığı emeklerinin toplam tutarı 10 trilyon
doları aştı.
• Credit Suisse’in verilerine
göre, dünyanın en zengin
42 kişisinin serveti dünyanın
en yoksul 3,7 milyar kişisinin
sahip olduğu servet ile eşit.
• Dünyanın en zengin %1’lik
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Zenginler ve büyük şirketlerin, vergi cennetlerinde 7,6 trilyon dolara
ulaşan bir serveti vergi
otoritelerinden sakladıkları tahmin ediliyor. Bu
da, dünyada en zengin
%1’lik kesimin 200 milyar dolarlık vergi yükümlülüğünden kaçtığına
işaret ediyor.
nüfusunun serveti, kalan
%99’un sahip olduğundan
daha fazla.
Gelir adaletsizliğine ilişkin yine
OXFAM’ın bazı ülkelerden verdiği örnekler de oldukça çarpıcı
ve bu durumun hem küresel
ölçekte hem de tek tek ülkelerde artık sürdürülemez hale
geldiğini gösteriyor:
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• Nijerya’nın en zengin kişisinin servetinden elde ettiği bir
yıllık faiz getirisi, ülkede aşırı
yoksulluk koşullarında yaşayan
2 milyon kişiyi bu durumdan
kurtarmaya yetiyor. Nijerya’da
geçtiğimiz on yıllarda ekono-

mik büyüme ivme kazanırken,
aynı dönemde yoksulluk arttı.

tüm hayatı boyunca kazanacağı gelirden daha fazla.

• Endonezya’da en zengin 4
kişinin serveti, ülkede yaşayan
en yoksul 100 milyon kişinin
servetinden daha fazla.

Diğer yandan, dünyada zenginler servetlerini, vergi kaçırma yollarında ustalaşmaları ve
vergi cennetlerini kullanmaları
nedeniyle daha hızlı arttırabiliyorlar. Zenginler ve büyük
şirketlerin, vergi cennetlerinde
7,6 trilyon dolara ulaşan bir
serveti vergi otoritelerinden
sakladıkları tahmin ediliyor. Bu
da, dünyada en zengin %1’lik
kesimin 200 milyar dolarlık
vergi yükümlülüğünden kaçtığına işaret ediyor. Gelişmekte
olan ülkelerde, bu yolla, yılda
en az 170 milyar dolar vergi
geliri toplanamamış oluyor ve
bu meblağ vergi cennetlerini
kullanan büyük şirketler ile süper zenginlerin cebine giriyor.

• ABD’de en zengin ilk üç
kişinin serveti, nüfusun daha
yoksul yarısını oluşturan
160 milyon kişinin servetinden daha fazla. ABD’de bir
CEO’nun 1 günlük kazancını,
sıradan bir işçi ancak 1 yılda
kazanabiliyor.
• Brezilya’da, asgari ücretle çalışan bir işçi en zengin
binde birlik nüfus diliminde yer
alan bir kişinin bir aylık kazancını, yemeden içmeden ancak
19 yılda kazanabiliyor.
• Güney Afrika’da nüfusun en
zengin %10’luk kesimi toplam
ücret gelirlerinin yarısını kazanırken, işgücünün daha yoksul
olan %50’lik kesimi ücret gelirlerinin %12’sini ancak alıyor.
• Dünyadaki en büyük tekstil
tekellerinin bir CEO’sunun 4
günlük kazancı, bu tekeller
tarafından sömürülen Bangladeşli bir kadın tekstil işçisinin

Tablo ortada... Bu karanlık
tablo ortadayken şu tespiti
yapabiliriz:
Dünyada gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksullaşma
artık kapitalizmin çarklarının
dönmesini zorlaştıracak bir
noktaya geldi. Sermaye sınıfı
sözcüleri ve patronlar, artık
sık sık bu sorundan bahseder
oldu. Kapitalizm, sürdürülemez noktaya gelen eşitsizlikler
ve yoksullaşmayı yine kapitalist işleyişte bazı düzeltmeler
yaparak “sürdürülebilir” kılmanın yollarını tartışıyor. Ancak
sermayenin daha fazla kâr
elde etmesini merkeze koyan
kapitalist ekonomik işleyişin
özü değişmediği sürece,
sistem eşitsizlik, işsizlik ve
yoksulluk üretecektir. Yapılması gereken, sistemin kâr
hırsına ve sömürüye dayanan
işleyişinin toptan değişmesi,
toplumun çıkarlarını ve halkın
ihtiyaçlarını en başa koyan bir
sisteme geçilmesidir.

TL'de Değer Kaybı Sürüyor...

KRİZİN FATURASI EMEKÇİLERE ÖDETİLEMEZ!
Türkiye ekonomisi hızla bir krize doğru sürükleniyor. Kriz sinyalleri, son aylarda TL'de ciddi
bir değer kaybı ve buna bağlı olarak enflasyonda artış yaşanması ile çoğalıyor. Kısa vadede
üretime ve büyümeye olumsuz etkilerin sirayet etmesi ile kriz daha fazla hissedilmeye başlanacak. Sermayedarlar, kârlarını korumak ve krizde kayba uğramamak için krizin faturasını
yine emekçilere kesmek isteyecekler.
ARAŞTIRMA SERVİSİ
Türk lirasında 10 Ağustos 2018
tarihinde tek günde ABD dolarına karşı değer kaybı %15'e
ulaştı. 24 Haziran Seçimleri
sonrası dönemde, TL'deki değer
kaybı %30'lar düzeyini aştı. Yılbaşına göre bu oran ise %40'ın
üzerine çıktı.
10 Ağustos 2018 tarihinde ABD
Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Türkiye'den gelen
çelik ve alüminyumdan alınan
gümrük vergilerinin iki katına
çıkarılması kararı, TL'deki değersizleşmeyi hızlandırdı. Ayrıca
yine ABD'nin yaptırım tehditleri,
piyasalarda TL ve Türkiye ekonomisi üzerindeki riskleri arttırdı.
Ancak ABD ile Türkiye arasındaki gerilimler, ekonomideki
sorunların kaynağı değil sadece
ekonomideki kriz sinyallerinin
daha görünür hale gelmesine
neden oldu. Bu tehditler, ekonominin bağımlı yapısı ve yıllardır biriken sorunlar nedeniyle

TL'deki değersizleşmeyi tetiklemekte ve bir borç krizine zemin
hazırlamaktadır.
Son yaşanan gelişmeler, dışa
bağımlılığı artıran sermaye
yanlısı ve sıcak paraya dayalı
ekonomik politikaların ülkeyi bir
uçuruma sürüklediğini bir kez
daha ortaya koymaktadır. Ülke
ekonomisi, dışa bağımlı yapısıyla dışarıdan gelecek yaptırım
ve tehditlere karşı son derece
kırılgan hale gelmiştir.
Borç yükü artıyor,
yapısal sorun derinleşiyor

Döviz kurunun artması, öncelikle
ekonominin dış borç yükünün
artmasına ve özel sektörün
döviz borçlarının çevrilmesinde
sorunlar yaratıyor. Özel sektörün
yani sermayedarların borçları
üzerindeki risklerin artması,
ülke ekonomisindeki risklerin
büyümesine ve kriz koşullarının
derinleşmesine neden olduğu

için sadece ilgili sermayedarları değil hepimizi ilgilendiriyor.
Sermayedarların bu borçlarının
faturası, başta emekçiler olmak
üzere tüm kesimlere kesiliyor.
Türkiye'nin özel ve kamu olmak
üzere toplam dış borcu 2018 yılı
ilk çeyreğinde 467 milyar dolar
düzeyine yükseldi. Dış borcun
milli gelire oranı %52,9 düzeyinde bulunuyor. Bu oran yüzde
50'lerin üzerine daha önce 2001
Krizi ve hemen sonrasında çıkmıştı. Kriz riskine işaret eden bu
yükselme, TL'deki değersizleşme ile daha kritik bir hal alıyor.
Diğer yandan özel sektörün dış
borçları, dış borçların %70'ini
oluşturuyor ve 325 milyar dolara
ulaşıyor. Bu borcun yaklaşık
üçte biri kısa vadeli borçlardan
oluşuyor. Yüksek borçluluk, reel
sektörde döviz açığına açık pozisyona işaret ederken, ekonomi
ve üretimin yapısal sorunlarını
gözler önüne seriyor.
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Ülkemizde imalat sanayi üretiminde çok yüksek oranda ithal
girdi ve hammadde kullanılıyor.
Üretim artarken, bu üretimin
yapılabilmesi için dışarıya daha
fazla döviz veriyoruz ya da
dövizle borçlanıyoruz. Bu nedenle ekonomide çarkların hızlı
dönmesi, kendiliğinden ithalatın
artması, dış ticaret açığının ve
cari açığın artmasına yol açıyor.
Döviz yükümlülükleri artıyor. Halihazırda özel sektörün toplam
borcu, ihracatın yaklaşık iki katı
düzeyinde bulunuyor. Kısacası, sorun yapısal. Üretimin bu
sorunlu yapısının değiştirilmesi,
yerli kaynaklara ve girdilere
dayanan, yüksek katmadeğerli
üretime geçmek gerekiyor.

34

2001 Krizi'nden sonra hükümet
olan AKP'nin ekonomiyi yönetmesi, önceki dönemde nispeten
kolaydı. 2002-2013 yılları arasında dünyada kolay borçlanma
ve kredi bolluğu (likidite fazlası)
koşulları hakimdi. Bu koşullarda
Türkiye ekonomisine dışarıdan kolaylıkla hem doğrudan
yabancı sermaye hem de sıcak
para girdi. Ekonomide çarkların
dönmesi için finansman kaynağı
sorunu yaşanmadı.

Yine o dönemde yapılan birçok
özelleştirmenin on milyarlarca
dolarlık geliri, IMF'den ekonomiye girmiş olan toplam 32 milyar
dolarlık kaynak ve yüksek faizin
çektiği sıcak para büyük bir
kaynak yarattı. Ancak bulunan bu kaynaklar, ekonomide
yukarıda bahsettiğimiz yapısal
sorunun giderilmesi için kullanılmadı.
Ekonomiye kalıcı bir etkisi
olamayacak inşaat sektörü ve
altyapı yatırımları gibi projelere kaynaklar akıtıldı. Ekonomi
katmadeğer yaratma kapasitesi
sınırlı olan inşaat ve hizmet
sektörü başta olmak üzere
ithal girdiyle çalışan üretim ile
döndürüldü ve çarklar döndürülürken yüksek miktarlarda
borçlanma yapıldı.

Hanehalklarının (halkın, tüketicilerin) borçlarının milli gelire
oranı ise 2002'de %1,8 iken
2017 sonu itibariyle %16 çıktı.
Reel sektörde holding ve şirketler, borçlarını döndüremeyince
bankalarla kredi yapılandırmalarına çoktan başladı. Tüm
şirketler borçlarını yeniden
yapılandırma şansına sahip
olmadığı için üretken sektörlerde ve imalat sanayinde iflaslar
yaşanabilir.
Hanehalkları da borçlarını döndüremeyecek ve hayatını idame
ettirmek için ihtiyaç kredisi,
kredi kartları vb. yollarla borçlanamayacak. Gelirlerin reel
olarak gerilediği de yani gelir
sorunu da olduğu göz önüne
alındığında, özellikle emekçi
kesimlerde hızlı bir yoksullaşma
başlayabilir.

Kriz koşulları yaşanıyor

Ülkemizde olası bir kriz, önce
reel sektörü ve hanehalklarını
vuracak. Hem reel sektör hem
de hanehalkları 2001 Krizi'ne
göre bugün çok daha borçlu.
Reel sektörün 2002'deki borçlarının milli gelire oranı %13'ten
bugün %18'e çıkmış durumda.

Türkiye'de şirket iflaslarıyla bir
değersizleşme süreci açılabilir
ve ucuzlayan şirketlerin yabancılar tarafından satın alınmasıyla
yabancılaşmanın ivme kazandığı yeni bir dönem açılabilir.
Diğer yandan, ekonomide
seçimden sonra oluşturulan
yeni yönetimin kaynak yaratmak
ve ekonomideki bu sıkıntıları
gidermek zorunda kalacağı
aşikar. Daha şimdiden sermaye örgütleri ve sözcüleri
tarafından, acı reçete ve kemer
sıkma programları çağrıları
yapılmaya başlandı. Bu çağrılara yapısal reform programı
söylemi eşlik ediyor.
Dövizdeki artışın
olası sonuçları

Döviz kurundaki yükselmenin
öncelikle enflasyonu tetikleyici
etkisi bulunuyor. Ülkemizde
hem tüketimin hem de üretim
yapısının ithalata bağımlı oluşu,
dövizdeki yükselmeyle ithal tü-

ketim malı fiyatlarının artmasına,
üretimde ise ithal hammadde
ve ara ürün fiyatlarının artmasına ve bu nedenle yerli üretici
fiyatlarının (maliyet enflasyonu)
yükselmesine yol açar. Ayrıca,
ithalata bağımlı enerji kullanımı ve enerji fiyatlarının döviz
kuruna bağlı olması, hem reel
sektörün hem de bir bütün olarak ekonominin enerji faturasını
da kabartır. Kısacası, enflasyon
ve hayat pahalılığı artar. Nitekim, Temmuz ayı enflasyonu
TÜFE'de, yıllık bazda %15,85'e
çıkarak son 14 yılın en yüksek
seviyesine ulaştı. Üretici fiyatları enflasyonu ise son bir yılda
%25 arttı. Merkez Bankası,
bu gelişmelere paralel olarak
yıl sonu enflasyon tahminini
%13,40'a çıkarttı.
Ücretler, enflasyonun yükseldiği dönemlerde reel olarak daha
fazla kayıp yaşar. Alım gücü
düşer.
Ekonomideki bu gelişmeler,
Merkez Bankası'nın politika faizi
sabit kalsa dahi piyasa faizlerinin artması ile sonuçlandı. Son
günlerde gösterge niteliğindeki
iki yıllık tahvil faizi, %25'e kadar
yükseldi. Faizlerin yükselmesi, ekonomide emeğe ayrılan
payın azalacağı ve kaynakların
faiz gelirine doğru yöneleceği
bir dönem yaratır. Faize yönelen kaynaklar, devletin sermayeye ödediği faiz, emekçilerin
sırtından elde edilen vergilerden karşılanır. Faiz arttıkça,
emekçinin üstündeki vergi
tahakkümü artar, ücreti baskılanır.
Piyasa faizlerinin artışıyla birlikte, kredi faizleri yükselir, tüketici
kredileri de daha pahalı hale
gelir. Ücretleri yeterli gelmeyen emekçilerin zorunlu olarak
başvurduğu ihtiyaç kredileri

ve kredi kartlarını kullanmaları
daha da zorlaşır.
Sıcak paraya dayalı ve istihdam
yaratmadan büyüyen Türkiye
ekonomisi, geçmişten bugüne sermayeyi yüksek faizlerle
ülkeye çekebildi. 2000'li yıllar
boyunca böyle bir konjonktür
yaşandı. Yeniden reel faizlerin
yükselmeye başlaması, üretken
yatırımların düşmesine, sermayenin faiz ve rant gelirlerine
yönelmesine yol açar. Sanayi
üretimi faiz artışından orta vadede olumsuz etkilenir.
Şirketler dövizin ve faizin birlikte
arttığı dönemlerde, kârlılıklarını
korumak için önlemlere başvurmaya başlarlar. Dövizde açık
pozisyonları da varsa, en kötü
senaryoya göre hareket etmeye
karar verirler. Ayrıca, büyüme
beklentilerinin aşağıya çekildiği,
iç talebin zayıfladığı bir süreçte
üretim hedeflerini de yeni dönemin koşullarına göre düşürebilirler. Bunları yaparlarken,
en kolay tasarruf edecekleri
kalem olarak gördükleri işçilik
maliyetlerini kısmaya çalışırlar.
Risklerin arttığını düşünürlerse,
işten çıkarma, ücret zamlarının
ertelenmesi, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, ücretsiz izin
gibi uygulamaları gündemlerine
alırlar.
Kârlılıkları yüksek seyrederken
işçiye bundan pay vermeyen
şirketlerin, ekonomik risklerin
arttığı ve kriz koşullarının oluştuğu dönemlerde işçiden fedakarlık beklemesi, sermayenin
sınıf tavrına iyi bir örnektir. İşçi
sınıfının ve sendikaların sermayenin bu refleksine karşı kazanımlarını koruyacak ve örgütlülüğünden ödün vermeyecek
bir strateji belirlemesi ve krizin
faturasını ödeyemeyeceklerini
net bir şekilde ortaya koymaları

gerekir. Bu koşullarda gerek
hükümet gerek de sermaye
örgütlerinden kemer sıkma
programı ve tasarruf önlemleri
adı altında bazı uygulamalar
gündeme getirilecektir. Petrol-İş
Sendikası 2008 Krizi'nde de,
krize karşı bir politika ve strateji
geliştirmiş, krizin olası etkilerine
karşı bir tavır üretmişti.
Geçmişte yaşanan krizlerde
olduğu gibi, istihdamda esneklik dayatması, İşsizlik Sigorta
Fonu'nun sermayenin kullanımına açılması, kıdem tazminatı
fonunun oluşturulması, asgari
ücrette yeni sisteme geçilmesi,
özelleştirmelerin hızlandırılması
gibi saldırılar gündeme getirilebilir.
Bu tür uygulamalara sendikaların en geniş birliktelikle
karşı çıkması ve yaşanan krizin
aşılması için geliştirilen politikaların sermaye değil işçi sınıfı
ve geniş halk kesimleri lehine
oluşturulmasını talep etmesi
gerekmektedir.
Yine bu dönemde sermayenin
kriz fırsatçılığına izin verilmemesi, Krizin faturasının işçilere
kesilmesi girişimlerine karşı,
kriz süresince işten çıkarmanın
bir seçenek olmaktan çıkarılması gerekmektedir.
Yaşanacak durgunluğun etkisiyle daralan talebin canlandırılması için istihdamı teşvik edici
uygulamalara öncelik verilmesi,
ücretlerdeki reel kayıpların önüne geçilmesi ve alım gücünü
destekleyici politikalar benimsenmesi önemli olacaktır.
Diğer yandan, üretimi teşvik
eden politikaların benimsenmesi, ekonominin sağlıklı bir işleyişe kavuşması için zaruridir.
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SÖYLEŞİ

Erinç Yeldan: Emeğin bütün olarak sermayenin karşısına
çıkmasını engelleyen muazzam bir propaganda saldırısı altındayız.
Prof. Dr. Erinç Yeldan Türkiye için, bağımsız bir sanayileşme izleyemediği, dışa bağımlı bir
ekonomi olmaktan kurtulamadığı sürece çalkantılara açık, kırılgan bir ekonomi olarak kalacağı
tespitini yapıyor. Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesinden Prof. Dr. Erinç Yeldan ile enflasyonun son yılların en yüksek seviyesini gördüğü, alım gücünün düştüğü ve dolar ve euro fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde Türkiye ekonomisi üzerine söyleşi gerçekleştirdik.
Emre KALU
Öncelikle Türkiye'nin içinde
bulunduğu ekonomik darboğazı küresel çerçevede nasıl
yorumlamak gerekiyor?
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Türkiye kuşkusuz kendi özel
koşullarıyla bu krizi yaşıyor
fakat öte taraftan, Türkiye de
küresel ekonominin bir parçası,
dolayısıyla küresel kapitalizmin 20.yy'nin son çeyreğinden başlayarak kendini belli
eden yapısal dönüşümlerin ve
21.yy'ye taşınan çelişkilerin de
bir parçası. Dolayısıyla sorunların bir bölümü Türkiye'ye özgü.
Türkiye'de işçilerin, emekçilerin
işsizlik, düşük ücret, enformalizasyon, sosyal dışlanma
anlamında yaşadıkları gerçekler Türkiye'nin özel koşullarından da besleniyor. Fakat öbür
taraftan bu gözlemler sadece
Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkeleri değil, Sahra Altı Afrika'sından başlayarak dünyanın
en yoksul uluslarından gelişmiş
kapitalist metropollere, Kıta
Avrupası ve Kuzey Amerika'yı
da içine alan bir çerçeveye
yayılarak etkiliyor.
Şimdi buradan hareketle bir
adım geriye gidelim ve bu tarihçenin bizi ilgilendiren yönle-

rinin altını çizelim. Malumunuz,
1970'lerden başlayarak sistem
iç çelişkilerini hissetmeye başladı. Bu iç çelişkiler açısından
en önemlisi, üretilen malların ve
mal teknolojisinin, montaj hattının ithal ikameci sanayileşme,
taklit, yeniden mühendislik gibi
yollarla giderek artık kapitalizm
metropollerinden taşınarak
Uzak Asya'nın ucuz işgücü
depolarına, Meksika, Arjantin,
Brezilya gibi Amerika'nın arka
bahçesi olan bölgelere, Sahra
Altı Afrika'ya vb. akmaya başladı. Yani kapitalizm teknolojisini,
tasarımını, sermayesini dünyanın ucuz bölgelerindeki çalışma
kamplarına taşımaya başladı.
Bu durum yapısal durgunluk,
yapısal bir kriz anlamına geldi.
Bununla birlikte artık metropollerde kâr oranları sanayide
düşmeye başladı, istihdam
gerilemeye, sosyal refah
devletinin besleyici, devletin
aktif üretici, yatırımcı ve tüketici
olarak rol aldığı, kapitalizme bir
ivme kazandırdığı model artık
köhnemiş oldu.

rupa'sında ve metropollerde
değil çevre ülkelere, ucuz iş
gücünün olduğu bölgelere
kaymış idi. Fakat bu sanayi
ürünlerinin tasarımı, teknolojisi,
inovasyonu, araştırma-geliştirmesi hâlâ metropolerde
idare ediliyordu. Sermayenin
hiper akışkanlığına bağlı olarak
artık ucuz işgücü alanları sabit
sermaye yatırımları dahil olmak
üzere esnek, akışkan bir görünüm aldı. İşgücü esnekleştirilmesi de bu dönemin bir ürünü
olarak 1980'lerden başlayarak
dile getirilmeye başlandı. Bu
akışkanlığı hızlandıracak bir
ikinci önemli husus, artık düşen
sanayi kârlarının kapitalizmin
merkezlerinde finansallaşmadan, finansal rant oyunlarından,
kapitalizmin kumarhane masaları diye adlandırılan repo, tahviller, bonolar, eşik altı bonolar,
krediler gibi finansal ürünler ile
pazarlanmaya başladı. Amerika
giderek dünyanın en önemli
finansal ürün ihracatçısı haline
geldi ve bunun en başında da
ABD doları bulunmaktadır.

Bu dönem nasıl aşıldı?

Karikatürize ederek söylüyorum
bir tarafta Çin, Hindistan bölgesi ucuz işgücüne dayanılarak
mamul malları üretirken, bunla-

Yeni bir modele ihtiyaç vardı.
Sanayi kârları artık kıta Av-

rın tasarımları ve satın alınacağı
likidite yani para Amerika ve
Avrupa tarafından üretiliyordu,
euro ve dolar olarak. Buradan
da böylece yeni bir uluslararası
işbölümü çıktı.
Değişen düzende Türkiye
kendini nasıl konumlandırdı?
Türkiye de bu iki ana akım
arasında bir çevre ekonomisi
olarak göreceli olarak ucuz
işgücü, göreceli olarak büyük
geniş iç pazarı sayesinde nemalandı. Türkiye de bir küçük
Amerika gibi kendi finansal
varlıklarını; başta devlet ve
hazine kağıtları olmak üzere
satmaya başladı. Bunun için
de çok yüksek faizler önerdi dünyaya. Özellikle 2001
krizi sonrasında yani AKP'nin
çıraklık döneminde Türkiye,
dünyada en yüksek faiz vererek yurt dışından sıcak parayı

Türkiye'ye çekmeyi başaran
ülkelerden biri oldu. Burada
anti-parantez olarak belirteyim,
günün "faizleri düşürün" kaygısı
ve beklentisi, AKP'nin çıraklık
dönemiyle tam tersi bir yerde
durmaktadır. “Dövizi ucuz tutalım da döviz girişi sağlansın da
nasıl olursa olsun” denilerek,
TÜPRAŞ başta olmak üzere
TELEKOM, gayrimenkuller,
PETKİM, çimento fabrikaları ve
şeker fabrikalarının satışına dek
gidecek olan süreç özelleştirmeler yoluyla elde edilen döviz,
yetmediği zaman da yüksek
faiz vererek sıcak parayı
-finansal parayı- çekip, bunun
sayesinde aynı ABD gibi ayağını yorganının çok çok dışında,
yorgandan taşacak bir biçimde
uzatarak, ithalat cenneti haline
dönüştürüldü.
Bugünlerde hükümet tarafından yapılan “faizleri düşü-

rün” çağrıları esasen uygulanan ekonomi programlarının
günü kurtarma üzerine kurulu
olduğunu mu gösteriyor?
Altını tekrar çiziyorum, bugün
Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP
ekonomi idaresi "faiz lobisi" ve
"Türkiye'ye bir ekonomik terör
saldırısı var" diyor ancak 20032008 arası Türkiye ekonomisinde "faiz lobisi" AKP ekonomi
idaresinin ta kendisidir. Merkez
Bankasıyla, maliyesiyle, faiz
dışı fazla hedefi veren hazinesiyle zamanın IMF programını
harfiyen yerine getiren sermayenin en gözde partisidir AKP.
Türkiye'nin 2009 krizini yaşaması, benzer bir şekilde kredi
havuzunun daralması, yurt dışından gelen sıcak para akımlarının gerilemesi ve dolayısıyla
artık işletme sermayesinin durması anlamına geldi. Böylelikle
sanayi ithal edeceği ara malını,
yatırım malını finanse edemez
hale geldi. 2009'un Şubat,
Mart, Nisan aylarında ekonomi şiddetli bir sarsıntıya girdi.
Dayanıklı tüketim mallarının gerekli kıldığı ara malları, enerjiyi,
petrolü ithal edemez noktasına
geldiğinde sanayi, Cumhuriyet
tarihinin en şiddetli daralmalarından birini %15 daralarak
ve yaklaşık 300 bin sanayi
işçisini işsiz bırakarak yaşadı.
Türkiye ekonomisi 2009'da
yıllık bazda %6,5, söz konusu
ettiğim ilk çeyrek dönemde de
%13,5 gerileme gösterdi. 2009,
Cumhuriyet tarihimizin en derin
krizlerinden biridir.
Şu bakımdan önemli; deniliyor
ki sık sık "bizde her şey yolunda gidiyordu, Amerika'da kriz
başladı biz o krize sürüklendik."
Hayır bu doğru değil, en başta
bahsettiğim gibi Türkiye de
küresel kapitalizmin bir parçası
olarak uluslararası iş bölümü
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2009'dan bu yana Türkiye ekonomisinde her
bir dolarlık üretim için
iki dolarlık dış borçlanma gerçekleşiyor.
Türkiye yurt dışından
borçlanabildiği noktada büyüyor, olmadığı
noktada ekonomisi
duruyor.
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içerisinde bir ucuz ithalat cenneti, ucuz işgücü deposu ve
geniş iç pazar yoluyla eklenmiş
bir ülkeydi. Kendisine biçilen
rolü başarıyla uygularken;
dünya ekonomisi büyürken o
da büyüdü, dünya ekonomisi
daraldığı vakit elbette ki uluslararası iş bölümünün koşulları
itibariyle o da krize sürüklendi.
Türkiye, bağımsız bir sanayileşme izleyemediği sürece, dışa
bağımlı bir ekonomi olmaktan
kurtulamadığı sürece bu tarz
çalkantılara açık bir ekonomidir. Bu yüzden de ben "Türkiye
kırılgan bir ekonomidir" tespiti
yapıyorum. Türkiye üretmek
için ithal etmek zorundadır,
ithal etmek için de finansal
sıcak para girişlerine bağımlı
konumdadır. Yine bu yüzdendir
ki derecelendirme kuruluşlarının iki dudağı arasındayız.
Tam da bu noktada Türkiye
ekonomisinin genel görünümü nasıldı?
Türkiye'nin yapısının taşeron,
dışa bağımlı ekonomi olduğunun altını çizerek, dünyaya
saçılan muazzam bir likiditenin
ortaya çıktığı bu dönemde; bildiğiniz gibi Amerika ve İngiltere
bu krizi atlatmak için ucuz dolar
ihracı, para basma operasyonuna girişti. ABD Merkez Bankası bütün dünyaya 1,5 trilyon

dolar civarında taze dolarları
bıraktı. Bunun sonucunda
küresel kapitalizm hiç olmadığı
kadar ucuz, sıfır hatta negatif
faizlerle çalışmaya başladı.
Bütün dünyada öyle bir para
bolluğu oldu ki -faiz
malum
paranın fiyatı- bu kadar çok paranın olduğu bir yerde faizin de
tabi sıfırlanması kaçınılmazdı.
Türkiye'de yükselen bir piyasa
ekonomisi olarak bu 1,5 trilyon dolardan nemalandı. Özel
şirketler olağanüstü borçlandı,
artık IMF'den para istemenin
anlamı kalmadı çünkü küresel
piyasa IMF'den daha ucuza
para veriyordu. Bu yüzden AKP
ekonomi idaresi "biz IMF'ye
borçlanmıyoruz, borçlarımızı
kapattık" diyor. Elbette IMF'den
daha ucuza herhangi bir yerden, Deutsche Bank'tan borç
alıyorlar, S&P derecelendirme
kuruluşunun bir şubesinden
borç alıyorlar. Türkiye'nin dış
borç stoku 2009 yılında kabaca
220 milyar dolar civarındayken
şimdi 450 milyar dolara yükselmiş oldu.
TÜİK, 2017’de Türkiye ekonomisinin %7,4 oranında
büyüdüğünü açıkladı. Borçlu
büyüme diyebilir miyiz bu
duruma?
Evet, büyümenin arkasında
“nasıl büyüyoruz?” sorusu var.
Borç alarak büyüyoruz, bu bir
nevi Lale Devri. Rakamları kontrol edelim. Cumhuriyet gazetesindeki yazılarımdan birisinde
kullandım, 2009'dan bu yana
Türkiye ekonomisinde her bir
dolarlık üretim için iki dolarlık
dış borçlanma gerçekleştiğini
vurgulamıştım. Dış borç stoku
biraz önce de belirttiğim gibi
neredeyse 220 milyar dolar
artmıştı. Bizim o dönemden
bu döneme milli gelirdeki artış
miktarımız kabaca 100 milyar
dolar. Yani Türkiye yurt dışın-

dan borçlanabildiği noktada
büyüyor, olmadığı noktada
ekonomisi duruyor.
Nasıl borçlanıyor Türkiye yurt
dışından? Dış politika bunun
bir unsuru, “Kıbrıs'ı ver kurtul” bunun bir unsuru, Suriyeli
göçmenlere kucak açıp “Büyük Orta Doğu Projesi’nin ben
güvencesiyim” demek bunun
bir unsuru. İçeride bir taraftan
toplu sözleşmeleri, grev hakkını
Bakanlar Kurulu kararlarıyla
askıya alarak, işçilerin, emekçilerin ücretlerini bastıracak,
onların ücretlerini yüksek enflasyonla eritecek veya işsizlik
tehdidi ile ücret taleplerini
geriletecek emek talebi politikaları bunun unsuru. Finansal
olarak hane halkı borçlanmasını
tetikleyerek, borçlanmayı özendirerek ucuz kredi sağlayacağım diye insanları, gelirlerinin
çok çok üstünde bir borç krizi
ile baş başa bırakacak tedbirler veya teşvikler bunun bir
unsuru.
Kırılgan ekonomi görünümü
nasıl kaybedilir. Devlet mi
ekonomide daha fazla rol
almalı, ya da vergi oranları
yeniden mi düzenlenmeli...?
Şimdi her şeyden önce Türkiye'yi aşağıya çeken, büyüme
potansiyelini kısıtlayan bir sorunumuz var: bölgesel eşitsizlik.
Zonguldak'tan Hatay'a bir hat
çizerseniz onun doğusunda ve
batısında kalan iki tane Türkiye’miz var. Bu iki Türkiye'nin
kendi içinde de zengin ve
yoksul Türkiyeler var. İstanbul'da Etiler, Bağdat Caddesi
kadar Bağcılar'ın, Ankara'da
Mamak'ın olması, Diyarbakır'ın zengin semtleri ile bunu
haleler gibi çevirmiş perifer,
yoksul Diyarbakır'ın olması gibi
ama genel hatlarıyla bölgesel
eşitsizlik Türkiye ekonomisinin

sosyal yapısı önündeki en büyük kısıtlardan bir tanesi.
Dolayısıyla yeniden ulusal
bir sanayileşme ve büyüme
hamlesinin mutlaka bu bölgesel
eşitsizliği giderici sosyal unsurları içe taşıması lazım. Türkiye
artık her yıl 1,5-2 milyon insanın
Doğu Türkiye'den Batıya mevsimlik, enformel, geçici, "ne iş
olsa yaparım" gibi yoksullaştırıcı koşullarla göç eden bir ucuz
iş gücü ekonomisi olmaktan
çıkıp artık sermayeyi bu bölgelere taşıyacak bir yeni sanayileşme planlaması yapması
gerekiyor.
Devlet eliyle mi daha çok
yoksa...
Evet oraya geleceğim. Ne kadar teşvik verildi, kaçıncı teşvik
paketi açıldı? Hele hele 1980'in
ihracata yönelik sanayileşmeyi,
ihracat teşviklerini hatırlayın,
Turgut Özal'ın sunduğu muazzam olanakları. Ancak, artık
devletin aktif olarak yeniden
bir üretici ve yatırımcı olarak rol
alacağı bir sanayileşme hamlesine ihtiyacımız var. Ne sanayileri olabilir, hangi sanayiler
olabilir? İşte sık sık dile getiriliyor ki "devlet süt üretmez",
Sümerbank'ta olduğu gibi
"devlet basma üretmez", "devlet
balık üretmez". Hayır bu konuda ben çok pragmatik bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
Nasıl 1930'lar Türkiye'sinde süt,
balık ve dokuma üretmek çok
önemli bir sanayi hamlesiyse
organik tarım, tohum ıslahı,
hayvancılık, modern koşullarda
ziraat ve tasarıma dayalı tekstil
ürünleri üretmek konusunda
da bu Sanayi 4.0'ın bunlar hiç
de hafife alınmayacak önemli
bileşenleridir, devlet bu konuda
aktif rol alabilir, oralarda cazibe
merkezleri kurabilir.

En azından yukarıda bahsettiğiniz sektörlerde özel
sermaye muhtemelen girişimci olmayacaktır. Çünkü
hem uzun dönemde parasal
karşılığını alacaklar hem de
daha çetrefilli işler...
Çok da haklı nedenlerle. Çünkü
özel sermaye böyle çalışıyor.
Özel sermaye kısa dönemcidir.
Bugün koyduğu her bir Türk
lirası için kısa dönemde bire
on almadan, teşviklerle, vergi
iadeleriyle beslenmeden bir

Özel sermaye kısa dönemcidir. Bugün koyduğu her bir Türk lirası
için kısa dönemde bire
on almadan, teşviklerle,
vergi iadeleriyle beslenmeden bir yere yatırım
yapmaz. Dolayısıyla
olması gereken sosyal
fayda prensibine göre
çalışmak, özel kâr değil.
yere yatırım yapmaz. Dolayısıyla olması gereken sosyal fayda
prensibine göre çalışmak, özel
kâr değil. Bu sosyal fayda kısa
dönemli değil, uzun dönemli
olur. İleriki nesillerin eğitimini,
onların refahını arttıracak tasarımları da içerdiği için devletin
görevidir. Büyüme dünyanın
her yerinde her zaman devlet eliyle tetiklenmiştir. Devlet
yoluyla hiç özür dilemeden ve
hiç de utangaçlık duymadan
kamunun önceliğinde fakat
özel sektörü dışlamayan -nihayetinde kapitalist bir pazar
ekonomisiyiz, bu bir sosyalizm
tahayyülü değil, bazı şeyleri
çok net koyalım- bir kapitalist
pazar ekonomisinin devlet
yoluyla uyarılması projesinden
bahsediyorum.

Finansmanı nasıl karşılanacak, devlet şu anda böyle bir
bütçeye sahip mi?
İmar rantları her şeyden önce
vergilendirilebilir, vergilendirilmelidir de ve bu imar rantlarının
vergilendirilmesi ekonomideki
konut önceliğini de kesecektir
ve Türkiye'nin kıt ulusal tasarruflarının betona yatırılmasını engelleyecektir. Yine bir
yazımda bahsetmiştim, Türkiye
bugün toplam yatırımlarının kabaca %15'ini inşaata, konuta,
betona; sadece %4'ünü, %5'ini
eğitime ayırıyor. Son on yılda
Türkiye'nin kabaca 2008'den
başlayarak konut inşaatına
yatırdığı sabit sermaye yatırımının dolar cinsinden fiyatı yarım
trilyon dolar. Bu yarım trilyon
doların, hadi hepsini demeyelim de en azından yarısını
alıp eğitime, hastanelerimize,
fabrikaya, işçilerin eğitimine
ayırsaydık, bugün biz Sanayi
4.0 yolunda çok ciddi hamleler gerçekleştirmiş olurduk.
Kuşkusuz uluslararası yeni iş
bölümü içerisinde Türkiye için
bir mucizeye şu anda yer yok.
Bize uluslararası kapitalizm
ya da emperyalizm uygun bir
konjonktür yarattığı vakit, sanayileşmemizde böyle bir atılımı
gerçekleştirecek izni beklemeden bu çıkışı yapmamız
lazım, aynı 1920'ler Cumhuriyet
Türkiye’si gibi.
Kişisel olarak merak ettiğim
bir hususu size soracağım.
Ekonominin bu kadar fazla
konuşulduğu bir dönem daha
yaşamamışız gibi geliyor.
Alım gücü ciddi anlamda
düştü. Pazar fiyatları çok
yüksek, dolar ve euro rekor
kırıyor. Yani her alanda bir
darboğazın içerisinde gibiyiz.
Ancak, bu koşullar altında
dahi işsizlik rakamları TÜİK’e
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göre aynı kalabiliyor. Ya da
1-2 puan düzeyinde oynayabiliyor. Bu durumun sebebi
nedir, güvencesiz çalışma
biçimleri, mevsimsel etkiler mi
ya da farklı mı?
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Kuşkusuz onlar da var fakat
muazzam bir teşvik sistemi oluşturuldu. Kredi garanti fonu gibi
önemli bir teşvik sistemi kurdu
Türkiye. Bunlar saman alevi
gibi, ucuz krediyi bir defada
verirsiniz, bunun bedeline katlanırsınız, bütçe açık verir, bütçe
açığı enflasyon yaratır, enflasyon döviz kurunuzu hareketlendirir ama iktisat alternatifler
sanatıdır. İstihdam ve büyüme
yaratırsınız, enflasyon ve döviz
kurunda sıkıntı yaşarsınız. Bu
ne ilk defa yaşanmaktadır ne
de Türkiye'ye özgü bir iktisadi
olaydır ama dediğim gibi enflasyonu tolere edebilecek düzeyde
tutup işsizliği azaltabiliyorsanız
ve büyümeyi sağlayabiliyorsanız
bu “başarılı” bir politika olur.
Fakat kısa dönemli ve başarısı
uzun sürmez. "2017'de bunu
yaptık hadi bir de 2018 de bir
kere daha yapalım" derseniz bu
olmaz.
Çünkü nihayetinde yapısal
olarak yeni bir fabrika sahası
açmadınız, yeni bir teknoloji
hamlesi yapmadınız. “Biz bunu
sürekli erteleyip ithalatı ucuz
finanse edebileceğimiz koşulları
yaratalım da bir büyüme hamlesi daha yapalım şu önümüzdeki yaz aylarını da geçirelim”
mantığıyla Türkiye ekonomisine
bakmaya devam edersek her
bu %7,4'lük büyümenin arkasından %6,5'lik küçülme kaçınılmaz hale gelir.
Bakın Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı bütün krizlere: 2008
öncesi 2007 ve 2006 Türkiye'nin
çok hızlı büyüdüğü yıllardır.
2001 krizi öncesi 2000 yılı yine

*ŞİNASİ YELDAN KİMDİR?
SEKA Kağıt Fabrikası'nda
işçi olarak çalışırken hukuk
fakültesini kazanan Şinasi
Yeldan, 40 yıl boyunca Kocaeli'de avukatlık yaptı. İşçi
sınıfı mücadelesinin simge
isimlerinden, işçilerin haklarını mahkemelerde savunan
hukukçu Yeldan, işçi sınıfı
tarihine mal olmuş birçok
işyeri işgali, grev ve direnişte işçilerin yanında olmuş,

Türkiye'nin %7,5 hızla büyüdüğü bir dönemdir. 1994 öncesi,
1993 Türkiye'nin %8 büyüdüğü
bir dönemdir.
Siz sendikalara uzak biri
değilsiniz. Bugünün yanısıra
1960-70'lere ilişkin de yazılar
kaleme alıyorsunuz. Tarihsel
bir pencereden bakarsak ne
öngörüyorsunuz? İşçi Sınıfını
zor bir dönem mi bekliyor?
İşçi sınıfını her zaman zor bir
dönem bekledi. Belki şimdiki zor
dönem 1960'ların, 1970'lerin zor
dönemine göre daha zor bir dönem. Çünkü işçilerin birliği ciddi
anlamda sarsılmış vaziyette. İşçi
sınıfının şiar edinmesi gereken
temel çelişki sermaye ve emek
bazlı temel çelişki veya işte rahmetli pederin* ısrarla korumaya
çalıştığı "sınıf pusulasını yitirmemek" prensibi, milliyetçilik, etnik
ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı,
yerel ayrımcılık, hemşerilik gibi
aslında emeğin bütünlüğünü,
emeğin bütünlük kavgasını zedeleyici, başka, çıkmaz yollara
saptırıcı birtakım unsurlarla
deyim yerindeyse kirletilmiş
vaziyette.
Bugün emeğin bir bütün olarak
sermayenin karşısına çıkmasını engelleyen muazzam bir

mahkemelerde yanlız bırakmamıştır. Şinasi Yeldan 1965
yılında Türkiye İşçi Partisi
(TİP) üyesi oldu ve TİP'in
Kocaeli İl Başkanlığını da
yaptı. “Sınıfsal bakış açısını
yitirmemek gerek, sınıfsal
bakış açısını yitiren pusulasını yitirmiş demektir” şiarını
sürekli dile getiren Yeldan,
10 Kasım 2017 tarihinde
hayatını kaybetti.

propaganda saldırısı altındayız. Bugün Suriyeli göçmenler
de aslında Suriyeli emekçiler,
Ankara'nın doğusu dediğim bölgeden batısına göç edip bütün
Türkiye'yi bir ucuz emek cenneti
haline getiren ve bir dibe doğru
yarışı tetikleyen, ücret baskısını
yaratan göç olgusu da gene
ekmek kavgası veren emekçiler,
dini inançlarımız, etnik kökenlerimiz, hemşeriliklerimiz ne olursa
olsun en nihayetinde herkes
emeği ile geçinip, sofrasına
ekmek getirme mücadelesi
içinde. Bence konuyu bu kadar
yalın bir şekilde koyduktan sonra
artık Türkiye'nin bahsettiğimiz
uluslararası iş bölümü içerisindeki kendisine tasarlandırılmış olan
bir ucuz ithalat ve ucuz işgücü
deposu olma konumunu yırtacak
bir tahayyüle ihtiyacımız var.
Burada emek hareketinin doğrudan doğruya tetikleyicisi olan
sendikalara çok büyük görevler
düşüyor, sendikacılara çok büyük görevler düşüyor, Petrol-İş
Sendikasının bu yolda dergisi,
yayınları, seminerleri, Petrol-İş
Yıllığı gibi çok önemli materyalleriyle bir nevi eğitim üssü olan
sendikanın ben tekrardan bu
görevi üstleneceğine, yerine
getireceğine inanıyorum.

KİT İŞÇİLERİ HÂLÂ KADRO BEKLİYOR
Kamuda çalışan taşeron işçilerin statülerine ilişkin 30 Haziran tarihinde yeni bir karar yayımlandı. Bu karar ile KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasının yolu açılıyor.
Av. Serpil AKSAKAL
Geçtiğimiz yıl kamuda taşeron işçisi
olarak çalışanların kadroya alınmalarına ilişkin yapılan düzenlemede,
KİT'lerde çalışan taşeron işçiler
kapsam dışında bırakılmıştı. 30
Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı ile kapsam dışında bırakılan
KİT'lerde çalışan taşeron işçilerinin
bir kısmının, kadroya alınmasının
yolu açılmak isteniyor.
Düzenlemede Yer Alan Koşullar
Nelerdir?
* KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında
çalışıyor olmak,
* Personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alım sözleşmeleri kapsamındaki taşeron şirketlerler tarafından
çalıştırılıyor olmak,
*4 Aralık 2017 tarihi itibariyle en az
iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum
izni, askerlik ve toplamda 30 günü
geçmeyen kesintiler hariç olmak
üzere) çalışması olanlar ve halen
çalışmaya devam ediyor olmak.
Bu koşulları sağlayan işçilerin
düzenlemede yer alan esaslar
çerçevesinde yapılacak sınavda
başarı göstermeleri halinde, halihazırda görev yaptıkları teşebbüs
ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebileceklerdir.
Bakanlar Kurulu kararında kadroya
alınacak taşeron işçilerinde ara-

nacak şartların tespiti ve personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmelerinin kapsamının belirlenmesi açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23.
maddesine ilişkin hükümlerin esas
alınacağı belirtilmektedir.
Geçici 23. maddenin a bendinde,
kadroya alınacak taşeron işçilerinin,
657 sayılı kanunun 48. maddesinin
(A) bendinin (1) (4) (5) (6) (7) (8)
numaralı alt bentlerinde belirtilen
şartları taşıması ön koşul olarak
belirtilmekte.
657 sayılı kanunun 48. maddesinin
(A) bendine göre;
1. Türk Vatandaşı olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317
md.) Türk Ceza Kanununun 53
üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı
kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak.
8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74
md.; Aynen kabul: 1/2/20187070/60 md.) Güvenlik soruşturması
ve/veya arşiv araştırması yapılmış
olması gerekmektedir.
Ayrıca bu işçilerin;
-Kadroya alınacak taşeron işçilerinin herhangi bir Sosyal Güvenlik
Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması,
-Bu işçilerin taşeron işçi kapsamında çalıştırılmalarına ilişkin olarak
açtıkları davalardan ve/veya icra
takiplerinden feragat ettiklerine dair
yazılı beyanda bulunmaları,
-En son çalıştığı idare ile daha
önce kamu kurum ve kuruluşlarında
alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş
sözleşmelerinden dolayı bu madde
ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde
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Kadroya alınacak taşeron
işçilerinin herhangi bir
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak
kazanmamış olması, bu
işçilerin taşeron işçi kapsamında çalıştırılmalarına
ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine
dair yazılı beyanda bulunmaları gerekiyor.
bulunmayacağını ve bu haklarından
feragat ettiğine dair yazılı bir sulh
sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini
yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir.
Bakanlar Kurulu Kararında ifade
edilen hizmet alım sözleşmelerinin
kapsamının belirlenmesi bakımından
da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin
esas alınacağı belirtilmektedir. 2017
tarihli kararname ile eklenen Geçici
23. maddede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının kapsamı
aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.
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“4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale
konusu işte çalıştırılacak personel
sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma
saatlerinin tamamının idare için
kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin
en az %70’lik kısmının asgari işçilik
maliyeti ile varsa ayni yemek ve
yol giderleri dahil işçilik giderinden
oluştuğu, yıl boyunca devam eden
ve niteliği gereği süreklilik arz eden
işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade
eder.”
Ayrıca, hizmet alım sözleşmesi
kapsamında niteliği birbirinden farklı
hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı
olup olmama yönünden yapılacak
değerlendirme, her hizmet türü için
ayrı ayrı yapılacaktır. Düzenlemede
danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi
yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı
merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar

personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyeceği
yer almaktadır.
21.06.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7. maddesinin A/3.
bendinde;
Bu madde uyarınca yapılacak atamaların 2017 tarihli kararnamenin 4.
maddesinin 1. fıkrası ile 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında doğan
kontenjandan tamamlanacağı ve
kuruluşların talepleri doğrultusunda
her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve
bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı
aşamayacağı düzenlenmiştir. Bu
atamalar için 7. maddenin 1. fıkrasında belirtilen usullerin uygulanmayacağı belirtilmektedir.
7/A maddenin 4. fıkrasında teşebbüs ve bağlı ortaklıkların, bu maddenin yayımından itibaren yılı
içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya
da uygulamalı sınav yapacakları, bu
kapsamda yapılacak sınava ilişkin
usul ve esaslar ile gerekli niteliklerin
tespiti konusunda teşebbüs ve bağlı
ortaklıkların yönetim kurullarının yetkili olduğu belirtilmektedir. Düzenlemedeki “bu maddenin yayımından
itibaren yılı içerisinde” ifadesinden
2018 yılı içerisinde bu sınavların yapılmasının öngörüldüğünü anlıyoruz.
7/A maddenin 5. fıkrasında bu madde kapsamında yapılacak işlemler
sebebiyle oluşacak şartlara uyum
sağlanması amacıyla hizmet alım
sözleşmelerinde değişiklik yapmaya
Kamu İhale Kanunu ve Türk Borçlar
Kanunu hükümleri çerçevesinde
yönetim kurullarının yetkili olacağı
belirtilmektedir.
7/A maddenin 6. fıkrasında bu
madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Hazine Müsteşarlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.
7/A maddenin 7. fıkrasında bu
madde kapsamında yapılan yerleştirmelerin, hizmet türü, unvanı, sayısı
vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün
içerisinde Hazine Müsteşarlığına
bildirileceği, bu kapsamdaki yerleştirmelerden kaynaklı hizmet alımı
tutarlarında eksilme oluşması halinde
ise Genel Yatırım ve Finansman

Programı Hakkında Karar uyarınca
2018 yılı için belirlenen hizmet alım
tavanından düşüleceği belirtilmektedir.
1- 2018 yılına ait Genel Yatırım ve
Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin karar hangi
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarında faaliyet gösteren
taşeron işçileri kapsıyor?
11/10/2017 tarihli Kararnamede
ekli cetveller halinde hangi kamu
kurumlarındaki taşeron işçilerinin
düzenlemenin kapsamına gireceği
belirlenmişti. Oysa kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında
faaliyet gösteren taşeron işçilerine
ilişkin yeni düzenlemenin ekinde
böyle bir kurum adlarını sayma yoluyla belirtme yöntemi benimsenmemiştir. Yeni düzenlemenin içeriğine
bakıldığında 1. bentte, “personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan” ifadesi ile KİT ve bağlı ortaklıklarında çalıştırılan tüm altişveren
işçilerinin değil, sadece personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alım
sözleşmesi kapsamında yürütülen işlerdeki alt işveren işçilerinin
kadroya alınma ihtimali bulunduğu
anlaşılmaktadır. Bu işçilerden belirli
nitelikleri taşıyanların sınavda başarı
göstermeleri halinde istihdam edilebilecekleri belirtilmektedir.
Düzenlemenin bütününe bakıldığında bu kapsamda kadroya alınması
ihtimali olan alt işveren işçilerinin
niteliklerini ve sayısını belirlemeye,
yapılacak sınavda sınava ilişkin usul
ve esaslar ile gerekli nitelikleri saptamaya şirket yönetim kurulları yetkili
kılınmıştır.
2- Bu düzenlemeye göre hangi
ihaleler “personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı” sayılacaktır?
Gerek 11/10/2017 tarihli alt işveren
işçilerinin kadroya alınmalarına dair
karar ve gerekse KİT’lerde ve bağlı
ortaklıklarında çalıştırılan alt işveren
işçilerinin kadroya alınmalarına dair
21/06/2018 tarihli kararda, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ifa-

desi ile kadroya alınacak alt işveren
işçilerinin sayısı mümkün olduğunca
sınırlandırılmak istenmiştir.
Personel çalıştırılmasına dayalı
ihale “hizmet alımı” ihalesi olsa bile,
ihaledeki personel gideri yüzde
70’in üzerinde ise (ya da yukarıdaki
koşulların biri ya da birkaçı karşılanmıyorsa) bu ihaleler, “personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı”
sayılacaktır. Örneğin malzemeli
yemekhane ihalelerinde ya da
araçlı şoför çalıştırma ihalelerinde
personel gideri yüzde 70’in altına
düşebilmektedir. Bu durumda olan
işçiler kadro hakkından yararlanamayacaklardır.
11/10/2017 tarihli kararla, danışmanlık ihaleleri, mal alım ihaleleri,
yapım işi (anahtar teslim iş) ihaleleri, hastane bilgi yönetim sistemi
hizmeti ihaleleri, çağrı merkezi
hizmetlerine ilişkin ihalelerin bu
kapsamda olmayacağı açıkça
düzenlenmiştir.
İlk düzenlemede olduğu gibi,
hizmet alımı ihalesinin personel
çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının belirlenmesine ilişkin görev,
yetki ve sorumluluk ilgili teşebbüs
ve bağlı ortaklıklara ait olacaktır.
3) Daha evvel işten çıkarılan işe
iade davası açan ya da kazanan
işçilerin durumu ne olacaktır?
Daha önce işten çıkarılıp açtığı
işe iade davası devam edenlerin
durumu ile ilgili herhangi bir düzenlemeye ne 2017 tarihli Kanun

Hükmünde Kararname’de ne de
21/6/2018, 2018/11991 sayılı Kararnamenin eki kararda yer verilmiştir. Dolayısıyla, bu kapsamdaki
işçilerin kadroya alınması olanaklı
gözükmemektedir. Bununla birlikte,
daha önce işe iade davası açıp
kazanmış ancak işe iade alınmamış işçilerin kapsamda olmadığı
kesindir.
4) Dava ve alacaklardan feragat
şartı nedir?
11/10/2017 tarihli KHK’nin 127.
maddesine göre, kadroya alınacak
işçilerden, taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin olarak açtıkları
davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı
bildirimde bulunmaları istenmiştir.
Bu koşulu yerine getirmeyenlerin
kadroya alınmayacakları düzenlenmiştir. KİT ve bağlı ortaklıklardaki alt işveren işçilerinin kadroya
alınmasında aynı usul ve esasların
geçerli olacağı açıktır. Örneğin
muvazaa kararlarına dayanarak
ilave tediye ve alacak davası açmış
olan veya bu davaları kazanıp icra
takibine başlamış olan işçiler, bu
davalarından feragat etmezlerse
kadroya alınmayacaklardır.
5) Geçmişe dönük hak talep
etmeme koşulu nedir?
Bir evvelki KHK’nin 127. maddesi
ile getirilen koşullardan birisi: “En
son çalıştığı idare veya şirket ile
daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak
çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı

bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak
talebinde bulunmayacağını ve bu
haklarından feragat ettiğine dair
yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı
kabul ettiğini yazılı olarak beyan
etmek” olarak belirtilmiştir.
Bu koşul ile kadroya alınacak
işçilerin, kadroya alınma hakkı
karşılığında, taşeronda çalıştıkları
döneme ilişkin, geçmişe dönük
olarak, kadrolu işçilerin yararlandığı
hak ve alacaklarını talep etmemelerini sağlamakve ayrıca taşeronda
çalıştıkları döneme ilişkin olarak ücret, fazla mesai, sosyal hak gibi hak
ve alacaklarını idareden istemelerin
önüne geçmek amaçlanmaktadır.
Ancak işçiler, taşeronda çalıştıkları
döneme ilişkin ödenmeyen hak
ve ücretlerini taşeron şirketlerden
talep edebileceklerdir.
6) Kadroya geçirilen işçilerin hak
ve ücretleri ne oldu ve olacaktır?
2017 tarihli KHK’de bu konuya
ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Hem düzenleme olmaması
hem de o tarih itibariyle Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yaptığı açıklamalar, taşeron işçilerin
mevcut hak ve ücretleri ile kadroya
geçirileceği, mevzuat gereği, yılda
52 günlük ücret tutarında ilave tediye (ikramiye) almaya başlayacakları
ifade edilmiştir. Eski düzenlemeye
göre kadroya geçirilen işçilerin,
mevcut kadrolu işçilerle olan ücret
ve hak farkları ortadan kaldırılmamıştır.
7) Kamu kurumlarında kadroya
alınacak alt işveren işçilerinin
sendikal hakları nasıl düzenlendi
ve hangi tis nasıl uygulanacak?
2017 tarihli düzenlemede örgütlü bulunduğumuz KİT ve bağlı
işyerlerinde kamu işletmelerindeki
alt işveren işçileri, 696 sayılı KHK
ile kadroya alınacak işletmeler
arasında sayılmamıştır. Bu nedenle KHK 113. ve 127. maddeleri,
sendikamız açısından uygulanabilir olmamakla birlikte, 6356 Sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nda değişiklik yapan bu
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düzenlemelerin ne anlama geldiğini yorumlamıştık.
Yeni düzenleme ile birlikte KİT ve
bağlı ortaklıklarındaki altişverenler
kapsamına örgütlü işyerlerimizdeki personel alımına dayalı hizmet
sözleşmesi kapsamında çalışan
altişveren işçilerinin kadroya alınmaları ihtimali ile birlikte maddenin
bu durumda olan işçiler için de
aynı şekilde yorumlanması uygun
olacaktır.
Kanun Hükmünde Kararnamenin
ilgili maddelerinde bu konu iki
olasılık olarak düzenlenmiştir.

44

1. olasılık: Alt işveren şirketin işkolu
ile işçinin kadrosuna geçirildiği idarenin işkolunun aynı olması halinde,
işçiler idarenin işyeri üzerinden
SGK’ya bildirilecek. Yani kadroya geçirilen işçi, mevcut kadrolu
işçi ile aynı işyerinin işçisi olarak
tescil edilecek. Böylece bu işçiler,
kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanma olanağına sahip
olacak. Ancak KHK’de getirilen
sınırlama gereği, bu işçilerin ücret,
mali ve sosyal hakları, “geçişten
önce alt işveren işçilerini kapsayan,
Yüksek Hakem Kurulu tarafından
karara bağlanan ve süresi en son
sona erecek toplu iş sözleşmesinin
bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle
oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal
haklardan fazla” olamayacak.
2. olasılık: Alt işverenlik işyerinin
işkolu ile işçinin kadrosuna geçirildiği idarenin işkolunun farklı olması
halinde, kadroya geçirilen işçiler,
taşeron işyerinin işkolunda yeni
tescil edilecek işyerinden SGK’ya
bildirilecek. Yani kadroya geçirilen
işçiler, mevcut kadrolu işçilerin yer
aldığı idarenin mevcut işyeri ve
işkolu üzerinden bildirilmeyecek.
Bu işçilerin ücreti ile diğer mali
ve sosyal hakları, Yüksek Hakem
Kurulu tarafından karara bağlanan
ve süresi en son sona erecek toplu
iş sözleşmesinin bitimine kadar, bu
toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek. Her iki durumda da kadroya

alınacak alt işveren işçileri; YHK
tarafından merkezi yönetimlerde
karara bağlanan ve süresi en son
sona erecek alt işveren toplu iş sözleşmesi, bu toplu sözleşme bitene
kadar, geçerli olacak. İşçilerin hak
ve ücretleri buna göre belirlenecek.
Bu toplu iş sözleşmesinin hangi
toplu iş sözleşmesi olduğu ya da
olacağı henüz belli değil. Ancak
KHK kapsamında yer alan merkezi
idarelerdeki taşeronlarda yapılmış ya da yapılacak olan toplu iş
sözleşmeleri arasında, süresi en
son bitecek toplu iş sözleşmesi,
merkezi idarelerde kadroya alınan
tüm işçiler için esas olacak. En son
bitecek toplu iş sözleşmesi sona erdikten sonra 6356 sayılı yasanın 4.
maddesine göre Sosyal Güvenlik
Kurumu tescil işlemleri yapılacaktır.
Kanun hükmünde Kararnamenin
bu düzenlemeleri, 6356 sayılı yasanın 4. maddesi “Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl
işin girdiği işkolundan sayılır.” genel
düzenlemesi yürürlükteyken bu
düzenlemeye aykırı ve istisnai bir
düzenleme getirmiş olup kanuni
düzenlemenin ruhuna aykırıdır.
Kadroya alınacak alt işveren işçilerinin 4. madde gereği, alındıkları
kamu kuruluşunda girdiği işkolundan tescil edilmeleri, orada örgütlü
bir sendika var ise üye olup toplu
iş sözleşmesinden yararlanmaları
sağlanmalıydı. KHK düzenlemesi
bu haliyle aynı kamu kuruluşunda
aynı işi yapacak işçiler için iki farklı
toplu sözleşmenin uygulanması
anlamına gelecektir. Bu durum
Yüksek Hakem Kurulu tarafından alt
işveren işçileri için bağıtlanan ve en
son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar devam edecek.
Aynı kamu kuruluşunda yetkili iki
ayrı sendika, sendikal rekabet,
kayırmacılık ve ayrımcılık yaratabilecektir.
8) KHK kriterlerine göre kapsama
girmeyen ya da kapsama girmekle birlikte nitelikleri itibariyle
kadroya geçirilmeyen işçiler ne
olacak?

Her iki KHK’da da konuyla ilgili
doğrudan bir düzenlemeye yer
verilmemiştir. Ancak iki farklı durum
söz konusu olabilecektir:
1) KHK ile kapsama alınmayan idare ya da ihale türlerinde çalıştırılan
işçilerin ihaleleri devam edecektir.
İşçilerin bu ihalelerde çalıştırılmaya
devam etmesinin önünde bir engel
bulunmamaktadır.
2) Kapsamda olup koşulları taşımadığı için kadroya alınmayan işçilerin
(ör. emekli işçiler, güvenlik soruşturmasını geçemeyenler, sınavda
başarılı olamayanlar) çalıştırıldıkları
ihaleler, kadroya geçiş tarihi itibariyle sona erecektir. Bu işçiler için
başka bir düzenleme yer almadığı
için, geçiş tarihinde bu işçilerin
iş sözleşmelerine (yasal hakları
ödenerek) son verilmesi kuvvetle
muhtemeldir.
9) Bu kararnameler ile kamuda
taşeron uygulaması bitmiş olacak
mıdır?
2017 yılı KHK düzenlemelerine
bakıldığında artık belirlenen kurumlarda “personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı” yapılamayacağı düzenlenmişti. 2018 yılı KİT ve
bağlı ortaklıklarında ise “personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı”
üzerinden çalıştırılan alt işveren
işçilerinin kadroya alınmalarının
, düzenlemeye bağlı olarak ilgili
kurumların ihtiyaçları gözetilerek ve
tamamen kendi iradelerine bağlı
olarak yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu nedenle bir kısım Kit ve bağlı
ortaklıklardaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ile çalışan altişveren işçilerinin kurumların
bu konuda insiyatif kullanmaması
nedeniyle kadroya alınmamaları söz
konusu olabilecektir.
Ayrıca tüm kamu kurumlarında
diğer ihale biçimleri (personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet
alımı ihalesi, yapım işi ihalesi, mal
ihalesi, danışmanlık ihalesi vb.)
konusunda herhangi bir kısıtlama
bulunmadığından, taşeron işçisi
çalıştırma modeli devam edecektir.

TOPLU SÖZLEŞME ÇALIŞMALARIMIZ
2018 bahar ve yaz döneminde toplu sözleşme çalışmalarımız devam ediyor.
Mart 2018 sayımızdan bu güne
dek toplu sözleşme servisimizde toplam 13 işyeri/ işletmede
toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmelerin özet bilgileri
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Eskiden beri örgütlü bulunduğumuz, toplu iş sözleşmesi
yürürlük başlangıcı tarihi 2018
yılı ara dönemi olan 6 işyeri/işletmede TİS prosedürleri değişik

aşamalarda devam etmektedir.
Bunlardan 1 işyeri/işletmede
yetki belgesi beklenmekte, diğer
4 işyeri/işletmede ise tis müzakereleri devam etmekte, 1 işyeri/
işletmede uyuşmazlık aşamasında bulunulmaktadır.
Yeni örgütlendiğimiz, 3 işyeri/işletmeden 1 işyeri/işletmede tespit başvurusunda bulunulmuş, 2

işyeri/işletmede ise anlaşmaya
varılarak toplu iş sözleşmesi
imzalanmıştır.
2014 yılından bu güne dek yeni
örgütlenilip işveren tarafının
Bakanlığın gönderdiği olumlu
tespitlere dava açtığı veya olumsuz tespitlere karşı sendikamızın
dava açtığı 20 işyeri/işletmede
yargı süreci devam etmektedir.

NİSAN 2018-AĞUSTOS 2018 TARİHİ ARASINDA İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
İŞYERİ/İŞLETME ÜNVANI

ŞUBE

İMZA TARİHİ YÜRÜRLÜK

1

BAYER TÜRK KİMYA SANAYİ LTD. ŞTİ.

GEBZE

19/04/2018

01.01.2018-31.12.2020

2

JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TRAKYA

24/04/2018

01.01.2018-31.12.2019

3

NEDEX KİMYA SAN VE TİC. AŞ

GEBZE

26/04/2018

01.01.2018-31.12.2020

4

PLASTİFORM PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

BURSA

14/05/2018

01.01.2018-31.12.2019

5

NEŞE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İST ( 2 )

21/05/2018

01.01.2018-31.12.2019

6

GREINER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İST ( 2 )

24/05/2018

01.01.2018-31.12.2019

7

SODA SANAYİİ A.Ş

MERSİN

04/06/2018

01.01.2018-31.12.2019

8

PETLAS LASTİK SAN. VE TİC .A.Ş

KIRIKKALE

05/06/2018

01.01.2018-31.12.2019

9

UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK A.Ş

GEBZE

06/06/2018

01.02.2018-31.01.2020

10 BASF TÜRK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

GEBZE

12/06/2018

01.01.2018-31.12.2019

11 NOVARES TURKEY OTOMOTİV A.Ş

GEBZE

18/06/2018

01.01.2018-31.12.2019

12 TEKNO KAUÇUK SANAYİİ A.Ş

GEBZE

25/06/2018

01.01.2018-31.12.2019

13 NV TURKSE PERENCO

BATMAN

24/07/2018

01.04.2018-31.03.2020

14 VERİTAS OTOMOTİV SANAYİ LTD. ŞTİ.

TRAKYA

08/08/2018

01.04.2018-31.12.2020

15 AS SILVERCUP PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş

TRAKYA

14/08/2018*

01.07.2018-31.12.2020

* 14/08/2018 tarihi anlaşma tutanağı imza tarihi olup yetki belgesi alındığında resmi imza tarihi
saptanacaktır.
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Petrol-İş, Brezilya Kimya İşçileri Sendikasını Ziyaret Etti

1-7 Temmuz tarihleri arasında Petrol-İş heyetinin ziyaret ettiği Brezilya ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası ile eğitim ve teknik işbirliği süreci devam ediyor. Bu yılki
ziyaretin ana gündemini benzer siyasal formlara sahip iki ülkede işçi sınıfının pozisyonun ne olduğu konusu oluşturdu.
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Eğitim ve teknik işbirliği anlaşması imzaladığımız 2010 yılında ve
sonrasında karşılıklı olarak düzenli
ziyaretler yaptığımız Brezilya ABC
Bölgesi Kimya İşçileri Sendikasına
bu yılki ziyaret, 1 Temmuz ile 7
Temmuz 2018 tarihleri arasında
yapıldı. Petrol-İş ile Brezilya kimya
işçilerinin birbirlerini daha yakından tanımasını, karşılıklı olarak
bilgi ve kültür alışverişi yapılmasını
sağlayan bu tür ziyaretler, her yıl
farklı bir delegasyonla tekrarlanıyor. Petrol-İş Genel Örgütlenme
ve Eğitim Sekreterliği bünyesinde
yürütülen eğitim ve teknik işbirliği
anlaşması için bu yıl genel merkez
düzeyinde bir heyet oluşturuldu.
Petrol-İş delegasyonu Genel
Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Genel
Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut ve
Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan'dan

oluştu. Petrol-İş delegasyonu iki
ayrı güne yayılmış şekilde Sao
Paulo'da ABC Quimicos Sendikasını ve sendikanın üst örgütü
İşçi Sendikaları Konfederasyonu
CUT'a bağlı Fetquim adlı Kimya
İşçileri Sendikaları Federasyonu'nu ziyaret etti.
Bu ziyaretin, öncekilerden çok
daha fazla işçi sorunlarıyla dolu
olarak geçtiğini belirtmek gerekir.
Brezilya'da iktidarın İşçi Partisi'nden alınıp sağcı bir hükümete
devredilmesiyle birlikte Brezilya
sendikalarının çok daha zor koşullarda örgütlenmeye çalıştıklarını
ve finansman zorlukları yaşadıklarını gözledik. Bu anlamıyla, çok
uzun yıllardır zorlu Türkiye koşullarında başarılı bir sendikacılık
yapan, üye sayısını arttırabilen
Petrol-İş'in örgütlenme ve eğitim
ile toplu sözleşmelerden sorumlu

genel merkez yöneticilerinin bu
zorluklarla henüz tanışan Brezilyalı
dostlarımıza tecrübe aktarmasının
çok yararlı bulunduğunu ifade
edelim.
İlk resmi ziyareti yaptığımız Kimya
İşçileri Sendikaları Federasyonu
Fetquim'de, CUT Konfederasyonu
bölge başkanı Lucineide Varjao
Soares ve Fetquim Siyasi Koordinatörü Airton Cano ile uzunca süren bir toplantı yapıldı. Çok merak
ettikleri Türkiyeli işçilerin durumunu ve yakından takip ettiklerini
gözlediğimiz ülkemizdeki siyasi
gelişmeleri işçilerin bakış açısından dinlemek istediler. Tekik ve
Ünal, gelen soruları ayrıntılı olarak
cevapladılar.
ABC Bölgesi Kimya İşçileri Sendikası ABC Quimicos ziyaretimizde,
Petrol-İş heyeti ile ABC Quimicos

Genel Başkanı Raimundo Suzart
başkanlığındaki Yönetim Kurulu
üyeleri arasındaki toplantı da çok
verimli ve yararlı geçti. Toplantıda
Türkiye ve Brezilya kimya işçilerin
genel durumu ile işçilerin örgütlülük kapsamı ve iki ülkedeki siyasi
ortam yeterli ölçüde değerlendirildi.
Petrol-İş heyetinin değerlendirmesi devam ederken, Başkan
Raimundo Suzart söze karışarak
bir mecburiyet dolayısı ile toplantıya ara vermenin mümkün
olup olmadığını sordu. Biz, nedir
diye sorunca da, aşağıda toplantı
halinde bulunan işten atılmış bir
grup işçiye dayanışma mesajı
verip veremeyeceğimiz soruldu.
Olumsuz bir cevabın verilemeyeceği bu soru karşısında iki heyet
de, toplantı salonuna indi.
Toplantı salonunda karşılaştığımız
işten atılan işçiler, gözleri ve vücut
dilleri gösterdikleri kararlılığı,
bizim topraklarımızdaki direnen
yüzlerden bir farkı olmadığını ilk
bakışta anlamamak mümkün değildi. AFA Plastik adlı bir firmanın
iflasını istemesiyle, hiçbir hakları
verilmeden işten atılan 100 civarında işçi, sendikacılardan sorunlarının çözümünü bekliyorlardı.
Başkan Raimundo Suzart, Pet-

rol-İş heyetini kısaca tanıttıktan
sonra sözü Mustafa Mesut Tekik
devraldı. Mustafa Başkan, işten
çıkarılan işçilere güçlü durmaları
gerektiğini, Türkiye'deki kardeşlerinin de benzer durumda olduğunu ifade etti. Konuşmasının
devamında Flormar'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu
benzer sayıda işçinin elli günü
geçen bir direnişi sürdürdüğünü,
bu süreçten ancak birlikte kalmayı
başararak ve sendikalarına sarılarak çıkabileceklerine vurgu yaptı.
Tekik konuşmasını, Türkiye'deki
işçilerin selamını ve dayanışma
duygularını getirdiğimizi belirterek
bitirdi. İşten atılmış Brezilyalı kadın/erkek AFA işçisi kardeşlerimiz,
ellerinde Türk bayrağı, Petrol-İş
flaması, Flormar direnişçilerine dayanışma gönderen küçük
dövizler ve sloganlar eşliğinde
fotoğraf çektirdiler.
İki heyetin toplantısı, zorunlu aradan sonra kaldığı yerden devam
etti. Hem Mustafa Başkan, hem
de Ünal Başkan konularını detaylı
olarak sendika yönetim kurulu
ile paylaştılar. Gelen tüm sorulara doyurucu cevaplar verdiler.
Karşılıklı soru cevap şeklinde
yapılan oturum katılımcılar tarafından çok yararlı bulundu. Toplantı
sonunda katılımcıların Türkiye'ye
dair kapsamlı bir fikir edindiklerini
düşünüyoruz.

ABC Quimicos Sendikası Genel
Merkez Yöneticileri, Petrol-İş ile
ABC Quimicos arasındaki eğitim
ve teknik işbirliği anlaşmasını bir
model, bir şablon olarak kullandıklarını belirttiler. Bu sözlerle, başka
sendikalarla da benzer anlaşmalar yaptıklarını, ancak o sendikalarla kurdukları ikili ilişkiden aynı
verimi alamadıklarını, aynı sıcaklığı hissedemediklerini dile getirdiler. Bu kapsamda, Genel Başkan
Raimundo Suzart, iki sendika
arasındaki anlaşmanın yenilenmesi için nihai kararın yönetim
kurulunda olduğunu belirtmekle
birlikte, kendisinin tavsiyesinin
anlaşmanın yenilenmesi doğrultusunda olacağını belirtti.
Hem ABC Quimicos sendikasında
hem de Fetquim'de çok sıcak karşılandığımızı söylememek büyük
haksızlık olur. Birbirine bu denli
uzak olmasına rağmen, bu denli
benzer kültüre sahip iki ülke işçi
sınıfının ilişkilerinin artarak devam
etmesini bizler de umut ediyoruz.
Son not olarak, insanî bir duyarlılığı aktarmadan geçmeyelim:
Muhtemelen başka bir ülke sendikası ile başımıza gelmeyecek bir
durumu ABC Quimicos sendikası
ile yaşadık. Normal şartlarda seyahatten çok öncesinde karşılıklı
görüşülüp kesinleştirilen ziyaret
programı, bu kez on üç saatlik
uçuş gününe dek belirlenemedi.
Bu durumun sebebinin ise toplantıların gün ve saatinin, Brezilya
ulusal futbol takımının maçlarının
gün ve saatine göre ayarlandığını
öğrenmiş olduk. Maç saatinde,
bankalar dahil bütün işyeri çalışanlarının kendilerini en yakın
televizyon önüne attıklarını görünce hak verdik bu duruma.
Dolayısıyla, Brezilyalı dostlarımızın
Petrol-İş heyetini götürdükleri tek
müzenin, Pele'nin doğduğu kent
Santos'ta bulunan Pele Müzesi
olması da kimseyi şaşırtmadı.
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2018 Bahar Dönemi Aktif Üye Eğitimleri Tamamlandı

Sendikal ve toplumsal harekete ilgi duyan genç üyelerimizden yeni aktivistler yetiştirmek üzere yapılan Aktif Üye Eğitimleri devam ediyor. Bahar dönemi ikinci ve üçüncü
kademe Aktif Üye Eğitimi, "yeni dönemde, yeni hazırlıklarla, yine mücadele!" diyerek
başarılı bir şekilde sonlandı.
Genel Örgütlenme ve Eğitim
Sekreterliği tarafından hazırlanıp,
Eğitim Servisi tarafından uygulanan Aktif Üye Eğitimleri, Merkez
Yönetim Kurulu üyelerinin sertifika törenine katılımıyla 11 Mayıs
2018 tarihinde tamamlandı.
48

Kademeli ve elemeli bir yöntemle
gerçekleştirilen Aktif Üye Eğitimleri, Genel Örgütlenme ve Eğitim
Sekreteri Mustafa Mesut Tekik'in
yaptığı Birinci Kademe Birinci
Grup açılış konuşmasıyla 22
Şubat 2018 tarihinde başlamıştı.
Dergimizin 2018/2 sayısında Aktif Üye Eğitimleri Birinci Kademe
haberine yer verilmişti.
Aktif Üye Eğitimi İkinci Kademe
(2-10 Nisan 2018)
Aktif Üye Eğitimlerinin İkinci
Kademesi 2 Nisan, 5 Nisan ve 9
Nisan'da eğitimlerine başlayan
üç grup halinde gerçekleştirildi.
Eğitimin ikinci kademesine, 5'i

kadın olmak üzere 112 üyemiz
katıldı.
Eğitimin bu aşamasında hem
grup çalışmalarına dayalı interaktif yöntemler hem de klasik
yöntemler uygulandı. Programın
birinci günü, sabah oturumunda
Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan "İşçiler için yakın dönem sendikalar
tarihi ve günümüze yansımaları"
konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Öğleden sonra ise Petrol-İş Kadın Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Selgin Zırhlı Kaplan, "İşçiler için
sendikalarda kadın ve toplumsal
cinsiyet" sunumunu gerçekleştirdi.
Birinci günün öğleden sonraki
bölümün sonu ise grup çalışmasına ayrıldı. Üçer gruba ayrılan
katılımcılar, sonraki gün ikişer
grup halinde yapılacak yarışmalı
sunuma hazırlanmaya başladılar.
Grup çalışmalarında ve sunumlarda işçilerin sendikal mücadele
yürütürken ve toplumsal talepler-

de bulunurken dil, din, ırk, mezhep, siyasi görüş gibi önyargılardan arınarak bütün emekçileri
kucaklayacak bir sendikal anlayış
geliştirmeleri istendi.
İkinci gün eğitimlerde öğleden
önce Petrol-İş Araştırma Uzmanı
Aşkın Süzük tarafından "İşçiler
için iktisat bilgileri" ve Petrol-İş
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Ceyhun Gürpınar tarafından
"İşçiler için işçi sağlığı ve iş güvenliği" sunumları gerçekleştirildi.
Öğleden sonra ise katılımcıların
yarışmalı grup sunumları gerçekleştirildi. Yarışma sonucunda
kazanan üç grubun üyelerine
Eğitim Servisi tarafından kitap
hediye edildi. Kitapların dağıtımından sonra üçüncü kademeye
katılabilmek için yapılması gereken ödev verildi. Ödev konusu
olarak "Çalıştığımız işyerlerinde
sendikamızın üyelerin güvenini
çok daha fazla kazanması ve

işveren karşısında daha güçlü
olması hepimizin amacıdır. Bu
amacı yerine getirebilmek için bir
buçuk yıllık, detaylı bir çalışma
programı hazırlayınız." konusu
belirlendi.
Aktif Üye Eğitimi Üçüncü
Kademe (7-11 Mayıs 2018)
Aktif Üye Eğitimlerinin Üçüncü
Kademesi 7-10 Mayıs tarihlerinde
eğitimlerine başlayan iki grup ile
yapıldı. Bu kademedeki eğitime
5'i kadın toplamda 90 üyemiz
katıldı.
Üçüncü kademe eğitimleri de
grup çalışmaları interaktif yöntemler ve klasik yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Eğitimlerin birinci günü öğleden önce
Petrol-İş Eğitim Uzmanı Erhan
Kaplan tarafından "Sendikalar ve
Demokrasi" konulu sunum gerçekleştirildi.
Öğleden sonra ise katılımcıların
eğitim sürecini değerlendirmesini
ve eğitimlerin geliştirilmesi için
önerilerini ortaya koymaya çalışan
grup çalışması gerçekleştirildi.
Grup çalışmasından sonra kapitalizmin spekülasyon ve borsa
benzeri araçlarla nasıl zenginlerin
servetine servet kattığını anlatan,
gruplar arası yarışmaya dayalı bir
ders/oyun oynandı.

Üretenler Anlatıyor
Ders/oyunun ardından "Üretenler Anlatıyor" bölümüne geçildi.
İşyerlerinden getirilen ürünlerle
kurulan serginin başında yapılan
etkinlikte, ilk önce ürünler üretim
zincirine göre dizildi. Sonra her
ürün için o ürünü üreten işçiler
üretimi nasıl gerçekleştirdiklerini
anlattılar.
Eğitimin ikinci gününde sabahki
bölümde Araştırmacı Yazar Zafer
Aydın'ın yazıp yönettiği "1963 Kavel Direnişi — Geçmişin günümüze yansıttıkları" adlı belgesel film
izlendi. Filmin öncesinde Zafer
Aydın, kısaca Kavel direnişinden
ve bu direniş aracılığıyla da grev
hakkını kazanıldığına ilişkin bir
konuşma yaptı. Filmin ardından
ise Zafer Aydın, işçiler ile karşı-

lıklı soru ve cevaplara dayalı bir
sunum gerçekleştirdi. İşçilerin
bugün bizim için çok sıradan
görünen en basit hakları kazanmak uğruna bile ne kadar büyük
bir mücadele vermek zorunda
kaldıklarını ve işçi sınıfı tarihinin
ancak bu şekilde yazılabildiğini;
yeni mücadele ve kazanımların
tarihinin ise oturuma katılan işçiler
başta olmak üzere günümüz
işçileri tarafından yazılabileceği
vurgusuyla oturum sonlandırıldı.
MYK'nın Katılımı Ve Sertifika
Töreni
Her iki grubun da ikinci gün
öğleden sonra Merkez Yönetim
Kurulu ile üyelerin buluşmasına
ayrıldı. Kural olarak, bu buluşmalara Merkez Yönetim Kurulu
üyelerinden vakti olanların katılımı
öngörülmüştü. Her iki buluşmaya
da, Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar,
Genel Sekreter Ahmet Kabaca, Genel Mali Sekreter Turgut
Düşova, Genel Örgütlenme ve
Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut
Tekik katılabildiler ve Türkiye'de
işçi hareketinin ve ekonominin
genel durumu, Petrol-İş'in örgütlenme çalışmaları, işyerlerinde ve
işletmelerdeki sorunlar ve çözüm
yolları, sendikanın üyelerinden
beklentileri ve üyelerinin sendikadan beklentileri üzerine konuşmalar yapıp karşılıklı değerlendirmelerde bulundular.
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İŞ HUKUKU

Av. Abdi PESOK
Petrol-İş Sendikası Hukuk Müşaviri

SENDİKALARIN “YETKİ”
UYUŞMAZLIKLARI ve “YARGI”
Hukukumuzun ve küresel hukukun ana ilkesine rağmen, maalesef işverenler ve sermaye iyi niyetle bağdaşmayacak, yasal hak kullanmakla izah edilemeyecek bir şekilde,
sendikaların yetki belgesi almalarını ve toplu iş sözleşmesi çağrılarını önlemek için
uyuşmazlıklar çıkarmaktadırlar.
İşçi-işveren ilişkilerinde sosyolojik anlamda, dünü tesbit etme-bugünü iyi değerlendirme ve
yarını planlama konusunda farklı
düşünceler ve amaçlar olması
doğaldır. Hatta, farklı düşünceler ve amaçlar olması, eşyanın
tabiatı gereğidir. Dünyadaki ve
toplumdaki imkânlar sınırsız olmadığı için ortada olanın paylaşımında, bu iki kesimin menfaatleri çelişmektedir, çatışmaktadır.
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Sosyal devletler, taraflar arasındaki ilişkileri mümkün olduğu
kadar adaletli bir şekilde, tarafları bağlayıcı şekilde yasalar ile
düzenlerler. Eksik kalınan konuları taraflar, bireysel veya toplu
iş sözleşmeleriyle düzenlerler.
Adaletli bir sonuca ulaşmaya
çalışırlar. Ancak son yıllarda,
“Sosyal Devlet” anlayışı dünyada
da, ülkemizde de giderek zayıflamaya başladı. Gidişat öyle ki,
önümüzdeki yıllarda daha da zayıflayacağı tahmin edilmektedir.
İşçiler işverenlere karşı, emekçiler sermayeye karşı mücadelelerinde, bireysel veya toplu
sözleşmelerle hak ve menfaatlerini daha da arttırmaya çalışmaktadırlar.
Çok özel meslekler ve çok özel
yetenekler dışında, iş bulmanın

bu kadar zor olduğu ülkelerde,
ortamlarda ve şartlarda işçilerin,
bireysel iş sözleşmeleriyle insana yaraşır bir ücret ve çalışma
şartlarına ulaşabilmesi mümkün
olamayacak kadar zordur. İşe
girerken insana yaraşır haklarını gündeme getiren işçiler, ilk
baştan işe alınmamaktadırlar.
Çoğunlukla da işveren veya
sermaye tarafından tek taraflı hazırlanan bireysel iş sözleşmesini
sorgusuz bir şekilde imzalayanlar işe girebilmektedirler.
Sosyal devlet ilkelerini anıtması
bağlamında, istisnalar dışında,
insana yaraşır bir ücret ve çalışma şartlarının tesis edilebilmesi
için tek yol, tek umut, sendika
çatısı altında toplanarak toplu
iş sözleşmesi bağıtlayabilmek
kalmaktadır. Sendikal örgütlülük
ve toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmek bu nedenle bu kadar
önemlidir.
Yine istisnalar dışında işverenler
ve sermaye de, bu konuyu en
az emekçiler kadar bildiklerinden, işçilerin birliğine ve toplu iş
sözleşmesine muhatap olmamak
için, hukuka uygun olsun veya
olmasın, iyi niyetle bağdaşsın
veya bağdaşmasın bunu engellemeye çalışmaktadırlar. İşçilerin
herhangi bir sendikada bir araya

gelip, resmi ve yasal bir şekilde
yetkili olmalarını, devletin verdiği
yetki belgesi ile karşılarına gelmelerine engel olmanın yollarını
aradıklarında, ilk akıllarına gelen,
yetki belgesinin verilmesini engellemek, eğer başaramazlarsa
bu süreci geciktirmek olmaktadır.
Öncelikle şu hususu belirtmek
isterim. Bizim yasalarımız, genel
anlamda, işçi sendikalarının
yasal çerçevede yetkilendirilmelerini temin etmek üzere ve amacıyla düzenlenmemiştir. Çok fazla
prosedüre boğulmuştur. İşçi
sendikasının resmi bir şekilde
yetkilenmesini zorlayan bir nitelik
göstermektedir.
Şeklen dahi olsa, daha fazla
işçi haklarının tanındığı, bize
göre daha da gelişmiş ülkelerin
birçoğunda, işçi sendikasının
işveren karşısına çıkıp, “Ben bu
işyerindeki işçilerin üyesi olduğu
sendikayım, üyelerim adına sizinle
görüşmek, toplu iş sözleşmesi
yapmak istiyorum” demesi yeterli
olmaktadır. “Yetki belgesi” diye
bir belgeye ihiyaç duyulmamaktadır.
Ülkemizde olduğu gibi, yetki
belgesi istendiği an, bakanlık ve
bürokrasi işin içine girmektedir.
Yargı, işin içine girmektedir. Bir

kısım işverenlerin ve sermayenin iyi niyetle açıklanamayacak
tutum ve davranışları işin içine
girmektedir. Bunların hepsi
önemlidir. Ancak, en önemlisi
yargıdır. Çünkü, varsa kasıt
ve kötü niyeti önleyecek olan,
yurttaşın ve işçinin güvencesi
yargıdır.
Bizim hukukumuzun ana ilkelerinden ve esaslarından biri,
“objektif hüsnüniyet” de denilen
iyi niyet kuralıdır. Bu husus, küresel hukuk kaideleri ve esasları
içerisinde de ana ilkedir. Bizim
Medeni Kanunumuzun 2. maddesinde, dürüst davranma başlığı
ile yerini almıştır.
Bu madde;
“Herkes haklarını kullanırken
ve borçlarını yerine getirirken
dürüstlük kurallarına uymak
zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni
korumaz.” demektedir.
Hukukumuzun ve küresel
hukukun ana ilkesine rağmen,
maalesef ülkemizde işverenler
ve sermaye iyi niyetle bağdaşmayacak, yasal hak kullanmakla
izah edilemeyecek bir şekilde, sendikaların yetki belgesi
almalarını ve toplu iş sözleşmesi
çağrılarını önlemek için uyuşmazlıklar çıkarmaktadırlar.
Maalesef, işyeri ve işletme
sahibi küresel sermaye dahi,
kendi ülkelerinde akıllarından
dahi geçiremeyecekleri yollara,
Türkiye’de çok rahat bir şekilde
başvurabilmektedirler. Bu da
bizlerin düşünmesi ve sorgulaması gereken özel bir husustur.
İşyerleri ve işletmelerin bir
bölümü iyi niyetten uzak, hatta
kötü niyetli olarak, sendikanın
çoğunluğa sahip olduğunu bile
bile, çoğunluk tesbitine itirazla
başlayıp, usul anlamında, bütün
kötü niyetli dava ve itirazlarına

devam edebilmektedirler.
Bu tür işveren ve sermayedarlar,
yetki itirazı davalarını, bilerek
yetkisiz mahkemelerde açmakta, yine sırf zaman kazanmak
için verilen yetkisizlik kararını
bir üst mahkemeye götürmektedirler. Ayrıca, işkolu ve işletme
itirazında da bulunmaktadırlar.
Yargıtay, bu durumda işyerinde,
mahallinde inceleme yapılmak
suretiyle bilirkişi incelemesini
zorunlu bulduğundan, sendikaların yetki davalarını kazanmaları
halinde dahi, davanın sonuçlanması uzun yıllar almaktadır.
Bazı örneklerde olduğu gibi, üç
veya dört yıl süren yetki davaları
sonuçlandığında, o işyeri veya
işletmede, bazı hallerde sendikalı üye dahi kalmamaktadır.

alınmaktadırlar. Bu vahim hata,
henüz yargıda düzeltilebilmiş
değildir.

Yetki tespitinin esası ile ilgili
olarak da vahim yargı hatalarıyla
karşılaşılmaktadır. Bu vahim hatalara bir örnek verilecek olursa;
aynı tüzel kişiliğe bağlı bir kısım
işyerleri, özellikle merkez idare
binası işyerleri, Bakanlıkta ve
SGK'da başka işkolunda kayıtlı
olduğundan, o işyerinde çalışanlar, işletmenin bütününde
yetki iddiası bulunan sendikaya
e-devlet kapısı üzerinden üye
olamamaktadırlar. Buna rağmen,
işletmede çoğunluğun hesabında, çalışanlar sayısında nazara

Özetle, özellikle yetki uyuşmazlıklarında yargı, hem doğru
ve adaletli karar vermek hem
de kısa sürede karar vermenin
yollarını ve çarelerini bulmak
zorundadır. Yargının güvencesi ancak bu şekilde kendisini
gösterebilir. Bugün, belirttiğim
nedenlerle işçiler ve işçi sendikaları bu güvenceyi yeterince
hissedememektedirler.

İşte, yargının önemi bu noktada
kendisini göstermektedir. Yargı,
mümkün olduğu kadar özel
ihtimam göstererek, yanlışa ve
hataya fırsat vermemelidir. Ama
böyle olmamaktadır. Yetki davaları çok sıradan basit bir uyuşmazlıkla aynı kefeye konmakta,
mahkemelerdeki yoğunluktan,
görev yapan hâkimlerin kıdem
sürelerinin ve tecrübelerinin azlığından da olsa gerek, adaletli
sonuçlar almakta zorlanılmakta,
adaletli sonuca gidildiğinde
ise adaletin zamanında ve kısa
sürede tecellisi sağlanamamaktadır.

Değerlendirmelerimi sizlerle
paylaşmak üzere bilgilerinize
sunarım.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
Ceyhun GÜRPINAR - Petrol-İş İSİG Uzmanı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
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Çalışanların sağlıklarının korunması adına
yapılan yasal düzenlemelerden biri de, ciddi
ve yakın tehlike ile
karşı karşıya kalınması
durumunda belli usulleri kullanmak suretiyle bahse konu tehlike
giderilinceye kadar
çalışmaktan kaçınma
hakkını veren, 6331
sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nun
13. maddesidir.
Çalışmaktan kaçınma
hakkı, işçi sağlığı ve
iş güvenliği çerçevesinden bakıldığında
önleyici yaklaşımla düzenlenmiş bir
haktır. Bu bağlamda
modern iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatının
genel yaklaşımı olan
önleyici olma mantığıyla da uyuşmaktadır.

Toplumsal hayatın bir gereği olarak
her bir birey, toplumun farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde farklı
işlerde çalışmakta, üretimin veya
ticaretin bir parçası olmaktadır.
Elbette toplumun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yapılan bazı
işler, nitelikleri gereği çeşitli tehlikeler içermekte, bazen iş kazaları,
meslek hastalıkları ve bunlara bağlı
ölümler veya yaralanmalar söz
konusu olmaktadır. Ancak yukarıda
bahsettiğimiz hukuki düzenlemeler;
toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için, çalışan bireylerin hayatının
riske atılmasına, onların iş kazası
geçirerek veya meslek hastalığına
tutularak zarar görmesine müsaade etmemektedir. Bu sebeple,
çalışanların sağlıklarının korunması
adına yapılan yasal düzenlemelerden biri de ciddi ve yakın tehlike ile
karşı karşıya kalan çalışanlara, belli
usulleri kullanmak suretiyle bahse
konu tehlike giderilinceye kadar
çalışmaktan kaçınma hakkını veren,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nun 13. maddesidir.
Bu hak, işçi sağlığı ve iş güvenliği
çerçevesinde bakıldığında proaktif,
yani önleyici yaklaşımla düzenlenmiş bir haktır. İş kazası veya meslek hastalığı gerçekleştikten sonra
ödenen tazminatlardan farklı olarak,
iş kazası veya meslek hastalığının
ortaya çıkmaması amacıyla düzenlenmiş önleyici bir yaptırımdır.
Bu bağlamda modern iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatının genel yaklaşımı olan önleyici olma mantığıyla
da uyuşmaktadır.

Çalışmaktan kaçınma hakkı
MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın
tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı
işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve
gerekli tedbirlerin alınmasına karar
verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl
kararını verir ve durumu tutanakla
tespit eder. Karar, çalışana ve
çalışan temsilcisine yazılı olarak
bildirilir.
(2) Kurul veya işverenin çalışanın
talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
Çalışanların çalışmaktan kaçındığı
dönemdeki ücreti ile kanunlardan
ve iş sözleşmesinden doğan diğer
hakları saklıdır.
(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak
zorunda olmaksızın işyerini veya
tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların
bu hareketlerinden dolayı hakları
kısıtlanamaz.
(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar,
talep etmelerine rağmen gerekli
tedbirlerin alınmadığı durumlarda,
tabi oldukları kanun hükümlerine
göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş
sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı
dönemde fiilen çalışmış sayılır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

(5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz.

ciddi olmakla birlikte yakın tehlike
içermediği için, bu şartlarda
çalışanlara, çalışmaktan kaçınma
hakkı vermemektedir.

Bu düzenleme 6331 sayılı Kanun
yürürlüğe girmeden önce, 4857
sayılı İş Kanunu’nun 83. maddesinde de benzer hükümlerle
uygulanmaktaydı. 6331 sayılı
Kanun ile birlikte, iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili düzenlemeler
müstakil bir hale getirilince, İş
Kanunu 83. madde yürürlükten
kaldırılarak bazı küçük düzenlemelerle birlikte 6331 sayılı Kanun’un 13. maddesine taşındı.
İki Kanun maddesi arasındaki
esasa dair en önemli fark, 4857
sayılı Kanun’daki “yakın, acil ve
hayati bir tehlike ile karşı karşıya
kalan işçi” ifadesi yerine, “Ciddi
ve yakın tehlike ile karşı karşıya
kalan çalışanlar” ifadesi getirilmiş olmasıdır. Burada, “acil ve
hayati” ifadelerinin yerini “ciddi”
ifadesinin almış olması, çalışmaktan kaçınma hakkının çerçevesini, çalışan lehine genişletmiştir.
Ancak bu şekliyle dahi eksik
olduğu değerlendirilebilir. Geçerli
düzenleme tehlikenin hem ciddi,
hem de yakın olmasını gerektirmektedir. Oysa, yıllar sonra
meslek hastalığı olarak ortaya
çıkacak birçok tehlike kaynağı
bulunmakta, sonuçları itibariyle

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Hangi Koşullarda Kullanılır:
Kanun maddesi, “ciddi ve yakın
tehlike” kavramlarını kullanarak,
çalışmaktan kaçınma hakkının
hangi durumlarda kullanılacağına
dair çok da net olmayan bir çerçeve çizmiştir. Ancak iş sağlığı
ve güvenliği uygulamalarındaki
genel kabullere baktığımızda,
“ciddi” kavramının, sonuçları
itibariyle ağır yaralanmalara, uzuv
kopmalarına, tekil veya çoklu
ölümlere sebebiyet verebilecek
bir tehlikeli durumu, “yakın” kavramının ise tehlikeli işin yapılma
frekansı bakımından veya bahsi
geçen tehlikeden kaynaklı riskin
meydana gelme olasılığı bakımından, yüksek ihtimalli bir durumu
ifade ettiğini söyleyebiliriz.
Örnek vermek gerekirse; üzerinde hareketli parçaların bulunduğu bir makine, başlı başına bir
tehlike kaynağıdır. Bu makine
üzerindeki hareketli parçaları
koruma kapaklarıyla kapatarak
ve/veya dönen hareketli aksama
belli mesafelerde algılayıcılar
yerleştirerek, o makinenin tehli-

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine
rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun
hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.
Toplu sözleşme veya
toplu iş sözleşmesi ile
çalışan kamu personeli,
bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen
çalışmış sayılır.
kelerinden çalışanı korumak
mümkündür. Bu tür koruma
tedbirlerinin alınmadığı veya
alınan tedbirlerin çeşitli sebeplerle çalışmadığı makinelerde,
yaşanacak kazanın sonucunda
çalışan ciddi şekilde yaralanacak
veya hayatını kaybedebilecekse,
bu durum tehlikenin ciddi olduğunu, makinenin etrafında sürekli
çalışanların bulunması gerekliliği
ise tehlikenin yakın olduğunu
gösterecektir.
Çalışmaktan Kaçınma Hakkının
Kullanımında İzlenecek Yol
Tehlikenin ciddi ve yakın olduğu
noktasındaki değerlendirmenin,
çalışanın tek başına karar veremeyeceği kadar teknik bilgi
gerektirebileceği düşünülerek,
6331 sayılı Yasa’da çalışmaktan
kaçınma talebinin öncelikle İş
Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna
getirilmesi ve buradan çıkan
karara göre hareket edilmesi
öngörülmüştür. Ayrıca, İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik ile Kurula, çalışmaktan kaçınma hakkı konusundaki
talepleri acilen değerlendirme ve
karara bağlama görevi verilmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun, her işyerinde bulunma
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İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulları; işveren ve işçi
tarafının temsil edildiği,
ayrıca içerisinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri
Hekimi gibi mesleki bakımından bağımsız olmaları
beklenen kişilerin de üye
olarak bulunduğu, kararlarını oylama usulü ile
veren birimlerdir.
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zorunluluğu olmadığından (6331
s.lı K., m. 22/1) Kanun, Kurulun
bulunmadığı işyerleri için de bir
düzenleme getirmiş ve bu durumda işçinin doğrudan işverene
başvurmasını kurala bağlamıştır.
İşçinin, tehlikeyle ilgili objektif bir
değerlendirme yapamayacağı ve
nihai kararın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ile ortaya
konulması gerekliliğiyle birlikte
düşünüldüğünde, Kurulun bulunmadığı işyerlerinde kararı sadece
işverenin inisiyatifine bırakmanın
ne kadar doğru bir yaklaşım
olduğu ayrıca tartışılmalıdır. İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulları;
işveren ve işçi tarafının temsil
edildiği, ayrıca içerisinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi gibi
mesleki bakımından bağımsız
olmaları beklenen kişilerin de üye
olarak bulunduğu, kararlarını oylama usulü ile veren birimlerdir.
Kurulun bulunmadığı işyerlerinde
Kurula alternatif olarak, işverenin
tek başına vereceği karara göre
hareket edilmesi, hakkaniyetli bir
çözüm değildir.
Kurulun bulunduğu işyerlerinde
Kurul acilen toplanarak karar
verir, işverene başvurulduğu
durumda ise işveren derhal
kararını verir. Kurulun veya işverenin alacağı karar yazılı olmak
durumunda ve talepte bulunan
çalışan ile çalışan temsilcisine
tebliğ edilmek zorundadır.
Bu noktada belirtmek gerekir ki;
çalışanın talebi, işyerinde ciddi

ve yakın bir tehlike bulunduğunun tespiti ile bu tehlikenin
giderilmesi için acilen tedbir alınması gerektiği hususlarındadır. İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu veya
işveren, çalışanın talebi doğrultusunda işyerinde ciddi ve yakın
bir tehlike olduğunu doğrular
ve bu tehlikenin giderilmesi için
tedbir alınması gerektiğine karar
verirse, çalışan (tehlike birden
çok çalışanı ilgilendiriyorsa ilgili
bölümdeki tüm çalışanlar) ilgili
tehlike bertaraf edilecek şekilde
tedbirler alınana dek çalışmaktan
kaçınabilir.

çalışmaktan kaçınma hakkını
kullanan çalışan, çalışma süresi
içerisinde halen işverenin emri
altında bulunmaktadır. Yani, bu
süre içerisinde özgürce hareket
edip kendisine ait özel işleri yapabileceği veya işverenin bilgisi
dışında işyerinden ayrılabileceği
anlamı çıkartılmamalıdır. Hatta işverenin kendisine vereceği, mesleğine uygun farklı bir iş olursa,
o işi de ifa etmek durumundadır.
Çalışanın böyle bir öneriyi kabul
etmemesi, iş ilişkisinden kaynaklanan sadakat borcuna aykırılık
oluşturur.

Ancak bazen tehlike, tüm bu
prosedürlerin işletilmesine vakit
bırakmayacak kadar yakın ve
ciddi olabilir. Örneğin bir akaryakıt istasyonundaki gaz kaçağı
veya zararlı kimyasalın ani bir
şekilde ortama yayılması gibi durumlarda, çalışanların acilen işyerini tahliye etmeleri gerekebilir.
Bu tür durumlar için de Yasa’da
“ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlar” ifadesi
kullanılmış ve bu tür durumlarda
İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna
veya işverene gitme zorunluluğu
bulunmadan, çalışanların doğrudan işlerini bırakarak güvenli
bölgeye gidebilecekleri belirtilmiştir.

Tehlikenin Giderilmesi İçin
Gerekli Tedbirlerin Alınmaması
Durumu

Çalışmaktan Kaçınma Hakkını
Kullanan Çalışanın Ücret ve
Diğer Hakları
Gerek İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurulunun veya işverenin vereceği karar doğrultusunda, gerekse
çalışanın acil ve yakın tehlikenin
önlenemez olması sebebiyle Kurul veya işverene başvurmaksızın
çalışmaktan kaçındığı durumlarda, çalışanın ücret ve diğer haklarında bir kısıtlama yapılamaz.
Elbette her durumda çalışmaktan
kaçınma hakkı; ciddi ve yakın
tehlikenin, alınan tedbirlerle ortadan kaldırılmasına kadar geçerlidir ve bunun dışında da farklı bir
süre ile sınırlandırılmamıştır.
Şunu da ifade etmek gerekir ki,

Ciddi ve yakın tehlikenin giderilmesi için gerekli tedbirlerin
alınması hususunda Kurul veya
işveren tarafından karar verilmiş
olmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda
ise, iş sözleşmesiyle çalışanlar,
tabi oldukları kanun hükümlerine
göre iş sözleşmelerini feshedebilirler. Bu durum, İş Kanunu’na
tabi çalışanlar için 4857 sayılı İş
Kanunu’nun, işçinin haklı nedenle
derhal fesih hakkını düzenleyen
24/I-a maddesinde düzenlenmiştir:
Madde 24 - Süresi belirli olsun
veya olmasın işçi, aşağıda yazılı
hallerde iş sözleşmesini sürenin
bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu
olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin
sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli
olursa.
Bu madde hükmüne göre işçinin
derhal ve haklı nedenle fesih
hakkı doğduğundan, iş akdini
fesheden işçi, herhangi bir ihbar
süreci yükümlülüğüne girmeyecek ve kıdem tazminatını almaya
hak kazanacaktır. Ancak bu
maddedeki “işin niteliğinden doğan bir sebeple” ifadesi, “ciddi

ve yakın tehlikeye sebep olan
tedbir eksikliği, işin niteliğinden
kaynaklı mıdır?” sorusunu akla
getirmektedir.
İş Kanunu’nda; ciddi ve yakın
tehlikenin önlenmesi için işveren
tarafından herhangi bir tedbir
alınamaması sebebiyle işçinin
haklı nedenle ve derhal iş akdini
feshedebileceği bir diğer madde
ise 24/II-f maddesidir.
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
f) Ücretin parça başına veya
iş tutarı üzerinden ödenmesi
kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve
tutardan az iş verildiği hallerde,
aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik
aldığı ücret karşılanmazsa yahut
çalışma şartları uygulanmazsa.
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin çalışma koşullarının doğal bir
parçası olması ve bu anlamdaki
eksikliklerin çalışma şartlarının
uygulanmadığı sonucunu ortaya
koyması sebebiyle, ilgili madde iş akdinin haklı nedenle ve
derhal feshedilmesi amacına
hizmet edebilmektedir. Ancak
bu maddeye dayanarak yapılan
fesihlerde, 6 günlük bir sınırlandırıcı süre söz konusudur. (4857
s.lı K., m. 26)
6331 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 4. bendindeki, “İş
sözleşmesiyle çalışanlar, talep
etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda,
tabi oldukları kanun hükümlerine
göre iş sözleşmelerini feshedebilir.” ifadesinde, “talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin
alınmaması” durumu özellikle
vurgulanmıştır. Burada çalışanın
İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna
veya işverene talebini iletmesi,
Kurulun veya işverenin çalışan
tarafından belirtilen tehlikenin
acil ve yakın nitelikte olan ve
acilen tedbir almayı gerektiren
ölçüde bir tehlike olduğunu
kabul etmesi ve buna rağmen

gerekli tedbirleri almamakta ısrar
etmesi durumu anlatılmaktadır.
Dolayısıyla, Kurula veya işverene başvurmadan, çalışanın
doğrudan çalışmaktan kaçınma
hakkını kullandığı durumlarda,
iş akdini haklı nedenle ve derhal
feshetmesi, bu Kanun maddesi
açısından mümkün değildir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
veya işveren tarafından, çalışanın talebine ters olarak ciddi ve
yakın bir tehlikenin bulunmadığı
noktasında bir karar çıkması
durumunda, çalışan Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine
başvurarak, durumun müfettiş
marifetiyle tespit edilmesini talep
edebilir.
Çalışma Yaşamındaki Pratik
Karşılığı
Çalışanlara, hukuki düzenlemeler çerçevesinde çalışmaktan
kaçınma hakkı verilmiş olsa da
çalışma yaşamında bu hakkın
kullanımı çok kolay olmamaktadır. Bu durumun birçok sebebi
bulunmaktadır.

Sendikal örgütlülüğün
olduğu işyerlerinde çalışan, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak
istediğinde, eğer örgütlü
olduğu sendikanın gücünü arkasında hissedebiliyorsa, bu hakkı
kullanma noktasında
daha cesaretli davranabilmektedir.
Öncelikle, çalışanların büyük bir
kısmı böyle bir hakları olduğundan habersizdir. Bu noktada; zorunlu olarak verilmesi gereken iş
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin
etkinliği sorgulanmalıdır. Bununla
birlikte, eğitim verilse bile, verilen
eğitimlerde çalışmaktan kaçınma
hakkının yüzeysel olarak anlatıldığını veya hiç anlatılmadığını da
söyleyebiliriz.
Ayrıca çalışanların iş güvenliği

bilincinin olmaması, alışılagelmiş
çalışma yöntemleri sebebiyle var
olan tehlikenin kanıksanması ve
kendilerine duydukları aşırı güven, uygulamanın önünde duran
başka engellerdir.
Bunların da ötesinde; işten
atılma endişesinin, ülkemizdeki
işsizlik oranları da dikkate alındığında, çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılmasının önündeki en
büyük engel olduğunu söyleyebiliriz. Çalışanlar işsiz kalma riskini göze almaktansa, iş kazası
geçirme veya meslek hastalığına
yakalanma riskini daha kabul
edilebilir bulmaktadırlar.
Bu durumu destekleyen bir
diğer etken ise, örgütsüz ve
örgütsüzlüğün getirdiği güvencesiz çalışma koşullarıdır.
Sendikal örgütlülüğün olduğu
işyerlerinde çalışan, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak
istediğinde, eğer örgütlü olduğu
sendikanın gücünü arkasında
hissedebiliyorsa, bu hakkı kullanma noktasında daha cesaretli
davranabilmektedir. Sendikal
örgütlenmenin olmadığı işyerlerinde, çalışmaktan kaçınma
hakkının kullanıldığını görmek
neredeyse imkansızdır.
Kaynaklar:
İnciroğlu, Lütfi; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma
Hakkı; https://www.incirogludanismanlik.
com/2017/10/11/is-sagligi-ve-guvenligi-kanununda-calismaktan-kacinma-hakki/ (Erişim: 26.03.2018)
Aydınlı, İbrahim; İşverenin İşyerinde Çalışan İşçilerin İş Görmekten Kaçınma Hakkı;
Çimento İşveren Dergisi; Temmuz 2005
Baycık, Gaye; Çalışanların İş Sağlığı
ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni
Düzenlemeler; Ankara Barosu Dergisi;
2013/3
Balık, Derya; İşçinin İş Sağlığı ve
Güvenliğine İlişkin Tehlike Sebebiyle İş
Görmekten Kaçınma Hakkı; http://www.
turkhukuksitesi.com/makale_1226.htm
(Erişim: 31.03.2018)
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Retunsee Yönetim Kurulu Atina'da Toplandı
19 Nisan tarihinde toplanan Retunsee Yönetim Kurulu, ağın alanı içerisinde bulunan
ülkelerde işçi sınıfının durumu ve Retunsee'nin örgütsel yapısı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda sendikamızı Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar temsil etti.
Retunsee Yönetim Kurulu
Yunanistan’ın başkenti Atina’da
19 Nisan 2018 Çarşamba günü
toplandı. Toplantıya Retunsee
Yönetim Kurulu'nda bulunan
Retunsee üyesi sendikalardan
yöneticiler ve uzmanlar katıldı.
Toplantıda Retunsee’nin yapısı
ve tüzük değişiklikleri ve son dönem Retunsee çalışmaları görüşüldü. Retunsee’nin faaliyetlerini
daha kolay sürdürebilmesi için
Retunsee tüzüğünde değişiklik
önerileri yapıldı. Daha sonra
denetim kurulu raporu okundu
ve kabul edildi. Denetim Kurulu
raporu onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu üyeleri söz aldı.
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Toplantıda söz alan Petrol-İş
Genel Başkanı ve Retunsee

Yönetim Kurulu üyesi Ali Ufuk
Yaşar Retunsee Sekretarya
çalışmaları ile ilgili bir sunum
yaptı. Bu alanda yapılacak çalışmaları çok dikkatli yönetmeliyiz
diyen Yaşar: “Sekreterlik çalışmaları Retunsee örgütümüzün
tüzüğünde de yer alıyor” dedi.
Retunsee’yi Retunsee yapan
ve kendimizi daha kolay ifade
edeceğimiz yerlerin Sekretaryalar olduğunu söyleyen Yaşar,
Retunsee’de birçok sekreterlik
bulunduğunu belirtti. Farklı
alanlardaki bu sektörleri gelecek Kongrede birleştirebiliriz
diyen Yaşar, 2017 yılında Petrol
Rafineri Sekreterliğinin Romanyalı meslektaşların da desteğiyle
toplandığını vurguladı. Sekreterlikleri daha aktif hale getirmek
gerektiğinin altını çizen Yaşar:

“Retunsee'yi çok daha aktif yapmak, küresel sermayeye karşı
koymak istiyorsak bu sekretaryaları daha üretken çalıştırmalıyız.” dedi.
Yaşar’ın konuşmasından sonra
diğer sekretarya temsilcileri de söz aldılar. Temsilciler,
sekreterliklerin işletilmesi ve
faaliyetlerinin organize edilmesi
konusunda olumlu ve olumsuz
deneyimlerini anlattılar. Sekreterliklerin nasıl daha aktif bir
hale getirilebileceği üzerine
görüş bildirdiler.
Toplantı Retunsee Sekretaryalarının daha işler bir hale
getirilmesi, küresel ve bölgesel
dayanışmanın daha da yaygınlaştırılması dilekleri ile sonuçlandı.
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IndustriALL Dünya Enerji Konferansı Yapıldı
Üst örgütümüz IndustriALL Küresel Sendika tarafından düzenlenen Dünya Enerji Konferansı 25-26 Temmuz 2018 tarihlerinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapıldı. Toplantıya 40’ın üzerinde ülkeden, 70 kadar enerji sendikasını temsilen 200 dolayında delege
katıldı.

Petrol-İş Sendikasından toplantıya
Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar, Genel Yönetim Sekreteri Ünal Akbulut ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı
Rıza Köse katıldı. “Enerji Sektörlerinde Daha Güçlü Sendikalar”
söylemi ile yapılan konferansta bir
çok sunum ve panel yapıldı.
Konferansta dünya enerji sektöründeki gelişmeler, enerji alanındaki sendikalar tarafından masaya
yatırıldı. Sektörde sendikal hak ve
özgürlükler küresel federasyonumuz IndustriALL tarafından her
dört yılda bir düzenlenen konferanslarda görüşülüyor.
Bu yılki konferansta gerçekleştirilen panellerde “Dünya enerji sektörüne küresel bir bakış ve küresel
sendikal hareketin bu alandaki
eylem ve etkinlikleri, enerji sektöründe sendikal sorunlar, enerji ve
sürdürülebilir sanayi politikaları,
enerji sendikalarının karşılaştıkları
sorunlar, örgütlenme ve taşeron
işçilik, küresel sendikal ağlar aracılığıyla küresel sermayeye karşı
mücadele ve sendikal işbirliği”
konuları tartışıldı.

Konferansta söz alan Petrol-İş
Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar kısa
bir konuşma yaparak, bir de öneri
yaptı. Yaşar, insanlık tarihinde
facialara duyarlı olmamız gerektiğini belirterek komşumuz Yunanistan’daki orman yangınında hayatını kaybedenler için konferans
sonunda bir dayanışma mesajı
yayınlanmasını istedi. Yaşar’ın
önerisi oy birliği ile kabul edildi.
Yine konferansta söz alan Petrol-İş Genel Yönetim Sekreteri
Ünal Akbulut bir konuşma yaptı.

Enerji alanında siber teknolojilerin
ve yapay zekanın kullanımı ile gelecekte belirli mesleklerin yok olacağına dikkat çeken Akbulut: “Aç
gözlü şirketlerin insana ve çevreye
önem vermediğini, sendikaların bir
görevinin de şirketlerin çevreye ve
insana önem vermelerini sağlamak olduğunu” belirtti. Sendikaların üretimden gelen gücünü de
etkileyecek bir süreç olan Endüstri
4.0'ın sendikal hareket tarafından
iyi değerlendirilmesi gerektiğini
belirten Akbulut, sendikaların bu
duruma yönelik stratejiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Daha sonra iki gün boyunca
süren tartışmalar sonucu çıkarılan
ve önümüzdeki dört yıl boyunca
IndustriALL ve üye sendikaların
bu alanda pusulası olacak “Eylem Planı” okundu ve onaylandı.
Konferans, Enerji sektörünün iki eş
başkanının seçilmesi ile sonlandı.
Sektörümüzü gelecek 4 yıl boyunca eş başkanlar Frode Alfheim ve
Apsorn Krissanasmit yönlendirecekler.
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Petrol-İş ve Rogwu Eğitim İşbirliği Projesi Gerçekleşti
Petrol-İş ve Rogwu temsilcileri Eğitim İşbirliği Projesi çerçevesinde bir araya geldi. Toplantıda iki sendika arasında işbirliğinin yoğunlaştırılması ve geliştirilmesi ile
iki ülkenin enerji işçilerinin daha da yakanlaştırılacağı vurgusu yapıldı.
Petrol-İş Sendikası heyeti ile
Rusya Petrol Gaz ve Yapı İşçileri
Sendikası (Rogwu) yönetimi daha
önce imzalanan eğitim işbirliği
anlaşması çerçevesinde 23-26 Nisan 2018 tarihlerinde Moskova'da
bir araya geldi.
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Rogwu Merkezini ve Gazprom
Moskova Merkezini ve buradaki
Rogwu Şubesini ziyaret etti ve
buralarda iki sendikanın çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı.
Petrol-İş Heyeti Gazprom Merkezinde bulunan Gazprom Müzesi'ni
de ziyaret etti.

ortak çalışma yapılmasıydı. Bu
konuda toplantıda konuşan Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim
Sekreteri Mustafa Mesut Tekik;
Trakya’da Kıyıköy, Lüleburgaz
ve İpsala’da kurulması planlanan
Türk Akımı Boru Hattı istasyonlarında çalışacak işçilerin haklarının
Eğitim ve kültürel alanda yürütülen
korunmasına Rogwu ve Petrol-İş
iki sendika arasındaki çalışmalara Rogwu Genel Merkezinde ve
arasında işbirliği ve dayanışmanın
Petrol-İş Genel Örgütlenme ve
Gazprom Moskova Şubesinde ya- önemli katkı yapacağını belirtti.
Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut
pılan konuşmalarda ve sunumlar- Her iki sendika temsilcileri de
Tekik, Aliağa Şube Başkanı Ahmet da ise heyetler iki sendika arasın- bu türden işbirliği anlaşmalarının
Oktay, Mersin Şube Başkanı Erçin daki işbirliğinin gelecekte daha da işçi sınıfının yararına olduğunu
Çulcu ve Eğitim Uzmanı Erhan
ilerletilmesi gerektiğini belirttiler.
söyleyerek yeni dönemde daha
Kaplan katıldı.
Eğitim işbirliği projesinin her iki
kapsamlı bir eğitim anlaşması yaülke işçileri açısından da gerekli
pılması konusunda ortak bir niyet
Rogwu’dan toplantıya Rogwu Ge- ve yararlı olduğunu vurguladılar.
belirttiler.
nel Başkanı Aleksandr Korchagin,
Genel Sekreter Vladimir Kosovich İki sendika arasındaki işbirliğinin
İki sendika arasındaki anlaşmaya
ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı
bir diğer ayağı ise 2019 yılında ta- göre Rogwu ziyareti, Petrol-İş in
Aida Kalantaryan katıldı.
mamlanması planlanan Türk Akımı ev sahipliğinde gelecek yıl gerZiyaret süresince heyetimiz
Boru Hattında sendikal alanda
çekleştirilecek.

İşçi Sınıfı Ayfer Ablasını Kaybetti...
PETROL-İŞ AYFER EĞİLMEZ'İ UNUTMAYACAK
Ülkemizde özelleştirme karşıtı mücadelenin
sembol isimlerinden olan ve sendikamız
Petrol-İş'te araştırma uzmanı olarak uzun
yıllar çalışan değerli hocamız Ayfer Eğilmez'i (Küpeli) kaybetmiş olmanın derin
üzüntüsünü taşıyor; yakınlarına, Petrol-İş'e
ve tüm emek örgütlerine başsağlığı diliyoruz...
Hayatı boyunca çalışkanlığı ve üretkenliğiyle emek mücadelesine büyük bir katkı
koyan Eğilmez, sendikamızın özelleştirme
karşıtı mücadeleyi yükselttiği dönemde, bu
mücadeleye yön veren isim olmuştu.
Ayfer Eğilmez, 1972-1978 öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi ve Ankara Gazi
Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyeliği yapan Eğilmez,
1979-1998 yılları arasında Maden Tetkik
Arama (MTA) Enstitüsü, Maden Analizleri
ve Teknoloji Daire Başkanlığı’nda uzman
mühendis olarak çalıştı.
Önceki adıyla DPT'nin Beş Yıllık Kalkınma

Planlarına yönelik yürütülen Özel İhtisas Komisyonları’ndaki sektör ve sanayi politikaları
çalışmalarında yer almış, TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası ve TMMOB Yönetim
Kurulu üyeliklerinde bulunmuştu.
Eğilmez, 2000-2008 yılları arasında Petrol-İş
Sendikası’nda araştırma uzmanı olarak sektör çalışmalarını yürütmüştü. Sendikamızda
Tüpraş, Petkim, Petlas, POAŞ ve TÜGSAŞ
özelleştirmelerine karşı verilen mücadeleye
yaptığı çalışmalarla derinlik kazandırmış, bu
mücadelenin kamuoyunda destek bulmasında büyük bir katkı sunmuştu.
Bu tarihten sonra da sendikamızın çeşitli
çalışmalarının ve emek mücadelesinin içerisinde olmaya devam eden Ayfer Eğilmez,
aydın sorumluluğuyla yaşadı ve ilkelerinden
hiç ödün vermedi.
Sendikamız Petrol-İş ve üyelerimiz, değerli
hocamız Ayfer Eğilmez'i ve sendikal mücadeleye koyduğu önemli katkıları asla unutmayacaktır.
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ÜYELERİMİZ İÇİN KURUMLARLA
HİZMET ANLAŞMALARI YAPIYORUZ

Halen devam etmekte olan,
Genel Merkez ve Şubelerimiz
tarafından yapılmış olan tüm kurumsal anlaşmaların listesine ve
detaylarına, web sayfamızdaki

“ANLAŞMALI KURUMLAR”

bağlantısı ile ulaşabilirsiniz.

http:// www.petrol-is.org.tr/anlasmali-kurumlar

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
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Emre ÖZCAN
Ankara Şube
MKEK

Mustafa BAŞ
İst. 2 Nolu Şube
Mefar İlaç

Gülsüm KARACA
İst. 2 Nolu Şube
Greiner

Turgay YAVUZ
Kocaeli Şube
Gübretaş

Vefat eden üyelerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine
sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu

61

MİSAFİRHANELERİMİZ

Ankara - Adakale Sok. No: 6 Yenişehir - Telefon: 0312 434 32 74 Fax: (0312) 434 32 74
İstanbul - Burhaniye Mah. Enveriye Sokak No: 27 Üsküdar - Telefon: 0554 199 48 49
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