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LASTİK-İŞ SENDİKASI 27. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
(2007-2011)
ÖNSÖZ

2011yılında başlayan dört yıllık 27. dönem genel kurul dönemini tamamlamış bulunuyoruz.
Bu dönemde gerek ülkemizde gerekse dünyada çok önemli ekonomik, toplumsal ve siyasal
gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeleri kısaca özetleyecek olursak; 2011-2015 yılları arasında;
Ortadoğu’da büyük çalkantıların yaşandığı, ülkelerin doğrudan işgal edilmesi dahil çeşitli
uygulamaların gündeme geldiği;binlerce işçinin iş kazalarında kitlesel ölümlerle yaşamlarını
yitirdiği, 2008’de başlayan küresel ekonomik krizin etkilerinin bir türlü atlatılamadığı, gelir
dağılımının giderek bozulduğu, işsizlik sorununun çözülemediği bir dünyada yaşadık.
Türkiye’de ise kayıt dışı çalışmanın tüm çarpık sonuçları ile birlikte varlığını devam ettirdiği,
işsizliğin giderek arttığı, ülkemizin gelir dağılımı en düşük ülkelerden birisi olarak Dünya’da
yerini aldığı, bir genel seçim, bir yerel seçim, bir halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı
seçimi gerçekleşmesine rağmen temel hak ve özgürlükler alanında 12 Eylül’ün yasakçı
düzeninin sürdürüldüğü, çalışma ilişkilerinde örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının
kullanılamaz hale geldiği, sendikaların etkisizleşmesi eğiliminin varlığını koruduğu, genel
olarak bir yoksullaşmanın yaşandığı ve devletin yasama yürütme ve yargı organlarındaki
çelişkilerin iyice su yüzüne çıktığı bir dönemi geride bıraktık.,
Gururla belirtmeliyim ki bu olumsuz koşullar içinde sendikamızı geçmişten gelen olumsuz
tortulardan kurtararak geleceğe hazırlamak konusunda büyük başarılar elde ettik.
Çalışmalarımız sonucunda, sendikamız, daha önce içine düştüğü kötü koşulları hızla aşarak,
2011-2015 döneminde maddi alt yapısı ile örgütsel yapısını giderek sağlamlaştıran bir süreci
yaşayarak tamamladı.
Yine de her yeniden yapılanma dönemi gibi bu süreçte sorunsuz geçmedi. Sendikamızın
gelişme çizgisini engellemek isteyen ve sendikal mücadeleyi kendi kişisel ihtirasları için bir
atlama taşı olarak kullanmaya çalışan eğilimler ortaya çıktı; ama tutunamadı. Bugünden
baktığımızda sendikamızı ileriye taşıyacak temellerin atılması,örgütsel birlik ve
bütünlüğümüzün güçlendirilmesi, üye sayımızın arttırılması ve sendikal mücadelenin elde
edilmiş haklarımızı koruyacak şekilde geliştirilmesi yönünde daha önce sendikamızın
kuruluşundan bugüne hiçbir şekilde ulaşılamayan olumlu gelişmeler sağladığımız bütün
açıklığıyla ortadadır.
Bu Genel Kurul döneminde sendikamız bir önceki dönemde kazandığı maddi değerlere
yenilerini katarak varlığını sürdürmüştür. Bir önceki dönemde satın alınan Genel Merkez,
Kocaeli Şubesi, İstanbul Şubesi, Gebze Şubesi, İzmir Şubesi ve Çerkezköy Bölge
Temsilciğine ek olarak bu dönemde Adapazarı Şubesi ve Kocaeli Sosyal Tesisleri
sendikamıza kazandırılmıştır. Her iki faaliyette açılışları yapılarak üyelerimizin hizmetine
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sunulmuş bulunmaktadır. Ayrıca yine Kocaeli’de sendikamızın ikinci sosyal tesisi de
tamamlanmıştır. Üyelerimizin hizmetine sunulmak için planladığımız sendikamızın otelinin
de temelini atmış bulunuyoruz. Örgütlenmemizi geliştirerek ülkemizin her yanında
üyelerimizin sayısını arttırdıkça sendikamıza yeni binalar ve tesisler kazandırmaya devam
edeceğiz. Üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için toplumsal amaçlı kurumlar oluşturmak da
önümüzdeki dönemde temel hedeflerimiz arasında olacaktır.
Maddi alt yapımızı geliştirme konusunda sağladığımız bu başarıya ek olarak, sizlere daha
önce başlattığımızı açıkladığım örgütlenme kampanyamız ile sendikamızı tarihinin en üst
noktalarına taşımış bulunuyoruz. 2015 yılının ilk yarısında örgütlü olduğumuz işyerlerinin
sayısı ile üye sayımız hızla artmış bulunuyor. Sendikamızı ülkemizdeki Kimya, Petrol, Lastik
işçilerinin gerçek mücadele örgütü olarak geleceğe hazırlıyoruz. Bu çerçevede bugün üye
sayımız 10 yıl öncesine göre 3 kat artarak 15.000’lere doğru yükseliyor. Önümüzdeki Genel
Kurul döneminde üye sayımızı 20.000’lerin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün
ulaştığımız sonuçlara ve koyduğumuz hedeflere Lastik-İş sendikası 65 yıllık tarihi boyunca
hiçbir şekilde ulaşamamış ve benzer hedefler koyamamıştır. Böylesine büyük adımları
sendikal hareketin baskı altında tutulduğu, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılamaz hale
getirildiği Türkiye gibi bir ülkede atabilmiş olmamızın önemini ve değerini bütün
arkadaşlarımın en iyi şekilde anlayacağına kuşkum yoktur.
Sendikamızı her yönden geliştirmeye çalışırken yıllardır yerleşik hale gelmiş ve emekçileri
örgütsüz bırakmayı amaçlayan uygulamalara karşı da mücadelemizi yükselttik. Güvencesiz
işçiliğe ve taşeron sistemine karşı oluşturduğumuz politikalarla geçici işçilerin sendikal
haklara kavuşturulmasını ve taşeron sisteminin örgütlü olduğumuz işyerlerinde ortadan
kaldırılmasını büyük ölçüde başardık. Özellikle taşeron işçilerinin ana işverenlerin işçisi
yapılarak sendikal güvencelere kavuşturulması Türkiye sendikal hareketi açısından bir dönüm
noktası oluşturmaktadır. Lastik işkolunda 50’ye yakın taşeron firmayı yok ederek
sağladığımız ve diğer örgütlü olduğumuz işyerlerinde mücadelesini sürdürdüğümüz bu
konunun önemi,önümüzdeki süreçte çok daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü bu adım sendikaların
tüm işçilerle aralarında ayrım yapmaksızın ve geçmişten gelen örgütsüz işçi çalıştırma
anlayışını yıkarak yeniden buluşması anlamına gelmektedir. Bu adımla biz Türkiye’deki tüm
sendikalara taşeron sisteminin ortadan kaldırılabileceğini somut olarak göstermiş
bulunuyoruz.
Bu dönem içinde üyelerimizin kazanılmış haklarını koruma ve yeni haklar elde etme
mücadelemizi de kararlılıkla sürdürdük.Toplu sözleşmelerde, işverenlerce gündeme getirilen
ve iş yasasının çalışma güvencelerini yok edecek şekilde esnekleştirilen hükümlerini toplu
sözleşmelere yerleştirme taleplerine karşı direndik.Türkiye’de neredeyse hiçbir sendikanın
duramadığı çizgide kararlılık gösteren sendikamız, kazanılmış haklarımızı koruyarak geleceğe
ulaşma konusunda olduğu kadar; geçmişine yakışır bir sendikal mücadeleyi sürdürme
konusunda da örnek bir tutum takınmış bulunmaktadır. Bu çerçevede sosyal güvenlik
alanında gerçekleştirilen ve çalışanların geleceğini tehdit eden gelişmelere karşı da bir çok
işyerinde bireysel emeklilik sistemini yerleştirerek geleceğimiz için önemli adımlar attık.
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Lastik-İş Sendikası bu genel kurul dönemini kapsayan 2011-2015 yılları arasında demokratik
meşruluk taşıyan her mücadele için alanlara çıkmayı da bilmiştir. Sendikamız 1 Mayıs’ın
emek ve dayanışma günü olarak kabul edilmesine ve Taksim’de kutlanmasına yönelik
mücadelenin kararlı bir savunucusu olmuştur. Örgütlendiği için işten çıkarılan sendika
üyelerinin direnişlerine, iş kolu ve konfederasyon farkı gözetmeksizin, en aktif şekilde
katılmıştır. Kıdem tazminatına ve sosyal güvenlik haklarımıza karşı yapılan saldırılara karşı
aktif bir mücadele sürdürmüş ve Konfederasyonumuz DİSK tarafından sürülen mücadelede
öncü güçlerden birisi olarak yerini almıştır. Kısaca, sendikamız bu genel kurul döneminde
sürdürdüğü sendikal mücadele ve ortaya koyduğu yaklaşım ve politikalarla dinamik ve güçlü
bir işçi örgütü olduğunu kanıtlamıştır.
2008 yılında ortaya çıkan ve etkileri günümüze kadar süren küresel kriz koşullarında Dünyada
50 milyona yakın insan işini kaybetti. Türkiye 2001’de yaşadığı çöküşün etkisini atlatamadan
küresel krize yakalandı ve ülkemizde 1,5 milyon çalışan işini kaybetti. Ülkemizde bugünde
işsiz sayısı resmi rakamlara göre 3 milyonu, daha gerçekçi tahminlere göre ise 6 milyonu
geçmiş bulunuyor. Bu dönemde Sendikalarda büyük üye kayıpları oldu. Kazanılmış haklarda
gerilemeler yaşandı. Kriz gerekçe gösterilerek çalışanların güvenceleri ve temel hakları
geriletildi. Sendikamız Lastik-İş tüm dünyayı etkileyen bu olağanüstü kriz döneminde de
gerek krize karşı oluşturduğu politikalar gerekse toplu sözleşmelerde sürdürdüğü mücadele
çizgisiyle, kazanılmış haklarımızda gerileme yaşanmadan ve üyelerimizin işlerinin devamını
sağlayarak bu dönemi geride bıraktı. Ancak yine de önümüzde küresel kriz sonrasındaki
yeniden yapılanma politikalarına bağlı olarak gündeme gelen çok önemli sorunlar
bulunmaktadır.
Gelecek dönem ekonomik ve sosyal alanda kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırmak
amacıyla karşımıza çıkarılacak engellerle mücadele içinde geçecektir. Ücretlerin düşük
tutulması, sendikal örgütlenmenin etki alanının daraltılması, Dünya’da ve Türkiye’de
uygulanan büyüme ve kalkınma programlarının temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaygın
işsizliğin sürmesi, kayıt dışının devam etmesi ve gelir dağılımındaki bozukluğun daha da
derinleşerek varlığını sürdürmesi, sermayenin ve devletin politikalarının esası olacaktır. Bu
politikalar ister istemez demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlanmasını ve haklarımız
üzerindeki yasakların sürdürülmesini zorunlu kılmaktadır.
İşçiler ve sendikaları 2015 yılı ve sonrasında zor bir dönem beklemektedir. Dünya çapında
yeniden yapılanan sermaye tüm gelişme politikalarını emeği daha ucuza çalıştırarak istismar
etme üzerinden oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’ndeki çok sayıda ülke başta olmak üzere,
dünyada küresel krizi gerekçe göstererek emekçilerin kazanılmış haklarını yok etmeyi
amaçlayan ülke örnekleri yaygınlaşmıştır. Ancak bu arada karşı eğilimler ve kazanılmış
hakları korumayı esas alan çeşitli siyasal akımlar da gelişmektedir. Öte yandan Ortadoğu ve
Kuzey Afrika 2011 yılının başlarından bugüne kadar yaşanan gelişmelere bağlı olarak
olağanüstü sıcak bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Yanı başımızdaki bu olayların ülkemiz
üzerindeki etkilerinin kısa ve orta gelecekte her türlü soruna yol açacak şekilde gelişme
olasılığı söz konusudur. Yukarıda da belirtmeye çalıştığım gibi tüm değişim isteklerine
karşılık sendikal alanda ve toplu sözleşme düzeni açısından ülkemizdeki anti demokratik yapı
varlığını sürdürmektedir.
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Yaşanan bütün bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde sendikal politikaların büyük bir dikkatle,
bilinçli bir şekilde ve çok yönlü olarak belirlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.
İnanıyorum ki, tüm üyelerimiz ve yönetim birimleriyle sendikamız, bu zorlukların üstesinden
gelecek bir mücadele çizgisi oluşturarak varlığını sürdürecektir. 27. Olağan Genel
Kurulumuzun önümüzdeki sorunlar karşısında bizler için yol gösterici bir çerçeve sunacağına
kuşkum yoktur.
Örgütsel birikimimize, sizlere ve kendimize duyduğum güvenle 27. Olağan Genel
Kurulumuzun, var olan birlik ve bütünlüğümüzü daha da geliştireceğine ve sendikal
mücadelemizi yükseltmek için büyük katkılar yapacağına inanıyor; tüm üyelerimize sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

Abdullah KARACAN
Genel Başkan
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DÜNYA VE TÜRKİYE
1)2011-2015 DÖNEMİNE GENEL BAKIŞ
Sendikamız Lastik-İş’in 27. Olağan Genel Kurulu’nun yapıldığı 2011 yılından bu yana
dünyada ve ülkemizde çok önemli değişimler ve gelişmeler oldu. Bu dönemin ilk akla gelen
ve etkileri günümüze kadar uzanan en önemli olayı 2008 yılı ortalarında başlayan küresel
ekonomik krizdi. Bu kriz kapitalizmin tarihi boyunca yaşadığı genel bunalımlara benzer
koşullar yarattı.
Bu dönem içinde dünyanın birçok ülkesinde toplumsal çalkantılar baş gösterdi. Ortadoğu’da
ise gelişmeler daha büyük bir hız kazandı. ABD’nin ülkeleri doğrudan işgal yöntemiyle
sürdürdüğü egemenlik bölgede yeni sorunlara yol açmış gibi görünüyor. Cezayir’den
Tunus’a, Ürdün’den Mısır’a kadar tüm Ortadoğu ülkeleri siyasal ve sosyal yapılarını yeniden
oluşturabilmek için isyan ve ayaklanma dahil her türlü arayışa girmiş bulunuyor.
Var olan koşullar içinde Türkiye 30 yılı yakın bir süredir kurumlaştırılmış bulunan yapısını
sürdürmekte zorlanıyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle temelleri atılan ve emeğin
sömürüsüne dayalı olarak sürdürülen toplumsal sistem ortaya atılan bütün değişim iddalarına
karşın varlığını devam ettiriyor. 2008 yılında başlayan ve etkileri günümüze kadar süren
küresel ekonomik kriz Türkiye’de de önemli sonuçlar yaratmış bulunuyor. Var oluşunun ucuz
emek istihdamı politikasına borçlu olan mevcut sistem bir türlü krizden kurtulamıyor.
Türkiye bu dengesiz ve sürekli bunalım doğuran toplumsal ortam temel hak ve özgürlükler
baskı altına alınarak ve sendikal hakların kullanılması engellenerek sürdürülmeye çalışılıyor.
Türkiye’de bugün hala 1983 yılında 12 Eylül generalleri tarafından çıkarılmış olan Sendikalar
Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi Yasası temel yapısıyla varlığını sürdürüyor. 2012 yılında 12
Eylül yasaları değiştirilerek sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi konuları tek bir
yasada toplanmış bulunuyor. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası adı verilen 6356 sayılı
yeni yasa, sendikal hak ve özgürlükler üzerinde var olan yasakları ortadan kaldırmadı.
Özellikle toplu sözleşme ve grev hakkı konusundaki 12 Eylül döneminde getirilmiş bulunan
bütün kısıtlamalar olduğu gibi duruyor. Güvencesiz çalışmayı, güvence altına alan kayıt
dışılığı özendiren, çalışanların mevcut haklarından geri gidişi doğuran yeni iş yasası daha da
esnek hükümlerle donatılarak yürürlükte tutuluyor.
Türkiye 24 Ocak 1980’le başlayan bir değişimi ekonomik ve siyasal alanlar başta olmak üzere
tüm boyutlarıyla yaşamaktadır. Uzun yıllardır ekonomik kalkınmanın finansmanını emek
gelirlerinden sermayeye gelir aktarımı politikası ile gerçekleştiren bir politika gündemdedir.
Aynı dönem boyunca Türkiye 12 Eylül 1980 askeri yönetiminin, toplumu sindirmeye yönelik
uygulamaları altında susturulmuştur. Böylece ülkenin dünya içindeki yeri ve ilişkileri
açısından yaratıcı ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesine izin verilmemiştir. Baskıcı bir ortam
içinde hiçbir gelişme gerektiği gibi tartışılamamıştır. Sonuç olarak toplum ekonomik ve
toplumsal açıdan bir alternatifsizliğe, uluslararası medyanın belirlediği çerçeveler içinde
düşünmeye ve çözümsüzlüğe adeta mahkûm edilmiştir.
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Ülkemizde zaman zaman seçimler yapılmakta ve iktidar değişiklikleri olmaktadır. Üstelik bu
değişiklikler bazen çok radikal sonuçlar da doğurmaktadır. Örneğin 3 Kasım 2002
seçimlerinde Meclisteki mevcut siyasi partilerin çok büyük bölümü tasfiye edilmiştir. Böylece
halk kendi çıkarlarına yabancılaşmış siyasal yapıların Mecliste temsil edilmesine açıkça dur
demiştir. Halkın demokrasi, özgürlük, iş ve aş isteği bu değişimin ana nedeni olmuştur. 2002
seçimleriyle henüz 1,5 yıllık bir parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmiştir. Beş
yıllık bir iktidar döneminden sonra 2007 yılında yapılan genel seçimlerle de ikinci kez iktidar
olmuş; 2011 yılının Haziranında yapılan genel seçimleri de kazanarak üçüncü kez iktidara
gelmiştir.
AKP’nin yönetimde kaldığı yaklaşık on üç yıllık sürede karşımızda emekçilerin hak ve
çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını defalarca kanıtlayan ve bunalımdan çıkış yolunu geniş
kitlelerin yapacağı özveriler aracılığıyla emekçilerin omuzlarına yıkmaya çalışan bir iktidar
yapısı çıkmıştır. Mevcut partilerin 12 Eylül 1980 darbesiyle yerleştirilen baskıcı koşulları
sürdürmekten başka bir işlevinin olmadığı ortamda AKP sivil ve özgürlükçü bir görünüm
sunarak iktidarını sürekli hale getirebilmiştir. Ancak son dönemde AKP’nin baskıcı ve anti
demokratik uygulamalara yöneldiği görülmektedir. Temel hak özgürlüklerin kullanımının
yasaklanması, hiçbir olay çıkmadan barışçıl bir şekilde yapılan Taksim’deki 1 Mayıs
kutlamalarının engellenmesi, devlet içinde AKP’nin egemenliğinin sağlamlaştırmak için bir
araç olarak kullandığı tasfiye operasyonları ve iç güvenlik yasası adı altında gündeme
getirilen açık baskı yasaları bu dönemin genel eğilimini oluşturmuştur. Ekonomik politikalar
açısından da giderek daha doğrudan bir şekilde sermayenin temsilcisi kimliğine kavuşan bu
siyasal parti, bütün bu gelişmelere karşı siyasal ve sosyal alanlarda tutarsız ve spekülatif bir
“özgürlükçü” çizgi izleyerek geniş kitlelerde yanılsama yaratabilmektedir.
Oysa ülkemizde bugün insanca yaşama düzeyini geniş kitleler için daha aşağılarda aranacağı
hiçbir çıta kalmamıştır. Açlık sınırının altında iki milyondan fazla yoksulluk sınırının altında
ise yirmi milyondan fazla insanın yaşadığı bir ülke durumuna gelmiştir Türkiye. Bu
koşullarda bile siyasal iktidar halktan özveri talep edebilmektedir.
İşsizlik, enflasyon, gelir dağılımı bozukluğu, istihdam yaratamayan büyüme, bir türlü
çözülemeyen borç batağı, etnik ve dinsel kimliklere göre toplumun kamplaşması,
düzensizliklerin ve yasa dışılıkların artışı, yurttaşların güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü
olayın hızla yaygınlaşması, Türkiye’nin tümünde deprem riskinin hiçbir önlem alınmaksızın
en önemli tehlike olarak durmaya devam etmesi, sınırlı bir gelişme dışında demokratikleşme
eğilimlerinin güçlenememesi ve anti-demokratik baskıcı siyasal-toplumsal yapının giderek
daha güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi, bu siyasal iktidarla geçirilen yılların da hiçbir
soruna çözüm getiremediğinin açık göstergeleri niteliğindedir.
Burada emekçi örgütlerine düşen en önemli görev demokratikleşme mücadelesini hiçbir
bulanıklığa izin vermeyecek şekilde yükseltmek ve emekçilere biraz soluk aldıracak yaşama
alanlarını yaygınlaştırmaktır. Sendikal hareket ülke bütünlüğüne de, demokratik hak ve
özgürlüklere de sahip çıkabilecek hareketlerin başında gelmelidir. Çünkü demokratik olmayan
bir toplum gerçek anlamda özgür olamaz. Bir ülkenin gelişmesi, demokratik hak ve
özgürlüklerin yaygınlaştığı ölçüde hızlanır ve güç kazanır. Ve bilinmelidir ki demokratik bir
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toplum, o toplumun emekçileri demokratikleşmeyi talep etmedikçe yaratılamaz.

2) DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DENGESİZLİKLER ARTIYOR
Yeni yüzyılın başlarında ortaya çıkan gelişmeler gerçekten hem dünya hem Türkiye için
önemli farklılıklar yaratacak nitelikler taşımaktadır. Dünyada ekonomik ve siyasal
yapılanmalar yeni biçimler alırken ülkemiz de bu değişimden etkilenmektedir. Gerek
ülkemizin dünya üzerindeki konumunun belirginleşmesi, gerekse ülke içindeki ekonomik,
sosyal ve siyasal yapılanmaların şekillenmesi önümüzdeki süreçte belirlenecek politikalara ve
atılacak adımlara bağlı görünmektedir.
Uluslararası düzenin yeniden kurulması olarak görülebilecek kimi gelişmeler hemen yanı
başımızda ortaya çıkmaktadır. Ortadoğu belki de ancak yüzyılda bir görülebilecek olan büyük
bir kaosun içine düşmüştür. Yakın zamanda gelişen ve Ortadoğu’yla Kuzey Afrika’nın
tümünü kapsayan “değişim” görüntüleri, büyük bir belirsizlik yaratan yeni bir yapılanma
sürecinin içinde bulunulduğunu gösteren en açık örneklerdir. Tarihsel olarak 20. Yüzyılın son
çeyreğinde İran Irak savaşı ile başlatılabilecek olan bu gelişmeler günümüze kadar yaşanan
Körfez Savaşı, ABD’nin Irak’ı işgali, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Suriye gibi ülkelerdeki
zaman zaman gelgitlerle yürüyen toplumsal değişiklikler son 30 yıldır Ortadoğu ve Afrika’yı
büyük bir çözümsüzlük ve kaos içine sokmuş bulunmaktadır. Türkiye’nin bu gelişmeler
karşısında kendi ulusal çıkarlarına öncelik veren politikalar uyguladığı konusu ise oldukça
kuşkuludur. Daha çok mezhep kavgalarında taraf olma anlayışı ile gelişmelere yaklaşılması
İran’dan Suriye’ye, Mısır’dan Yemen’e Türkiye’nin bütün dış ilişkilerinin sorunlu hale
gelmesi sonucunda olmuştur.
Doğal olarak bu gelişmelerin hiçbirisi ulusal sınırların ötesine taşan çok uluslu sermayenin
küreselleşme koşullarında kendi çıkarlarına dayalı olarak gündeme gelen politikalardan ayrı
ele alınamaz. Böylece küreselleşmenin özellikle siyasal açıdan biraz uzağımızda gibi duran
dinamikleri, bölgemizdeki ülkelerin yönetimlerinin ve sınırlarının yeniden belirlenmesi
boyutuyla çok yakınımıza, hatta içimize dönük etkiler yaratabilecek bir düzeye sıçramıştır.
ABD tarafından açıkça ifade edilen ve uygulanan bu politikalar, ülkemizin 20.yüzyılın
başında kurduğu ve yaklaşık 90 yıldır var olan maddi-manevi ve kurumsal tüm yapılarını
tehdit eden nitelik taşımaktadır. Bu tehditlerin en belirgin olanı da Ulusal Kurtuluş Savaşı ile
çizilmiş sınırların ortadan kaldırılmasına dönük gelişmelerin tırmandırılmasıdır.
Öte yandan “kurulu devlet sisteminin” onlarca yıldır, Osmanlı’dan da devralarak sürdürdüğü
demokratik olmayan ve baskıcı niteliği de değerlendirilmek durumundadır. Türkiye
Cumhuriyeti, temel yönetim eğiliminin insan hak ve özgürlüklerinin baskı altında tutulduğu,
çalışanların hak ve özgürlüklerinin her zaman sistem için bir tehlike gibi algılandığı bir ülke
olarak var olmuştur. Sonuç olarak bu politikalar ülkemizi, dünyanın en yaygın kayıt dışı
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ekonomisine sahip olan, sivil ve demokratik örgütlenmelerin bir türlü gelişemediği, dünya
ülkeleri arasında gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerinden birisi yapmıştır.
Günümüzde çalışma ilişkileri alanında 12 Eylül düzeninin sürmesi, kazanılmış hakları
gerileten 4857 Sayılı İş Yasası, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası son olarak 2012 yılında
yasalaştırılan Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu yukarıda belirtilen sonuçların
doğmasını güvenceye alan kurumsal çerçevenin örnekleridir. Bir başka deyişle 2015 yılı
başında da kurulu düzenin emekçilerin hak ve özgürlüklerini baskı altında tutan yapısı
güçlendirilerek sürdürülmektedir. Son birkaç yıl içinde bu sürece uygun olarak Avrupa
Birliği’ne üyelik konusundaki duraksamalarla birlikte demokratikleşme eğilimleri de
gerilemeye başlamıştır. Bu gerilemenin en açık örneğinin daha önce yasal olarak
kutlanmasına izin verilen 1 Mayıs gösterilerinin Taksim’de yapılmasının, 2013 ve 2014
yıllarında yasaklanmasıdır. Ayrıca gezi parkı olayları da aynı eğilimin uzantısı olarak
yaşanmış bulunmaktadır. 2015 yılının başında yürürlüğe konulan iç güvenlik yasası ile de bu
baskı düzeninin yasal alt yapısı hazırlanmıştır. Böylece ülkemiz demokrasinin sadece
göstermelik olarak var olduğu, işsizliğin alabildiğine yükseldiği, borç batağına saplanmış,
yurttaşlarının en temel ihtiyaçları olan eğitim, sosyal güvenlik, sağlık, konut gibi alanlarda
bile etkinlik gösteremeyen ve geniş yığınların geleceğe hiçbir şekilde güvenle bakamadıkları
bir ortama sürüklenmiş bulunmaktadır. Ülkemizde bugün her şey belli bir yönetici-siyasalbürokrat kadro tarafından toplumun çok küçük bir azınlığının çıkarları doğrultusunda
planlanıp uygulanmaktadır.
Küçük bir azınlık olarak çıkarlarını sürdürmek isteyenler ülke içinde dinsel ya da etnik
gerilimlerin tırmandırılmasına bağlı saflaşmalar yaratarak ortaya çıkan gerginlikler üzerinden
baskıcı yönetim uygulamalarının sürdürmektedirler. Bu uygulamalar yönetsel olduğu kadar
ekonomik, toplumsal ve yasal alanlarda da gündeme getirilmektedir. Önümüzdeki süreçte bu
durumun yansımalarının ortaya çıkması ve emekçilerin yaşam koşullarının daha da zorlaştığı
yeni bir ortamın oluşması beklenmelidir.
Gelişmelere yön verebilmek açısından önümüzdeki dönemde ilk durak 7 Haziran 2015
seçimleridir. Bu seçimlerde iktidara aday olsun olmasın tüm siyasal partiler üzerinde baskılar
yoğunlaştırılmalı ve sendikal hareketin gelişip güçlenmesi, çalışanların hak ve özgürlüklerinin
geliştirilmesi, sosyal devletin yaratılması doğrultusunda politikalar ve programlar
oluşturmaları zorlanmalıdır.
Çünkü bu yapılamazsa temel insan hak ve özgürlüklerinin baskı altında tutulduğu, sosyal
hakların geliştirilemediği, başta sendikalar olmak üzere çalışanların çıkarlarını temsil eden
örgütler üzerinde sınırlama ve baskıların yoğunlaşacağı bir dönem önümüzde ağırlıklı seçenek
olarak durmaktadır. Bir yandan ülkemizin bütünlüğüne dönük tehditlerin arttığı, öte yandan
emekçilerin yaşam düzeylerini iyileştirmek için seslerini yükseltmelerinin engellendiği bir
döneme doğru sürüklenme olasılığımız çok artmış bulunmaktadır.
Sendikamız ülkemizin en köklü demokratik kurumlarından birisi olarak, tarihi boyunca
yaptığı gibi, önümüzdeki dönemde de ülkemizin bütünlüğünden yana, demokratik ve barış
içinde bir Türkiye yaratma mücadelesinde en aktif şekilde yerini alacaktır. Küresel düzeyde
belirlenmiş ve ülkemiz için büyük tehditler içeren politikaların aracı olmayacaktır. Öte
18

yandan bu tehditleri kullanarak ülke içinde anti-demokratik bir yönetim oluşturmaya ve
sürdürmeye çalışanların yanında da yer almayacaktır. Özgürlük, demokrasi, demokratik
devlet, ülkemizin bütünlüğü, toplumsal refah ve barış bir arada talep edilerek
gerçekleştirilmelidir. Temel hak ve özgürlüklerimizin gelişmesi ülke bütünlüğüne karşı bir
tehdit olamaz. Ülkemizin bütünlüğünü korumak gerekçesiyle en temel hak ve özgürlüklerimiz
elimizden alınamaz.
Hak ve özgürlüklerimizin güvence altında olduğu, açlığın ve yoksulluğun bulunmadığı, iç
barışın sağlandığı, demokratik, çağdaş, laik ve sosyal bir hukuk devleti içinde yaşamayı
başarmak zorundayız.
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3)Dünyada Toplumsal ve Siyasal Gelişmeler
2000’li yılların başlangıcında dünya küreselleşme adı verilen olgunun etkileriyle yeniden
biçimleniyor. Giderek daha açık bir biçimde kendisini gösteren değişim ekonomik, sosyal,
siyasal alanları bir bütün olarak etkiliyor. Uluslar üstü sermayenin karını en çoklama amacı
doğrultusunda yaygınlaşan gelişmeler ekonomik alanla sınırlı kalmıyor. Kaçınılmaz olarak
tüm dünya genelinde siyasal ve toplumsal yapılar değişime uğruyor.
20. Yüzyılın son çeyreğinde başlayan bu süreç öncelikle ulusal sınırların ekonomik faaliyet
alanında ortadan kaldırılmasına dayanmaktadır. Korumacılığın ve devlet karışımcılığının
gelişmenin önüne engel olduğu şeklindeki yeni algılama her şeyi serbest bırakılması gerektiği
yönündeki düşünceleri yoğunlaştırmıştır. Buradaki serbestlik toplumsal ve bireysel düzeyde
bir özgürleşmeyi ifade etmemektedir. Sözü edilen serbestlik kar elde edilebilecek faaliyetler
için her türlü engelin ortadan kaldırıldığı parayla ölçülebilir bir özgürleşmedir. Aslında
ekonomik faaliyetin en yüksek getiriyi getirmesine engel olacak her türlü özgürlük
yasaklanmaktadır. Çokça sözü edilen ve 21. yüzyılın adeta vazgeçilmez kültü haline gelen
demokratikleşme yüzeysel ve sanal bir özgürlük kavramı olarak yerleşmektedir.
Geçen yüzyılla karşılaştırıldığında bugün her alanda bir değişim dinamiğinin yaşandığı açıkça
görülüyor. Zaman zaman savaşlar ve toplumsal olaylar hızlanıyor. Birbirini etkileyerek güçlü
bir ivme yaratıyor. Zaman zaman ise göreli bir durgunluğun yaşandığı ve daha çok kısa
dönemli etkiler doğuran olayların yoğunlaştığı gözleniyor. İnsanlığın gelişmesini sürekli
olarak aynı doğrultuda ve aynı eğilimlerle sürdürmediği görülüyor. Ancak nasıl olursa olsun
dünya değişmeyi sürdürüyor. Bugün düne benzemiyor; yarının dünyası da, bugünkünden
farklı olacak.
Böyle bir değişimi sonuçlar üzerinden gözlemek ne kadar kolaysa bu değişimi doğuran
nedenler açısından değerlendirmekte o kadar karmaşık bir çerçeve gösteriyor. İletişim ve
üretim teknolojisindeki olağanüstü değişim göz ardı edilerek bugünü kavramak mümkün
görünmüyor. İletişim alanındaki gelişmeler ulusal sınırları, yasak ve düzenlemeleri iyice
anlamsız duruma getirerek yaygınlaşıyor. Bu dönemde milyarlarca insan evlerinin içinde
naklen yayınlarla savaşları izliyor. 1990’lı yıllarda Körfez savaşıyla başlayan bu değişim
ABD’nin Irak’ı işgalinin saniye saniye izlenmesiyle devam etti. 2010 yılında ise Ortadoğu’da
yaşanan gelişmelerde de olduğu gibi ülkelerin siyasal alt üst oluşları ve iktidarların devrilişi
kentlerin meydanlarına toplanmış milyonlarca insanın ayaklanmasının aynı şekilde oturma
odalarına taşıdı. İç savaşlar da televizyonda izlenir hale geldi.
İçinde yaşanılan bu süreç kaçınılmaz olarak yerel ya da bölgesel gelişmeler üzerinde ağır bir
evrensel baskı oluşturuyor. Tek tek ülkelerdeki tüm yönetimler geçmişle kıyaslanamayacak
ölçüde dış dünyayı dikkate almak deyim yerindeyse ikna etmek zorunda. Bunu yapamayanlar
belirleyici olarak dış etkilerden kaynaklanan bir yönetememe sorunuyla karşı karşıya kalıyor
ve egemenliklerini yitiriyor. Bu düzeyde ulusal ölçekte yaşanan gelişmeleri de belirleyen
temel güç evrensel düzeydeki genel algılama ve sorgulamalar haline geliyor.
Böylece tüm insanlığın ortaklaşa oluşturacağı kültür ve meşru sayabileceği yönetim biçimleri
gelecekte yaşama olanağı bulabilecek iken ortak değerlere aykırı düşen toplumsal
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yapılanmalar yaşama şansını yitiriyor. Bu anlamda insanlığın yeni değerlerinin neler olacağı,
bu değerlerin nasıl oluşacağı sorularının yanıtları toplumsal ve sınıfsal mücadelenin temelini
oluşturuyor. Başka bir deyişle günümüzde asıl kavga insanın kendisini ve çevresini nasıl
yorumlayacağı sorusunun yeni baştan şekillendirilmesi doğrultusunda gündeme geliyor.
20. yüzyılın son çeyreği ile 21. Yüzyılın başlarında ortaya çıkan dengeleri/dengesizlikleri
doğuran önemli bir değişim alanı da üretim teknolojisindeki gelişmedir. Birçok başka tartışma
yanında son yıllarda insansız üretim sorunu gelişmelerin temelini oluşturuyor. Kol emeğinin
giderek azaldığı üretim süreçlerine doğru bir yaygınlaşmanın yaşandığı görülüyor. Geleneksel
imalat sanayi üretiminde çalışanların sayısı azalırken üretimin örgütlenme biçimleri de hızla
değişiyor. Kadın emeği öne çıkarken çocuk işçilerin üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürekli
bir işgücü olarak yerini aldığı görülüyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte sabit işyerleri yok
oluyor. Fiziksel olarak iş yapılabilecek her mekan işyeri olmaya başladı. Evler işyerlerinin
uzantısı durumuna geliyor. Böylece çalışma saati tüm güne yayılarak 24 saate kadar
ulaşabilecek bir şekil alıyor.
Giderek daha az örgütlenen toplum, bireysel kimliklerin öne çıktığı ve her koyunun kendi
bacağından asıldığı yeni bir ilişki sistemine dönüşüyor. Böyle bir değişim ise bir toplum
içinde bir arada yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde ve toplumcu bir
yaklaşımla karşılanması eğilimlerini zayıflatıyor. Bu gelişme dinamiği varlıklı ve güçlü
sınıfların egemenliklerini herhangi bir sorgulamayla karşılaşmadan ve sonsuz bir meşruluk
temeline dayalı şekilde sürdürebilmesinin koşullarını yaratıyor. İnsanın insan olmaktan gelen
tüm özelliklerine ve binlerce yıl boyunca oluşturduğu uygarlık arayışlarına aykırı bir
toplumsal var oluş şekli ortaya çıkıyor.
Söz konusu bireyselleşmenin siyasal düzeydeki karşılığı demokratikleşme olarak öne
çıkarılıyor. Toplumsal ve ekonomik örgütlenmesi ya da gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun
tüm ülkelerde seçimlerle iş başına gelen yönetimlerle siyasal mekanizmaların oluşturulması
eğilimi giderek yaygınlaşıyor. İçeriği boşaltılmış ve hangi araçlarla nasıl yönettiği
tartışılmayan mutlak meşruiyetini yalnızca seçilmiş olmaktan alan yönetimlere dayalı yeni bir
demokrasi kavramı üretiliyor.
Tanımlanmaya çalışılan bu karmaşık ilişkiler içerisinde, yaşanılan dönemi açıklayıcı bilgileri
yorumlamak ve buradan kalkarak çözümlere ulaşmak da önemli bir sorun oluşturuyor. Belli
başlı gelişme eğilimlerinin kendine özgü biçimde yaratacağı, engellenmesi olanaksız
sonuçları ise, toplumsal yapı ayrımı olmaksızın tüm yeryüzü yaşıyor. Örneğin, iletişim ağının
tüm dünyayı sarmasının olumlu ya da olumsuz biçimde sonuçlar üretebilecek birçok yönü
bulunuyor. Dünyanın en uzak köşelerinde olup bitenlerin her gün ve yakından izlenebilmesi
olanağı, insanların, kendileri ile ilgili her şeyi öğrenme fırsatını yaratıyor. Emekçiler
açısından dünyanın herhangi bir yerindeki emekçi hareketlerinde ortaya çıkan gelişmeleri
öğrenmek ve izlemek kolaylaşıyor. Artık ne ölçüde engellenmeye çalışılırsa çalışılsın, olup
bitenlerin öğrenilmesinin önüne geçmek olası görülmüyor. Bu durum ise, işçi sınıfı ve emekçi
güçler açısından, hem yerel düzeyde ülke içinde, hem de uluslararası düzeyde dayanışma
olanaklarının güçlenmesi anlamına geliyor.
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Yeni bir bağımlılık ilişkisi, açık ifadesiyle mevcut ekonomik yapıyı dönüştüren
“küreselleşme” dünya ölçeğinde ekonomik ve siyasal uygulamalarıyla gündeme yerleşmiş
bulunuyor. Tüm bu gelişmeler çok karmaşık bir görünüm sunmakta ve birçok faktörün etkisi
altında biçimlenmektedir. Ancak öncelikle küreselleşmenin uluslararası pazarı genişletme, dış
satımı arttırma ve işgücü maliyetlerini ucuzlatma hedefleri ile 1940’larda ortaya çıkan bir
süreç olan sosyal devlet olgusunun tekrar masaya yatırılması, işçi sınıfının kazanımlarının
geri alınması yönünde bir eğilimi yapısal olarak içinde taşıyor.
Uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda gelişen küreselleşme ile ucuz işçi bölgeleri
oluşturulmakta, emek ve kaynak yoğun üretim alanları gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan
ülkelere kaydırılmakta, uluslararası sermaye maliyetlerin en düşük olarak gerçekleşeceği
ülkeleri seçebilme olanağına sahip olarak karlılık ve rekabet şansını yükseltmektedir. Gelişme
sürecinin doğal bir sonucu eşitsiz genişleme olduğu için, dünyanın kuzeyi ile güneyi
arasındaki uçurum daha da derinleşmekte, evrensel olarak kendi kendisini sürdürülemez
duruma getirecek bir süreç işlemektedir.
Ulus ötesi sermayenin dünya ölçeğinde yeniden yapılanması; sosyal devlet modelinin
yarattığı sorunların giderilmesi ve 1940’larda ikinci büyük savaşın ardından kurulan yeni
dünya düzeninin yarattığı etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla “neoliberal politikalar” adı
altında birtakım uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Uluslararası sermaye grupları devletin
sosyal yapısının gereği olan eğitim, sağlık, çevre gibi hizmetlere katkısının azaltılması, işçi
sınıfının aldığı ücretlerin ve birtakım sosyal hakların geriletilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Özelleştirme hareketi, sosyal güvenlik kuruluşlarının etkinliğini yitirmesi
bunun önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.
Küreselleşme ortamında üretimi gerileyen sektörler, kaynak yoğun sektörler olarak
adlandırılabilecek olan gıda, deri ve ağaç ürünleri, içecek gibi alanlardır. Emek yoğun
sektörler olarak adlandırılan tekstil, makine ve malzeme hariç metal eşya ve hazır giyim
endüstrileri de kaynak yoğun endüstrilerle aynı gelişmeyle karşı karşıya kalmaktadır.
Özellikle giyim eşyası, deri, ayakkabı, petrol ve kömür türevleri, petrol rafinerileri gibi
sektörlerde üretim ve istihdamın azalması aynı anda görülmektedir. Tekstil sektörü 2000’li
yıllarda 70’li yıllardaki seviyesine dönmüş, istihdamda %30’lara yakın azalma görülmüştür.
Metal ana sanayi ise dönem içinde sadece %1 oranında bir artış göstermiştir. Bu dönem içinde
sermaye yoğun sektörler olarak nitelendirilebilecek kimya, cam, elektrik, gaz, plastik,
porselen gibi üretim endüstrilerinde istihdamın azalması çok az boyutta görülmüş, buna
karşılık bu sektörlerin gelişme içerisinde olduğu gözlenmiştir. Benzer bir durum teknolojinin
yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde ortaya çıkmaktadır. Elektrikli makine ve teçhizat, taşıt
araçları sanayi gibi sektörlerde gelişmenin yaşandığı, gözlenen bir durumdur. Ancak birçok
işkolu gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaydırılmıştır. Bunun ana nedenlerinin
artan çevre sorunları, doğal kaynaklarda görülen azalma ile özellikle bu tür sorunlara neden
olan emek ve kaynak yoğun sektörlerden kaçınma olduğu söylenmelidir.
Genel bir eğilim olarak işletmeler, genellikle çevre sorunlarının ve doğal kaynakların
kullanımına ilişkin sorunların önemli bir tartışma alanı oluşturmadığı gelişmekte olan ülkelere
kaydırılmaktadır. Bu gelişme hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde
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yepyeni sorunları da beraberinde getirmekte, gelişmiş ülkelerde işgüvencesi sorunu
büyümekte, iş güvencesine karşı ödünlü pazarlıklar gündeme gelmekte, genel olarak işsizlik
ve ardından gelen sendikaların üye kayıpları ile birlikte sendikal politikaları hayata geçirmek
zorlaşmakta, esnek çalışma gibi bugüne kadar elde edilen kazanımları tırpanlayan çalışma
biçimleri yaygınlaşmaktadır.
Küreselleşme koşullarında son 20-30 yılda yaşanan gelişmeler Batı Avrupa başta olmak üzere
tüm dünyada işçi sınıfının niteliğinin değiştiği türünden tartışmaları doğurmuştur. İşçi
sınıfının ortadan kalkması olarak yorumlandığı görülen bu gelişmeler, gerçekte yalnızca
emeğin iş görme biçimindeki bir değişiklikten başka bir şey değildir. Yaşanan süreç, ücretli
çalışma koşullarında ve emeğin toplumsal konumunda bir nitelik değişimi yaratmamaktadır.
Çalışma biçimlerinin değişmesi ile işgücünü satarak geçimini sağlamaktan başka olanağı
olmayan insanların işçi niteliğinin değişmesi aynı şey değildir. Ancak şu gerçeği vurgulamak
da kaçınılmazdır: Yaşanan gelişme süreci ile birlikte, sendikaların önüne yeni sorunlar
çıkmakta, sendikal yapılanma, demokratik talepler ve toplu sözleşme politikaları yeni
yörüngelere oturmaktadır. Örneğin gelişme eğiliminin doğal bir sonucu iş çeşitliliğinin
artması ve buna bağlı olarak yeni ücretlendirme sorunlarının ortaya çıkmasıdır. Tüm dünyada
işe göre ücret belirlenmesi temeline dayalı ücret sistemlerinin uygulamaya koyulduğu
gözlenmektedir.
Sendikal hareket açısından gelişmelerin doğurduğu bir başka sorun ise, teknolojik gelişmenin
doğurduğu işsizlik karşısında çözümler üretebilmektedir. Sendikaların teknolojik işsizlik
konusunda çözüm yolları olarak, işçilerin toplu işten çıkarılmasının sınırlandırılması, ek
işsizlik yardımı, çalışma süresi garantisi,işgücünün eğitimi ve işin paylaşılması gibi
yöntemlere başvurdukları görülmektedir. Elbette çalışma saatlerinin düşürülmesi ve fazla
mesailerin kaldırılması da, temel istekler olarak gündemdedir. Toplu sözleşmelerde yarım
zamanlı çalışmaları sınırlayan, işgücü planlamasını öngören ve iş güvencesini sağlayacak yeni
maddelere yer verildiği de belirtilmelidir.
1980’li yıllardan başlayarak gelişen bu çerçeve sermaye birikiminin uluslararası alanda da
sağlanamaz duruma gelmesi dolayısıyla 2008 yılının ortalarında küresel bir krize yol açmış
bulunmaktadır. Bu kriz ABD’de konut finansmanı için ayrılmış fonların şişkinliğinden çıkmış
gibi görünmekle birlikte asıl olarak sermayenin kendisini yeniden üretebilmek amacıyla
küresel düzeyde oluşturulmuş bulunan finansman ağının çökmesiyle ilişkilidir. Nitekim kriz
kısa sürede tüm dünya ülkelerine yayılmış otomotiv başta olmak üzere birçok üretici sektörde
yıkıcı etkiler yaratmıştır.2009 yılında da kriz sürmüştür. Bugün de Dünya’da birçok ülkede
küresel bunalımın yarattığı sorunlar varlığını sürdürmektedir.
Ancak ne olursa olsun yaşanan küresel kriz süreci ile insanlığın gelişme çizgisini
tamamladığı, artık uygarlığın son aşamasına ulaşıldığı gibi spekülatif ve ultra ideolojik
yaklaşımlara yol açan “küresel serbest piyasa hayali” sona ermiştir. Bu krizle birlikte
sermayenin çıkarlarına bağlı bir küreselleşmenin sürdürülemeyeceğini, ulusal ve uluslararası
düzeyde sermaye birikimine kaynak oluşturan fon hareketlerinin sınırlanması gerektiğini ve
piyasanın işleyişine terk edilen bir dünyanın öngörülemeyeceğini öne süren yaklaşımlar
geliştirilmeye başlanmıştır. İşçi sınıfı ve sendikalar tüm dünyada krizin yükünü
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taşımayacaklarını belirten yaygın, sürekli ve geniş çaplı gösteriler düzenlemişlerdir.
Dolayısıyla, gelecek yıllar, yaklaşık 30 yıldır neo-liberal yaklaşımları putlaştırarak
yerleştirilen kurumsal yapı ve ideolojik bakışların sorgulanacağı ve yeni yaklaşımların
geliştirileceği bir dönem olacaktır.
Nitekim küresel krizin etkisi ile büyük sorunlar yaşayan Yunanistan ve İspanya başta olmak
üzere birçok ülkede yeni arayışları ve toplumcu çözümleri savunan siyasal hareketlerin
geliştiği görünmektedir. Şimdilik ülkeleri içinde iktidara gelen ya da iktidara gelme
potansiyeli oluşan Syriza ile Podemos bu gelişmenin ilk örnekleridir. Benzer şekilde Dünya
sendikal hareketinin ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya koyduğu mücadelede aynı
eğilimlerin giderek güçlenmesi ve yaygınlaşması sonucunu doğurmaktadır.
Sonuç olarak iletişim ve üretim teknolojisindeki gelişmeler ve küreselleşme sürecinin
tıkanması, işçi sınıfı ve emekçi güçler için yeni bir dünyanın kapılarını açmakta ancak,
gelişen koşullara uygun politika ve yöntem arayışlarını da ciddi biçimde gerekli
kılmaktadır. Toplumsal sürecin gerektirdiği yeni ve yaratıcı adımların atılamaması ve çözüm
yollarının üretilememesi durumunda, işçi sınıfını ve sendikaları çok büyük boyutlu bunalımlar
beklemektedir.
Bugün açıkça vurgulanması gereken, işçi sınıfının sorumluluğunun giderek arttığı,
dolayısıyla sendikaların toplumsal işlevlerinin giderek önem kazandığı gerçeğidir.
Bu demektir ki, işçi sınıfının tarihsel görevleri, içinde bulunduğumuz dönemde yeni bir boyut
kazanmıştır. İnsanlığın, ulusal ya da uluslararası düzeydeki toplumsal baskı ve sömürüye
karşı vereceği mücadelenin yönlendiricisi olmak yanında, bugün artık işçi sınıfı, nükleer
silahlanmaya dayalı bir yıkımdan, doğal çevrenin kirlenmesinden doğacak sorunlardan da
insanlığı korumak göreviyle yüz yüzedir.
Evrensel ve çok boyutlu sorunların çözümüne ulusal düzeyde, bölgesel ya da kısmi nitelikteki
çözümlerle ulaşılmayacağı açıktır. Tüm eğilimler, işçi sınıfının uluslararası mücadelesinin
öneminin günümüzde çok büyük ölçüde arttığını ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz on yıl,
dünyamızda demokrasi ve insan hakları sorununun önemini koruduğu bir dönem olmuştur.
Bir yandan, gelişmekte olan ya da geri kalmış ülkelerde otoriter-baskıcı yönetimler giderek
yıkılmış, diktatörlükler birbirinin peşi sıra devrilmiş, ancak hemen hiçbir yerde gerçek bir
demokratik dönüşüm gerçekleşmemiştir. Üstelik bazı ülkelerde açık diktatörlüklere geri
dönüş yaşanmıştır.
Öte yandan ise, gelişmiş kapitalist ülkelerde ortaya çıkan yeni eğilimler bu ülkelerdeki işçi
sınıfının demokratik haklarını tehdit eder boyutlara yönelmiştir. Gelişmiş ülkeler diye
nitelendirilen dünya kapitalizminin merkezindeki ülkeler ve ekonomiler açısından, yeni ve
tehlikeli eğilimler söz konusudur. Bu ülkelerde işçi sınıfının, gelişmeye katkısı ve toplumsal
gelişmenin içindeki yeri önemli ve belirleyicidir. Ancak, geçtiğimiz yıllar boyunca sistemin
içine girdiği bunalım dolayısıyla bu ülkelerde ekonomik açıdan güçlenmeyi sağlamak ve
kaynakların daha çok özel sektör tarafından kullanılmasını gerçekleştirebilmek amacıyla, işçi
sınıfının geleneksel haklarına yönelik yeni bir tutucu düşünce biçiminin geliştiği görülüyor.
Buna göre, sosyal güvenliğin önemi azalıyor; “herkesin kendi ekonomik sorunlarını
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kendisinin çözmesi gerekir” düşüncesine dayalı bir toplumsal çerçeve oluşuyor; artık sosyal
devlet ilkesinin ortadan kalkması gerektiği ve gerçek dinamiğin özel sektörün yaratıcı
gücünde olduğu düşüncesiyle; toplumsal gelişmenin ancak “bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” ilkesiyle gerçekleşebileceği öne sürülüyor. Bütün bu tartışmanın özünde ise, içinde
yaşanılan bunalımı, kar oranlarının düşmesini önleyerek ve sömürü oranını artırarak
aşabilmek amacı yatıyor. Böylece Keynes’in yerini, yeni liberal politikaların aldığı bir geriye
dönüş süreci gözleniyor. Bütün bu ekonomik görüş ve yaklaşım değişiminin somut sonucu ise
işçi sınıfının sosyal haklarının ve emekçilerin özgürlüklerinin budanmaya çalışılması olarak
görülüyor.
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6. DÜNYADA ÖNEMLİ OLAYLAR
2011-2015
2011 DÜNYA
7 Ocak: Tunus'ta, seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin, arabasına polis tarafından el
konulması üzerine Sidi Buzid şehrindeki bir devlet dairesi önünde kendisini ateşe vererek
hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar genişledi. Buazizi'nin ateşlediği Arap Baharı, yıl
boyunca, başta Tunus, Mısır ve Libya olmak üzere bütün Arap ülkelerini etkiledi.
11 Şubat: Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek istifa etti.
11 Mart: Japonya'da merkez üssü Sendai olan 8.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem ve neden olduğu tsunami felaketinde 13 bin 400 kişi öldü, 14 bin 800'den fazla
kişi ise kayboldu. Deprem nedeniyle Onagawa Nükleer Santrali'nde yangın çıktı, Fukuşima'da
bir reaktör patladı, bölgedeki halk tahliye edildi.
2 Mayıs: Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin, ABD güçlerinin Pakistan'da
düzenlediği kara operasyonunda öldürüldü. Ladin'in cenazesinin "denize gömüldüğü"
açıklandı.
19 Mayıs: IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, görevinden istifa etti. Strauss-Kahn, otel
görevlisi bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla New York'ta mahkemeye çıkarıldı.
26 Mayıs: Savaş suçlusu olarak aranan Ratko Mladiç yakalandı.
22 Temmuz: Norveç'te başkent Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgeye yapılan
bombalı saldırı ile birkaç saat sonra iktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kampına Anders
Behring Breivik isimli kişi tarafından düzenlenen iki saldırıda 77 kişi öldü. Saldırıda Türk
vatandaşı Gizem Doğan da hayatını kaybetti.
3 Ağustos: Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek ile oğullarının yargılanmasına başlandı.
Mübarek, 11 Şubat'ta istifasından bu yana ilk kez, büyük bir demir kafesin içinde sedyede
yatar vaziyette mahkeme karşısına çıktı.
2 Eylül: BM Soruşturma Komisyonu, Mavi Marmara saldırısıyla ilgili hazırladığı 105 sayfalık
raporunu Genel Sekreter Ban'a sundu. Türkiye rapora sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Gül,
raporun "yok hükmünde" olduğunu açıkladı.
26 Eylül: BM Güvenlik Konseyi, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından yapılan üyelik
başvurusunu ilk kez ele aldı.
7 Ekim: Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahipleri Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee ve
Tawakkul Karman oldu.
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20 Ekim: Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin UGK askerleri ile kendisine bağlı
birlikler arasındaki çapraz ateşte başından vurularak öldüğü açıklandı.
31 Ekim: Unesco Genel Konferansı'nda, Filistin'in üyelik başvurusu kabul edildi. ABD, bu
karar üzerine UNESCO'ya verdiği mali desteği kesti.NATO'nun Libya operasyonu resmi
olarak sona erdi.
12 Kasım: Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye'deki durumu görüşmek, Arap Çalışma
Planı'nın Suriyeyönetimi tarafından uygulanmasını sağlamak üzere Mısır'ın
başkenti Kahire'de toplanarak, Suriye'nin üyeliğini askıya aldı.
16 Aralık: ABD, Irak'taki 505 askeri üssünden sonuncusunu Iraklılara devretti.
Böylece Irak'taki ABD işgali sona erdi.
18 Aralık: Kuzey Kore lideri Kim Jong İl, 69 yaşında hayatını kaybetti.
22 Aralık: Fransa meclisi genel kurulu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin
suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

2012
13 Ocak gecesi Costa Concordia adlı yolcu gemisi İtalya’nın Giglio adası kıyısında karaya
oturup kısmen battı.
14 Ocak’ta Kıbrıs Türk yönetiminin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 88 yaşında vefat etti.
23 Ocak’ta Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, nükleer programı nedeniyle İran’a petrol
ambargosu uygulanmasında uzlaştı.
Yunanistan, Şubat ayında Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez
Bankası’ndan 130 milyar euroluk ikinci bir kurtarma paketi aldı.
İran, Avrupa Birliği’nin nükleer programı nedeniyle petrol ambargosu uygulanmasına
misilleme olarak, 20 Şubat’ta İngiltere ve Fransa’ya ham petrol ihracatının durdurulduğunu
duyurdu.
2 Mart’ta Avrupa Birliği, Brüksel’de yapılan liderler zirvesinde Sırbistan’a aday ülke statüsü
verdi.
Mart ayında Mali’de Devlet Başkanı Amadou Toumani Toure, askeri darbeyle devrildi.
13 Nisan’da Kuzey Kore’nin Batılı ülkelerin uyarılarına kulak asmayıp, uzaya fırlattığı uzun
menzilli bir roket havada parçalanarak denize düştü.. Aralık ayında ülkenin ikinci uzun
menzilli roket denemesi başarılı oldu.
Birleşmiş Milletler’e bağlı Sierra Leone Savaş Suçları Mahkemesi 26 Nisan’da eski Liberya
Cumhurbaşkanı Charles Taylor’ı, suçlu buldu. Taylor, 50 yıl hapse mahkûm edildi.
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Birmanya’da son 20 yılın büyük bölümünü ev hapsinde geçiren muhalefet lideri Aung San
Suu Kyi ara seçimlerde milletvekili seçildi.
3 Mayıs’ta Norveçli dışavurumcu ressam Edvard Munch’un ünlü ‘Çığlık’ (Scream) adlı
tablosu New York’ta 119,9 milyon dolara satıldı.
Japonya, geçen yıl yaşanan Fukuşima felaketinin ardından başlatılan güvenlik programı
çerçevesinde son nükleer reaktörünü de 5 Mayıs’ta devreden çıkarınca, ülke 40 yılı aşkın bir
süredir ilk defa nükleer enerjisiz kaldı
6 Mayıs’ta Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, sosyalist aday François
Hollande, rakibi Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi yenilgiye uğrattı.
Haziran ayında İngiltere kraliçesi, Kraliçe 2. Elizabeth hükümdarlığının 60. yılını kutladı.
‘Elmas Jübile’ olarak bilinen kutlamalara on binler katıldı.
16 Haziran’da Çin, tarihindeki dördüncü insanlı uzay seferinde uzaya biri kadın üç taykonot
(astronot) gönderdi. Liu Young, uzaya giden ilk Çinli kadın taykonot oldu.
22 Haziran günü F-4 tipi bir Türk savaş uçağı Akdeniz üzerinde Suriye tarafından düşürüldü.
18 Temmuz’da Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen bir saldırıda Savunma Bakanı
Davud Raciha, yardımcısı Asıf Şevket, Kriz Masası Başkanı General Hasan Türkmani ve
Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hişam Bahtiyar öldürüldü.
28 Temmuz akşamı Londra Olimpiyatları görkemli bir törenle açıldı. Türkiye Olimpiyatlarda
2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazandı.
Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği’nin Suriye temsilcisi Kofi Annan, 3 Ağustos günü
“Suriye’de çatışmaların tırmanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde birlik
sağlanamamasından dolayı” görevinden istifa etti. Annan’ın yerine görev Lakhdar Brahimi’ye
verildi.
Ekvador, Londra’daki büyükelçiliğine sığınan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian
Assange’ın iltica başvurusunu 16 Ağustos’ta kabul etti.
Şubat ayında Rusya’nın başkenti Moskova’da bir katedralde gösteri yapıp Putin karşıtı şarkı
söyleyen Pussy Riot adlı Rus punk müzik grubunun üç üyesi, 17 Ağustos’ta “dine yönelik
nefretten kaynaklanan holiganlık” suçundan ikişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Afrika’da Marikana platin madeninde grev yapan işçilerin üzerine polisin ateş açınca
34 kişi hayatını kaybetti.
Norveç’te 2011 yılında 77 kişinin öldüğü saldırıların faili Anders Behring Breivik, 24
Ağustos’ta en az 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kararda, Beivik’in akıl sağlığının
yerinde olduğuna kanaat getirildi.
7 Eylül tarihinde Kanada, İran’daki büyükelçiliğini kapatıp Ottawa’daki İranlı diplomatları
ülkelerine gönderme kararı aldı.
29

ABD’de hazırlanan ve internette yayınlanan “Müslümanların Masumiyeti” adlı film İslam
dünyasında şiddetli protestoları tetikledi. Pakistan’ın büyük kentlerinde Cuma namazının
ardından yapılan protestolarda 15 kişi hayatını kaybetti. Libya’nın Bingazi şehrinde ise
protestocular 11 Eylül’de ABD Büyükelçiliği’ni bastı. Olayda ABD’nin Libya büyükelçisi
Christopher Stevens ile birlikte üç Amerikalı öldü.
Suriye’den atılan bir top mermisi Türkiye’de Akçakale’ye düşüp 5 Türk vatandaşının
ölümüne neden olunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 Ekim’de toplanıp, yabancı ülkelere
asker göndermesi için hükümete yetki veren tezkereyi kabul etti.
7 Ekim’de Venezuela’da yapılan devlet başkanlığı seçimini, oyların %54’ünü alan Hugo
Chavez kazandı.
9 Ekim günü Pakistan’ın kuzeybatısında Taliban militanları, kızların eğitim görmesi için
kampanya yürüten 14 yaşındaki Malala Yusufzay’ı başından vurdu.
Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Ekim 2012 tarihli özel basın özgürlüğü
raporunda Türkiye’deki basın özgürlüğünün ‘kriz’ seviyesine ulaştığını belirtti.
6 Kasım’da yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney’i
yenilgiye uğratan Barack Obama yeniden başkan seçildi.
Çin’de, ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıyan Çin Komünist
Partisi’nin 18. Ulusal Kongresi’nde toplanan Parti Merkez Komitesi, Şi Cinping’i ülkenin
gelecek on yılki başkanı; Li Keqiang’ı da başbakan olarak seçti.
İsrail’in 14 Kasım’da Hamas’ın askeri kanadının komutanı Ahmet Cabari’yi Gazze’de
öldürmesiyle başlayan karşılıklı roket atışlarında 157 Filistinli ve 3 İsrailli hayatını kaybetti.
29 Kasım’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Filistin Yönetimi’nin
üye olmayan gözlemci devlet statüsü başvurusu 9 ‘ret’ oyuna karşı 138 ‘evet’ oyuyla kabul
edildi.
8 Aralık’ta Katar’da yapılan BM İklim Değişikliği Konferansında sera gaz salımları
konusunda 1997’de imzalanan Kyoto Protokolü 2020’ye dek uzatıldı. Konferansta ayrıca
zengin ülkelerin iklim değişikliği yüzünden kayba uğrayan yoksul ülkelere tazminat ödemesi
konusunda da kararlar alındı.
10 Aralık’ta Norveç’in başkenti Oslo’da Nobel Barış Ödülü törenle Avrupa Birliği’ne verildi.

2013
10 Ocak
-PKK terör örgütüyle bağlantılı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez Fransa'nın
başkenti Paris'te öldürüldü.
20 Ocak
-ABD'de ikinci kez seçilen Başkanı Barack Obama, yemini ederek resmen görevine başladı.
30

24 Ocak
-Mozambik'te, Limpopo Nehri'nin şiddetli yağışlar yüzünden taşması nedeniyle oluşan su
baskınlarında, 55 kişi öldü 150 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
28 Ocak
-İran, içinde maymun bulunan 'Öncü" adlı araştırma uydusunun başarıyla uzaya gönderdi.
1 Şubat
-ABD'nin Ankara Büyükelçilik binası girişinde canlı bombanın düzenlediği saldırıda güvenlik
görevlisi Mustafa Akarsu hayatını kaybetti, gazeteci Didem Tuncay yaralandı.
-Meksika'da devlete ait bir petrol şirketindeki binada meydana gelen patlamada 37 kişi öldü,
100'den fazla kişi yaralandı.
3 Şubat
-Irak'ın kuzeyinde Kerkük'te düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.
11 Şubat
-Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un görevi bırakacağı duyuruldu.
12 Şubat
-Kuzey Kore Resmi Ajansı, "Ülkenin üçüncü nükleer denemesini başarıyla
gerçekleştirdiklerini" duyurdu.
24 Şubat
-İtalya'da bugün başlayan ve iki gün süren genel seçimlerde, Pierluigi Bersani liderliğindeki
merkez sol blok, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi için yapılan oylamada yüzde 29,54 oy
oranıyla birinci geldi.
25 Şubat
-Güney Kore'nin ilk kadın Devlet Başkanı Park Geun-hye, yemin ederek görevi Lee Myungbak'tan devraldı.
6 Mart
-Venezuela'nın uzun süredir kanserle mücadele eden Devlet Başkanı Hugo Chavez, 58
yaşında hayatını kaybetti.
7 Mart
-Kuzey Kore, ABD'ye karşı nükleer saldırı tehdidinde bulundu.
-BM Güvenlik Konseyi, yaptığı son nükleer DEneme nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni sert
yaptırımları öngören kararı oy birliğiyle kabul etti.
8 Mart
-Venezuela'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölümünün ardından
yardımcılığını yürüten Nicolas Maduro'nun geçici devlet başkanlığını onayladı. Maduro,
geçici devlet başkanı olarak parlamentoda yemin etti.
13 Mart
-Vatikan'da papalık seçiminin ikinci gününde Arjantinli Kardinal Bergoglio, Katolik
dünyasının yeni lideri seçildi.
22 Mart
-İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi Marmara saldırısındaki hatalarından ötürü
Türkiye'den özür diledi.
29 Mart
-Tanzanya'nın Darüsselam kentinde inşaat halindeki çok katlı bir binasının çökmesi sonucu
36 kişi öldü.
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30 Mart
-Kuzey Kore, Güney Kore ile "savaş durumuna" geldiğini duyurdu.
3 Nisan
-Çin'in batısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Lasa kentindeki altın madeninde meydana gelen
heyelanda mahsur kalan 83 işçiden 59'unun cesedine ulaşıldı.
8 Nisan
-İnternet sitesi Wikileaks, ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7
milyon gizli doküman yayımladı.
-İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, 87 yaşında
geçirdiği felç sonrası hayatını kaybetti.
9 Nisan
-İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6,1'lik depremde 37 kişinin hayatını
kaybetti, 850 kişi yaralandı.
15 Nisan
-ABD'nin Boston kentindeki Boston Maratonu'nun bitiş çizgisine yakın bölgede meydana
gelen iki ayrı patlama sonucu 3 kişi öldü, 260'tan fazla kişi yaralandı.
20 Nisan
-Çin'in orta kesimindeki Sıçuan eyaletinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 188
kişi öldü.
24 Nisan
-Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarındaki Savar bölgesinde 8 katlı Rana Plaza'nın binasının
çökmesi sonucu bine yakın kişi hayatını kaybetti.
2 Mayıs
-Somali'de 2010-2012'de, yarısı çocuk 260 bine yakın kişinin açlıktan öldüğü açıklandı.
6 Mayıs
-Birleşmiş Milletler, Suriye'de 4.25 milyon kişinin yerlerinden edildiğini bildirdi.
- 22 Mayıs
-Forbes dergisi "Dünyanın En Etkili 100 Kadını"nı açıkladı. Angela Merkel yine "dünyanın
en etkili kadını" oldu. Listedeki tek Türk'ün, Sabancı Holding'in Başkanı Güler Sabancı
olduğu açıklandı.
23 Mayıs
-Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Fransa'da ekonomi ve maliye
bakanı olarak görev yaptığı dönemde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle açılan bir davada,
Cumhuriyet Adalet Mahkemesi'nde ifade verdi.
-Mısır'da Kıptiler Birliği ve bazı muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin
görevi bırakmasını, İçişleri Bakanı ve Başsavcının istifasını talep etti.
27 MayısKolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)arasında Küba'nın
başkenti Havana'da 6 aydan uzun bir süredir devam eden barış görüşmelerinde toprak reformu
konusunda uzlaşma sağlandı.
28 Mayıs
-Çin'deki göçmen işçi sayısının 262 milyon 62 bine ulaştığı ve bu kesimin ücretlerinde geçen
yıl ortalama yüzde 11,8 artış görüldüğü belirlendi.
15 Haziran
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-İran'da yapılan ve altı adayın yarıştığı 11. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini, reformcuların
desteklediği ılımlı muhafazakar aday Hasan Ruhani kazandı.
20 Haziran
-İran'da yapılan seçimlerden sonra, batılı ülkelerden Tahran'a yönelik ılımlı mesajalar
gönderilmeye başlandı. İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin, İran bankalarına yönelik
yaptırımların kaldırılması yönünde karar aldığı belirtildi.
22 Haziran
-ABD'li federal savcılar, dünya genelinde milyonlarca insanın internet ve telefon kayıtlarını
izlediği bilgisini ifşa eden CIA çalışanı Edward Snowden'in "casusluk" nedeniyle yakalama
kararı çıkarttı.
1 Temmuz
-Hırvatistan, AB'nin resmen 28. üyesi oldu.
3 Temmuz
-Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi ordunun ülkede
yönetime el koyduğunu açıkladı.
7 Temmuz
-Solar Impulse, hiç yakıt almadan ABD'yi baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle
işleyen uçak oldu.
27 Temmuz
-Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestoların yapıldığı Rabiatul Adeviyye
Meydanı'ndaki halka müdahalesi sonucu 120 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı.
30 Temmuz
-İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakereleri, 3 yıl aradan sonra ABD'nin başkenti
Washington'da başladı.
-ABD Ulusal Güvenlik Ajansının telefon ve internet kayıtlarını izleme programını basına
sızdıran Edward Snowden'e, Rusya bir yıllık geçici sığınma hakkı tanıdı.
4 Ağustos
-Japonya Uzay Ajansı, insanlarla iletişim kurabilen ilk astronot robot "Kirobo"yu uzaya
gönderdi.
-Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü (CIA), 60 yıl önce İran'da düzenlenen ve dönemin
başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesi ile sonuçlanan darbedeki sorumluluğunu
resmen kabul etti.
20 Ağustos
-Japonya'da faaliyeti durdurulan Fukuşima nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Elektrik
Enerji (TEPCO), santralin çelik depolama tankından yaklaşık 300 ton yüksek derecede
radyoaktif su sızdığını bildirdi.
6 Eylül
-Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), Suriye'de olayların başladığı Mart 2011'den bu yana
düzenlenen saldırılarda bin 451 cami, 3 bin 700 okul ile 270 hastanenin yıkıldığı veya hasar
gördüğünü açıkladı.
14 Eylül
-ABD ve Rusya, Suriye'nin kimyasal silahlarının denetlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
-ABD'nin en zenginleri listesinin başında 72 milyar dolar ile Bill Gates yer aldı.
18 Eylül
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-Havayolu taşıma şirketlerinden Air France, 2 bin 800 çalışanı işten çıkartacağını açıkladı.
20 Eylül
-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Kurulu, "Ortadoğu'nun nükleer silahlardan
arındırılması" tasarısını kabul etti.
21 Eylül
-Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 68 kişi
öldü, 175 kişi yaralandı. Saldırıyı, Somali'deki El-Kaide bağlantılı Eşşebab Hareketi üstlendi.
-Almanya'da seçmenler, 18. dönem Federal Meclis'i (Bundestag) oluşturmak için sandık
başına gitti. Seçimin galibi yüzde 41,5 ile Hristiyan Birlik Partileri oldu. 10 Türk asıllı aday
Meclis'e girdi.
24 Eylül
-Pakistan'ın güney ve güneybatısında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 355 kişi
öldü, 619 kişi yaralandı.
27 Eylül
-Hindistan'ın ticari başkenti kabul edilen Mumbai'de 5 katlı binanın çökmesi sonucu 60 kişi
öldü.
28 Eylül
-BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki kimyasal silahların imhasını düzenleyen BMGK karar
tasarısını kabul etti.
1 Ekim
-ABD'de hükümet, iktidar ile muhalefetin 6 haftalık bütçe çıkarma konusunda uzlaşmaya
varamaması üzerine 17 yıl aradan sonra resmi olarak kapandı.
3 Ekim
-İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında içinde 518 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin
batması sonucu 312 göçmen hayatını kaybetti.
10 Ekim
-Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu
(SARS) hastalığının türevi olduğu saptanan Corona virüsü MERS-CoV nedeniyle 124 kişinin
öldüğünü açıkladı.
19 Ekim
-Lübnan'da kaçırılan Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca serbest bırakıldı.
21 Ekim
-Bulgaristan hükümeti, artan sığınmacı akınını durdurmak için Türkiye sınırına 30
kilometrelik duvar inşa etme kararı aldı.
29 Ekim
-Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Küba'ya uygulanan ekonomik ve finansal
ambargoları oy çokluğuyla kaldırdı.
31 Ekim
- -Kamerun'un kuzeyinde patlak veren sıtma salgınında yaklaşık 800 kişi öldü, 12 binden
fazla kişi ağır hastalandı.
5 Kasım
-Hindistan, ülkenin güneyindeki Sriharikota'daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Mars'a
gidecek insansız uzay aracını fırlattı.
24 Kasım
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-İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasındaki, İran'ın
nükleer programına ilişkin müzakerelerde 6 aylık geçici anlaşmaya varıldı.
1 Aralık
-Fransa'da, vergi artışları ve yeni vergilerin uygulamaya konulmasını protesto etmek amacıyla
on binlerce kişi sokağa döküldü.
15 Aralık
-Almanya'da ilk kez bir Türk bakan oldu. SPD Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz'un
göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanı oldu.

2014 DÜNYA
20 Ocak
- İran'ın nükleer programına ilişkin İran ile P5+1 ülkeleri arasında 24 Kasım 2013'te
Cenevre'de imzalanan geçici anlaşma yürürlüğe girdi
21 Ocak
- Uluslararası Çalışma Örgütü, 2014 yılı Küresel İstihdam Trendleri Raporu'nu yayınladı.
Raporda, 2013 sonu itibariyle küresel düzeyde bir önceki yıla göre 5 milyon yeni işsiz
oluştuğu ve toplam işsiz sayısının 202 milyon kişiye ulaştığı belirtildi.
22 Ocak
- Suriye'deki iç savaşa çözüm bulmayı amaçlayan Cenevre-2 Konferansı, BM ve Arap Birliği
Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi'nin arabuluculuğunda İsviçre'nin Montrö
kentinde başladı.
9 Şubat
- İngiltere'nin göçten sorumlu Devlet Bakanı Mark Harper, temizlikçisinin Birleşik Krallık'ta
çalışmak için vizesi olmadığı ortaya çıkınca istifa etti.
11 Şubat
- Kıbrıs'ta liderler seviyesindeki görüşmeler, yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden başladı22 Şubat
- Ukrayna'da uzun süredir süren gösteriler sonunda Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in
devrildi.
1 Mart
- Rusya'da meclisinin üst kanadı Federasyon Konseyi Devlet Başkanı Vladimir Putin'e orduyu
Kırım sınırına gönderme yetkisi verdi.
4 Mart
- ABD, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Rusya ile tüm askeri ilişkileri askıya aldığını açıkladı.
5 Mart
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- NATO, Rusya ile ortak deniz misyonunu askıya alma, alt düzey sivil ve askeri toplantıları
durdurma, NATO-Rusya işbirliğinin tümünü gözden geçirme kararı aldı.
6 Mart
- Kırım Özerk Cumhuriyeti meclisi, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması kararı aldı.
7 Mart
- Malezya Havayolları, Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan 12 mürettebat ve
227 yolcusu bulunan MH370 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağın kaybolduğunu açıkladı.
17 Mart
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ve yeni federal
bölgeler oluşturulması anlaşmasını imzaladı. Böylelikle, Kırım ve Sivastopol resmen
Rusya'ya bağlandı.
24 Mart
- Mısır'da 528 darbe karşıtına şiddete teşvik suçundan idam cezası verildi.
26 Mart
- ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde Ukrayna'ya yardım, Rusya'ya ise
yaptırımlar içeren tasarı kabul edildi.
28 Mart
- Norveç'in eski Başbakanı Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni genel sekreteri oldu.
4 Nisan
- Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da pilot sendikası Cockpit'e üye 5 bin 400
pilot greve çıktı. Yaklaşık 425 bin yolcunun etkilendiği grev nedeniyle Lufthansa şirketinin
zararı 75 milyon avroyu buldu.
9 Nisan
- Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki Ebola salgınının 40 yıl önce hastalığın ortaya
çıkmasından bu yana görülen ''en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı.
16 Nisan
- Güney Kore'nin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju adasına giden bir feribot battı.
325'i lise öğrencisi 476 kişinin bulunduğu feribotta 289 kişi hayatını kaybetti.
1 Mayıs
- Kıbrıs'ta 56 yıl aradan sonra Türkler ve Rumlar İşçi Bayramı'nı birlikte kutladı.
2 Mayıs
- Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetine bağlı Ab Barik köyünde meydana
gelen toprak kayması sonucunda yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti.
12 Mayıs
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- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kıbrıs Rum yönetiminin 22 Kasım 1994'teki başvurusu
üzerine açılan davada, Türkiye'yi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan dolayı 90 milyon avroluk
tazminata mahkum etti.
18 Mayıs
- İsviçre halkı, asgari ücretin 4 bin İsviçre frankı olmasını referandumda reddetti.
20 Mayıs
- Uluslararası Çalışma Örgütü, dünyada 21 milyon insanın zorla çalıştırıldığını ve bu yolla
150 milyar dolar kar elde edildiğini açıkladı.
24 Mayıs
- Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kış Uykusu" filmi, Cannes Film Festivali'nde
Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı.
25 Mayıs
- Avrupa Parlamentosu seçimleri sona erdi. Katılımın yüzde 43'te kaldığı seçimlere AB karşıtı
ve aşırı sağcı partilerin yükselişi damga vurdu.
29 Mayıs
- Mısır'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 97'sini alan eski Savunma Bakanı
ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı.
- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de insani bir krizin yaşandığını ve 10
milyondan fazla kişinin aç veya açlık sınırında olduğunu açıkladı.
3 Haziran
- Suriye'de rejimin kontrolü altındaki bölgelerde aralarında Beşşar Esed'in de bulunduğu üç
adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimi Beşşar Esed'in kazandığı açıklandı.
- Bilim adamları, Dünya'dan 17 kat daha büyük kütleye sahip bir gezegen keşfetti. Dünya'dan
560 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde yer alan gezegene Kepler-10c adı verildi.
8 Haziran
- Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortadoğu'da barış için
birlikte dua etti.
11 Haziran
- IŞİD grupları, Musul'un kontrolünü ele geçirdikten bir gün sonra kent merkezindeki Türkiye
Başkonsolosluğu'na baskın düzenleyerek, başkonsolos dahil 49 personel ve bazı aile
fertlerinin IŞİD tarafından rehin alındığını bildirdi.
14 Haziran
- Ukrayna'da malzeme ve personel taşıyan nakliye uçağı, Lugansk havaalanına yaklaştığı
sırada ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu düşürüldü. Uçaktaki 49 asker hayatını kaybetti.
20 Haziran
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- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 50 milyonu aşan mülteci sayısının İkinci
Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını bildirdi.
23 Haziran
- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'nin yurt dışında imha edilmesi
kararlaştırılan kimyasal silahlarının tamamının ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.
24 Haziran
- AB, 2009'da üyelik başvurusu yapan Arnavutluk'a adaylık statüsü verilmesini kararlaştırdı.
- BM, Irak'ta 20 günde binden fazla insanın öldürüldüğünü, bazı durumlarda savaş suçu
işlendiğini bildirdi.
1 Temmuz
- Batı Şeria'da kaybolduğu açıklanan üç Yahudi yerleşimcinin cesetleri 18 gün sonra El-Halil
kentinde bulundu. Olaydan Hamas'ı sorumlu tutan İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi ve
34 hedefi vurdu.
8 Temmuz
- İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik askeri operasyon başlattı. Operasyonun kara harekatını da
kapsadığı açıklandı.
11 Temmuz
- İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Za'ter bölgesinde bir çocuk
hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı. Saldırılarda
750 kişi yaralandı.
- Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın bölgesinde Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü.
Uçakta bulunan 298 kişiden kurtulan olmadı.
18 Temmuz
- İsrail, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin düzeyini düşürme kararı aldı. İsrail Dışişleri
Bakanlığı, Türkiye'de İsrail temsilciliklerinin önünde düzenlenen protestoların ardından
elçilik ve konsolosluk personelleri ile ailelerinden en kısa sürede Türkiye'yi terk etmelerini
istedi.
27 Temmuz
- Hamas, BM'nin sunduğu 24 saatlik ateşkes önerisinin Filistinli gruplar tarafından kabul
edildiğini açıkladı. İsrail'in 7 Temmuz'dan beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine
düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 864'e yükselirken, 5 bin 730 kişi yaralandı
2 Ağustos
- Çin'in Kunşan şehrinde bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 68 kişi öldü, 150
kişi yaralandı.
9 Ağustos
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- ABD polisinin Michael Brown isimli 18 yaşındaki silahsız siyahi genci 9 Ağustos'ta
öldürmesi üzerine Missouri eyaletinin St. Louis kentinde olaylar çıktı. ABD genelinde yüzden
fazla şehirde gösteriler düzenlendi.
16 Ağustos
- Almanya'nın 2009 yılından beri Türkiye'yi dinlediği iddia edildi. Alman "Der Spiegel"
dergisinin haberinde, Almanya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (BND), NATO müttefiki
Türkiye'yi izlediği öne sürüldü.
26 Ağustos
- Mısır arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde, İsrail ile Filistinli gruplar arasında
süresiz ateşkes imzalandı. İsrail'in Gazze'ye 51 gün süren saldırılarında, 578'i çocuk, 346'sı
kadın 2 bin 145 kişinin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk, 11 binden fazla kişinin
yaralanmasına neden oldu.
12 Eylül
- Türkiye, Mısır ve ABD'nin yanı sıra dokuz ülkenin daha katıldığı "Terörle Mücadele
Toplantısı" Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başladı. 10 Arap ülkesi, IŞİD'e yönelik askeri
operasyona katılma kararı aldı. Türkiye, sonuç bildirgesine imza atmadı.
15 Eylül
- Fransız ulusal havayolu şirketi Air France, çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle tarifeli
seferlerin yüzde 60'ını iptal etti.
- Apple, ilk 24 saat içinde 4 milyonu aşkın ''iPhone 6'' serisi akıllı telefon siparişiyle rekor
kırdı.
18 Eylül
- IŞİD, Suriye'nin Türkiye sınırına yakın kentlerinden Tel Abyad ve Kobani'yi (Ayn el Arap)
kuşattı. Bunun üzerine bu kentlerden 190 bini aşkın Suriyeli Kürt, Türkiye sınırına kaçtı.
- İskoçya'da yaklaşık 4,3 milyon seçmenin oy kullandığı referandumda, Birleşik Krallık'la 307
yıllık birlikteliğin devamına karar verildi. Seçmenlerin yüzde 55'i "hayır" derken, yüzde 45
bağımsızlıktan yana oy kullandı.
20 Eylül
- Musul'daki konsolosluk çalışanı 49 Türk rehine kurtarıldı.
23 Eylül
- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD ve partnerlerinin Suriye'de IŞİD'e karşı hava
saldırısı yaptığını duyurdu.
- BM İnsan Haklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Simonoviç, Ukrayna'daki
çatışmalarda ölenlerin sayısının 3 bin 245'e ulaştığını belirtti.
24 Eylül
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- AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles De Kerchove, IŞİD ve diğer gruplarla savaşmak
üzere Avrupa ülkelerinden Suriye ve Irak'a giden yabancıların sayısının 3 bini aştığını belirtti.
30 Eylül
- Forbes dergisinin açıkladığı ''ABD'nin en zengin 400 kişisi'' listesinde Microsoft kurucusu
ve eski CEO'su Bill Gates, bu yıl 21. defa listede ilk sırada yer aldı.
1 Ekim
- Türkiye ve AB arasında 16 Aralık 2013'te imzalanan, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti
getirilmesinin ilk adımı olan Geri Kabul Anlaşması yürürlüğe girdi.
11 Aralık
- Fransa'da meclisten sonra senato da Filistin'in devlet olarak tanınmasını hükümetten talep
eden karar tasarısını kabul etti.
- Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, Ebola virüsünün yol açtığı hastalık nedeniyle
başta Sierra Leone, Gine ve Liberya'da olmak üzere 6 bin 533 kişi öldü.

40

7. TÜRKİYE

41

8. TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ OLAYLAR 2011-2015
TÜRKİYE 2011 YILI
3 Şubat:
- Ankara'nın Organize Sanayi Bölgesi Ostim'deki iki ayrı iş yerinde LPG tüplerinden çıkan
gazın ortamı kaplaması ve alev alması sonucu patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 17 kişi
öldü.
11 Şubat:
- Balyoz Planı davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aralarında Özden
Örnek, Halil İbrahim Fırtına ve Engin Alan'ın da bulunduğu 133 sanığın tutuklanmasına karar
verdi.
27 Şubat:
- Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
3 Mart:
- Ergenekon soruşturması kapsamında evleri aranan gazeteci-yazar Ahmet Şık ile gazeteci
Nedim Şener gözaltına alındı.
19 Mart:
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı ''İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing)
Önlenmesi'' başlıklı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
23 Mart:
- BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ''sivil
itaatsizlik'' eylemleri başlatma kararı aldıklarını açıkladı.
24 Mart:
- Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması için uluslararası çabalara çok boyutlu
katkıda bulunmak amacıyla TSK'nin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin Başbakanlık
tezkeresi TBMM'de kabul edildi.
- Tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın ''İmamın Ordusu'' kitabının dijital kayıtlarına, İthaki
Yayınevi ve Radikal Gazetesine yapılan polis operasyonuyla el konuldu ve kopyaları silindi.
2 Nisan:
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''YGS soru kitapçığında şifreleme'' iddialarına ilişkin
inceleme başlattı.
10 Nisan:
- İstanbul Üniversitesi Senatosu, UNESCO'nun ''yaşayan insan hazinesi'' ilan edilen bozlak
ustası Neşet Ertaş'a, ''fahri doktora'' unvanı verilmesini kararlaştırdı.
17 Nisan:
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- Başbakan Erdoğan'ın Kars gezisi sırasında ''ucube'' diye nitelendirdiği İnsanlık Anıtı'nın
kaldırılması için ilk teknik çalışma yapıldı. Kepçe ile anıtın temel taşları söküldü.
19 Nisan:
- Sağlık çalışanları, ''Tam Gün Yasası'' olarak bilinen kanunu, performansa dayalı ücret
uygulamasını protesto etmek ve özlük haklarının korunması amacıyla iş bırakma eylemi yaptı.
21 Nisan:
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan 2010'da TEKEL işçilerinin 4/C statüsüne
geçirilmelerini protesto için düzenlenen eyleme katılan ve CHP İstanbul milletvekili adayı
Süleyman Çelebi çok sayıda sendikacının da aralarında bulunduğu 111 kişi hakkında, ''2911
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettikleri'' gerekçesiyle dava açtı.
27 Nisan:
- Başbakan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, kamuoyunda ''çılgın proje'' olarak
adlandırılan ''Kanal İstanbul'' projesini tanıttı. Erdoğan, İstanbul'un içinden iki deniz geçen bir
şehre dönüşeceğini bildirdi.
1 Mayıs:
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve memur sendikaları konfederasyonları, siyasi
parti ve sivil toplum örgütlerinden oluşan kortejlerinin bir araya gelmesiyle Taksim
Meydanı'nda kutlandı.
21 Mayıs:
- İnternette görüntüleri yayınlanan MHP Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Osman Çakır,
Mehmet Ekici, Deniz Bölükbaşı, Ümit Şafak, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel
Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak, partideki görevlerinden, parti üyeliğinden ve
milletvekili adaylığından istifa etti.
31 Mayıs:
- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlediği
mitingin ardından çıkan olaylarda, AK Parti konvoyundaki araçlar taşlandı, güvenlik güçleri
havaya uyarı ateşi açtı. Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis
memuru yaralandı, olaylar sırasında Metin Lokumcu adlı vatandaş hayatını kaybetti.
6 Haziran:
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Eylül darbesiyle ilgili soruşturma kapsamında
dönemin Genelkurmay Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ifadesi alındı.
8 Haziran:
- Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde ''Gümrük ve Ticaret'', ''Ekonomi'',
''Kalkınma'', ''Gıda, Tarım ve Hayvancılık'', ''Bilim, Sanayi ve Teknoloji'' bakanlıkları
kuruldu.
12 Haziran:
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- Türkiye, milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. YSK kesin sonuçlarına göre, AK
Parti yüzde 49.80, CHP yüzde 25.98, MHP yüzde 13.02, bağımsızlar ise yüzde 6.59 oy aldı.
TBMM'nin 24. Dönemi'nde, AK Parti 326, CHP 135, MHP 53 ve BDP destekli bağımsızlar
36 sandalye kazandı.
15 Haziran:
- ÖSYM, 2011-Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
(STS) 2. Aşama Sınavında sorulan soruların geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki bazı
soruların tekrarı niteliğinde olduğu anlaşıldığından, sınavın yenilenmesine karar verdi.
21 Haziran:
- YSK, hakkında ''terör örgütü propagandası'' yapmaktan hapis cezası kesinleşen,
Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen KCK davası tutuklusu Hatip Dicle'nin
milletvekilliğinin oy birliğiyle düşürülmesine karar verdi.
29 Haziran:
- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ı 61. Hükümeti kurmakla görevlendirdi.
4 Temmuz
- AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, TBMM Başkanı seçildi.
13 Temmuz
- AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında
kurulun 61. Hükümet, TBMM'den güvenoyu aldı.
14 Temmuz
- Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bayrambaşı beldesi Dolapdere Köyü kırsal kesiminde arazi arama
tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 13 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı
25 Temmuz
- İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni iken
öldürülen Hrant Dink'le ilgili yargılanan Ogün Samast'ı önce ''Dink'i tasarlayarak öldürmek''
suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası''na çarptırdı. Mahkeme heyeti, bu cezayı
Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olmasını dikkate alınarak 21.5 yıl hapis cezasına
çevirdi.
28 Temmuz
- 1917 yılında restorasyon amacıyla Türkiye'den Almanya'ya götürülen Boğazköy Sfenksi, 94
yıl sonra anayurdu Hitit başkenti Hattuşa'ya götürülmek üzere Almanya'dan İstanbul'a
getirildi.
29 Temmuz
- Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in emekliliğini istediği
bildirildi. Koşaner'in emekliliğini talep eden dilekçeyi Başbakanlığa gönderdiği belirtildi.
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- Orgeneral Koşaner'in ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlarının emekliliklerini istediği duyuruldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Hasan Aksay emekliliklerini istedi.
- Tüm görüşmelerin ardından Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanı
Orgeneral Necdet Özel'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmasına ilişkin kararnamesinin
Cumhurbaşkanınca onaylandığını, Orgeneral Özel'in Başbakanlık onayıyla Genelkurmay
Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.
26 Ağustos:
- Kamuoyunda ''Tam Gün Yasası'' olarak bilinen yapılan yeni düzenlemeyle devlet
hastanelerinde çalışan hekimler muayenehane açamayacak, herhangi bir iş yerinde veya vakıf
üniversitelerinde çalışamayacak. üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle askeri hekimler de aynı
düzenleme kapsamına alındı.
13 Eylül:
- Terör örgütü PKK'nın üst örgütü KCK heyeti ile MİT temsilcileri arasında yapıldığı iddia
edilen görüşmelere ilişkin ses kaydı internet sitelerinde yayımlandı.
15 Eylül:
- Eski bakanlardan Mehmet Ağar, ''Susurluk'' davasında, ''Cürüm işlemek için silahlı teşekkül
oluşturmak'' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
16 Eylül:
- Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir cezaevi nakil aracında çıkan yangında 5 tutuklu ve
hükümlü yanarak hayatını kaybetti.
28 Eylül:
- Yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve CHP heyetleri görüştü. MHP'den sonra
CHP'ye yapılan ziyaretten de ''uzlaşma'' çıktı.
5 Ekim:
- TBMM Genel Kurulunda, Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar için Hükümete verilen
yetkiyi bir yıl uzatan Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.
19 Ekim:
- Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terörist saldırıda 24 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.
- Yeni anayasa çalışmalarını yürütecek Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk toplantısını yaptı.
23 Ekim:
- Türkiye, Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Merkez üssü Tabanla
köyü olan deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük
depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.
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604 kişinin hayatını kaybettiği depremde, çok sayıda bina yerle bir oldu.
1 Kasım:
- İstanbul'daki terör örgütü KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Büşra
Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi
tutuklandı.
9 Kasım:
- Van, merkez üssü Edremit olan 5,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. 39 kişinin
hayatını kaybetti.
- İzmit-Gölçük seferini yapan ''Kartepe'' adlı deniz otobüsü, Mensur Güzel adlı terörist
tarafından kaçırıldı. Terörist Mensur Güzel, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güzel'in üzerinde bomba düzeneği bulundu.
- İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Aytaç Durak ve 29 kişi hakkında, çıkar amaçlı örgüt yöneticisi ve üyesi olmak
suçlamasıyla dava açıldı.
18 Kasım:
- Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin davada,
sanık Cem Garipoğlu'nu, ''çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek
öldürmek'' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
25 Kasım:
- İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonda kapsamında mahkemeye çıkarılan 19
zanlıdan 8'i tutuklandı.
29 Kasım:
- Hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji uzmanı Prof. Dr. Server Tanilli vefat etti.
-Bedelli askerlik kanunu kabul edildi8 Aralık:
- İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına ilişkin 31'i tutuklu 93 kişi
hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.
10 Aralık:
- Cumhurbaşkanı Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen şike
cezalarında indirim öngören Kanun, TBMM Genel Kuruluda aynen kabul edildi.
13 Aralık:
- İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, Nijeryalı Festus Okey'in, 20 Ağustos 2007'de gözaltında
ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız'ı, ''taksirle öldürmek'' suçundan
4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
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TÜRKİYE 2012
5 Ocak
- Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınan eski
Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, ''örgüt yöneticiliği'' ve ''cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını
kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs'' suçlarından tutuklandı
12 Ocak
- Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının
başkent dışında stadyumlarda değil, sadece okullarda öğrencilerle kutlanmasını öngören
genelge yayımladı.
17 Ocak
- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in
öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Yasin Hayal'e ''Hrant Dink'i tasarlayarak
öldürmeye azmettirmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
21 Ocak
- Türkiye'de ilk yüz nakli, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
26 Ocak
- Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ve seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını öngören
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
7 Şubat
- Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Pamukova ilçesinin Mekece köyü yakınlarında, 22
Temmuz 2004'te meydana gelen ve 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlandırılmış tren kazası
davasının zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.
8 Şubat
- Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet
Güneş'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığını bildirdi.
18 Şubat
- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Ankara 15. İş Mahkemesi'nin, Yargıçlar ve Savcılar
Sendikasının (YARGI-SEN), kapatılmasına ilişkin kararını onadı.
47

22 Şubat
4 Mart
-Van'da meydana gelen depremlerden sonra kent merkezi ile Erciş'te kurulan ve 25 bin kişinin
barındığı 14 çadır ve konteyner kentlerin devreye girmesiyle kaldırıldı.
11 Mart
- Esenyurt'ta bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında 11 işçi hayatını
kaybetti.
13 Mart
- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması
ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanık hakkındaki davanın, 2
sanık yönünden ölmeleri, 5 sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar
verdi.
- Dünyanın en itibarlı üniversitelerinin açıklandığı 2012 sıralamasında ABD'nin Harvard ve
Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversiteleri ilk iki sırayı aldı, ODTÜ ilk 100
üniversite arasına girdi.
26 Mart
- Türkiye, Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerini askıya aldı.
3 Nisan
- Erzurum'un Aşkale ilçesinde, elektrik direğini tamir için Karasu-2 Baraj Göleti'ne deniz
bisikletiyle açılan 5 TEDAŞ işçisi, deniz bisikletinin kırılması sonucu can verdi.
5 Nisan
- Yeni Teşvik paketi açıklandı. Başbakan Erdoğan, Türkiye'yi 6 bölgeye ayıran yeni teşvik
paketini açıkladı.
11 Nisan
- Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan ''Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
- Kamuoyunda ''4 4 4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran
düzenlemeyi içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
25 Nisan
- Mehmet Ağar, cezasını çekeceği Aydın Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na
konuldu.
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22 Haziran
- Türk Hava Kuvvetlerine ait F-4 Phantom II keşif uçağı radar testi yaparkan Suriye
karasularının 1 mil açığında sınır ihlali gerekçesiyle Suriye tarafından düşürüldü.[23]

4 Temmuz
— 22 Haziran 2012 tarihinde, Doğu Akdeniz'de,Suriye tarafından düşürülen Türk Hava
Kuvvetlerine ait F-4 Phantom II uçağının pilotları Hv.Plt.Yzb. Gökhan ERTAN ve
Hv.Plt.Tğm. Hasan Hüseyin AKSOY'un naaşları deniz dibinde tespit edildi.
5 Eylül - Afyonkarahisar'da bulunan askeri depoda meydana gelen patlamada 25 asker
hayatını kaybetti.
2 Eylül
- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezindeki güvenlik noktalarına düzenlenen terör
saldırısında 10 asker şehit oldu,
6 Eylül
- Ege'de tekne faciası kaçak göçmen taşıyan tekne battı. 46 kişi kurtarıldı, 3'ü bebek 61
kişi hayatını kaybetti.
17 Eylül
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümüyle ilgili iddialar üzerine soruşturma yürüttüğü
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılarak inceleme yapılmasına karar verdi.
19 Eylül
21 Eylül
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin başlatılan
soruşturmada, kararını açıkladı. Mahkeme, 365 sanıktan 325'ine ceza verdi.Mahkeme eski
Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri
Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral
Çetin Doğan'ı ''Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife
görmekten cebren men etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
25 Eylül
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- Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcu Neşet Ertaş, İzmir'de tedavi gördüğü
hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.
2 Ekim
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü
soruşturma kapsamında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesi, Topkapı'daki Anıt
Mezar'dan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
- 28 Şubat döneminin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla ifade
verdi.
3 Ekim
-Suriye'den ateşlenen top mermisinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşmesi sonucu 5
kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
10 Ekim
- Moskova-Şam seferini yapan Suriye'ye ait yolcu uçağı, kargosunda sivil havacılık
kurallarına aykırı bazı malzemeler taşıdığı bilgisiyle Türk jetlerince Esenboğa
Havalimanı'na indirildi. Yolcuların tahliye edilerek uçakta arama yapıldı.
2 Kasım
- Adalet Bakanlığı, 67 ceza infaz kurumunda açlık grevi eylemi yapan 682 hükümlü ve
tutuklu bulunduğunu bildirdi.
12 Kasım
-, Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında 17 askerimiz şehit oldu.
- Türkiye genelinde bazı cezaevlerinde 12 Eylül 2012'den bu yana açlık grevi yapan
tutuklu ve hükümlüler, eylemden vazgeçti.
20 Kasım
- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin davada, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin
Şahinkaya, teknoloji yardımıyla hakim karşısına çıktı.
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- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, belirli koşullarda öğrencilerin kılık
kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

2013 TÜRKİYE
17 Ocak:
- Usta gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti.
- İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde eş zamanlı olarak
düzenlenen operasyonlarda 15'i avukat gözaltına alındı.
19 Ocak:
22 Ocak:
- Galatasaray Üniversitesinin Ortaköy'deki 142 yıllık tarihi binasında çıkan yangın
itfaiyenin yaklaşık 4,5 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü
24 Ocak:
- Bakanlar Kurulu üyelerinde değişiklik yapıldı.
- Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliğinin meslek kurallarında yer alan
avukatların ''başları açık'' görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesini
durdurdu.
1 Şubat:
- ABD'nin Ankara Büyükelçiliği canlı bombanın hedefi oldu.
2 Şubat:
- Türkiye'ye 12 Ocak'ta gelen ve 24 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunulan, amatör
fotoğrafçı ABD'li Sarai Sierra'nın (33), Sarayburnu sur kalıntılarında cesedi bulundu.
5 Şubat:
- Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği patriot hava savunma sisteminin bir bölümünün
Gaziantep'e nakli tamamlanarak, sistem devreye girdi.
11 Şubat:
- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 4'ü Türk 14 kişi
hayatını kaybetti.
17 Şubat
- Türkiye'nin ilk yerli araştırma gemisi TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi denize
indirildi.
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21 Mart:
- Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları kapsamında Abdullah Öcalan'ın mesajı Türkçe ve
Kürtçe okundu. Mesajda, PKK üyelerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.
22 Mart:
- Başbakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını sebebiyle Türk
halkından özür dilediği bildirildi.
3 Nisan:
- Başbakanlık, "çözüm süreci"nde aktif rol üstlenecek 63 kişilik Akil İnsanlar
Heyeti’ni belirledi.
Mayıs 2013:
1 Mayıs:
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde İstanbul’da sendika ve sivil toplum
örgütlerinin Taksim Meydanında kutlama yapmasına, meydandaki inşaat çalışmaları
gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara, polis tazyikli
su ve biber gazıyla müdahale etti, 72 kişi gözaltına alındı.
11 Mayıs:
- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ve postane binası önünde bomba yüklü iki araç,
5 dakika arayla patlatıldı. Patlamada 52 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. 452
iş yeri, 62 araç, 11 kamu binası ve 293 konutta hasar oluştu.
15 Mayıs:
- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hrant Dink cinayeti davasında, sanıkların "silahlı terör
örgütü" değil "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi olduklarına karar verdi.
27 Mayıs:
- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim'de yayalaştırma çalışmaları kapsamında
ağaçları sökmesi üzerine başlayan eylem, ülke gündemini uzun süre işgal edecek
olayların başlamasına neden oldu. Gezi olayları başladı.
1 Haziran:
- Eylemcilerden 27 yaşındaki kaynak işçisi Ethem Sarısülük, Kızılay Güvenpark'taki
gösteriler sırasında polisin açtığı ateş sonucu kafasından kurşunla vuruldu.
- İçişleri Bakanı Muammer Güler, Taksim Gezi Parkı ile ilgili 28 Mayıs'tan bugüne
kadar 67 ilde yapılan 235 eylemde bin 730 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
15 Haziran:
- Taksim Gezi Parkı polisin müdahalesiyle boşaltıldı.
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3 Temmuz:
-Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) kalkacağını,
dershanelerin kapatılacağını açıkladı.
19 Temmuz:
- "Devrimci Karargah Örgütü" davasında tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü
Hanefi Avcı, 15 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
25 Temmuz:
-MEB, öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Milli Eğitim
Bakanlığı, okullardaki serbest kıyafet uygulamasında, velilerin yüzde 50'sinden
fazlasının muvaffakatı alınarak okul kıyafetlerinin belirlenmesini kararlaştırdı.
9 Eylül:
-Alkollü içkilerin 22.00-06.00 saatleri arasında perakende satışının
yapılamayacağına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.
30 Eylül:
-Demokratikleşme Paketi açıklandı
8 Ekim:
-Kamuda başörtüsü serbest oldu, öğrenci andı kalktı.
25 Ekim:
-Askerlik süresinin 1 Ocak 2014'ten itibaren geçerli olmak üzere, silah altındaki
yükümlüleri de kapsayacak şekilde, erbaş ve erler için 15 aydan 12 aya indirilmesine
dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
28 Ekim:
-Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, müzik alanında Ahmet Kaya'ya
verildi.
29 Ekim:
-Marmaray, Asya ile Avrupa arasında, denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımını
sağlayacak, dünyanın alanındaki önemli projelerinden Marmaray törenle açıldı.
16 Kasım:
-Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'a gitti. Başbakan Erdoğan'ın davetiyle Kürdistan
Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Kürt sanatçı Şivan Perwer Habur Sınır
Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak
Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.
5 Aralık:
-CHP Milletvekili Balbay tahliye edildi.
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17 Aralık:
-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturmada, aralarında iş
adamları, bürokrat ve memurların da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik "kara para
aklama", "altın kaçakçılığı" ve "kamu görevlilerine rüşvet" iddiasıyla operasyon
düzenlendi.
- İstanbul Milletvekili Hakan Şükür istifa etti. Şükür'den sonra Ertuğrul Günay, İdris
Bal, Erdal Kalkan, İdris Naim Şahin ve Hami Yıldırım da Ak Parti'den istifa etti.

2014 TÜRKİYE
1 Ocak
- Askerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren düzenleme yeni yılın ilk gününde
yürürlüğe girdi. Kışlalarda terhis heyecanı yaşandı.
15 Ocak
- Ankara 18. İdare Mahkemesi, 8 Haziran 2013'te 8. sınıf öğrencilerine yönelik
yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının yanlış hesaplandığı sınav
sonuçlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.
17 Ocak
- Yargıtay 5. Ceza Dairesi, futbolda "Şike Davası"nda Aziz Yıldırım'a örgüt ve şike
suçlarından verilen hapis cezalarını onadı.
- İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul merkezli 25 Aralık'taki soruşturma
kapsamında dosyayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve dosyanın içerikleriyle
ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı konulmasına karar verdi.
19 Ocak
- Adana'da, jandarma ekipleri, Adana-Ceyhan istikametinde seyreden 3 tırı
durdurarak, arama yaptı. Adana Valiliği, konuyla ilgili, "3 araçta Cumhuriyet
Savcılığının talimatı ile yapılan kontrollerde, Milli İstihbarat Teşkilatının rutin
görevlerini ifa eden personelin bulunduğu anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.
5 ŞUBAT
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Terörle Mücadele
Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince
yürütülen 25 Aralık soruşturması kapsamında ifade verdi.
11 ŞUBAT
- HSYK Kararnamesiyle 166 hakim ve savcının yeri değişti.
14 ŞUBAT
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- İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi, İstanbul merkezli soruşturma kapsamında, eski
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin
tahliyesine karar verdi.

28 ŞUBAT
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 17 Aralık soruşturması kapsamında
tutuklanan Reza Zarrab, Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5
kişinin tahliyesine karar verildi.
4 MART
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski bakanlar Muammer Güler, Zafer
Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'la ilgili hazırlanan fezlekelerin, TBMM
Başkanlığına geldiği açıklandı.
7 MART
- Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Anayasa
Mahkemesi'nin "kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin haklarının ihlal edildiği"ne karar
verdiği eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, tahliye oldu.
11 MART
- Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında yaralanan ve 269 gündür komada uyutulan 15
yaşındaki Berkin Elvan, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını
yitirdi.
13 MART
- Kamuoyunda "Demokratikleşme Paketi" olarak bilinen "Temel Hak ve Hürriyetlerin
Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
Resmi Gazete'de yayımlandı.
14 MART
- Dershanelerin özel okula dönüştürülmesini düzenleyen "Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
23 MART
- Türkiye-Suriye sınırında, Türk hava sahasına yaklaşan ve ikazları dikkate almayan
Suriye savaş uçağı Türk Silah Kuvvetleri'ne ait F-16’lar tarafından düşürüldü. Uçak,
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Suriye'nin Keseb bölgesine düştü.
30 MART
- Seçmenler, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık
başına gitti
- Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü
alarak birinci parti oldu. Büyükşehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde
13,65 oy aldı.

2 NİSAN
- Anayasa Mahkemesi, yapılan bireysel başvurularda, TİB'in, sosyal paylaşım sitesi
Twitter'a tedbir amaçlı erişimin engellenmesi kararının ifade özgürlüğünün ihlali
anlamına geldiğine karar verdi.
4 NİSAN
- Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, sabah saatlerinde "Youtube" ile ilgili 27 Mart 2014'te
aldığı tüm yayına erişim engeli kararını kaldırılmasına karar verdi.

8 NİSAN
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonuna girişi sırasında
Orhan Övet isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
15 NİSAN
-Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'deki
Suriyeli sayısının 900 bini aştığını bildirdi.
30 NİSAN
- Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, TİB’de bulunan önemli ve hassas
bilgilerinin yabancı ülkelere aktarıldığı, sonrasında bu bilgi ve verilerin silindiği ve
yabancı ülkeler lehine casusluk yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
1 MAYIS
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olaylı geçti. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde
Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. İstanbul Valiliği,
göstericilerden 142'sinin gözaltına alındığını bildirdi.
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9 MAYIS
- Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı ve Egemen Bağış, eski İçişleri
Bakanı Muammer Güler, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin karar, Resmi Gazetede yayımlandı.
10 MAYIS
- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştayın 146. kuruluş yıl dönümü töreninde,
uzun ve siyasi konuştuğu gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'na
tepki göstererek salonu terk etti.
13 MAYIS
- Manisa'nın Soma ilçesinin Eymez mevkiinde, Soma Kömürleri Yeraltı Kömür
İşletmeleri'ne ait kömür ocağında vardiya değişimi sırasında saat 15:10'da çıkan
yangın faciaya neden oldu. Yüzlerce işçi madende mahsur kaldı. Saatler ilerledikçe
mahsur kalanların pek çoğunun yaşamını yitirdiği haberleri geldi. Kazada toplam 301
işçi öldü.
19 MAYIS
- Soma'daki maden faciasıyla ilgili vardiya amiri Mehmet Ali Günay Çelik, maden
ocağının genel müdürü Ramazan Doğru, şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan
tutuklandı.

4 HAZİRAN
- Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve KültürKurumu (UNESCO) "Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komite
Üyeliği"ne ikinci kez seçildi. Ayrıca Türkiye, BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi.
18 HAZİRAN
- 12 Eylül Davası'nda sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, Ankara 10. Ağır
Ceza Mahkemesindeki duruşmada 765 sayılı TCK'nın "Devlet kuvvetleri aleyhine
cürümler" başlıklı 146. maddesi uyarınca önce "ağırlaştırılmış müebbet hapis"
cezasına çarptırıldı, ardından takdiri indirimle bu cezaları "müebbet hapis cezasına"
çevrildi. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında "askeri rütbelerin sökülmesini" içeren
Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesinin uygulanmasına da karar verdi.
- Anayasa Mahkemesi, Balyoz Davası sanıklarının yaptığı 230 başvuruyu
birleştirerek, sanıkların, dijital veriler ve sanık dinlenilmesiyle ilgili konularda
haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. İhlal kararının giderilmesi için
sanıkların yeniden yargılanması gerekecek.
25 HAZİRAN
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- Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle duruşmaya alınmadığı için bireysel başvuruda
bulunan avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. İhlal kararının ardından
avukatlar duruşmalar başörtüsüyle katılmaya başladı.
3 TEMMUZ
-YSK’nın ilan ettiği seçim takvimi uyarınca, cumhurbaşkanı seçimi adaylık
başvuruları sona erdi. İlk kez halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanı için Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş aday oldu.

22 TEMMUZ
-Diyarbakır-Bingöl karayolunda devrilen LPG yüklü tankerin patlaması sonucu olay
yerinden geçen 2 yolcu otobüsü ile bazı araçlardaki 31 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.
11 AĞUSTOS
Türkiye, cumhurbaşkanı seçmek için ilk defa sandık başına gitti. Geçerli oyların
yarısından çoğunu alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12.
Cumhurbaşkanı oldu.Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.79, Ekmeleddin İhsanoğlu
yüzde 38.44, Selahattin Demirtaş da yüzde 9.76 oy oranlarıyla seçimi tamamladı.

24 AĞUSTOS
-Özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinden bırakılan su nedeniyle Botan Çayı'nda
ani su yükselmesi oluştu. Yükselme esnasında Meydandere Köyü mevkinde piknik
yapan ve çayda yüzen bazı vatandaşlar suya kapıldı, suya kapılan 6 kişi öldü.

27 AĞUSTOS
-Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleşitirilen AK Parti 1. Olağanüstü Büyük
Kongresi'nde Genel Başkanlığına, Dışişleri Bakanı ve Konya Milletvekili Ahmet
Davutoğlu seçildi.
28 AĞUSTOS
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Vekili
Ahmet Davutoğlu'na, 62. Hükümeti kurmakla görevlendirdi.
4 EYLÜL
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-Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz,
"haksız tahrik altında adam öldürmek" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta
kullanmak" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı
6 EYLÜL
-Mecidiyeköy'deki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan rezidans
inşaatında 32. kattan zemine düşen asansördeki 10 işçi hayatını kaybetti.
27 EYLÜL
-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair
Yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
6 EKİM
-Yurdun çeşitli kentlerinde, IŞİD'e tepki bahanesiyle izinsiz gösteri düzenleyen
gruplarca, kamu binalarına, banka şubelerine, iş yerlerine, araçlara ve güvenlik
güçlerine taş, sopa, molotof kokteyli ve silahlarla saldırdı, rastgele ateş açıldı.Van'ın
Erciş ve Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Mazıdağı, Dargeçit ve Savur ilçelerinde
"ikinci bir emre kadar" sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
9 EKİM
-Bingöl'de hasar gören iş yerlerini gezdikleri sırada Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve
beraberindekilere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, Emniyet
Müdür Yardımcısı Atif Şahin olay yerinde, başkomiser Hüseyin Hatipoğlu da
kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
10 EKİM
-İçişleri Bakanı Efkan Ala, 6-7 EKİM olaylarından 35 ilin bu olaylardan etkilendiğini,
31 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 emniyet görevlisinin şehit olduğunu, 221 sivil ve
139 güvenlik görevlisinin yaralandığını, eylemlere katılan 1024 şahıs gözaltına
alındığını, 58'inin tutuklandığını bildirdi.
17 EKİM
-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli 17 Aralık soruşturması
kapsamında, iş adamı Rıza Sarraf ile Barış Güler ve Salih Kaan Çağlayan'ın da
aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.

21 EKİM
- Ankara Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı dinlemelerle ilgili olarak emniyetteki "paralel
yapı"ya yönelik operasyon başlattı.
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24 EKİM
-İstanbul'da bazı konsolosluklara gönderilen zarflarla ilgili "sarı toz" paniği yaşandı.
28 EKİM
-Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir maden ocağında su baskını nedeniyle 18 işçi
yaşamını yitirdi.
28 KASIM
-Katolik aleminin ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Türkiye'ye
geldi.
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1. 2002’DEN GÜNÜMÜZE LASTİK-İŞ
Sendikamız Lastik-İş, çalışma raporunda buraya kadar üzerinde durulan çeşitli
değerlendirmelerle yetinmemiş; üyelerimizin satın alma güçlerini ve kazanılmış haklarını
korumayı başarırken sosyal alt yapısını geliştirecek adımları da kararlı bir biçimde atmıştır.
Bugün Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın ve yönetim kurulumuzun önderliğinde,
sendikamıza eklenen yeni şubeler ve mevcut şubelerin yenilenmesiyle Lastik-İş geleceğe daha
emin adımlarla ilerliyor. Başta Genel Merkez binamız olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Gebze
şubelerimiz yeni binalarında çağdaş ve modern bir ortamda Lastik-İş’e yakışır bir şekilde
üyelerimize hizmet vermeye devam ediyorlar. Son olarak 2011 yılı Mayıs ayında
Kocaeli’nde üyelerimizin sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla edinilen Lastik-İş
sosyal tesisleri, sendikamızın beş yıldızlı oteli ve üçüncü sosyal tesisleri bu sürecin en anlamlı
halkalarını oluşturuyor.
Çalışma raporunun izleyen sayfalarında 2011’den günümüze kadar sendikamızın maddi alt
yapısında sağlanan gelişmeleri ve sendikamızı geleceğe hazırlamak için atılan adımları
görebilirsiniz.
1_ GENEL MERKEZ BİNASI(EYLÜL 2004)
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Genel Başkanımızın ve Merkez Yöneticilerimizin büyük uğraşlarıyla bugünkü Genel Merkez
binası sendikamıza kazandırıldı. Genel Merkez Binamıza, devrettiği bayrağın daha da ileriye
taşınması, adının ve anısının ölümsüzleştirilmesinin bir simgesi olarak, unutulmaz genel
başkanımız Rıza Kuas’ın adı verildi. Lastik-İş Sendikası Rıza Kuas Genel Merkez Binası,
7 katlı ve her türlü sendikal ihtiyaca cevap verebilecek donanıma sahip olarak, üyelerimizin
yoğun ve coşkulu katılımıyla 6 Eylül 2004 tarihinde, Genel Başkanımız tarafından açılışı
yapılarak hizmete girdi.
Sendikamıza ait olan ve DİSK ile birlikte kullanılan Merter’deki genel merkezimizin 1999
depreminden zarar görmesi dolayısıyla sendikamızın merkezi İstoç Mahmutbey’de kiralanan
bir binaya taşınmıştı. Bu bina sendikamızın çalışmalarını sürdürmesi için hiçbir şekilde yeterli
değildi. Genel olarak bir genel merkez binası özelliği taşımıyordu. Ancak sendikamızın o
günkü koşulları içinde yeni bir atılım yapmak ve çağdaş bir merkez yaratmakta hayal gibi
görünüyordu.
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2002 yılından sonra başlayan yeni süreçte bu hayal gerçekleşti. Abdullah Karacan’ın Genel
Başkanlığı ile birlikte sendikamız kendisine yakışır bir alt yapıya kavuşmaya başladı. İki
yıllık süre içinde yaşanılan tüm olumsuzluklara karşın yeni genel merkez binamız inşa edildi.
Daha sonra Rıza Kuas’ın kardeşi ve sendikamızın eski yöneticisi Niyazi Kuas ile yapılan bir
söyleşide Niyazi Kuas yeni genel merkez binası için şöyle diyecekti: “ Dışarıdan gelirken
durdum; bu binaya şöyle bir baktım. Hey be Rıza Kuas, sağ olsaydın da görebilseydin bu
günleri dedim.”

GENEL MERKEZ AÇILIŞ TÖRENİ

2_ KOCAELİ ŞUBESİ (3 KASIM 2002)
3 Kasım 2002 tarihine kadar eski ve
sendikal faaliyetler için yeterli olmayan bir
binada çalışmalarını sürdüren Kocaeli
Şubemiz, o tarihte 4 katlı modern şube
binasında
hizmete
başladı.Genel
Başkanımızın açılışını yaptığı yeni şube
binası, 20 yıldır her açıdan büyük sorunlarla
boğuşan sendikamızda başlayan yeni ve
aydınlık bir dönemin de müjdecisi
oldu.Kocaeli
Şubesi’nin
sendikamıza
kazandırılmasından başlayarak bugüne
kadar geçen sürede tüm şubelerimiz
yeniden yaratıldı ve sendikamız tarihinde
ilk kez olmak üzere tüm üyelerimizin
yararlanabileceği eğitim ve sosyal amaçlar
için kullanılabilecek yeni binaların satın
alınacağını
ve
sendikamıza
kazandırılacağına olan güven arttı.
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3_ GEBZE ŞUBESİ(4 EKİM 2007)
Gebze Şube binamız 4 Ekim 2007 tarihinde Genel Başkanımız Abdullah KARACAN, Genel
Merkez yöneticilerimiz, şube başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla hizmete açıldı. Kocaeli
şube binası ve Genel Merkez binamızdan sonra Gebze şube binamızda sendikamızın kendi
malvarlığı olarak hizmete girdi.
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4_

İZMİR ŞUBESİ(OCAK 2008)
İzmir Şubemizin Sendikamız tarafından satın alınan Konak’taki yeni binası, Ocak 2008'den
itibaren hizmet vermeye başladı. Yeni binasına kavuşan İzmir şubemiz, önümüzdeki dönemde
de Lastik-İş’in adına ve onurlu tarihine yakışır bir biçimde üyelerimiz için çalışmaya devam
edecek.

67

5_

İSTANBUL ŞUBESİ(16 NİSAN 2008)
Kendi binasına taşınan İstanbul Şubemizin açılış törenini 16 Nisan Çarşamba günü saat
17:00’da İstanbul Şirinevler’de gerçekleştirdik. Sendikamıza kazandırılan yeni bina ile
İstanbul’daki sendikal mücadelemizi yükseltmek ve sendikamızın kurumsal yapısını
güçlendirmek için, önemli bir adım atmış bulunmaktayız.Başkanımız Abdullah Karacan açılış
konuşmasında, “sendikal harketin her zamankinden daha fazla saldırıya uğradığını ancak tüm
engellemelere rağmen Lastik-İş’in giderek güçlendiğini, Genel Merkez’den başlayarak
Kocaeli, Gebze ve İzmir’den sonra kendi mülkü olarak İstanbul Şubesi’nin de açıldığını”
söyledi.
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6_ÇERKEZKÖY BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
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Çerkezköy Bölge Temsilciliğimiz yeni binasına kavuştu. Faaliyete geçtiği 25 yıla yakın
süreden bu yana elverişsiz koşullarda ve kiralık binalarda faaliyetini sürdüren Çerkezköy
Bölge Temsilciliğimiz bundan sonra sendikamıza ait kendi binasında sendikal çalışmalarını
sürdürecek. Türkiye’nin önde gelen sanayi bölgelerinden birisi durumundaki Çerkezköy’de
sendikamızın örgütsel yapısının güçlenmesi için önemli bir adım atılmış oldu.

7_ ADAPAZARI ŞUBESİ
Sendikamızın Adapazarı’nda bulunan şube binası da yenilendi. Yeni binanın açılışı 06 Eylül
2009 tarihinde yapıldı. Sakarya Şubesi’nin açılışına sendikamızın Genel Başkanı Abdullah
Karacan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, sendikamızın değişik düzeylerdeki
yöneticileri ve temsilcileriyle üyelerimiz katıldı. Baştan aşağı yenilenen Sakarya Şubemiz
sendikal faaliyetlerimizin çok yönlü olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde
düzenlendi.
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Genel Başkanımız Karacan, açılışta yaptığı konuşmada sendikamızın tüm şube binalarının
yenilendiğini ve bu yenileme çalışmalarının Adapazarı Şubesi’yle tamamlandığını söyledi.
Ayrıca işçi sınıfı mücadelesindeki yeri ve sendikal politikalar konusunda her zaman en ileri
adımları temsilcisi olan sendikamızın bundan sonra kendisine ait binalarla geleceğe daha
güvenli bakarak çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

8_ LASTİK-İŞ SOSYAL TESİSLERİ
Sendikamız tarafından Kocaeli’nde yaklaşık 15 dönümlük bir alanda inşa edilen ve sosyal
faaliyetler için kullanıma uygun sosyal tesislerimiz 19 Mayıs 2012 günü görkemli bir törenle
hizmete açıldı. Törene Türkiye’den ve Kocaeli’nden resmi ve özel kuruluşların yetkilileri ile
kalabalık ve coşkulu bir üye topluluğu katıldı. Sendikamızın üyeleri tören boyunca Genel
Başkanımız Abdullah Karacan’a sevgilerini ve övünçlerini belirten gösteriler yaptılar.
Kocaeli Sosyal Tesislerimizin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu başta olmak üzere Kocaeli’nin ilçe Belediye Başkanları, resmi yetkililer,
DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, sendikaların yöneticileri, sendikamızın örgütlü bulunduğu
işyerlerinin yöneticileri, sosyal tesisin yapımında mimarlık ve mühendislik hizmetlerini
gerçekleştiren yetkililer ile siyasal parti temsilcilerinin katıldığı geniş bir yelpaze törende yer
aldı. Kocaeli halkı ile üyelerimizin de aileleriyle birlikte katıldığı açılış töreni binlerle ifade
edilen kişi sayısıyla büyük bir coşku içinde gerçekleşti.
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Törende bir konuşma yapan sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan, sosyal tesisin
gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkürlerini sunduktan sonra “11 yıl önce
sosyal tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bize fırsat verilirse ve imkanlar
sunulursa işçi hastanesini de yapacağıma söz veriyorum.” dedi. Üyelerimizin coşkulu
tezavhüratları ile sık sık kesilen konuşmasında Karacan, sendikamızın bugün ulaştığı gelişme
düzeyini ve geleceğe ilişkin projelerini anlattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da konuşmasında “Karacan’ın
dürüst, çalışkan, pozitif enerji dolu ve bütün varlığıyla emekçinin yanında duran bir insan
olduğunu belirterek, tesisin başta lastik işçisi olmak üzere tüm kente hizmet vereceğini ifade
etti.
Genel başkanımız karacan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’na tesisin
gerçekleştirilmesine olan katkılarından dolayı konuşmasının sonrasında çiçek verdi.
Tesis; İzmit Körfezinin doğu kıyısında, denize sıfır konumda, 12.000 m2’ si açık yeşil alan,
2500 m2’si kapalı olmak üzere toplam 14.500 m2 alanda kapalı ve açık kır düğün salonları,
toplantı ve kongre salonu, Ocakbaşı restorantı, bay-bayan mescidi ve çocuk oyun parkı
mevcuttur. Tesislerde verilen hizmetler; Düğün, Nişan ve Grup yemekleri, Cumartesi ve
Pazar günleri serpme kahvaltı, Okul Çayları, Özel Günler, Doğum Günü kutlamaları, İş
Toplantıları, Konferans, Panel, Kongre, Bayi Toplantıları.
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SENDİKAMIZIN 5 YILDIZLI OTELİ
Sendikamız Genel Başkanımız Abdullah Karacan liderliğinde 2002'den beri devam eden
yükselişinin sebebi olan "dev projelere" beş yıldızlı otel projesini de ekleyerek devam ediyor.
Genel Merkez binamız, İzmir, Kocaeli, Gebze, İstanbul ve Çerkezköy Temsilciliğimizin
mülklerinin sendikamıza kazandırılmasının ardından Kocaeli’de hem üyelerimizin hem de
Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların yararlandığı muazzam bir sosyal tesise sahip olduk. Ancak
tüm bunlarla yetinmedik. 2014 yılında gerçekleşen atılımların en önemlilerinden biri olarak
sendikamıza ait beş yıldızlı otel için toprağa ilk kazma bizzat Genel Başkanımız Abdullah
Karacan tarafından 4 Kasım 2014 tarihinde vuruldu.
İzmit’in Başiskele Mevkiinde yapılan beş yıldızlı otelimizin ilk kazma işlemine Genel
Başkanımız Abdullah Karacan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli Şube
Başkanımız Tezcan Ay ve şube yönetim kurulu üyeleri, Adapazarı Şube Başkanımız Suat
Güzel ve şube yönetim kurulu üyeleri, sendika işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz katıldılar.

74

Büyük bir coşku ve sevinç gösterileri eşliğinde gerçekleşen günde Genel Başkanımız
Abdullah Karacan, yaptığı konuşmada, sözünü verdiği tüm projeleri bir bir hayata
geçirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Otel projesinin çok önemli bir adım olduğunu
vurgulayan Genel Başkanımız, sendikamızın üyelerinin her şeyin en iyisine layık olduğunun
altını çizdi. Ayrıca sendikamızın gerek örgütsel gücü ve üye sayısı gerekse maddi kaynak ve
alt yapı tesisleri açısından yeni adımlar atmaya devam edeceğini özellikle belirtti.
Üyelerimizin eğitim ve konaklama ihtiyaçlarını karşılayacak ve en kısa zamanda tamamlanıp
hizmete girecek olan beş yıldızlı otelimiz en kısa sürede tamamlanarak hizmete girerek
üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Sendikamız çatısı altında daha güçlü daha örgütlü ve
geleceğe güvenle bakan bir sendikal yapıyı kurmanın sevincini ve gururunu hep birlikte
paylaşıyoruz.

10_ÜÇÜNCÜ SOSYAL TESİSİMİZ
Sendikamızın Genel Başkanımız Abdullah Karacan önderliğinde son 12 yıldır aralıksız süren
yükselişi devam ediyor. Genel Merkez binamız, İzmir, Kocaeli, Gebze, İstanbul ve Çerkezköy
Temsilciliğimizin mülklerinin sendikamıza kazandırılmasının ardından Kocaeli’de hem
üyelerimizin hem de Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların yararlandığı muazzam bir sosyal
tesise sahip olduk. İki yıl önce hizmete giren sosyal tesislerimiz, kısa sürede üyelerimizin
eğitim ve konaklama ihtiyaçlarının yanı sıra Kocaelilerin düğün, sünnet, toplantı ve çeşitli
organizasyonlar için hizmet aldığı önemli merkezlerden biri haline geldi. Bütün bunlara ek
olarak Genel Başkanımız Abdullah Karacan, gücümüze güç katan dev projelerin devam
olarak Kocaeli Başiskele-Sahil’de üçüncü bir sosyal tesis yapımına karar verdi. Bu sosyal
tesis üyelerimizin birlik ve dayanışmasını güçlendirecek yeni bir buluşma yeri olarak
tasarlanıyor. Sendikamız, Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın önderliğinde yapılan yeni
projelerle her geçen gün giderek büyüyor, daha da güçleniyor…
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2.TOPLU SÖZLEŞME
DAİRESİ ÇALIŞMALARI
2011-2015
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2. TOPLU SÖZLEŞME DAİRESİ ÇALIŞMALARI
Anayasal bir hak olan toplu iş sözleşmesi, işçilerle işveren arasında mevcut hizmet
sözleşmelerinin yapılması, içeriği, kapsadığı alanlar ve sözleşmenin bitiş süresi gibi konuları
düzenlemek üzere, işçi sendikası ile işveren sendikası ya da sendika üyesi olmayan işveren
arasında yapılan bir sözleşmedir.
İşçilerin işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını
düzenlemek amacıyla toplu sözleşmeler yapılır. Toplu sözleşme hakkı karşılıklı olarak
tanınmış olmakla birlikte, her şeyden önce işçilere yarar sağlayıcı niteliktedir. Toplu
sözleşmeyle sadece kısa vadeli talepler hedeflenmemeli, ücretli çalışanların ekonomik,
demokratik, sosyal ve kültürel mücadelelerinin yürütüldüğü bir alan olmalıdır. Bu mücadele
de güçlü, kararlı ve iyi bir örgütlenmeden geçer. Toplu sözleşme hakkının elde edilmesi ile,
gerek ekonomik sorunlar karşısında ücretlerin düşmesinin önlenmesi ve parasal hakların
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korunması, gerekse işyerinde çalışma düzenine işçiler yararına sınırlamalar getirilmesi
mümkün olabilmiştir.
Çalışma yaşamında istikrarın sağlanmasının yanında toplu sözleşmeler işçi ve işveren malî
durumunu mevcut sözleşmeye göre ayarlar. Öte yandan, toplu iş sözleşmesi, sendika ile
işveren arasında bir “barış sözleşmesi” niteliğindedir. Çalışma hayatında dirlik temin eder,
sürekli bir çekişme ortamından uzaklaştırır.
Her ne kadar pratik bir süreç olmasına rağmen Toplu sözleşme düzeni, doğası gereği aynı
zamanda yasal ve hukuksal bir takım düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir. Ancak
çalışma yaşamının diğer alanlarında olduğu gibi toplu sözleşme düzeni de, yaşandığı
toplumsal bütün içinde kendi kurallarını kendisi oluşturan bir nitelik taşımaktadır.
18.yüzyılın sonlarında - Gelişen teknoloji ve yaşanan sanayi devrimi sonucunda- İngiltere
başta olmak üzere, gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri ekonomide önemli aşamalar
gerçekleştirmişlerdir. O zamana kadar bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren esnaf ve
zanaatkârların çoğu başka birisinin hizmetinde işçi olarak çalışmaya başlamış ve
bağımsızlıklarını yitirmişlerdir. Bu durum ilk çağ ve orta çağdaki kölelere göre kişisel
özgürlüğü bulunan ancak geçimini sağlayabilmek için bir başkasının hizmetinde çalışmak
zorunda kalan kişilerden oluşan “işçi sınıfını” doğurmuştur.
Kapitalizmin başlangıç yıllarında iktisadi liberalizm anlayışının temelini oluşturan “bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler” kuralının varlığı, bireysel güç ve çalışmaların ekonomik
verimliliği en yüksek düzeye ulaştıracağını ve böylece iktisadi yaşamın adeta görünmez bir
el tarafından topluma en yararlı biçimde örgütleneceğini öngörüyordu. Böyle bir anlayışın
doğal sonucu olarak, üretimde yer alan tarafların, kısaca işçi ve işverenlerin, herhangi bir
karışımdan uzak, tam bir özgürlük içinde ücret ve çalışma koşullarını kararlaştırmaları
gerektiği savunuluyordu. Bu görüş ilk bakışta oldukça objektif bir görüş gibiydi. Gerçekten
de, işveren “çalıştırıyor” işçi “çalışıyordu”. Ortada işçiyi çalışmaya zorlayan herhangi bir
“hukuksal güç” yoktu.
İşveren için de, çalışacak yer açmak diye bir zorlayıcı güç söz konusu değildi. Dolayısıyla
bu durumdaki üretim öğeleri özgürce bir araya geldiklerinde, demokratik bir yaklaşım
gerçekleşmiş sayılabilirdi.
Ancak çok kolay görülebileceği gibi, çalışma ilişkilerinin iki tarafını oluşturan işveren ve
işçinin, birbirine karşıt olan çıkarları, “teke tek” görüşmelerle toplumsal düzeyde eşit
biçimde dile getirilemeyecektir. Bir yandan işverenin ekonomik güçlülüğü ve toplumsal
düzenlemeleri belirleyebilme gücünün bulunması, öte yandan başlangıç koşullarında
kapitalizmin oldukça yoğun işsizlikle birlikte var olması, işveren ve işçilerin toplum
içerisinde eşit güce sahip toplumsal kesimler biçiminde yorumlanması anlayışını demokratik
olmaktan çıkarıyordu. Üstelik demokrasi görüntüsü altında böyle bir anlayış, tam tersi bir
sonuca yol açıyor ve işçilerin üretim süreci içindeki ağır koşullarının giderek daha da
ağırlaşması sonucunu doğuruyordu. Bir süre bu anlayış çerçevesinde tüm kapitalist
ülkelerde işçilerin birleşerek meslek kuruluşları yada örgütler kurmaları yasak edildi. Görünüş
olarak çalışma koşulları serbest iradeden doğan bir sözleşmeye dayanıyordu. Oysa gerçekte
sözleşmenin içeriğini oluşturan ücret ve çalışma koşullarını, işveren, işçiye zorunlu biçimde
uygulatıyordu. Bu da işçinin iktisadi açıdan var olan sömürü dışında, ayrıca hukuksal bir
sömürü ile karşı karşıya kalmasını doğuruyordu.
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Kapitalizmin ilk dönemlerinde, işçilere dayatılan sefalet ücretleri, uzun çalışma süreleri, çok
yetersiz sosyal yardımlar ve kadın ve çocuk işçilerin her türlü koruma önlemlerinden yoksun
olarak çalıştırılmaları, temel çalışma koşullarını oluşturuyordu.Bu son derece olumsuz
koşullar karşısında emekçilerin seslerini duyurmaya başlamasıyla kapitalizm yeni gelişmelere
ayak uydurma eğilimi göstermiştir. Bunun sonucu olarak da çalışan kitlelerin kendi
kendilerini güçlendirecek eylemlilik ve örgütlenmeleri yaratmaları süreci başlamıştır.
İşte, bu kendi kendilerini yönetmeleri sürecinin içinde, emekçi güçlerin kurup oluşturdukları
ve toplumsal konumlarını sağlamlaştıracak bir örgütlenme olarak günümüze dek önemle
üzerinde durdukları temel kuruluş, SENDİKALAR olmuştur. Sendikaların güç kazanmasıyla
ve işçilerin sendikaları aracılığıyla toplu sözleşme yapma hakkını elde etmeleriyle, işçi
sınıfının haklarının ve kişiliğinin tanınması ve yasal düzeyde ifadesi söz konusu olmuştur.
İşçilerin haklarını arama ve bu bağlamda örgütlenme süreci demokratikleşme süreciyle bir
anlamda iç içe geçmiştir. Siyasal rejim demokratikleşmeye doğru yöneldikçe, sendika hakkı
tanınmış ve gelişme olanaklarına kavuşmuştur. Böylece birçok ülkede, işçilerin sendika
hakkı için verdikleri savaşım o ülkede demokrasi için yürütülen savaşımlarla iç içe geçmiş
hatta bazen özdeşleşmiştir.
İşçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşma süreci Türkiye’de Batı Avrupa’dakinden farklı şekilde
gelişmiştir. Türkiye'de ilk işçi örgütü 1895 yılında Tophane işçilerinin kurduğu Osmanlı
Amele Cemiyetidir. İlk grev ise 1872 yılında Kasımpaşa Tersanesi işçileri tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Batı Avrupa’da 19.yüzyılın sonlarına doğru kurumlaşmaya ve toplumsal birer örgütlenme
olarak meşrulaşmaya yönelen sendikalar, Türkiye de 1960'lı yılların ilk dönemine dek
yasallaşamamış yada bir yasal nitelik alsa bile toplumu etkileyecek, yönlendirebilecek,
toplu sözleşme gerçekleştirebilecek bir bütünlüğe kavuşamamıştır.
Türkiye de ilk Sendikalar Yasasının tarihi 1947 olmasına karşılık, bu yasada toplu sözleşme
yapma yetkisi bulunmamakta, sendikaların siyasetle ilgilenmeleri ise açıkça
yasaklanmaktadır. Böyle bir ortamda Türkiye'de toplu iş sözleşmesinin Batı Avrupa
ülkelerinde olduğundan çok daha fazla önem taşıdığı ve demokratikleşme ile çok daha sıkı
bir ilişkisinin bulunduğu söylenebilir.
Toplu sözleşme düzeni bir yandan demokratik hak ve özgürlüklerin işverenlere ve diğer
toplumsal kesimlere karşı savunulduğu bir düzey olurken, öte yandan toplu sözleşmenin bir
tarafını oluşturan işçinin kendi özgün kültürünü yerleştirip, geliştirebileceği bir alan niteliğini
kazanmaktadır.
Kısaca işçi sınıfının tarih sahnesine çıkışı yoğun toplumsal mücadeleleri doğurmuş, bu
mücadeleler hakları koruyup geliştirecek olan ve işçilerin topluca örgütlendiği işçi örgütlerini
ortaya çıkarmış, işçi örgütleri yasal biçimde tanınıp geliştikçe ve meşrulaştıkça demokrasinin
sınırları gelişerek çağdaş anlamda demokratik bir dönüşüm sağlanabilmiştir. Demek oluyor
ki, işçi hareketinin gelişimi işçilerin ekonomik haklarının geliştirilmesi ve işyerinde
sömürünün zayıflatılması sonucuna yönelik olduğu gibi, aynı zamanda günümüz dünyasında
çağdaş anlamda yorumlanabilecek demokratik hakların elde edilmesi için de temel
dayanaklardan birisini oluşturmaktadır.
1.2. 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası
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2012 yılında çalışma yaşamına damgasını vuran hukuki düzenlemeler arasında sendikal
kanunların değişmesi oldu. Yıllardır devam eden sendikal yasalarda değişiklik çalışmaları
sonucunda, yeni “Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası” 18.10.2012 tarihinde
T.B.M.M ‘de kabul edildi. Toplamda 12 bölüm, 83 maddeden oluşan 6356 sayılı Toplu İş
İlişkileri Yasası Cumhurbaşkanı’nın onayının hemen ardından 07.11.2012 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile yürürlükte bulunan 2821 sayılı
Sendikalar Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,Grev Ve Lokavt Yasası yürürlükten
kaldırıldı. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kapsamına giren konular tek bir metinde
toplanarak “Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası” adı altında kabul edildi.
Yasa ile sendikal faaliyetlere ilişkin bazı hükümler sadeleştirilirken üyelikte ve istifada noter
koşulunun kaldırılması, sendikaların genel kurullarına ilişkin ayrıntılı hükümlerin yasadan
çıkarılması, sendika aidatına ilişkin düzenlemeler gibi bazı konularda olumlu değişiklikler
getiriliyor. Ancak üyelikte e-devlet üzerinden bir sistemin oluşturulması, sendikaların yeminli
mali müşavirlerce denetiminin öngörülmesi, sendika temsilcilerinin ve sendika üyeliğinin
güvencesinin sağlanmamış olması konularında ise mevcut uygulamada büyük sorunlara yol
açan sakıncaları devam ettiriyor.
Yeni yasanın toplu sözleşme yetkisi için var olan işkolu ve işyeri barajlarını koruması, grev
yasaklarını kaldırmamış olması, toplu sözleşme prosedürünü 2822 sayılı yasadakine benzer
biçimde düzenlemiş bulunması ise yeni yasal düzenlemenin asıl büyük eksiklerini
oluşturuyor. Yeni yasa yetki barajları dolayısıyla sendikaların toplu sözleşme hakkından
yoksun bırakılmasını temelden çözecek bir yaklaşım içermiyor. Bu konuyu mevcut durumu
geçici olarak sürdürmek amacıyla geçici maddelerle düzenliyor.
6356 sayılı yeni “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”, genel olarak 2821 ve 2822
sayılı yasaların anti-demokratik niteliğini ortadan kaldırabilecek bir içerik taşımamaktadır.
Yeni yasada da toplu sözleşme ve grev hakları 12 Eylül düzeninde olduğu gibi
sınırlandırılmış bulunmaktadır. Sendika üyeliği ve toplu sözleşme hakkı üzerinde var olan
yasaklamalar devam etmektedir. Grev yasak ve ertelemeleri konusundaki hükümler de
eskiden olduğu gibi varlığını sürdürmektedir. Bütün bu gelişmeler aslında 12 Eylül 1980’le
başlayan ve sendikaları toplum hayatından silmeyi amaçlayan sürecin bir devamıdır. Getirdiği
çok sınırlı bazı gelişmelere bakılarak, bu yasanın, toplu sözleşme ve grev haklarının özgür
biçimde kullanılmasını sağlayacağı ileri sürülemez. Bu yasa, bazı açılardan mevcut yasal
düzenlemenin de gerisinde, baskıcı ve yasakçı sonuçlar üretecek; devletin sendikalar
üzerindeki denetimini yoğunlaştıracaktır.
1.3. LASTİK İŞKOLU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI..
2010-2011 yıllarını kapsayan ve Goodyear, Pirelli , Brisa işyerlerinde uygulanacak olan
Lastik İşkolu Toplu İş Sözleşmesi 9 Haziran 2010 tarihinde anlaşmayla
sonuçlandı.Toplu iş sözleşmesi işyerlerinde büyük bir coşkuyla karşılandı ve alkışlarla
onaylandı.
Sendikamızın örgütlü bulunduğu Goodyear, Brisa ve Pirelli işyerlerinde yaklaşık 4000
üyemiz için sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2010 yılının Şubat ayında
başladı.Toplu İş Sözleşmesi hazırlıkları 2009 Ekim-Kasım aylarında üyelerimizin görüşleri
alınarak ve çeşitli toplantılar yapılarak tamamlanmıştı.Bu hazırlık çalışmaları sırasında
üyelerimizin Toplu sözleşmeye ilişkin talepleri en geniş şekilde belirlenmeye çalışıldı.Çeşitli
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toplantılar yapılarak mevcut durum ve bu koşullar altında Toplu sözleşmenin içeriğinin nasıl
olması gerektiği değerlendirildi.İçinde bulunduğumuz olumlu ve olumsuz etkenler gözden
geçirildi.Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan Toplu iş Sözleşmesi Teklif Tasarısı Good-year,
Brisa ve Pirelli işverenliklerine ayrı ayrı gönderildi.
Toplu sözleşme teklifi, ücret ve sosyal yardımlarda satın alma gücünü koruyacak artış oranları
içermekteydi.Ayrıca Toplu İş Sözleşmelerinde yeralan ve kazanılmış haklarımızı oluşturan
yıllık izin, geçici işçi, yeni işçinin ücreti, fazla çalışma, çalışma süresi gibi norm
maddelerde kararlı bir şekilde sahip çıkılması iradesi yansıtılıyordu.
Müzakereler başladığında işverenlerin 4857 sayılı iş yasası’nın esneklik içeren hükümlerinin
Toplu İş Sözleşmesinde yer almasına ilişkin talepleriyle karşı karşıya kaldık.Ancak yeni iş
yasası çıktıktan sonra sürekli gündeme gelen bu işveren talepleri karşısında, daha önce olduğu
gibi, kararlılıkla direnildi.Bunun sonucunda işverenler 4857 sayılı yasanın çalışma koşullarını
güvencesiz hale getiren esneklik hükümlerini geri çekmek zorunda kaldılar. Ancak yeni
İşçinin Ücreti başta olmak üzere Yıllık İzin ve Geçici İşçi gibi düzenlemeleri
esnekleştirme taleplerinde ısrarlı oldular.Yapılan müzakereler bir sonuç vermeyince Toplu
İş Sözleşmesi görüşmeleri fiili olarak kesildi.Arabulucu aşamasına geçildiğinde, yeni işçinin
ücreti, ihbar önelleri, geçici işçi ve yıllık izin maddeleriyle birlikte tüm parasal maddeleri
içeren 21 uyuşmazlık maddesi söz konusuydu.Arabulucu çalışmaları ile hiçbir sonuç elde
edilemedi.Böylece grev aşamasına geçilmiş oldu.
Arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının ardından 25 Mayıs 2010 tarihinde grev kararı
alındı, 27 Mayıs tarihinde ise 9 Haziran 2010 tarihinde uygulamaya konulmak üzere grev
uygulama kararı aldık.
8 Haziran 2010’ a gelindiğinde hala tüm uyuşmazlık maddeleri olduğu gibi
duruyordu.İşverenler ücret, ve sosyal yardımlarla ilgili olarak hiçbir artış önerisi sunmuş
değillerdi.Özellikle “Yeni İşçinin Ücreti”, konusu çözülmediği sürece, toplu iş
sözleşmesinin bağıtlanmayacağını tekrar edip duruyorlardı.Amaçları, sözleşme
imzalandıktan sonra işe yeni girecek olan işçilerin, kendileriyle aynı işi yapan eski
işçilerin yarısı kadar ücret alarak işe başlamalarını sağlamaktı.Sendikamız ise kararlı
bir şekilde kazanılmış haklarımızı korumak anlayışı çerçevesinde bu talebe direniyordu.
8 Haziran 2010 akşamı saat 19.00 da başlayan görüşmeler aralıksız bir şekilde 9
Haziran 2010 saat 07.00 ye kadar sürdü.Zaman zaman büyük gerginliklerin yaşandığı
müzakere sürecinde Genel Başkanımız Abdullah KARACAN başkanlığındaki müzakere
ekibi, yeni işçinin ücreti başta olmak üzere kazanılmış haklarımızı korumak
noktasından bir an bile geri düşmedi.Birkaç kez kopma noktasına gelen müzakere
süreci, özellikle Genel Başkanımızın yansıttığı kararlı duruş sonucunda işverenlerin geri
adım atmasıyla çözüme doğru yol aldı. Sonuç olarak işverenler, yeni işçinin ücreti, geçici
işçi ve yıllık ücretli izin konularının kazanılmış hak olarak korunmasını kabul etti.Bu
aşamadan sonra gerçekleşen parasal madde tartışmaları ücret ve sosyal yardımların artış
oranlarında uzlaşmanın sağlanmasıyla sonuçlandı.Ücretlerde toplu iş sözleşmesinin 2 yıllık
süresi boyunca altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranlarında zam
yapılması kararlaştırıldı. Sosyal yardımlar ise toplu iş sözleşmesinin 1. ve 2. yıllarında
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gerçekleşen yıllık enflasyon oranları kadar arttırıldı.Böylece üyelerimizin satın alma gücünü
koruyan bir çerçeve içinde toplu iş sözleşmesinin parasal hükümleri bağıtlanmış oldu. Yapılan
Toplu İş Sözleşmesiyle iş kolunda ortalama ücret, aylık brüt, çıplak 3.000.- TL ye yükselirken
, sosyal yardımlar ve ikramiyelerle birlikte üyelerimizin aylık brüt toplam geliri 4.750.- TL
aya yaklaştı.
Toplu İş Sözleşmelerinde gelinen aşama Goodyear İzmit, Pirelli, Brisa ve Goodyear
Adapazarı fabrikalarında çalışan üyelerimize Genel Başkanımız Karacan tarafından
anlatıldı.Toplu sözleşme alkışlarla büyük bir coşkuyla karşılandı. Her fabrikada işçi
arkadaşlarımız Genel Başkanımızı omuzlarına alarak coşku ve sevgilerini
gösterdiler.Bütün işyerleri “İşte Başkan, İşte Sendika” ve “Yaşasın Lastik-İş”
sloganlarıyla çınladı.Bu zor koşullarda, kazanılmış haklarımızı ve satın alma gücümüzü
koruyarak bir Toplu İş Sözleşmesi sürecini daha geride bıraktık Bu toplu sözleşme,
önümüzdeki dönemde çok çeşitli yönlerden karşımıza çıkacak engelleri aşabilmek için
gereken dayanışma bilincimizi ve kararlılığımızı yükseltti.Bütün üyelerimiz Lastik-İş
Sendikasına üye olmanın onurunu ve örgütlü bir biçimde mücadele etmenin yararlarını bir kez
daha yaşayarak hissettiler.

3. ÖRGÜTLENME DAİRESİ ÇALIŞMALARI
2011-2015
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3. ÖRGÜTLENME DAİRESİ ÇALIŞMALARI
3.1. Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Gelişimi ve Dayandığı Temeller
Günümüzde sendikalar kapitalist toplumların vazgeçilmez örgütleridir ve aynı zamanda
toplumları çalışma hayatı yönü ile şekillendiren ve geleceği etkileyen önemli unsurlardan
biridir. Sanayi Devrimi ile “Sendikacılık” aynı tarihsel dönemde gelişim sürecine girmiştir.
Sanayileşme ile birlikte üretimin artması ve çalışanların çalışma koşullarının ağırlaşması,
özellikle uzun çalışma sürelerinin konulması, buna karşılık ücretlerin düşüklüğü ve
çalışanların sefalet içinde yaşamaları sonucunda; işçiler birlikte hareket ederek hak ve
menfaatlerini korumaya yönelik arayışlara girişmişler ve kısa bir süre sonra sendika adı
verilen kuruluşlarda örgütlenmeye başlamışlardır.
Sendikaların kimlik ve güç kazanması için sendikal örgütlenme politikalarının belirlenmesi,
sendikal yenilenmenin ve sendikalara yeniden mücadeleci bir kimlik kazandırmanın zorunlu
koşullarından biridir. Sendikalar işçi sınıfı ve emekçilerin en eski, en yaygın ve en kitlesel
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sınıf örgütlenmeleridir. İki yüz yılı aşkın bir birikim ve mücadele sürecinde olgunlaşmış ve
kurumsallaşmıştır. Örgütsel yapıların güçlenmesindeki en büyük etken kurumsallaşma ve
benimsenen ilkelerin hayata geçirilmesidir.
İşçi sendikacılığı, demokratik toplumun temel unsurlarından biri olarak tarihsel süreç
içerisinde çalışanların yaşam standartlarının korunması ve geliştirilmesinde, çalışma
hayatında adalet ve eşitliğin sağlanmasında, çalışma koşullarının iyileştirilmesinde ve
kapitalist toplum içerisinde ekonomik ve sosyal hakların gerçekleştirilmesinde önemli rol
oynamıştır. Günümüzde ise, sendikal hareket, iç ve dış dinamiklerin yarattığı köklü değişim
sürecinden önemli derecede etkilenmiştir ve etkilenmeye de devam etmesi kaçınılmazdır.
Sendikal hareketi olumsuz yönde etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal nitelikli değişim
süreci çok boyutludur. Bu nedenler arasında, artan uluslararası rekabet, çokuluslu şirketler
kanalıyla uluslararası nitelik kazanan üretim zinciri ve sermayenin uluslararası nitelik
kazanarak artan akışkanlığı ile teknolojik gelişmeler öncelikle sayılabilir. Sonuç olarak tüm
bunlar dikkate alındığında, sendikal hareketin ekonomik, sosyal ve siyasal değişim
dinamikleriyle son yirmi yılı aşan dönemde güç ve etkinlik kaybına uğradığı kolaylıkla ifade
edilebilir.
Türkiye’de özellikle son zamanlarda çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle sendikal hak ve
özgürlüklerin olağanüstü sınırlandırılarak, en yoğun yasaklar sendikaların kuruluş ve
örgütlenme sürecine ilişkin olarak düzenlenmiştir. Bir yandan % 10’luk işkolu ve %50+1’lik
işyeri barajları, öte yandan sendikaya üye olmanın noter onayına bağlı kılınması, daha
başlangıçta sendika üyeliğini sayısal olarak daraltmayı ve küçültmeyi amaçlayan
düzenlemeler niteliğindedir. Bu engellerin aşılması durumunda da sorun ortadan
kalkmamaktadır. Çünkü yasal sınırlamaların ötesinde, ekonomik ve toplumsal özelliklerden
kaynaklanan başka faktörler sendikaların örgütlenmelerinin önüne çok büyük engeller
oluşturmaktadır.
Böyle bir genel yapı, işçilerde tedirginlik ve sendikalara karşı bir soğukluk yaratması dışında,
sendikalar için de örgütlenmeyi çok “duyarlı” bir konu durumuna getirmektedir. Bir çok
işyerinde çalışan işçilerin işinden olmaması ve aç-açık biçimde sokağa dökülmemesi için
sendikalaşma girişiminden vazgeçilmektedir. Çünkü sendikaya üye olduğu için işinden
çıkarılan işçinin haklarını gerçek anlamda koruyacak bir yasal düzenleme ve uygulama söz
konusu değildir.
Ülkemizde, 12 Eylül ürünü sendikal yasaklar ve endüstri ilişkileri sisteminin tutarsızlıkları,
işverenlerin saldırgan tutumları ile birleşince temel insan haklarının bir parçası olan
örgütlenme hak ve özgürlüğünü kâğıt üzerinde bırakmaktadır. Bu olumsuz faktörlerin yanında
yasal sürecin ve yetki işlemlerinin tümüyle işverenlerin çıkarına dönük olarak düzenlendiği
gerçeği, işçilerin en doğal hakkı olan örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını kullanılamaz hale
getirmektedir.
Özellikle 2003 yılında 4857 sayılı İş Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan ve örgütlü
işçi hareketini zorlayan koşullar söz konusudur. Yasanın çalışma saatleri, fazla çalışma ve
hafta tatili gibi temel hükümlerinde yapılan esneklikler uygulamada örgütsüz işyerlerindeki
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işçileri işverenin tek yanlı gündeme getirdiği koşullarla çalışmaya zorlamaktadır. Bu
düzenlemeler kaçınılmaz olarak toplu sözleşme düzeni içindeki işyerlerinin çalışma
koşullarını etkilemekte ve kazanılmış haklar üzerinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır.
Anayasal bir hak niteliğinde olmasına karşın ülkemizde sendika üyeliği fiili olarak
gerçekleşemez durumdadır. Gerek bir sendikaya üye olma, gerekse bu üyeliğe bağlı haklardan
yararlanma açısından ülkemizin endüstri ilişkileri sisteminin anti-demokratik niteliği açıkça
gözler önündedir. İş güvencesi sağlandığı iddia edilerek örgütlenme konusunda engellerin
ortadan kalktığını öne sürmek, tam bir aldatmacaya dönüşmüş durumdadır. Günümüzde, 12
Eylül ürünü sendikal yasaklar ve endüstri ilişkileri sisteminin tutarsızlıkları, işverenlerin
saldırgan tutumları ile birleşince temel insan haklarının bir parçası olan örgütlenme hak ve
özgürlüğünü kâğıt üzerinde bırakmaktadır.
Sanayi devriminden günümüze örgütlü olmanın temelinde, çalışanların, işçi sendikalarının
işyerinde adaleti sağlayan ve ekonomik ve sosyal hakları koruyan ve geliştiren örgütler
olduklarına inanmaları yatmaktadır. Bu bağlamda küresel dünyada emeğin en az sanayi
devrimi sonrası dönemde olduğu kadar sendikal hareket tarafından temsil edilmeye ihtiyaç
duyduğu çok açık bir gerçektir.
Globalleşen dünyada her geçen gün yerine getirilmesi güçleşen temel sorumluluğu olarak
kabul ettiğimiz ekonomik ve sosyal adaletin sağlanmasında, işçi sendikacılığının ekonomik,
sosyal ve siyasal rolünün arttığını kabul etmek gerekir. Çünkü ekonomik ve sosyal eşitsizliğin
arttığı ve dolayısıyla toplumsal kutuplaşmanın yoğunlaştığı küresel dünyada, uluslararası
rekabetin, örgütlenme hakkı gibi toplumun demokratik bir değerini zedelediği görülmektedir.
Yasal düzenlemelerin sendikalar aleyhine kısıtlamalar içermesi ve işçilerin sendikadan belli
oranda da olsa istifa etmesi durumunda işyerinin tümüyle örgütsüz ve toplu sözleşmesiz
kalması, işverenleri bu yönde sürekli olarak zorlama yapmaya yöneltmektedir. Dolayısıyla
örgütlenme konusundaki sorunlar sendikal hareketin geneli açısından ortaya çıkmakta ve
yukarıda belirtildiği gibi sendikaların varlığını tehlikeye atabilecek nitelikteki boyutlara
ulaşmaktadır.
26. Olağan Genel Kurulumuzdan sonra 2011 yılından başlayarak yeni genel kurul döneminde
sendikamızın örgütlenme çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülmüştür. Ancak daha önce de
belirtildiği gibi sendika üyesi olan işçilere karşı, iş güvencesinin gerçek anlamda sağlanmamış
olmasından dolayı, işverenler doğrudan saldırıya geçmekte ve çeşitli tehditlerle istifaya
zorlamaktadır. Bu baskılardan sonuç alınamadığında işçilerin işten çıkarılması yoluna
kolaylıkla gidilmektedir. İşsizliğin yarattığı potansiyel tehdit ve yeni iş bulma olanaklarının
neredeyse sıfıra yakın oluşu, çalışanların işverenlerin baskısına gerektiği gibi
direnememesinin temel nedenini oluşturmaktadır.
Gene aynı şekilde benzer nitelikteki tıkanmalar toplu sözleşme yapabilme yetkisi alınan
işyerleri için de ortaya çıkmaktadır. Özellikle 2003 yılında, 4857 sayılı İş Yasası’nın
yürürlüğe girmesiyle örgütlü işçi hareketini zorlayan koşullar söz konusudur. Yasanın çalışma
saatleri, fazla çalışma ve hafta tatili gibi temel hükümlerinde yapılan esneklikler uygulamada
örgütsüz işyerlerindeki işçileri işverenin tek yanlı gündeme getirdiği koşullarla çalışmaya
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zorlamaktadır. Bu düzenlemeler kaçınılmaz olarak toplu sözleşme düzeni içindeki işyerlerinin
çalışma koşullarını etkilemekte ve kazanılmış haklar üzerinde önemli bir tehdit
oluşturmaktadır. Nitekim 2012 yılında yeni çıkarılan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Yasası ile üyelikte noter koşulu kaldırılmış ve işkolu barajı %1’e kadar
düşürülmüştür. Buna karşılık toplu sözleşme ve grev konusundaki yasal ve yapısal sorunlar iş
güvencesinin olmayışı nedeniyle sendikal özgürlüklerin kullanılmasında anlamlı bir değişim
gerçekleşmemiştir.
3.2. 2011-2015 DÖNEMİ ÖRGÜTLENME ÇALIŞMASI SÜRDÜRÜLEN İŞYERLERİ
Sendikamız uzun yıllardır örgütlenme çalışmalarına büyük önem vermiş ve bir çok yeni
işyerinin sendikamızın üyesi olmasını sağlamıştır. Ancak yine de ülkemizde yasaların
öngördüğü koşullar yerine getirilse bile işçilerin örgütlenerek toplu sözleşme yapabilme
özgürlüğü gün geçtikçe kısıtlanmaktadır. Bu nedenle çalışma yasalarının
demokratikleştirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve özgürlükçü bir
endüstri ilişkileri sisteminin oluşturulması en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Sendikamız Lastik-İş Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Kocaeli Sosyal Tesislerimizde
liderliğinde Genel Merkez ve şubelerimizin etkin örgütlenme çalışmaları sonucunda, gerek
işverenlerin olumsuz tutumuna gerekse yasal sınırlandırmalara karşın tüm olumsuzluklara
göğüs gererek sendikal mücadelesini yükseltmektedir. Her geçen gün sendikamıza,
örgütlenen yeni işyerleri ve işçi kardeşlerimiz katılmaktadır. Sendikamızın 2000’li yılların
başında yaklaşık 3000 olan üye sayısı, Abdullah Karacan’ın Genel Başkan seçilmesi
sonucunda tekrar canlanan sendikal örgütlenme faaliyetleriyle 10 bini aşmıştır.
Durmadan, yılmadan, sendikamızın örgütlülüğü altında yeni işçi kardeşlerimizin yaşam
koşullarını ve demokratik haklarını geliştirme mücadelesini tüm gücümüzle sürdüreceğiz.
Hiçbir güç çalışanların demokratik haklarını kullanmalarını engelleyemeyecek, kazanan;
mücadelesini kararlılıkla sürdüren sendikamız ve işçi kardeşlerimiz olacaktır.

Kazanan Akdeniz İşçileri Olacak!
İzmir’de Kurulu Akdeniz Kimya San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan işçiler 2014 Aralık
ayından beri sürdürülen örgütlenme çalışmaları sonucu sendikamıza üye oldu. Ancak
işverenin olumsuz tutumu nedeniyle Akdeniz Kimya’da çalışan üyelerimiz anayasal hakları
olan sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını kullanamıyorlar. Bu nedenle Akdeniz
Kimya işçileri, işverenin baskı ve tehditlerine karşı direniyorlar. İşyeri önünde protesto
gösterileri düzenliyorlar.
Akdeniz Kimya Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) bağlı bir işletme. Oyak’a bağlı
birçok işyerinde sendika bulunmakta ve toplu sözleşme hakkından yararlanabilmekte.
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Akdeniz Kimya işyerinde ise, işçiler sendikaya üye oldukları için e-devlet şifrelerine el
konulmakta ve çeşitli baskılarla sendika üyeliğinden istifaya zorlanmaktalar.
Akdeniz Kimya Yönetimini yasalara uygun davranmaya ve işçilerin üzerindeki baskıyı sona
erdirerek sendikalaşma hakkını tanımaya davet ediyoruz. Akdeniz Kimya’da Anayasal hak ve
özgürlüklerimize kavuşana kadar büyük bir inanç ve dayanışma içerisinde mücadelemize
devam edeceğiz. Hiçbir güç Akdeniz Kimya çalışanlarının birlik ve dayanışmasını ortadan
kaldıramayacaktır.
Akdeniz Kimya işçileri sendikamız Lastik-İş’in örgütlülüğü altında tek bir yürek halinde
işverenin beklentilerini boşa çıkarmayı bilecektir. Akdeniz Kimya işçilerinin birlik ve
dayanışması, karşılaştıkları ve karşılaşacakları her türlü engel ve zorluğu yenecek güçtedir.
İşçilerin sendikal haklarını engellemeye çalışanlar yaptıklarının bedelini toplum içinde
utançla dolaşarak ödeyeceklerdir. Kazanan Akdeniz Kimya işçileri olacaktır!
Roma Plastik'te Mücadelemiz Devam Ediyor
Kocaeli Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Roma Plastik San. Ve Tic.
A.Ş. işyerinde işverenin toplu sözleşme için masaya oturmaması üzerine ve işten çıkarılan
içiler için 25 Şubat 2015 tarihinde fabrika önünde bir basın açıklaması daha gerçekleştirdik.
Basın açıklamasına Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz İhsan Malkoç, Gebze Şube
Başkanı Ziya Ünal ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Gebze Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan
işyeri temsilcileri ve Roma Plastikte çalışan üyelerimiz ve işten çıkarılan işçiler katıldılar.
Örgütlenme çalışmalarımız sonucunda 600 kişinin çalıştığı işyerinde yaklaşık 400 işçi
sendikamızın üyesi oldu. İşyerinde yasanın aradığı çoğunluk sağlanmasına ve toplu sözleşme
için alınacak tespit yazısının gelmesine rağmen işveren tarafından sendikal örgütlenme
reddedilmişti ve 14 üyemiz işten çıkarılmıştı. Bunun üzerine sendikamız tarafından 28 Ocak
2015 tarihinde ilk basın açıklamasını yapılmıştı.
Toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması gerekirken işverenin olumsuz tavrı nedeniyle ikinci
kez bir eylem daha gerçekleştirdik. 25 Şubat sabahı saat 7:30’da Plastikçiler durağında
toplanan Roma Plastik işçisi üyelerimiz buradan fabrikaya yürüdüler. Gebze Şube
Başkanımız Ziya Ünal fabrika önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Roma Plastik
işçileri, sendikamız Lastik-İş’in örgütlülüğü altında, tek yumruk ve tek yürek halinde
işverenin beklentilerini boşa çıkarmayı bilecektir’’dedi. Basın açıklaması sık sık “Direne
Direne Kazanacağız”, “Atılan İşçiler Geri Alınsın”, “İş aş ekmek” sloganları ve alkışlar ile
kesildi. Eyleme sendikamızın örgütlü olduğu diğer işyerleri Henkel, Basftürk, Corning Kablo,
Galsan Plastik, Pulcra işyerlerinde çalışan üyelerimiz de destek verdiler. Vardiya değişimi
sırasında işyerinden çıkan işçilerin de katıldığı eylem öğlene kadar sürdü.
SENDİKAMIZ TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTI; TAŞERON İŞÇİLİĞİNE SON
TAŞERON İŞÇİLİĞİNE SON!
Türkiye’de son 25-30 yıldır giderek yaygınlaşan ve işçiler için kölelik düzeninin geçerli
olduğu çalışma koşulları altında yerleştirilen taşeron uygulamasına karşı verdiğimiz
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mücadelede önemli bir adım attık. Sendikamız taşeron uygulaması ortaya çıktığından bugüne
güvencesiz, örgütsüz ve çok düşük ücretlerle işçi çalıştırmaya dayalı bu sisteme karşı sesini
yükseltti. Taşeronluğun kayıt dışı ile birlikte örgütsüz ve ucuz işçiliğin temelini
oluşturduğunu sürekli olarak vurgulayarak taşeron işçiliğine karşı mücadelesini sürdürdü.
Sendikamızın taşeron işçiliyle mücadelesi sonucunda, Kocaeli ve Sakarya’da kurulu taşıt
lastiği işyerleri Goodyear, Pirelli ve Brisa’da çalışan yaklaşık 1300 taşeron işçisi
sendikamızın bünyesinde ana işverene bağlı olarak kadroya alındılar. Taşeron işçiler için
sürdürülen görüşmeler 28.01.2015 günü anlaşma ile sonuçlanarak lastik taşeronu olan bütün
işçiler 01.01.2015 tarihinden itibaren yeni anlaşma koşullarında çalışmaya başladılar.
Türkiye’de bir örneği bulunmayan bu uygulama ile Lastik iş kolunda elliye yakın taşeron
firma fesh edilerek bu firmalarda çalışan işçiler ana işyerlerinin kadrosuna alınmış
bulunmaktadır.
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San ve Tic. A.Ş.
Brisa’ya iş yapan ve taşeron sözleşmesi ile çalışan altı taşeron firmanın Brisa ile olan
sözleşmeleri sona erdirildi. Bu işyerlerinde çalışan ve Brisa işlerini yapan tüm işçiler 01
Aralık 2014 tarihinde Brisa’nın işçisi oldular. Böylece işçiler için büyük olumsuzlukların ve
kötü çalışma koşullarının varlığı anlamına gelen taşeron uygulaması sona erdirilmiş oldu.
Brisa’da yaşanan gelişmelerle bu mücadele yeni bir döneme girmiş ve ivme kazanmış
bulunuyor. Çünkü Brisa’da başardığımız yalnızca taşeron işçilerini örgütlemek değil; taşeron
sistemini tümüyle ortadan kaldıracak şekilde yeni bir sendikal mücadelenin önünü açmaktır.
Brisa’ya iş yapan taşeronlarda çalışan işçiler sendikamıza üye olmuş ve Brisa kadrosuna
alınmışlardır. Bu işçi kardeşlerimiz kendi işlerini yapmaya devam ederek Lastik-İş’in
örgütlülüğü altında geleceğe güvenle bakacak ve insanca çalışma koşullarına kavuşacaktır.
Yaklaşık 500 işçiyi kapsayan bu uygulama sıradan bir örgütlenme faaliyetinin çok ötesinde
bir anlam taşımaktadır. Bir işyerine hizmet eden ve yasal olarak taşerona verilmesi mümkün
işlerde çalışan taşeron firmaların ortadan kaldırılmasıyla sendikal mücadelede yeni bir dönem
açılmış olmaktadır. Bu başarı sendikamızın örgütlü gücünün, bu gücün belirlenmiş hedefler
için yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlayan doğru önderliğin ve sendikal anlayışını
kararlı bir şekilde savunmasının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Taşeronlarda çalışan işçiler ile iki toplantı düzenlenmiştir. 20 Kasım 2014 tarihinde Kocaeli
Sosyal Tesislerimizde düzenlenen ilk toplantıda işçilerle taşeron işçiliğinden Brisa işçiliğine
geçiş konusundaki kararlılığımız paylaşılmış ve sendikamıza güç vermek için üye olmaları
istenmiştir. Genel Başkanımız Abdullah Karacan tüm işçilere hitap ederek yeni bir başlangıç
yapmak için yola çıktığımızı ve hep birlikte daha iyi bir geleceğe doğru yürüyeceğimizi
belirtmiştir. Genel Başkanımız Karacan işçilere ‘ Korkmayınız, korkak toplum olmayınız,
sendika üyesi olduğunuzda işten çıkarılacağınızı düşünmeyiniz. Sendikamızın üyesi olarak
bize güç veriniz. Böylece işverenle yapacağımız görüşmelerde istediğimiz sonucu almamız
için destek olunuz.’ dedi.
Yapılan görüşmeler sonucunda Brisa işvereninin endüstri ilişkilerine saygılı tutumunun da
etkisiyle Brisa’ya iş yapan tüm taşeronlarda çalışan işçilerin 01 Aralık 2014 tarihinde Brisa
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kadrosuna alınması kararlaştırıldı. Ayrıca bu işçilerin 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren
belirlenecek yeni koşullarla ve hakları geliştirilerek Brisa’da çalışmalarına karar verildi.
Gelinen bu aşama 26 Kasım 2014 tarihinde sendikamıza üye olmuş tüm işçiler Sosyal
Tesislerimizde toplanarak kendileri ile paylaşıldı. Genel Başkanımız Abdullah Karacan yeni
üyelerimize atılmış olan adımın tarihi bir önem taşıdığını ifade etti. Karacan ayrıca süreç
hakkında bilgiler verdi ve 01 Ocak 2015’den itibaren geçerli olacak yeni çalışma koşulları ile
ücret ve sosyal yardımların belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bütün çalışanlar
ayakta alkışlayarak Genel Başkanımıza bu görüşmeler için tam yetki verdiklerini ifade ettiler.
Sendikamız Brisa işyerinde gerçekleştirdiği ve Türkiye sendikal hareketinde bir dönüm
noktası olan adımlarını aynı anlayış ve kararlılıkla sürdürecektir. Yıllardır taşeron işçisi olarak
her türlü baskı ve zorluğa göğüs germeye çalışan yeni üye kardeşlerimize sendikamıza “hoş
geldiniz” diyoruz.
Türk Pirelli Lastikleri
Brisa’da başlayan taşeron işçiliği mücadelesi Kocaeli’de kurulu Türk Pirelli Lastikleri San.
A.Ş. işyerinde devam etti. Ana işverenin altında taşeron işçisi olarak çalışan 500 işçinin işine
29 Aralık sabahı son verildi. İşten çıkartılan taşeron işçiler sabah fabrikaya gittiklerinde
büyük şok yaşadılar. İşçiler güvenlik görevlileri tarafından giriş kartları alınarak kapının
önüne konulmuştu. İşten çıkarılan işçiler arasında Pirelli taşeronlarında 18-20 yıldır çalışanlar
da bulunuyordu. Genel Başkanımız Abdullah Karacan ve yöneticilerimiz hemen fabrikaya
gitti. Fabrika yetkilileriyle görüşen Karacan, Pirelli yöneticilerine "Saat 16.00'ya kadar işten
çıkarılan taşeron işçiler geri alınmazsa üretimi durdururuz" dedi.
Genel Başkanımız Abdullah Karacan aynı gün akşam saatlerinde Pirelli’de çalışan taşeron
işçileriyle Sendikamızın Kocaeli Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Bu toplantıda
sendikamızın taşeron işçilerini örgütleme konusundaki genel yaklaşımını aktaran Genel
Başkanımız Abdullah Karacan, Pirelli işvereniyle yapılan görüşmeler sonucunda emeklilik
hakkını kazanmış olanlar dışında tüm işçilerin işbaşı yapacağının müjdesini verdi.
Karacan konuşmasında, “Taşeron sistemine artık ‘Son’ diyoruz, Türkiye’de yeni bir başlangıç
yapmış bulunuyoruz. Taşeron işçiliğine ve güvencesizliğe karşı yeni bir dönemi başlattık. Bu
adım bir yandan işçilerin ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirilmesini sağlayacağı gibi
Türkiye’de sendikalaşmanın gelişmesine de katkı yapacaktır. Söylediğimiz sözlerin ne kadar
gerçek olduğunu herkes biliyor ve görüyor. Bizim, duruşumuzla sendikal anlayışımızla ne
olursa olsun her şeyi göze alarak neler yapabileceğimizi de biliyorlar. Kimse korkmasın. Biz
sonuna kadar sizlerin arkasındayız. Tekrar söylüyorum korkmayın Lastik-İş Sendikası’na üye
olun.” dedi.
Genel Başkanımız örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde taşeron sistemini ortadan kaldırmak ve
taşeron işçilerini asıl işverenin işyerinde çalışır hale getirmek için mücadeleye devam
edeceğimizi belirtti. Pirelli’de de bundan sonraki aşamanın taşeron işçilerinin Pirelli
kadrosuna alınması için mücadele etmek olacağını vurguladı. Bunun için örgütlü gücümüze
güvendiğimizi belirterek kararlılığının ve taşeronlarda çalışan işçi kardeşlerimizin kendi
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geleceklerine sahip çıkmalarının gerekli olduğunu söyledi. Genel Başkanımız Karacan bu
mücadelede başarılı olduğumuzda bugün taşeronlarda çalışan işçilerin daha iyi koşullarda ve
geleceğe güvenle bakarak çalışmalarının sağlanacağını vurguladı. Sözleri sık sık alkışlarla ve
sloganlarla kesilen genel başkanımız konuşmasının sonunda büyük bir coşkuyla alkışlandı ve
omuzlara alındı. Pirelli taşeronlarında çalışan işçilerin sendikamıza üye olmasıyla onlar adına
Pirelli kadrosuna alınmaları ve daha iyi koşullarda çalışmaları için mücadelemiz sürecek.
Goodyear Lastikleri T.A.Ş; Taşeronlaşmaya Karşı Son Adım; Goodyear'da 300 İşçi
Sendikamıza Katıldı
Türkiye’de çalışma yaşamında örneği bulunmayan ilklere imza atmaya devam eden
sendikamız, lastik sektöründe taşeron işçiliğini kaldırma mücadelesinin son adımını Brisa ve
Pirelli’den sonra Goodyear Lastikleri T.A.Ş. işletmesinde gerçekleştirdi. Kocaeli ve
Sakarya’da kurulu bulunan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. işletmesinde 20 taşeron firması
tasfiye edilerek yaklaşık 300 taşeron işçisi sendikamızın üyesi oldular. Goodyear işletmesinin
alt işverenliğinde faaliyet gösteren 20 taşeron firmasının Goodyear ile sözleşmeleri sona
erdirilerek 300 işçi Goodyear ana işvereninin çalışanı oldular.
Abdullah Karacan; Hiçkimse Taşeron İşçisini Köle Gibi Çalıştıramaz
Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Kocaeli Sosyal Tesislerimizde 24.01.2015 tarihinde
300 Goodyear işçisinin katılımıyla bayram havasında geçen coşkulu bir basın açıklaması ve
gelişmeleri üyelerimizle paylaştı. Genel Başkanımız Abdullah Karacan salona “Bu işçi
seninle gurur duyuyor” sloganları ve meşaleler eşliğinde yoğun bir sevgi seli ile karşılanarak
girdi. Sık sık tezahüratlarla ve alkışlarla kesinlen konuşmasında taşeron sisteminin kölelik
düzeni olduğunu vurguladı: “ Taşeron sistemi aldı başını gitti. Biz taşeronun olduğu yerde
örgütlenmiyoruz, taşeronu çıkarıp asıl işyerinde örgütleniyoruz. Bizim amacımız kargaşa
çıkarmak değil asıl hedefimiz; alın terinin hakkının kazanılması için verilen bir mücadeledir.
Hiç kimse taşeron işçisini köle gibi çalıştıramaz.
…. Sizler asgari ücretlerle mesaisi belli olmayan, sosyal hakların bulunmadığı ağır şartlar
altında çalışıyorsunuz. Sendikalı olarak çalışma şartlarınızı iyileştirmiş ve geliştirmiş
olacaksınız. Özel güvenlik, yemekhane, günübirlik çalışanlar ve bahçıvan arkadaşlar bu
anlaşmanın dışındadır. Goodyear’da çalışanların %85’i kadrolu ve sendikalı olmuştur” dedi.
Genel Başkanımız Abdullah Karacan, lastik işverenleri ile taşeron işçilikten kadroya geçen
sendikamız üyesi yaklaşık 1300 işçi için 28 Ocak’ta toplu sözleşme görüşmesi yapılacağını
bildirdi.
Sendikamız, kurulduğu günden bu yana taşeron işçiliğinin güvencesiz, örgütsüz ve çok düşük
ücretlerle işçi çalıştırmaya dayanan emek sömürüsü sistemine karşı dimdik durarak tepkisini
dile getirdi. Taşerona karşı mücadelemiz sonucunda Lastik sektöründe Goodyear, Brisa ve
Pirelli işyerlerinde alt işverenliğe bağlı olarak çalışan yaklaşık 1300 kişi taşeron işçisi
olmaktan çıkarak kadrolu ve sendikalı oldu.
Lastik sektöründe Brisa ile başlayan Pirelli ile devam eden ve Goodyear ile son bulan
“taşerona son” mücadelesi, Türkiye’de çalışma yaşamı adına sıradan bir örgütlenmeden çok
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öte anlamlar ifade etmektedir. Ülkemiz kanunlarına göre hukuken kabul edilen taşeron
sisteminin işyerlerinde kaldırma hareketimiz, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir mücadelenin
fitilini ateşlemiştir. Sendikamız, çalışanların hak ve özgürlüklerin geliştirecek daha insanca
şartlarda yaşamasını sağlayacak atılımların savunucusu olmaya devam edecektir.
LASTİK TAŞERON İŞÇİLERİNİN YENİ HAKLARI VE İŞ KOŞULLARI
Yaklaşık 1250 taşeron işçisi tarafından yapılan işler 3 ana gruba ayrılmıştır. Birinci grubu
oluşturan temizlik ve hurda ayrıştırma işlerinde çalışan işçilerin ücretlerine 01.01.2015
tarihinden itibaren %13, ikinci grubu oluşturan ambar yükleme boşaltma işlerinde çalışan
işçilere %10, üçüncü grubu oluşturan bakım-onarım bölümünde çalışan işçilere %7 ücret
zammı uygulanacaktır.
Ayrıca bütün işçilere sosyal yardımlar kapsamında; ikramiye ödemelerine ek olarak, bir
günlük prim, gece zammı, devam primi, izin harçlığı, bayram harçlığı, yakacak, öğrenim,
çocuk-aile, ayakkabı, yemek, evlenme, doğum, ölüm ve maluliyet yardımı yapılacaktır.
Ücret dengesizliklerini ortadan kaldırmak için yapılan düzenlemeler ve ücret artışları
sonucunda 2015 yılının birinci altı ayında ücret zamları %7 ile %56 arasında değişen
oranlarda gerçekleşmiştir. Yeni getirilen ikramiye ve sosyal yardım ödemeleri ile birlikte
2015 yılının birinci altı içinde işçilerin toplam giydirilmiş aylık ücretleri %30 ile %96
arasında artmış bulunmaktadır. 2015 yılının ikinci altı ayında 01.07.2015 tarihinden geçerli
olmak üzere işçilerin ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam yapılacaktır.
Sendikamızın taşeron işçi zaferi uluslar arası sendikal platformda da geniş yer bulmuş, üyesi
bulunduğumuz Industriall'in Brisa ve Pirelli'deki taşeron işçiliği konusunda sendikamızın
başarısı hakkında internet sitesinde aşağıdaki açıklamayı yayınlamıştır.

Industri-All’un Sendikamızın Brisa ve Pirelli’deki Taşeron İşçiliği zaferi Hakkındaki
açıklaması (13.01.2015)
Türk Lastik Sektöründe Tarihi Sendikal Zafer
IndustriAll’un Türk üyesi ve Türkiye’deki lastik işçilerini temsil eden Lastik-İş sendikası,
uzun mücadelelerden sonra 2 Uluslararası lastik üreticisi firmada toplam 1200 işçiyi kapsayan
taşeron uygulamasına son verdi.
2014 yılının sonunda Lastik-İş sendikası Japon Bristone ve Türk Sabancı grup ortaklığı olan
Brisa iş yerinde 6 taşeron şirketin firmayla olan sözleşmesini sona erdirdi. Şirketle ayrıca 600
işçinin 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere Brisa’ya geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Yeni Brisa işçileri sendika üyesi oldu.
Lastik-İş yürüttüğü müzakere ile yine İzmit’te kurulu İtalyan Lastik üreticisi Pirelli ile de 600
işçinin çalıştığı 13 taşeron firmanın sözleşmelerinin iptal edilmesi konusunda anlaştı. Daha
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sonra bu işçiler Pirelli’nin sürekli çalışanı oldular. Şirkete geçtikten sonra işçilerin tümü
sendikaya üye oldu.
Lastik-İş sendikasının Genel Başkanı Abdullah Karacan; ‘Lastik sektöründe taşerona hayır
diyoruz. Biz güvencesiz çalışmaya karşı mücadelemizde yeni bir dönem başlatıyoruz.’ dedi.
Karacan ayrıca ‘Bu önemli adım işyerlerindeki sendikal örgütlülüğün sağlanmasına ve
işçilerin ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileşmesine katkı yapacaktır.’ diye ekledi.
Uzun yıllar devam eden taşeron işçiliği, çalışma koşulları ve ücretlerde sürekli işçilere göre
zayıflık yarattığı gibi, sendikalaşma oranı, toplu sözleşmeler ve sürekli işçilerle taşeron işçiler
arasındaki dayanışma konularında büyük sorunlara yol açtı.
Industri-All Genel Sekreter yardımcısı Kemal Özkan; ‘Bu çok önemli başarısı için Lastik-İş
Sendikasını kutluyorum. Lastik-İş tarafından atılan bu adım güvencesiz işçiliğe karşı
mücadele konusundaki küresel kampanyamızda yapmak istediğimizin tam da kendisidir.’
dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ ABDULLAH KARACAN: “ÜYE SAYIMIZ 14 BİNE
YAKLAŞACAK”
Brisa Türkiye’de İkinci Fabrikasını Aksaray’da Kurdu
Türkiye’de Kocaeli’nden sonra ikinci fabrika için yatırım fırsatlarını araştıran Brisa, Aksaray
ilinde karar kılmıştı. Artan lastik talebini karşılamak amacıyla Aksaray ili Organize Sanayi
Bölgesinde kurulan ve yapımı hızla devam etmekte olan taşıt lastiği fabrikası, yıllık 10
milyon adet üretim kapasitesine sahip olan İzmit’teki üretim tesislerine ek olarak, yaklaşık
300 milyon dolarlık yatırımla kuruldu. 2013 yılında sektörde 25. yılını tamamlayan Brisa,
Aksaray’da kurduğu yeni fabrikayla yılda 4.2 milyon adet binek ve hafif ticari araç lastiği
üretim planıyla, 2018 yılında üretime başlamayı amaçlıyor.
Genel Başkanımız Abdullah Karacan konu ile ilgili olarak, Türkiye’de çok uluslu şirketlerinin
yatırımlarının ekonomimiz açısından çok önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu
belirterek “Kocaeli’de kurulu Brisa fabrikasında 1600 civarında üyemiz bulunuyor.
Aksaray’da 2018 yılında üretime başlaması planlanan fabrikanın açılmasıyla, sendikamıza
yaklaşık 1500 üye daha katılacak” dedi. Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın Genel
Başkanlığı devraldığı 2000’li yıllarda 3000 bin olan üye sayısı, Aksaray’da açılacak Brisa
fabrikasındaki işçilerin sendikamız bünyesinde örgütlenmesiyle, üye sayımız 14.000’e
yaklaşacak.

Japar Plastik İşyerinde Toplu Sözleşme İmzalandı
İzmir Torbalı’da kurulu Japar Plastik İnşaat Malz. Gıda Amb. San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde
çalışan 100 işçi sendikamıza üye oldu. Örgütlenme faaliyetlerimiz sonucunda işyerinde
çoğunluğun sağlanmasıyla Bakanlığa yapılan başvuru ile 19.02.2014 tarihinde olumlu tespit
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yazısı tarafımıza ulaştı. İşveren tarafından olumlu tespit yazısına itiraz edildi ancak işverenin
itirazını geri çekmesi sonucu, toplu sözleşme imzalamak için yasal olarak “taraf olma”
hakkını tanıyan yetki belgesi, Bakanlık tarafından 12.05.2014 tarihinde sendikamıza
gönderildi. Japar işçilerinin ve sendikamızın ortak mücadelesi sonucunda, üyelerimizle
birlikte hazırladığımız toplu sözleşme teklif metininin işverene sunulmasının ardından Japar
işvereniyle 27.05.2014 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 04.07.2014 tarihinde
anlaşma ile sonuçlanarak Toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Rultrans Transmisyon San Ve Tic. A.Ş.
İzmir Kemalpaşa’da kurulu Rultrans Transmisyon San ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan 60 işçi
sendikamıza üye oldu. Bakanlığa yapılan yetki tespit başvurusu sonucunda da 26.02.2014
tarihinde olumlu yetki tespit yazısının ardından 07.11.2014 tarihinde yetki belgesi
sendikamıza gönderildi. 13.11.2014 tarihinde işverenle sendikamız arasında ilk toplu iş
sözleşmesi müzakere toplantısı yapıldı. Birlik ve dayanışma içinde toplu sözleşme haklarını
kullanmak için mücadelelerini sürdüren Rultrans işçilerinin toplu sözleşme müzakerelerine
başarıyla sonuçlanarak, 21.11.2014 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Türktıpsan’da Sendikal Mücadelemiz Başarıyla Sonuçlandı
Ankara’nın Akyurt ilçesinde kurulu bulunan Türktıpsan işyerinin işçileri sendikamız Lastikİş’e üye oldular. İşyerinde çalışan 130 işçiden 100’ü toplu sözleşme hakkına kavuşmak için
sendikamıza üye oldu. Bu durum Çalışma Bakanlığı tarafından da tespit edilerek
sendikamızın çoğunluğunun bulunduğunu gösteren yetki tespit belgesi işverene ve
sendikamıza gönderildi.
Yetki tespit belgesi ile yaklaşık 100 işçinin sendikamıza üye olduğunu öğrenen işveren
sendikalaşmayı engellemek için çeşitli baskı ve yasaklamalara başvurdu. Ancak Türktıpsan
çalışanı işçi kardeşlerimiz, temel hak ve özgürlüklerini korumak ve yaşam standartlarını
geliştirmek için büyük bir kararlılık gösterdiler. Yaptıklarının yalnızca işçi olmaktan doğan en
kutsal haklarını kullanarak anayasa ve yasaların tanıdığı bir çerçevede örgütlenmek
olduğunun bilincindeler. Türktıpsan çalışanlarının sendikal mücadeleleri başarıyla
sonuçlanarak 05.02.2015 tarihinde ilk toplu sözleşme görüşmesi yapıldı.
Henkel Tuzla Fabrikası İşçileri Sendikal Haklarına Kavuştular
Türk Henkel işletmesinin Tuzla’daki işyerinde çalışan işçiler uzun yıllar süren örgütlenme
mücadelesini başarı ile sonuçlandırdı. Tuzla işyerinde çalışanlar işyerinde ortaya çıkan çeşitli
gelişmelere bağlı olarak bugüne dek sendikalaşamamıştı. İşletmenin diğer işyerlerinde toplu
iş sözleşmesi imzalanırken Tuzla işyerinde çalışan işçileri sendikal haklarını
kullanamıyorlardı. Henkel Tuzla işçileri artık yıllardır yaşadıkları yalnızlıktan kurtularak
diğer işyerlerindeki işçi kardeşleriyle birlikte sendikal güvencelere kavuştular. Tüm fabrika
çalışanları sendikamızın üyesi oldu ve kendileri için imzalanan toplu iş sözleşmesinden
yararlanma hakkına kavuştu. Bu örgütlenme ile Henkel Tuzla işçilerinin geleceğe daha
güvenle bakmaları mümkün olacak.
Cornıng Optik İletişim San. Ltd. Şti.
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Cornıng Optik İletişim San. Ltd. Şti.
işyerinde sendikamızın örgütlenme faaliyetleri sonucunda 21 Şubat 2014 tarihinde işyerinde
çalışan işçilerin çoğunluğu sendikamıza üye olmasının ardından Bakanlığa tespit için başvuru
yapıldı. Ancak işveren tarafından hiçbir geçerli ve net bir sebep olmaksızın tespite itiraz
yapıldı. Bunun üzerine sendikamızın Gebze Şubesi tarafından Corning Kablo fabrikası
önünde 22 Mayıs 2014 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması 13 Mayıs
2014 tarihinde Soma’da meydana gelen maden ocağı kazasında hayatını kaybeden işçi
kardeşlerimizi anarak başladı. Açıklamada, işverenin geçerli hiçbir sebep göstermeksizin
itiraz yaptığı belirtilerek bunun tamamen sendikal örgütlenmeyi kırmak amacıyla zaman
kazanmak için yapıldığı vurgulanarak üye işlemlerinin anında e-devlet ile Çalışma
Bakanlığınca güncel olarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca işyerinde iki arkadaşımızın iş akitleri
“verimsizlik” sebebiyle feshedildi. Bu iki arkadaşımızın işe iade davası açtıkları ve iki
arkadaşımız işlerine dönene ve işverenin sendikal örgütlenmeyi tanıyana kadar mücadelenin
ve eylemlerin devam edeceği kamuoyuna duyuruldu. Sürdürülen sendikal mücadeleler
sonucunda 03.02.2015 tarihinde Bakanlık tarafından yetki belgesinin gelmesinin ardından
09.03.2015 tarihinde ilk toplu sözleşme toplantısı gerçekleştirildi.
Petka Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adana’da kurulu Petka Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğu
anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye oldular. Bakanlığa 29.05.2014 tarihinde
yaptığımız başvuru neticesinde 09.06.2014 tarihinde sendikamıza olumlu tespit yazısı geldi.
03.02.2015 tarihinde yetki belgesinin sendikamıza ulaşmasıyla 09.02.2015 tarihinde başlayan
toplu sözleşme görüşmeleri 06.11.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.
Colgate Parmolive Tem.Ür.San.Tic A.Ş
Kocaeli’de kurulu Colgate Parmolive Tem.Ür.San.Tic A.Ş. işletmesinde çalışan 265 çalışanın
yaklaşık 200’ünün sendikamıza üye olması üzerine 29.05.2014 tarihindeki tespit
başvurumuza Bakanlıktan 09.06.2014 tarihinde olumlu tespit yazısı geldi. Colgate işyeri ile
30.03.2015 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri halen devam etmektedir.
Hakan Plastik’te Sendikal Mücadelemiz Sonuçlandı; Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Çerkezköy ve Urfa’da iki ayrı üretim tesisi bulunan Hakan Plastik işletmesinde, iki yılı aşkın
bir süredir devam eden örgütlenme ve toplu sözleşme yapma mücadelemiz başarı ile
sonuçlandı. 2012 yılında başlayan örgütlenme girişimleri, işyerinin metal iş kolunda kayıtlı
olması dolayısıyla bir yıla yakın bir süre boyunca sessizliğe büründü. 2013 yılı Ağustos ayı
sonlarında sendikamızın yaptığı işkolu tespit başvurusu sonuçlandı ve Georg Fischer Hakan
Plastik 04 no’lu Kimya-Petrol-Lastik-Plastik ve İlaç işkolunda tescil edildi. Arkasından 2013
yılının Eylül ayında yeniden örgütlenme çalışmalarımız başladı. Büyük bir kararlılık ve birlikbütünlük içinde toplu sözleşme hakkını kullanmak için mücadele veren Hakan Plastik işçileri,
işverenin istifa ve işten çıkarma tehditleriyle karşılaşmalarına rağmen haklarını aramaktan
vazgeçmediler. İşyerlerinde çalışan yaklaşık 650 işçinin 350’si sendikamıza üye oldu.
21.03.2014 tarihindeki tespit başvurumuz üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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tarafından 28.03.2014 tarihinde olumlu tespit yazısı sendikamıza gönderildi. Ancak hiçbir
haklı gerekçe olmaksızın işveren tarafından olumlu tespit yazısına itiraz edildi.
İsviçre merkezli Georg Fisher AG ünvanlı uluslararası grubun satın aldığı Hakan Plastik’te
işçiler, düşük ücretlerle ve uzun çalışma saatleriyle güvencesiz bir ortamda çalışıyordu.
İşçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olmasıyla baskılar daha da arttı.
İşveren tarafından, Ocak ayından başlayarak aralıklı olarak geçerli hiçbir neden olmaksızın
bazı işçiler işten çıkarıldı.
Sendikamızda örgütlenen ve yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadele eden Hakan Plastik
işçileri, işverenin haksız tutumunu protesto ederek 3 Şubat 2014 tarihinde fabrika önünde,
sendikamızın basın açıklamasıyla direnişe başladı. Basın açıklamasında sendikamız
tarafından ‘Hakan Plastik işçilerinin yalnız olmadığı’ vurgulanarak, ‘sendikal mücadelemizin
başarıya ulaşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği’ vurgulandı. İşyeri önünde yapılan
gösterilerde sık sık “Sendikal Hakkımız Engellenemez”, “Direne Direne Kazanacağız”,
“İşçiyiz Haklıyız, Kazanacağız” ve “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” şeklinde sloganlar
atıldığı görüldü. Fabrika önünde nöbetler tutuldu; işyeri giriş çıkışlarında ve otobüs
duraklarında bildiriler dağıtıldı; basın açıklamaları yapıldı.
Sendikamız GF Hakan Plastik işçilerine dağıttığı bildiri metninde “İşçiler olarak taleplerimizi
elde etmenin tek yolu; sendikamız ile işveren arasında yapılacak toplu iş sözleşmesidir. Toplu
iş sözleşmesi ile ücret zamları ve yeni ücretler belirlenecektir. İkramiye ödemeleri
başlayacaktır. Sosyal yardım ödemeleri yapılacaktır. Evlenme, doğum, ölüm gibi olaylar için
işveren tarafından ödeme yapılması düzenlenecektir. Günlük çalışma düzeni ile yıllık izin
uygulamaları işçilerin insanca yaşamalarını sağlayacak bir çerçeveye kavuşturulacaktır.
Hepsinden daha önemlisi, ‘’iş güvencemiz’’ olacak ve işverenin tek yanlı şekilde ve suçsuz
olarak işçileri işten çıkarması mümkün olamayacaktır. Bütün bu konular işverenle sendikamız
arasında görüşülerek yazılı kurallara bağlanacaktır. Kısaca toplu iş sözleşmesi ile, işyerinin
bir ‘’anayasası’’ oluşturulacak ve karşılıklı anlaşma ile belirlenmiş kurallar uygulanacaktır.”
ifadeleriyle toplu sözleşmenin önemi vurguladı. Mücadelemiz, Hakan Plastik çalışanlarının
ve Çerkezköy’deki tüm işçilerin yaygın desteğiyle, Temmuz ayına kadar devam etti.
IndustriALL’dan Hakan Plastik İşverenine Gönderilen Yazı
Sendikamız konuyu uluslar arası kamuoyunda da duyurdu. Üyesi bulunduğumuz Küresel
Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina Hakan Plastik işverenine
bir yazı gönderdi. Jyrki Raina GF Hakan Plastik işverenine gönderdiği yazıda;
“… İşçiler, uluslararası ILO sözleşmelerinin yanı sıra Türkiye Anayasası tarafından güvence
altına alınan yasal ve temel hakları olan örgütlenme özgürlüklerini kullanmaktadır.
…Georg Fischer Hakan Plastik'i sendikal hak ihlallerine ve işçi ile sendika üyeleri üzerindeki
baskıya son vermeye çağırıyorum. Ayrıca şirketinizi, adil çalışma ilişkileri ile çalışma
koşulları kurmak için Lastik-İş ile diyaloga davet ediyorum.” diyordu.
IndustriALL 03.04.2014 tarihinde internet sitesinde “George Fisher-Hakan Plastik Türkiye'de
Sendikal Hakları Sürekli İhlal Ediyor” başlığıyla Hakan Plastik'teki sendika üyelerine ve
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Lastik-İş sendikasına desteğini arttırarak kampanyalar düzenlemeye devam edeceğini
açıkladı.
Ve GF Hakan Plastik işvereni görüşmeyi kabul ediyor…
Sendikamız tarafından yürütülen örgütlenme ve sendikal mücadeleler, uluslararası
kamuoyundaki oluşan tepkiler ve Hakan Plastik işçilerinin kararlı tutumu sonucunda,
işverenle bir araya gelmek mümkün oldu. Çerkezköy işyerinde yapılan ön görüşmede,
işverenin ilk duruşmada itirazını geri çekmeyi ve işçileri işten çıkarmamayı kabul etmesi
sonucunda toplu sözleşme görüşmelerinin başlatılmasına karar verildi. 13.05.2014 tarihinde
başlayan görüşmeler aralıksız olarak temmuz ayı sonlarına kadar devam etti. İşverenin
itirazını geri çekmesi güvencesiyle yapılan müzakerelerin ardından 22.07.2014 tarihinde toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı ve işveren tarafından yapılan yetki tespitine
itiraz geri çekildi. Böylece Hakan Plastik işletmesinde yetki belgesi alınarak yasal bir sendikal
temsilin oluşması için gereken koşullar sağlanmış oldu.
Industriall Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan yaşanan bu gelişmeler üzerine,
Industriall’in web sitesinde şunları ifade etti: Bu gerçek bir zaferdir. Lastik-İş tarafından
sahadaki kararlı mücadele ile desteklenen Industriall tarafından yürütülen uluslar arası
kampanya bu başarıyı getirdi. Bu dünya çapında mücadele edeceğimiz yolumuzdur.
Bu toplu iş sözleşmesi bir başlangıç oluşturuyor. Bu toplu iş sözleşmesi ile gelecek
dönemlerde daha iyi çalışma koşullarına ve daha yüksek ücretlere ulaşmanın yolu açılmış
bulunuyor. Şimdi, GF Hakan Plastik’te iş barışını koruyarak, işçilerin katılımıyla, daha iyi
çalışma koşullarını ve daha iyi bir geleceği kurmak için adımlar atıyoruz. Karşılıklı güvene ve
saygıya dayalı bir endüstri ilişkileri ortamı yaratmayı amaçlıyoruz. İşverenin, iyi niyetle,
işçilerin ve sendikanın taleplerine duyarlı olması halinde her açıdan örnek olabilecek bir iş
ortamının doğabileceğine inanıyoruz. Uzun ve zorlu bir süreçten geçerek sendikal
mücadelesini başarıya ulaştıran Hakan Plastik’teki işçi kardeşlerimizin bundan sonra da aynı
kararlılıkla birlik ve dayanışmalarını sürdüreceklerine hiçbir kuşku yoktur. Sendikal
mücadelede; birlik, dayanışma ve kararlılığın sonuca ulaşmadaki önemini ortaya koyan
Hakan Plastik işçilerine aramıza “Hoş Geldiniz” diyoruz.
YÖNTEM İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKI İÇİN MÜCADELELERİNİ
SÜRDÜRÜYOR
Aslında B Plast ünvanlı işverenin taşeronu olan Adapazarı’nda ve Orhangazi’de fabrikaları
bulunan Yöntem Özel Güvenlik Temizlik Danışmanlık Hiz. Pazarlama Nakliyat Oto Tic. Ltd.
Şti. çalışanları sendikamız Lastik-İş’e üye oldular. İşyerinde çoğunluğun sağlanmasından
sonra 12.03.2013 tarihinde olumlu yetki tespiti sendikamıza Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından gönderildi. Buna karşılık sendikalaşmayı sindiremeyen ve işçileri çeşitli
baskılarla yıldırmaya çalışan işveren yetki tespitine itiraz etti. Bu yetki tespiti davası sürüyor.
Ancak Yöntem işçileri temel hak ve özgürlüklerini korumak ve yaşam standartlarını
geliştirmek için büyük bir kararlılık gösteriyorlar. İşverenin işten çıkarma ve çeşitli baskılarla
işçileri yıldırma girişimlerine karşı direniyorlar. Yaptıklarının yalnızca işçi olmaktan doğan
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en kutsal haklarını kullanarak anayasa ve yasaların tanıdığı bir çerçevede örgütlenmek
olduğunun bilincindeler.
Basf Yapı Kimyasalları San. A.Ş.’de Örgütlenme Çalışmalarımızın Ardından Toplu
Sözleşme İmzalandı
Yeni işyerlerinde yeni işçi kardeşlerimizi demokratik haklarına ulaştırmak ve daha insanca bir
yaşama kavuşturmak için örgütlenme çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir.
Türkiye’nin her bölgesinde işyerleri ve yeni üyelerimizle Genel Merkez Yönetim Kurulumuz
ve Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın liderliğinde sendikal haklar için örgütlenme
çalışmalarımızla gerek alt yapı gerek üye kazanımlarıyla sendikamız her geçen gün gücüne
güç katmaktadır. Buna bir örnekte, Adana, Trabzon ve Gebze’de kurulu Basf Yapı
Kimyasalları San. A.Ş. ünvanlı işletmede yapılan örgütlenme çalışmalarımız sonucunda
07.10.2014 tarihinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne tespit
başvurumuza 24.10.2013 tarihinde tespit cevap yazısı geldi. İşletmede çalışan işçilerin büyük
çoğunluğunun sendikamıza üye olması üzerine toplu sözleşme yetki belgesi Bakanlık
tarafından 21.11.2013 tarihinde sendikamıza gönderildi.
İşyerinde temsilci seçimlerinin yapılmasının ardından toplu sözleşme teklifini
temsilcilerimizle ve üyelerimizle birlikte hazırladıktan sonra 03.12.2014 tarihinde işverene
verdik. Toplu sözleşme görüşmelerine 19.12.2014 tarihinde başladık. Toplamda sekiz oturum
süren toplu sözleşme müzakere görüşmeleri 16.05.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.
Basf Yapı Kimyasalları San. A.Ş. işletmesinde çalışan yeni işçi arkadaşlarımıza sendikamıza
“Hoşgeldiniz” diyoruz.
Lastik Fabrikalarında Yeni Üyelerin Katılımıyla 4 Binleri Geçtik
Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de sorunlu geçen kriz döneminin ardından lastik sektöründe
her yıl aramıza yeni katılımlar nedeniyle mutluluğumuz artıyor. Brisa, Pirelli, Adapazarı ve
İzmit Goodyear işyerlerinde çalışan, son dönem alınan ve sendikamıza katılan 1200 yeni
katılımla sadece lastik sektöründe dört binleri geçtik. İşyerlerinin geleceğini düşünerek, hem
de üyelerinin kazanılmış haklarını koruyarak ve her alanda hızla büyüyen sendikamızı,
birleşen gücümüzle daha da ileriye taşımak dileğiyle aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza
“Hoş Geldiniz” diyoruz.
Lastik Fabrikalarında Geçici İşçiler Sendikamıza Üye Oldu
Sendikamızın örgütlü bulunduğu Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. ve
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. A.Ş. işyerlerinde çalışmaya başlayan yaklaşık 800 işçi
sendikamıza üye oldu. Ülkemizde yıllardır sendikal örgütlenme dışında kalan geçici işçilerin
güvenceye kavuşturulması konusunda sendikamız tarafından atılan adımlar sonuçlarını
vermeye başladı. 2012 yılında bağıtlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleşen
uygulamada yıllık izin kullanımı döneminde işyerlerine alınan geçici işçiler de sendikamıza
üye olarak güvenceli bir çalışma yaşamına kavuşuyorlar. Önümüzdeki yıllarda benzer
uygulamaları tüm işçileri ve işyerlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
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Geçici işçilerin sendikamıza üye olurken yaşadıkları mutluluk bu yöndeki çabalarımıza güç
katıyor.
P&G Çayırova Sıvı Deterjan Fabrikası Çalışanları Sendikamızda Örgütlendi
Toz ve sıvı deterjan üretiminde dünya devlerinden birisi olan Procter & Gamble şirketinin
yeni kurulan sıvı fabrikasında çalışan işçiler sendikamıza üye oldular. P&G sıvı deterjan
işçileri bu üyelikle işletmede yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi kapsamına girerek
gelecekleri için önemli bir adım attı. Sendikamızda yapılan çeşitli toplantılarla ve eğitim
çalışmalarıyla bir sendika üyesinin hak ve sorumluluklarını tartıştılar, değerlendirdiler. P&G
sıvı işçileri Çayırova’da kurulu bulunan toz deterjan fabrikasında çalışan işçi kardeşleriyle
birlikte sendikamız örgütlülüğü altında yaşam koşullarını ve demokratik haklarını geliştirme
mücadelesini sürdürüyor.
Tristone Flowtech İstanbul Oto San. Tic. Ltd.Şti.
Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi bölgesinde kurulu Tristone Flowtech İstanbul Oto San.
Tic. Ltd. Şti. işyerinde yaptığımız örgütlenme çalışmaları sonucunda 2010 yılında işyerinde
sendikal örgütlenme sağlanmıştır. 30.09.2011tarihinde olumlu tespit yazısı Çalışma Bakanlığı
tarafından sendikamıza gönderilmiştir. Sendikamızın üyelerinin bulunduğu bu işyerinde
29.11.2011 tarihinde yetki belgesi Bakanlık tarafından sendikamıza ulaştırılmıştır. Yetki
işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplu sözleşme bağıtlanmıştır.

BASAŞ’TA MÜCADELE DEVAM EDİYOR.
Eskişehir, Gebze ve Çerkezköy’de kurulu bulunan fabrikalarda çalışan BASAŞ Ambalaj
Sanayi İşçileri sendikamıza üye oldu. Yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan örgütlenme çalışması
işçilerin kararlı duruşu ve sendikamızın önderliğiyle başarıyla tamamlandı. İşverenin tüm
tehditlerine işten atma ve sendikadan istifa ettirme baskılarına karşılık BASAŞ işçileri
kararlılıkla direndi. İşletmede çoğunluk sağlanarak yaptığımız yetki tespit başvurusuna
Bakanlık olumlu yanıt verdi. Çoğunluğun bulunduğunu bilmesine karşılık işveren tarafından
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yapılan yetki tespitine itiraz davası sonuçlandı ve sendikamızın BASAŞ’ta çoğunluğunun
bulunduğu mahkeme kararıyla belirlendi. Basaş Ambalaj davasında işveren yasaların
kendisine tanıdığı ya da tanımadığı her türlü yolu kullanmıştır. İşveren muvazaalı olarak alt
işverenlik sözleşmesi imzalamış ve yargılama sırasında bunu mahkemede kendi lehine delil
olarak kullanarak toplam işçi sayısının yükselmesini talep etmiştir. Yerel mahkeme tarafından
bunun kabul görmemesi üzerine Yargıtay tarafından bu karar bozulmuş ve kabul edilmiştir.
Basaş Ambalaj işyerinden alınan işletme yetki tespiti davası kaybedilmiş ve bu dava ile ilgili
olarak Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edilmiştir. Ancak Basaş işçileri sendikal
mücadeleden asla vazgeçmeyecek anayasal hakları olan toplu sözleşme haklarına
kavuşacaklardır.

2011-2015 Örgütlenme Faaliyetleri Sürdürülen İşyerleri

AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

İZMİR

ROMA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

GEBZE

JAPAR PLASTİK İNŞAATMALZ.GID.AMB.SANVE TİC.A.Ş. İZMİR
RULTRANS TRANSMİSYON SAN VE TİC. A.Ş.

İZMİR
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TURKTIPSANSAĞ.TURZ.EĞİT.VE TİC.A.Ş.

ANKARA

TÜRK HENKEL KİMYA SAN VE TİC A.Ş

İSTANBUL

CORNING OPTİK İLETİŞİM SAN. LTD. ŞTİ.

GEBZE

PETKA KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADANA

COLGATE PARMOLİVE TEM.ÜR.SAN.TİC A.Ş

GEBZE

BASF YAPI KİMYASALLARI SAN. A.Ş.
TRABZON, GEBZE

ADANA,

P&G ÇAYIROVA SIVI DETERJAN FABRİKASI

GEBZE

TRİSTONE FLOWTECH İSTANBUL OTO SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

TEKİRDAĞ

ALTERA TIBBI MALZEME SAN VE TİC A.Ş

İZMİR

AKTİV AKRİL AKRİLİK MAMÜL.BANYO JAKUZİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İZMİR
RETAY SİLAH OTOM İNŞ VE GIDA SAN VE TİC LTD ŞTİ
İZMİR
ERZE AMBALAJ VE PLAS.SAN.TİC.AŞ.

İZMİR, URFA

NOBEL İLAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
DÜZCE
EMBİL İLAÇ SANAYİ LTD.ŞTİ.
TEKİRDAĞ, İSTANBUL
BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SAN. A.Ş.
İSTANBUL

ESKİŞEHİR, KOCAELİ,

YÖNTEM ÖZEL GÜVENLİK TEM.VE DAN.HİZM.PAZ.NAK.T.LTD.ŞT
BURSA
GEORG FISCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SAN TİC.A.Ş.
TEKİRDAĞ

URFA,

*Sakarya ve Kocaeli’de kurulu Lastik işyerlerinde (Goodyear, Brisa, Pirelli) faaliyet
gösteren yaklaşık 50 taşeron firma

4. HUKUK DAİRESİ ÇALIŞMALARI
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5.EĞİTİM
BASIN-YAYIN DAİRESİ
ÇALIŞMALARI
2011-2015

5.EĞİTİM, BASIN-YAYIN DAİRESİ ÇALIŞMALARI
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5.1.Sendikal Eğitimin Genel Çerçevesi
Sendikalar, çalışanların hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla, karşılıklı
yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde kurdukları örgütlerdir ve tarihsel süreç içinde en
etkili olabilmiş sınıf örgütlerinin başında gelmektedir. Sendikalarda üye bağlamında benzer
bir yapıdan söz edilemez. Dinsel inançları, etnik kökenleri ve siyasal eğilimleriyle üyeler, çok
geniş bir yelpaze içinde yer alırlar. Bu bağlamda sendikaların, üyelerinin çıkar birliğinden
gelen, kendiliğinden gücünün yanı sıra, başka unsurlarca desteklenmesi, güçlendirilmesi
gerekir. Bu unsurların başında sendikal eğitim gelmektedir.
Sendikalar ancak, sürekli ve tutarlı bir eğitim aracılığıyla üyelerinin hak ve çıkarlarını
koruyabilen, ulusal ya da uluslar arası düzeyde politika ve eylem üretebilen yapılar durumuna
gelebilir. Dünya’daki yeni gelişme dinamiklerine bakıldığında sendikaların bu yöndeki
faaliyetlerinin daha da yoğunlaşmasının zorunlu olduğu bir sürece girildiğini görmekteyiz.
Özellikle bilimsel bilginin ve buradan çıkarılan verilerin işçi sınıfının çıkarlarına aykırı
şekilde yorumlanması çabalarının yoğun olduğu bir dönemde, eğitim çalışmalarının, somut
gelişmelere çıkarlarımız doğrultusunda çözümler üretebilmeyi görev bilen bir anlayışla
sürdürülmesi bir zorunluluktur.
Sendikalar çalışanların hak ve özgürlüklerinin kazanılması ve geliştirilmesinin yanında
sınıfsal ve toplumsal amaçlar güden örgütlenmelerdir. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için
makro düzeyde ekonomik, siyasal ve kültürel politikalar oluştururlar; bu politikaları tüm
kitleleri de içine alacak şekilde uygularlar. Kuşkusuz bu, örgütlü toplumun oluşturulması ve
demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi yönünde atılan önemli bir adımdır.
Sendikaların sadece Toplu İş Sözleşmesi yapan teknik bir kuruluş olarak algılanmaması
gerektiği açıktır. Bu ise işçilerin düşünen, üreten, değiştiren bir kimliğe kavuşmalarıyla
mümkündür.
5.2. Sendikal Eğitim Çok Yönlü Ve Sınıfsal Bir Niteliğe Sahiptir
Sendika üyeleri aynı zamanda toplumun birer üyesidirler. İşçi yaşamı ve sorunlarıyla ilgili
konular değerlendirilirken, aynı zamanda bu sorunların toplumsal sorunlarla bağlantısı
kurulmaktadır. Bu anlamda eğitim çalışmaları toplumsal gelişime de ön ayak olmaktadır. Bu
nedenle sendikamızın eğitim faaliyetlerinin temel amacı, üyelerimize sendikal demokrasi ve
örgütlülüğün öneminin kavratılmasına yönelik olarak, sendikal yayın ve eğitim çalışmalarıyla
üyelerimizin düşünen, üreten ve sorumlu bir işçi kimliğine kavuşarak sendikal mücadelede
yerini almasını sağlamak olmuştur. Oluşturduğumuz çerçevede dönem içinde eğitim
programımız her geçen gün daha gelişmiş yöntem ve içeriklerle zenginleştirilmiştir. Canlı,
katılımcı ve sendikal politikaların uygulanmasında önemli yararlar sağlayan bu çalışmalar,
sendikamızın tarihsel birikimine ve demokratik niteliğine yaraşır bir şekilde yoğunlaşarak
sürmektedir. Bu süreç sendikamızın tüm işçilere güven ve umut verebildiği dinamik, gerçekçi
politikalara dayalı ve giderek büyüyen bir örgütlenme olarak geleceğinin oluşturulmasına da
katkı yapmaktadır.
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Sendikal eğitim dar anlamıyla, sendika üyelerinin, toplumsal gelişme, sendikal örgütlenme,
ekonomik gelişmeler ve siyasal düzenlemeler konularında bilgilendirilmelerini amaçlayan
etkinlikler olarak tanımlanabilir. Toplumda yaşayan bütün insanlar gibi çalışanlar da aile
yaşamından, ekonomik ve siyasal yaşama kadar bütün alanlarda sorunlarının çözümüne ışık
tutacak bilgi ve ölçülere ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada, eğitim sendikal mücadelenin
önemli bir parçası haline gelmektedir.
5.3. Sendikalar Eğitim Politikası Belirlemelidir
Sendikaların eğitim çalışmalarının belli bir düzen ve sistem içinde yerine getirilebilmesi için,
sendikaların eğitim politikalarının açık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Böylece eğitim
etkinliklerinde istenen başarıya ulaşmak kolaylaşacaktır. Özgür ve demokratik sendikacılık
hareketini ancak iyi eğitilmiş, bilinçli ve özgüven duygusu olan işçiler kurabilir. Bu bağlamda
bakıldığında sendikaların eğitim etkinliklerinin amaç ve hedefi; işçilere okuma-yazma da
dahil olmak üzere eğitim sağlamak, mesleki ve teknik niteliklerini geliştirmek, toplumsal ve
ekonomik konularda bilinçlendirmek, işçilerin kültür düzeylerini yükselten ve bilimsel
yaklaşımlar kazandıran eğitim olanakları sunmak, işçilere özgür ve demokratik sendikacılık
anlayışını kazandırmak olmalıdır.
Sendikaların eğitim çalışmaları geniş bir etkinlik alanına sahiptir. Bu çalışmalar; bir işçi
sendikasının nasıl kurulacağı, ücret anlaşmazlıklarının çözümü, uluslararası çalışma koşulları,
toplu sözleşmelerin ekonomik temelleri, sendikaların toplumsal kalkınmaya katkısı gibi
konuları kapsayabilir. Eğitimin temel amacı, işçilerde özgüven duygusu yaratmak, işçilerin
sorunlarını ve haklarını daha iyi kavramalarını sağlamak, mesleki yeterliliklerini ve
kişiliklerini geliştirmektir. İşçilerin sendika çalışmalarına katılımını arttırmak, ve işçi
örgütlerinin istikrarını güçlendirmek için işçilerin eğitimine son derece önem verilmektedir.
Genel sendikal eğitim, davranışta değişikliğe yol açan karmaşık bir bilgi edinme sürecidir.
Aşama aşama ilerlenmesi gerekir. Bu nedenle sendikal eğitim seminerleri temel, orta ve
yüksek düzey aşamalarına sahip olmalıdır. Derinliği, içeriği ve yöntemi; ülkenin, bölgenin ve
işkolunun özellikleri, deneyimler, üyelerin genel kültür ve bilinç düzeyi göz önüne alınarak
belirlenmelidir. Hangi düzeyde olursa olsun sendikal eğitim, sendikaların birlik, dayanışma ve
mücadele örgütü olduğu gerçeği göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.
Başarılı bir sendikal eğitim etkinliğin gerçekleşmesinde, iyi programlanmış eğitim
modellerinin yanında, bunları gerçekleştirecek araçlara da gereksinim vardır. Özellikle görsel
ve işitsel iletişim araçlarının, basın-yayın organlarının iyi kullanılması ve bunlar üzerinde
denetimin mümkün olduğu ölçülerde sağlanması, sorunun aşılmasını büyük ölçüde
kolaylaştıracaktır.
5.4. Sendikal Eğitim Ve Sendikal Kadrolar
Sendika olarak eğitimin amacı şöyle ifade edilebilir: Sendikaya sınıf bilinçli, her düzeyde
(yönetici, temsilci, örgütleyici vs) sorumluluk alabilecek, asgari düzeyde ortak örgütsel bir dil
kullanabilecek, özgüvenleri gelişkin, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, kolektif üretime
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yatkın kişiler yetiştirmek ve bu kişilerin sendikal örgütlenmeye ve mücadeleye katkı
sunmasını sağlamak.
Sendikal eğitimde asıl hedef, sendika üyelerinin bilincini, niteliğini yükseltmek ve örgütsel
kadro yetiştirmek olduğundan en alt düzeyde sınıf kavramlarından başlayarak gittikçe
yoğunlaşan ve daha ileri düzeyde tartışma yapılacak konular seçilmelidir. Ayrıca güncel
yaşamda sık sık karşılaşılan konuların da eğitim çalışmalarında yer alması önemsenmelidir.
Eğitim faaliyetinin kazandırması gereken önemli unsurlardan biri de katılımcılıktır. Eğitim,
sendikal faaliyetlere katılım özelliğini üyelere kazandırmalı ve bu şekilde üyeler sendikalı
olma bilincini içselleştirmelidir.
5.5. Eğitim Yöntemi Ve Araştırma Alanları
Sendikamızda eğitim yöntemi olarak başlıca iki temel iletişim yöntemi benimsenmiştir.
Yaygın kitlesel eğitim ile düzey eğitimlerinin kalıcı olması ve zenginleşmenin sağlanabilmesi
için, bugüne dek olduğu gibi, bu dönem eğitimlerde de hiçbir sınır gözetmeksizin konuşma,
soru sorma, müdahale etme olanağı sağlayan katılımcı yöntem uygulanmıştır. İkinci olarak ise
uygulamalı eğitim yöntemleri zaman zaman uygulamaya konulmuştur. Toplu sözleşme
uygulamaları, film gösterimi, ödev ve sorularla destekleme gibi düzenlemelerle
zenginleştirilen eğitim araçları oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Dairemiz çalışma dönemi süresince işyerlerimizin mevcut ücret düzeylerinin gelişimini
değerlendirmek amacıyla sürekli olarak tablolar hazırlamıştır. Hazırlanan tablolarda bölgelere
göre ücret düzeylerinin gelişimini, sektörlere göre ücret düzeylerinin gelişimini, bölge ve
sektörlerin sendika genel ortalama ücret düzeyleri ve asgari ücretle olan karşılaştırmasını, bu
ücretlerin alım gücü hesaplarını görmek mümkündür.
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5.6.TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
1-Temel Sendikal Bilgiler
*Temel Kavramlar
*Uygulamalar
*Örgütlenmeler
2-Türkiye’nin Ekonomik, Sosyal, Siyasal Sorunları
*Ekonomik Sorunlar(Gelir Dağılımı, Enflasyon, Vergi)
*Temel Yapısal Gelişim Süreci
*Siyasal Süreç
*Devletin Yapısı, Karar Alma Süreci
*Genel Kısa Özet
*Toplumsal Yapının Özellikleri
*İstihdamın Nitelikleri
*İnsan Kaynaklarının Nitelikleri
*Kentleşme ve Bağlı Sorunlar
*Kadın Sorunları
3-Küreselleşme ve Sendikal Hareket
*Emek Sürecinin Şekillenmesi
*Teknolojik Gelişme
*Küreselleşmenin Gelişimi, Oluşumu ve Sonuçları
*İstihdam Yapısındaki Değişim
*Sendikal Hareketin Son Yirmi Yılı(Dünya Geneli)
4-Sendikal Yapı ve Politikalar
*Temel Sendikal Örgütler
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*Sendikaların Temel Yapıları
*Sendika İçi Demokrasi
*Türkiye’de Sendikal Yapı Projeksiyonları
*Türkiye’de Sendikal Politika Projeksiyonları
5.7. Dönem İçinde Gerçekleşen Başlıca Eğitim Toplantıları
2011-2015 döneminde eğitim programımız iş yerlerinde ve bölgelerde aralıksız olarak
sürdürülmüştür. Bazı toplantılar toplu sözleşme hazırlık çalışmalarının bir uzantısı olarak
gerçekleştirilmiştir. Burada dönem içindeki eğitimler genel merkez eğitim salonunda ve özel
olarak belirlenmiş seminer yerlerinde yapılan eğitimlerle sınırlı olarak sunulacaktır.
Goodyear Adapazarı Üyelerimizle Eğitim
Goodyear Adapazarı fabrikasında çalışan üyelerimiz 5 Nisan 2015 tarihinde Kocaeli sosyal
tesislerimizde eğitim ve yemek programında bir araya geldiler. Toplantıda, Genel Başkanımız
Abdullah Karacan salona girişinde büyük bir coşku ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Genel
Başkanımız Abdullah Karacan, lastik işkolundaki gelişmeler, taşeron işçilerin sendikamıza
kazandırılması ve sendikal politikalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Eğitim
toplantısına Sakarya Şube Başkanı Suat Güzel, Sakarya Şube İdari Sekreteri Mustafa Sipahi,
Goodyear İşyeri temsilcileri ve üyelerimiz katıldılar.
İzmir Bölgesi Temsilci Eğitim Toplantısı
İzmir şubemize bağlı işyeleri; Japar Plastik İnşaat Malz. Gıd. Amb. San. ve Tic. A.Ş.,
Rultrans Transmisyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., Selkim Selüloz Kimya San. ve Tic. A.Ş. ve
Edak S.S. İzmir Eczacılar Ür.Temin ve Dağ.Koop. işyerlerindeki sendika temsilcilerimiz ve
İzmir Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle 31 Mart 2015 tarihinde İzmir şubemizde eğitim
toplantısı gerçekleştirildi. Eğitimi Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman
gerçekleştirdi. Eğitimde; işyeri sendika temsilcilerinin yetki, görev ve sorumlulukları,
sendikal mücadelenin temel dayanakları, toplu sözleşme süreci, yasal temeller ve örgütlenme
konuları ele alındı.
İzmir Bölgesi Temsilci Eğitim Toplantısı
İzmir şubemize bağlı işyerleri; Japar Plastik İnşaat Malz. Gıd. Amb. San. ve Tic. A.Ş.,
Rultrans Transmisyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., Selkim Selüloz Kimya San. ve Tic. A.Ş. ve
Edak S.S. İzmir Eczacılar Ür.Temin ve Dağ.Koop. işyerlerindeki sendika temsilcilerimiz ve
İzmir Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle 31 Mart 2015 tarihinde İzmir şubemizde eğitim
toplantısı gerçekleştirildi. Eğitimi Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman
gerçekleştirdi. Eğitimde; sendikal mücadelenin temel dayanakları, toplu sözleşme süreci,
yasal temeller ve örgütlenme konuları ele alındı.
Çerkezköy Bölgesi İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi
İstanbul Şubemize bağlı Çerkezköy Bölge Temsilciliğimize bağlı işyerlerinde işyeri sendika
temsilcilerimize 22 Şubat 2015 tarihinde Çerkezköy Temsilciliğimizde bir eğitim semineri
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gerçekleştirdik. Eğitime; Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi Başkanı Muharrem Özen,
Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman, İstanbul Şube Başkanı Ali Öztürk
ve İstanbul Şube yönetim kurulu ve işyeri temsilcilerimiz katıldılar.
Temsilci eğitimi toplantısında; sendika temsilcilerinin yetki, görev ve sorumlulukları, 134
sayılı ILO sözleşmesi, 6356 sayılı sendikalar yasası, 4857 sayılı iş yasası ve 6231 sayılı işçi
sağlığı iş güvenliği yasasının özellikleri örnek olaylarla değerlendirildi. Eğitim toplantısı,
sonra soru-cevap kısmı ile son buldu.
Tristone Üyeleri Eğitim Semineri
İstanbul Şubemize bağlı Tristone Flowtech işyerinde çalışan üyelerimizle 22 Şubat 2015
tarihinde Çerkezköy Temsilciliğimizde bir eğitim semineri gerçekleştirdik. Eğitime; Toplu
Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi Başkanı Muharrem Özen, Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi
Müdürü Üzeyir Ataman, İstanbul Şube Başkanı Ali Öztürk ve İstanbul Şube yönetim kurulu,
üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz katıldılar.
Eğitim toplantısında, temel sendikal bilgiler, toplu sözleşme kanunları, Türkiye’de sendikal
hareketin gelişimi ve değişimi, Lastik-İş Sendikası’nın tarihi ve sendikalaşmanın bugünkü
durumu üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Rultrans Transmisyon Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İşyeri Eğitim Toplantısı
İzmir’de Kurulu Rultrans Transmisyon Sanayi Ve Ticaret A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimiz
için 8 Şubat 2015 tarihinde işyerinde eğitim semineri düzenlendi. Seminere, Eğitim ve Toplu
Sözleşme Dairesi Müdürümüz Üzeyir Ataman, İzmir Şube Başkanı Zedin Yumli, Şube
Yöneticileri ve üyelerimiz katıldılar. Ataman, üyelerimize örgütlenme konusunda bir sunum
yaptı. Seminerde ayrıca, sendikal mücadelenin nedenleri ve amaçları, Toplu sözleşme
prosedürü, Türkiye’de sendikal hareketin tarihsel gelişimi, yasal temeller anlatılarak
örgütlenme konusunda başarılı olabilmek için yapılması gerekenler tartışıldı. Sunumun
ardından soru-cevap bölümüne geçildi.
Hakan Plastik Üyelerimize Eğitim Toplantısı
Georg Fischer Hakan Plastik'te çalışan üyelerimizle 7 Aralık 2014 tarihinde Çerkezköy Bölge
Temsilciliğimizde bir eğitim toplantısı gerçekleştirdik. Eğitime; Toplu Sözleşme ve
Örgütlenme Dairesi Başkanı Muharrem Özen,Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürümüz
Üzeyir Ataman, İstanbul Şube Başkanı Ali Öztürk, İstanbul Şube Yönetim Kurulu ve Hakan
Plastik'te çalışan üyelerimiz katıldılar. T.İ.S. ve Eğitim Dairesi Müdürümüz Üzeyir Ataman'ın
eğitim verdiği toplantıda; ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve geleceğe yönelik hedefler
değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca toplumsal gelir dağılımı, üye sayısı
ve Türkiye’de ücretler ve toplu sözleşme konuları değerlendirildi. Eğitim toplantısı sorucevap bölümüyle son buldu.
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Hakan Plastik'te Çalışan Üyelerimizle Eğitim Toplantısı
Georg Fischer Hakan Plastik'te çalışan üyelerimizle 9 Kasım 2014 tarihinde bir eğitim
toplantısı gerçekleştirdik. Eğitime; Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi Başkanı
Muharrem Özen, Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürümüz Üzeyir Ataman, İstanbul
Şube Başkanı Ali Öztürk, İstanbul Şube Yönetim Kurulu ve Hakan Plastik'te çalışan
üyelerimiz katıldılar. T.İ.S. ve Eğitim Dairesi Müdürümüz Üzeyir Ataman'ın eğitim verdiği
toplantıda; sendikal hareketin Türkiye'deki gelişimi, toplu sözleşme, enflasyon-ücret konuları
işlenerek yürürlükte olan toplu sözleşme hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

ÖRGÜTLENME EĞİTİM TOPLANTILARI
Sendikamız tarafından düzenlenen ve sendikal örgütlenmenin önemiyle sonuçları üzerinde
durulan eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu eğitim çalışmalarında sendikamızın tüm yönetici
ve temsilcileri ile sendikal hareketin amaç ve işlevleri, dünyada ve Türkiye’de sendikal
hareketin gelişimi ve sorunları ile sendikal örgütlenmenin gerçekleştirilmesi sırasında
karşılaşılan sorunlar başlıkları tartışılıyor.
Eğitim çalışmalarının açılışı 27.02.2014 Tarihinde sendikamızın Kocaeli Şubesi’nde Genel
Başkanımız Abdullah Karacan tarafından yapıldı. Karacan açılış konuşmasında sendikal
hareketin toplum içindeki işlevlerinden söz ederek daha güçlü ve örgütlü bir sendikal yapının
oluşturulması gerektiğini belirtti. Tüm Lastik-İş yönetici, temsilci ve üyelerinin Lastik-İş’in
büyümesi ve gelişmesi için çaba göstermesi gerektiği üzerinde durdu. Genel Başkanımız
konuşmasınıda eğitim çalışmaları ve örgütlenme faaliyetleri konusunda başarı dilekleriyle
bitirdi.
Tam gün süren eğitim temsilci ve yöneticilerimizin aktif ve yoğun katılımı ile gerçekleşti. Bu
eğitim çalışmaları daha sonra 15.03.2014 tarihinde İstanbul’da, 08.03.2014 tarihinde
Gebze’de 06.03.2014 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi. Tüm toplantılar canlı ve yoğun bir
tartışma ortamı içinde yaşandı. Eğitim çalışmalarına tüm Türkiye çapında aynı şekilde devam
edilecek.
Kocaeli Şubemizde Örgütlenme Eğitimi Toplantısı Yapıldı
Sendikamız tarafından Kocaeli Şubesinde temsilci arkadaşlarımızın ve yöneticilerin katıldığı
bir eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Genel
Sekreterimiz Alaaddin Sarı, Eğitim ve Toplu Sözleşme Dairesi Müdürümüz Üzeyir Ataman,
Kocaeli Şube Yöneticileri ve işyeri sendika temsilcileri katıldı. Toplantı 27 Şubat 2014
tarihinde yapıldı.
Toplantıda bir açılış konuşması yapan Genel Başkanımız Karacan, sendikamızın geleceğe
dönük politikalarını, hedeflerini ve yaklaşımlarını özetledi. Karacan konuşmasında
Türkiye’deki sendika üyeliğinin dünyanın en düşük oranlarından birisi olduğunu belirtti. Bu
durumun mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Çalışanların isteklerini elde edebilmesi
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için güçlü örgütlenmeler yaratmak zorunda olduklarını belirtti. Tüm arkadaşların sendikamız
Lastik-İş’in güçlenmesi için özveriyle çaba göstereceklerine olan güven ve inancını vurguladı.
Toplantıda Eğitim ve Toplu Sözleşme Dairesi Müdürümüz Üzeyir Ataman örgütlenme
konusunda bir sunum yaptı. Örgütlenme ve daha çok işçiye ulaşma konusunda gereksinimleri
ve atılım gereken başlıkların değerlendirildiği toplantıda, sendikal mücadelenin temel
dayanakları, Toplu sözleşme süreci, yasal temeller, Türkiye’de sendikal hareketin gelişmesi
ve örgütlenme konusunda başarılı olabilmek için yapılması gerekenler tartışıldı.
Adapazarı Şubesi Örgütlenme Eğitim Toplantısı
Goodyear Adapazarı Şubemizde, örgütlenme ile ilgili eğitim toplantısı 20 Şubat 2014
tarihinde gerçekleştirildi. örgütlenme konusunun ele alındığı toplantıya Şube Yönetimi ve
temsilcilerimiz yoğun katılım sağladılar.
İstanbul Şubesi Örgütlenme Eğitimi Toplantısı
15 Mart 2014 tarihinde İstanbul şubemizde gerçekleştirilen Örgütlenme Eğitimi toplantısına
yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz aktif ve yoğun bir biçimde katıldı. Eğitim çalışması yoğun
ve canlı bir tartışma ortamı içinde yapıldı.
Gebze Şubesi Örgütlenme Eğitimi
Gebze şubemizde
yapılan Örgütlenme Eğitimi toplantısı
8 Mart 2014 tarihinde
gerçekleştirildi. Tam gün süren toplantıya yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz aktif şekilde
katıldı.
İzmir Şubesi Örgütlenme Eğitimi
İzmir şubemizde 6 Mart 2014 tarihinde yapılan Örgütlenme Eğitimi toplantısına
yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz aktif bir şekilde katılmıştır. Eğitim toplantısında Eğitim ve
Toplu Sözleşme Dairesi Müdürümüz Üzeyir Ataman temsilcilerimize ve üyelerimize
örgütlenme hakkında bilgiler verdi.
Goodyear Eğitim Toplantısı
İzmit Goodyear ve Adapazarı Goodyear işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik bir eğitim
toplantısı 29 Aralık 2013 tarihinde sosyal tesislerimizde yapıldı. Yemekli toplantıya Genel
Başkanımız Abdullah Karacan, Sakarya Şubesi Başkanı Suat Güzel, Sakarya Şubesi İdari
Sekreteri Mustafa Sipahi, İzmit Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Bayraktar, Adapazarı
Goodyear işyeri sendika temsilcilerimiz, İzmit Goodyear işyeri sendika temsilcilerimiz ve
üyelerimiz katıldı. Yemekte Genel Başkanımız Abdullah Karacan, 2013 için bir
değerlendirme yaptı ve 2014 için öngörülerini ve hedeflerini açıkladı. Ayrıca üyelerimizi
ilgilendiren konularda bilgiler veren Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın konuşması
büyük bir coşkuyla karşılandı.
KIDEM TAZMİNATI EĞİTİM TOPLANTILARI
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Kocaeli Bölge Eğitim Toplantısı- 1
Kazanılmış Haklarımızı Korumaya Kararlıyız
Çalışma yaşamına ilişkin olarak son günlerin en çok konuşulan ve tartışılan konuların başında
gelen gelen kıdem tazminatı ve konuya bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak
Kocaeli sosyal tesislerimizde 20 Kasım 2013 tarihinde bir eğitim toplantısı düzenledik.
Toplantıya Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Genel Sekreterimiz Alaaddin Sarı, Genel
Başkan Yardımcımız Nejdet Ulusoy ile Kocaeli Şubesi yöneticileri de ve üyelerimiz katıldı.
Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın açılış konuşması ile başlayan ve bini aşkın üyemizin
yer aldığı toplantıda Karacan, işçi arkadaşlarımıza toplantıya gösterdikleri ilgi için teşekkür
ederek sözlerine başladı ve üyelerimize kısa bir değerlendirme yaparak var olan sorunlar ile
ortaya çıkabilecek gelişmeler üzerinde durdu.

Özel İstihdam Büroları, Esnek Çalışma, Taşeronlaşma…
Ayrıca Genel Başkanımız Abdullah Karacan özel istihdam bürolarının yaygınlaşmasının,
kiralık işçiliğin, esnek çalışmanın tartışıldığını belirterek kazanılmış haklarımızı korumak için
onlarca yıldır olduğu gibi mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz gerektiğini belirtti. Büyük
bir coşkuyla karşılanan Genel Başkanımızın konuşması sonrasında eğitim çalışması kıdem
tazminatının çalışanlar açısından ne anlama geldiğini ve bugün söz konusu olan gündemin
nelerden oluştuğunu içeren bir sunuşla devam etti. Eğitim sunuşunu sendikamızın toplu
sözleşme ve eğitim müdürü Üzeyir Ataman gerçekleştirdi. Tüm üyelerimizin aktif katılımıyla
ve zaman zaman kazanılmış haklarımızı korumak için atılan sloganlarla devam eden eğitim
çalışması tüm üyelerimizin kararlılığını vurguladığı değerlendirmelerle sona erdi. Bu eğitim
toplantısı ile bini aşkın üyemiz güvencelerimizi, haklarımızı ve kıdem tazminatımızı korumak
için mücadele etme konusundaki kararlılığını bir kez daha yüksek sesle haykırmış oldu.

Kocaeli Bölge Eğitim Toplantısı- 2
Türkiye’de çalışma hayatını yakından ilgilendiren ve son zamanlarda en çok gündeme gelen
konulardan biri olan kıdem tazminatı ile ilgili olarak eğitim toplantılarımızın ikincisini
Kocaeli Sosyal Tesislerimizde 27 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirdik.
Düzenlenen eğitim toplantısında Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Genel Sekreterimiz
Alaaddin Sarı, Genel Başkan Yardımcımız Nejdet Ulusoy ile Kocaeli Şubesi yöneticileri de
katıldı. Binden fazla üyemizin coşkulu alkışlarıyla salona giren Genel Başkanımız Abdullah
Karacan’ın açılış konuşması tezahüratlarla sık sık kesildi. Üyelerimizin gösterdiği yoğun
ilgiye teşekkür ederek açılış konuşmasına başlayan Karacan, kıdem tazminatı hakkında genel
bir değerlendirme yaptı. Konuşmasında “Eğitim vermek hele hele bin kişiyi bir araya getirip
bu eğitimi vermek kolay iş değil. Mücadelemize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür
ediyorum. Son zamanlar da kıdem tazminatı adı altında işçilerin bütün kazanılmış haklarına
karşı darbe sayılabilecek gelişmeler var. Bu kabul edilemez. ‘’ dedi. Ayrıca “Kazanılmış
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haklarımızı korumaya devam etmeliyiz. Biz bunu yapabilen bir sendikayız. Bu yasalar ne
olursa olsun bu mücadeleyi sürdüren tek sendikayız. Bu gücü sizlerden alıyoruz. Toplu
sözleşme çok kısa bir zaman sonra gerçekleşecek. Bu yeni yasalarla birlikte haklarımızı da
korumaya çalışacağız.”
Kazanılmış haklarımız sonuna kadar savunulması gerektiğinin altını çizen Karacan özel
istihdam bürolarının yaygınlaşmasının, kiralık işçiliğin, esnek çalışmanın gündemi belirleyen
başlıklar olduğunu ve kazanılmış hakların dün olduğu gibi bugün de Lastik-İş Sendikası
olarak korumak mücadele edeceğimizden “hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Kıdem Tazminatı Takas Edilemez
Toplantı; sendikamızın toplu sözleşme ve eğitim müdürü Üzeyir Ataman’ın kıdem
tazminatının dününü bugününü ve yapılmak istenen değişikliklerin çalışanlar üzerindeki
sonuçlarını içeren bir eğitim sunuşu ile devam etti. Üzeyir Ataman; ‘’ Kıdem tazminatı
kesinlikle başka bir şeyle takas edilmez. Kıdem tazminatı söke söke alınmıştır. Yaklaşık
yüzyıllık bir tarihi olan kıdem tazminatı için işçi ve işverenlerin karşı karşıya gelmesi yeni
birşey değildir. ‘’ diye konuştu.Yapılan eğitim toplantısı ile binlerce üyemizin haklarını,
güvencelerini ve kıdem tazminatını korumak için mücadele edeceği konusundaki kararlılığı
bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
İZMİR BÖLGESİ KIDEM TAZMİNATI EĞİTİM TOPLANTILARI
Edak S.S. İşyeri Eğitim Toplantısı
İzmir’de Kurulu Edak S.S. İzmir Eczacılar Üretim, Temin Ve Dağıtım Kooperatifi
işletmesinde çalışan üyelerimiz için 22 Aralık 2013 tarihinde işyerinde, Kıdem Tazminatı
konulu bir eğitim semineri düzenlendi. Seminere, Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi
Başkanımız Muharrem Özen, Toplu Sözleşme ve Eğitim Müdürümüz Üzeyir Ataman, İzmir
Şube Başkanı Zedin Yumli, Şube Yöneticileri ve üyelerimiz katıldılar. Sendikamızın Toplu
Sözleşme Eğitim Müdürü Üzeyir Ataman üyelerimize çalışma yaşamını yakından etkileyen
“Kıdem Tazminatı” konusunda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili bir sunum yaptı.
Ataman, yaptığı sunum sonrasında üyelerimizin sorularını cevapladı.
GEBZE BÖLGESİ KIDEM TAZMİNTAI EĞİTİM TOPLANTILARI
Henkel, Basf ve Pulcra İşyerlerinde Eğitim Semineri
Kocaeli Gebze’de kurulu Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Basf Türk Kimya
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ve Pulcra Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerlerinde çalışan
üyelerimize sendikamızın Gebze Şubesinde 19 Kasım 2013 tarihinde “Kıdem Tazminatı”
konulu bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya sendikamızın Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyesi İhsan Malkoç, Toplu Sözleşme Eğitim Müdürü Üzeyir Ataman, Gebze Şube
Başkanı Ziya Ünal, Şube yöneticisi Özay Bektaş ve işyerlerinin yöneticileri ve üyelerimiz
katıldı. Toplu Sözleşme Eğitim Müdürümüz Üzeyir Ataman katılımcılara kıdem tazminatı
hakkında sunum yaptı. Ayrıca getirilmek istenen istihdam paketi hakkında da bilgi veren
Ataman haklarımızın ve kıdem tazminatının korunması için mücadele edileceğini belirtti.
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Procter and Gamble Eğitim Toplantısı
Kocaeli Gebze’de kurulu Procter and Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimiz için 17 Kasım 2013 tarihinde sendikamızın Gebze Şubesinde Kıdem Tazminatı
konulu bir eğitim toplantısı yapıldı. Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi İhsan
Malkoç, Toplu Sözleşme Eğitim Müdürü Üzeyir Ataman, Gebze Şube Başkanı Ziya Ünal,
Şube Yöneticisi Özay Bektaş ve üyelerimiz katıldılar. Sendikamızın Toplu Sözleşme Eğitim
Müdürü Üzeyir Ataman üyelerimize “Kıdem Tazminatı” konusunu irdeleyen bir sunum yaptı.
Ataman, sunumda; Kıdem Tazminatı’nın geçmişten bugüne kadar olan sürecini ve bugün
yapılmak istenenlerin çalışanlar üzerindeki etkilerini açıklayan sunum sonrasında üyelerin
sorularını yanıtladı.

İSTANBUL BÖLGESİ KIDEM TAZMİNATI EĞİTİM TOPLANTILARI
İstanbul’da şubemize bağlı tüm işyerlerinde çalışan üyelerimiz için İstanbul Şubemizde ve
Çerkezköy Bölge Temsilciliğimizde kıdem tazminatı konulu eğitim toplantıları düzenlendi.
Paccor, Huhtamaki ve Pharmavision İşyerlerinde Eğitim
İstanbul’da kurulu bulunan Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş., Huhtamaki İstanbul Ambalaj
San. A.Ş. ve Pharmavision San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde çalışan üyelerimize 15 Aralık 2013
tarihinde İstanbul Şubemiz’de bir kıdem tazminatı konusunu değerlendiren bir eğitim
toplantısı yapıldı.
Setaş Kimya İşyerinde Çalışan Üyelerimize Eğitim Toplantısı
16 Kasım 2013 tarihinde ise İstanbul Şubemize bağlı Çerkezköy Temsilciliğimizde Setaş
Kimya San. A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimize eğitim düzenlendi.
Yapılan eğitimlerde kıdem tazminatı ve çalışma yaşamına ilişkin son zamanlarda yapılmak
istenen kanun değişiklikleri üzerinde duruldu. Toplantılara, Toplu İş Sözleşmesi ve
Örgütlenme Daire Başkanımız Muharrem Özen, İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve
üyelerimiz ve Toplu Sözleşme ve Eğitim Müdürümüz Üzeyir Ataman katıldı. Toplantıda,
kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen değişiklilerin çalışanların yaşamını nasıl
etkileyeceğini anlatan bir eğitim sunuşu Üzeyir Ataman tarafından gerçekleştirildi. Eğitim
toplantısı, sunuş sonrasında soru-cevap şeklinde son buldu.
Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. İşçileriyle Eğitim
İstanbul Esenyurt’ta kurulu Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimize
19 Mayıs 2013 tarihinde sendikamızın İstanbul Şubesinde bir eğitim toplantısı
gerçekleştirildi. Eğitime Genel Merkez Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi Başkanı
Muharrem Özen, İstanbul Şube Başkanı Bülent Yavaş, Şube İdari Sekreteri Ali Öztürk
katıldı. Toplantının açılış konuşması İstanbul Şube Başkanı Bülent Yavaş tarafından yapıldı,
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Yavaş konuşmasında, son dönemde sendikamızın Genel Başkanımız Abdullah Karacan
önderliğinde katettiği aşamaya değindi. Devamında toplu sözleşme ve eğitim dairesi
müdürümüz Üzeyir Ataman, işyeri toplu iş sözleşmesindeki gelişmeler üzerinde durarak
sendikal hareketin dinamikleri ve Türkiye’nin bugünkü durumu üzerine değerlendirmeler
yaptı.
Sand Profile İşçileriyle Eğitim
Sendikamızın yeni inşa edilen Sakarya Şube binası toplantı salonunda 7 Ekim 2012 tarihinde
Sand Profile işçileri için bir sendikal eğitim toplantısı düzenlendi. Sendikamızda yeni
örgütlenerek ilk dönem toplu iş sözleşmelerini bağıtlayan Sand Profile işyerinde çalışan
üyelerimiz 7 Ekim Pazar günü Sakarya şube binasında bir araya geldi. Düzce Organize Sanayi
Bölgesi’nde kurulu bulunan Sand Profile işyerinde çalışan işçilerin tamamı sendikamızın
üyesi olmuş bulunuyor. Üyelerimizin çoğunluğunun katıldığıve bütün gün boyunca devam
eden toplantıya sendikamızın Genel Sekreteri Alaaddin Sarı ile Sakarya Şubesi Başkanı Suat
Güzel ve şube yöneticileri de katıldı. Toplantının açılışı Sakarya Şube Başkanı Suat Güzel
tarafından yapıldıktan sonra Genel Sekreterimiz Alaaddin Sarı üyelerimize hitap etti.
Alaaddin Sarı konuşmasında örgütlü işçi olmanın anlamı ve sorumlulukları üzerinde durdu.
Güncel gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Sendikamızın son dönemde Genel Başkanımız
Abdullah Karacan önderliğinde elde ettiği başarı ve gelişmelere değindi. Genel Sekreterimiz
Alaaddin Sarı’nın konuşmasından sonra, eğitim toplantısı sendikamızın tarihinden kesitlerin
yer aldığı belgesel gösterimiyle başladı. Belgeselde yer alan sendikamızın kuruluşu, Rıza
Kuas’ın hayatı, lastik işçilerinin direnişleri, Türkiye tarihinin dönüm noktaları ve
sendikamızın son on yıllık süreç boyunca sağladığı gelişme ilgiyle ve coşkuyla izlendi.
Eğitim toplantısı, soru-cevap bölümü ile son buldu.
Tristone İşçilerine Çerkezköy Temsilciliğinde Eğitim Çalışması
İstanbul Şubemize bağlı Çerkezköy Bölgesinde kurulu bulunan Tristone işyerinde çalışan
üyelerimiz vardiyalar halinde iki gün süren eğitim çalışmasına katıldılar. Çerkezköy’de
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Tristone işyerinde çalışan üyelerimizle 30
Eylül-1 Ekim 2012 tarihlerinde üç ayrı eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantılar sendikamızın
Çerkezköy’de satın aldığı Bölge Temsilciliğinin eğitim salonunda yapıldı. Toplantıya
Tristone’da çalışan üyelerimiz vardiyalar halinde katıldılar. İlk toplantı 30 Eylül Pazar günü
saat 13:00’da başlayarak 18:30’da sona erdi. İkinci toplantı 1 Ekim Pazartesi günü saat
11:00’da başladı ve 16:00’da sona erdi. Üçüncü toplantı ise 1 Ekim günü 16:30’da başlayarak
20:00’da sona erdi. Toplantılara üyelerimiz büyük bir ilgi gösterdiler. Canlı ve coşkulu bir
ortamda gerçekleşen çalışmalar İstanbul Şube Başkanı Bülent Yavaş’ın açılış konuşmasından
sonra Toplu Sözleşme Ve Örgütlenme Dairesi Başkanımız Muharrem Özen’in üyelerimize
hitap etmesiyle devam etti. Muharrem Özen sendikalarda örgütlenmenin önemi ve
çalışanların birlik ve bütünlüğünü korumasının gerekliliği üzerinde durarak sendikamızın son
dönemde gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Daha sonra
sendikamızın tarihini anlatan ve Türkiye’nin işçi hareketinin gelişme sürecini özetleyen “Bir
Uzun Yürüyüşün Öyküsü” adlı belgesel izlendi. Sendikamız tarafından Kocaeli’nde faaliyete
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geçirilen sosyal tesislerin görüntülerinin yer aldığı bir gösterim de yapıldı. Üyelerimizin her
iki gösteriyi de ilgiyle ve zaman zaman duygulanarak izledikleri gözlendi. Eğitim programı
sendikamızın Eğitim Daire Müdürü Üzeyir Ataman’ın iki bölümünden oluşan sunuşu ile
devam etti. Genel olarak sendikal hareketin gelişmesi ve Türkiye’deki durum üzerine
değerlendirmeler yapılırken üyelerimiz canlı bir şekilde katılım sağladılar. İşyerindeki işçi
işveren ilişkileri ve sendikal örgütlenme başlıklı ikinci bölümde de ilgi ve katılım artarak
devam etti. Eğitim toplantıları Toplu Sözleşme Ve Örgütlenme Daire Başkanımız Muharrem
Özen’in teşekkür konuşmasıyla sona erdi.
Pirelli İşçilerine Eğitim-1
Pirelli işyerinde çalışan sendikamıza üye 200 işçi ile sendikamızın genel merkezinde 2 Mart
2012 tarihinde bir eğitim çalışması gerçekleştirildi.
Sendikamızın Abdullah Karacan Toplantı Salonunda yapılan eğitimde, dünyada ve
ülkemizde çalışma yaşamında ortaya çıkan gelişmeler ile sendikamızın tarihsel gelişimi ve
Toplu Sözleşme Politikaları konuları ele alındı. Eğitime Genel Başkanımız Abdullah Karacan
‘da katılarak üyelerimiz ile görüş alışverişinde bulundu. Oldukça coşkulu geçen ve
üyelerimizin aktif bir biçimde katıldığı eğitim çalışması yaklaşık 4 saat sürdü.
- Genel Başkanımız Karacan toplantıda yaptığı konuşmada, ülkemizdeki çalışanları
ilgilendiren sorunlar ve uygulamalar üzerinde durarak Lastik-İş Sendikasının temel hak ve
özgürlükleri koruma ve geliştirmeye dayalı sendikal politikasını anlattı. Güncel yaşamdan
örneklerle zenginleştirdiği konuşmasında Karacan sendikamızın son 10 yıllık sürecini de
kısaca anlattı. Gerek örgütlenme ve üye sayısı, gerekse maddi altyapı açısından sendikamızın
yaşadığı gelişmeleri üyelerimizle paylaşan Genel Başkanımız sürdürülmekte olan Lastik
Toplu Sözleşmelerine de değindi. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için sonuna dek
mücadelemizi sürdüreceğimizi belirterek dayandığımız temel gücün üyelerimizin kararlılığı
olduğunu söyledi.Sahip olduğumuz örgütsel gücü ve temel haklarımızı gerçekçi talepler
oluşturup savunarak geliştirebileceğimizi vurgulayan Genel Başkanımız tüm üyelerimize
büyük bir güven duyduğunu belirterek konuşmasına son verdi.
Sendikamızın Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman’da Eğitim
çalışmasında Türkiye de Çalışma Yaşamı ve Lastik İş Kolunda Gelişmeler konulu bir sunum
yaptı.
Sunumda, 4857 sayılı iş yasasının çıkarılmasından başlayarak yaşanan sendikal ve toplumsal
süreç değerlendirildi. Lastik Toplu Sözleşmelerinin son 10 yıllık gelişimi ele alındı.
Önümüzdeki süreçte gündemde bulunan Ulusal İstihdam Stratejisi ile Sendikalar ve Toplu
Sözleşme yasalarında yapılması öngörülen değişiklikler değerlendirildi.
Pirelli Eğitim Toplantısı-2
Türk Pirelli A.Ş. işyerinde çalışan sendikamız üyesi işçilerle sendikamızın genel merkezinde
9 Mayıs 2012 tarihinde bir eğitim toplantısı düzenlendi. Genel Başkanımız Abdullah
Karacan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sendikamızın tarihinin anlatıldığı belgeselin
izlenmesiyle başladı. Sendikamızın Kocaeli’nde yapımı tamamlanan sosyal tesislerinin
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tanıtıldığı bir gösteriyle devam etti. Belgeseller büyük bir coşku ile karşılandı. Daha sonra
sendikamızın Toplu Sözleşme Ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman Türkiye’de Çalışma
Yaşamı Lastik İşkolu ve Lastik-İş Sendikası başlıklı bir sunuş yaptı.
Sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan eğitim toplantısında konuşmasına Lastik-İş
Sendikası’nın tarihi, yaşanan olaylar ve gelişme sürecine ilişkin genel bir değerlendirme ile
başladı. Sendikalı olmanın ve örgütlü toplumun önemi üzerinde durdu. Lastik-İş
Sendikası’nın toplu sözleşme politikaları ve genel sendikal duruşu konusunda
değerlendirmeler yaptı. Lastik sözleşmelerinin Türkiye’de endüstri ilişkileri içindeki yeri
konusunda görüşlerini belirtti. Kazanılmış hakları koruyan ve yeni haklar elde etmeye yönelik
bir anlayışla sendikal politikaları oluşturduklarını ifade etti. Lastik-İş Sendikası’nın 10 yıl
önceki durumundan söz ederek bugün gelinen aşamayı karşılaştırmalı olarak anlattı. Lastik-İş
Sendikası’nın geleceğini ve üyelerinin haklarını güvenceye kavuşturmak doğrultusunda
büyük adımlar atıldığını belirtti. Kocaeli’de 19 Mayıs 2012’de açılışı yapılacak olan sosyal
tesislerin daha önce hayal bile edilemeyen aşamaların sendikamızda gerçekleştirildiğinin
somut bir örneği olduğunu söyledi. Ülkemizde işsizliğin, kayıt dışı çalışmanın ve esnek
istihdamın yaygınlaşması ile sendikal örgütlenmenin giderek güç kaybettiğini vurgulayarak
mevcut haklarımızdan ödün vermeden güçlü bir biçimde varlığımızı sürdürebilmemiz için
birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak mücadelemizi yükseltmemiz gerektiğini belirtti. Genel
Başkanımız Karacan, üyelerimizin coşkulu bir biçimde sık sık alkışlayarak ve slogan atarak
karşıladığı konuşmasını tüm üyelerimize olan inanç ve güvenini belirterek bitirdi.
Pharmavision San. ve Tic. A.Ş. İşçileriyle eğitim
İstanbul şubemizde 24 Şubat 2013 tarihinde Pharmavision Sanayi Ve Ticaret A.Ş. işyerinde
çalışan üyelerimize bir eğitim semineri düzenlendi. Seminere Toplu Sözleşme ve Örgütlenme
Dairesi Başkanımız Muharrem Özen, İstanbul Şube başkanımız Bülent Yavaş ve Eğitim ve
Toplu sözleşme Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman katıldı. İşyerinde bağıtlanan toplu iş
sözleşmesi üzerine fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, 6356 sayılı yeni Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Yasası özellikleri değerlendirildi. Türkiye’de sendikal gelişim ve
işyerlerinde yaşanan sorunların ele alındığı toplantı soru-cevap şeklinde son buldu.
Tristone Flowtech İstanbul Oto San. Tic. Ltd. Şti. İşyeri Eğitim Semineri
Tekirdağ Çerkezköy’de kurulu Tristone Flowtech İstanbul Oto San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde
çalışan üyelerimiz için 3 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Şubemizde sendikal eğitim toplantısı
düzenlendi. Eğitime Genel Merkez Toplu Sözleşme ve Örgütlenme Dairesi Başkanı
Muharrem Özen, İstanbul Şube Başkanı Bülent Yavaş, Şube İdari Sekreteri Ali Öztürk
katıldı. Eğitim programın sendikamızın toplu sözleşme ve eğitim dairesi müdürü Üzeyir
Ataman tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde genel olarak sendikal hareketin tarihsel gelişimi
ve Türkiye’nin bugünki sosyo-ekonomik durumu bağlamında işçi hakları konusuna değinildi.
Toplantı, Muharrem Özen’in de birlik ve beraberliğin sendikal örgütlenmedeki rolü ve
gerekliliği üzerine bir konuşma yapmasının ardından, eğitime katılan üyelerimize teşekkür
etmesiyle son buldu.
Henkel Eğitim Toplantısı
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Türk Henkel işçileriyle 06.02.2012 tarihinde Ankara'da bir eğitim toplantısı gerçekleştirdik.
İşçilerin tümüne yakınının katıldığı toplantıya Mali İşler Daire Başkanımız İhsan Malkoç,
Toplu Sözleşme ve Eğitim Daire Müdürü Üzeyir Ataman, Gebze Şube Başkanımız Ziya Ünal
ve üyelerimiz katıldı. Eğitimde içinde bulunulan koşullar ve geleceğe ilişkin beklentiler
değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Ayrıca toplumsal gelir dağılımı,
kar, rant, toplu sözleşme kavram ile düzeyleri, üye sayısı, Türkiye'de ücretler ile toplu
sözleşme, ücret kavramı, enflasyon-ücret ilişkisi örnek olaylarla ele alındı.
Türk Henkel(Ankara) İşçileri Eğitimi
Ankara’da kurulu bulunan Türk Henkel işyerinde çalışan üyelerimizle 16 Ekim 2011
tarihinde eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Eğitimin toplantısının açılışında konuşan Genel
Başkanımız Abdullah Karacan genel bir değerlendirme yaptı. Genel Başkanımız yaptığı
konuşmada, sendikamızın hedefleri doğrultusunda hızla ilerlediğini ve bugün her
zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma içinde olduğunu belirtti.Bu birlik ve
dayanışmadan aldığı güçle sendikamızın gelecekte daha büyük adımlar atacağını kaydeden
Genel Başkanımız Henkel’in de içinde olduğu bağıtlanmış toplu sözleşmelerden örnekler
vererek Toplu Sözleşme Politikaları üzerinde durdu.Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu
koşullara kısaca değindikten sonra sendikamızın yeni yapılanmasını anlattı; Kocaeli Sosyal
Tesisleri’nden bahsetti.Genel Başkanımız ayrıca bu tür tesislerin tüm üyelerimizi kapsayacak
şekilde değişik bölgelerde faaliyete geçirilmesi için çalıştıklarını söyledi.Üyelerimizin söz
alarak çeşitli sorular sorduğu ve değerlendirmelerini Genel Başkanımıza ilettiği eğitim
çalışması daha sonra ,ülkemizdeki ve dünyadaki sendikal hareketin durumunun ve
sendikaların toplumsal gelişme sürecindeki işlevlerinin ele alındığı ve Eğitim Daire
Müdürümüz Üzeyir Ataman tarafından yapılan sunumla devam etti.
Pelitli Eğitim Toplantısı
26.06.2011 tarihinde Gebze Şubemizin toplantı salonunda bir eğitim gerçekleşti. Sendikamız
Eğitim Daire Müdürü Üzeyir Ataman, Gebze Şubemize bağlı Pelitli Montaj'da çalışan
üyelerimize sendikal tarih ve örgütlenme konularında temel eğitim verdi. Eğitime Gebze Şube
Yönetim kurulu ve Pelitli’de çalışan üyelerimiz katıldılar.
SENDİKAMIZIN ULUSLARARASI FAALİYETLERİ
Sendikamızın uluslararası işçi örgütleriyle yürüttüğü çalışmalar 2011-2015 döneminde de
aralıksız olarak sürdürülmüştür. Üyesi olduğumuz IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri
Sendikası ve Uluslar arası Sendikalar Konfederasyonu ITUC ile ile işbirliği halinde süreklilik
taşıyan eğitimler gerçekleştirilmiştir. Örgütlenme, sendikal politikalar ve sosyal diyalog
konularında sürdürülen çalışmalar ile bir yandan ülkemizdeki Uluslararası Sendikal
Konfederasyonlara üye olan sendikalar arasında işbirliği ve dayanışma güçlendirilirken öte
yandan uluslar arası işçi hareketinin birikimleri ile çeşitli ülkelerdeki sendikal deneyimler de
değerlendirilmiştir.
Türkiye’de sendikal mücadelemiz uluslar arası platforma taşınmış ve dünya çapında da
sendikal mücadelede dikkat çekmiştir. Taşıt lastiği alanında Brisa, Goodyear ve Pirelli
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işyerlerindeki taşeron işçilerinin kadroya alınması zaferi ve Hakan Plastik Örgütlenme
mücadelemiz Uluslar arası Sendikal platformda geniş yankı bulmuştur.
Aşağıda ayrıntılı olarak bulabileceğiniz uluslararası temaslarımız kapsamında katılım
sağlanan faaliyetler; Tunus’ta yapılan Industriall Yönetim Kurulu Toplantısı, sendikamızın
ILO ve Industriall Ziyareti, Dünya Goodyear Sendikal ağı Konferansı, Industriall ve Küresel
Sendika (UNI) İstanbul Ortak Atölye Çalışması, Industriall Yönetim Kurulu Toplantısı ve
ILO Genel Kurul toplantıları, IndustriALL Dünya Lastik Konferansı, Mısır Kimya İşçileri
Sendikasının sendikamıza ziyareti ve sendikamızın Mısır Kimya işçilerini ziyareti.
ULUSLARASI ORTAK EĞİTİM TOPLANTISI
01.09.2014 - Ortak atölye çalışması İstanbul’da Yapıldı
IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası ve Küresel Sendika (UNI) işbirliğinde yapılan
Sendikal Örgütlenme Kampanyaları Ortak Atölye Çalışması 1 Eylül 2014 ve 2 Eylül 2014
tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.
Ortak Atölye Çalışmasına Türkiye’den çeşitli sendikalar katılırken, sendikamız adına Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Özen ve Eğitim ve TİS Daire müdürümüz Üzeyir
Ataman da toplantıda yerini aldılar.
Toplantıda sendikal örgütlenme detaylarıyla incelendi. Olumlu ve olumsuz örnekler ele alındı.
Sendikal Örgütlenmenin ilkeleri hakkında tartışmalar ile örgütlenmenin nasıl olması ve hangi
nitelikleri taşıması gerektiği konusunda görüşmeler yapıldı.
Türkiye’deki sendikalar örgütlenme konusunda yaşadıkları sorunları dile getirdiler ve
deneyimlerini paylaştılar.
ULUSLAR ARASI ZİYARETLER
23.10.2014 – Lastik-İş’ten ILO ve Industriall Ziyareti
Sendikamızdan bir heyet İsviçre’nin Cenevre kentindeki ILO Genel Merkeziyle Industriall
Genel Merkezini ziyaret etti.
Sendikamızdan Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın Başkanlığında bir heyet ILO’nun ve
Industriall’in çağrılısı olarak Cenevre’ye gitti. 20 Kasım 2014 tarihinde hareket eden Lastik-İş
heyeti 21 ve 22 Ekim tarihlerinde sendikal temaslarda bulunduktan sonra 23 Ekim 2014
tarihinde ülkemize geri döndü.
Cenevre’de ilk toplantı ILO Genel Merkezinde ILO Sektörel Etkinlikler Departmanında
Petrol, Gaz ve Kimyasal Ürünler Uzmanı Yasuhiko Kamakura ile yapıldı. Toplantıya ILO
Gençlik İstihdamı Programının Sorumlusu Yonca Gürbüzer de katıldı. Toplantıda tüm
dünyadaki emek hareketinin durumu değerlendirildi. Ülkemizde ve diğer ülkelerde
sendikalaşma eğilimleri üzerinde duruldu. Gelir dağılımı dengesizlikleri tartışıldı. Genç
işçilerin istihdamına ilişkin sorunlar değerlendirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Genel
Başkanımız Karacan ILO’nun önemine vurgu yaparak daha etkili bir mücadelenin
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sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Dünyadaki emek-sermaye dengesinin özellikle son 20-25
yıllık dönem içinde emeğin aleyhine bir gelişme eğilimi gösterdiğini vurgulayarak dünya
barışının sağlanabilmesi için insanların huzur ve refahının büyük önem taşıdığını vurguladı.
İkinci toplantı ise küresel sanayi işçileri sendikası Industriall’ın merkezinde düzenlendi. Bu
toplantıya Industriall Genel Sekreteri Jyrki Raina ile Industriall Genel Sekreter Yardımcısı
Kemal Özkan katıldılar. Jyrki Raina’nın açılış konuşması ile başlayan toplantı Genel
Başkanımız Abdullah Karacan’ın değerlendirmeleri ve Industriall Genel Sekreter Yardımcısı
Kemal Özkan’ın sunuşu ile devam etti. Bu toplantıda kimya işkolu başta olmak üzere tüm
dünyadaki sendikal hareketin durumu ayrıntıları ile ele alındı. Güvencesiz ve esnek çalışma
koşullarının sonuçları değerlendirildi. Sendikamız ile Industriall arasında sektörel düzeyde
gerçekleştirilebilecek projeler üzerinde duruldu.
Bu toplantıda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Karacan Industriall’ın kurulduğu 2012
yılından bu yana uluslar arası sanayi işçileri sendikalarının daha aktif bir mücadele çizgisine
sahip olduğunu belirtti. Çeşitli ülkelerde işçilerin hakları açısından büyük dengesizlikler
bulunduğunu vurgulayarak sendikalar arasındaki uluslar arası işbirliğinin geliştirilmesi
gerektiğini söyledi. Lastik-İş olarak üyelerimizin ve işçilerin ortak çıkarlarının
savunulabilmesi için Türkiye’de etkin bir mücadele sürdürdüğümüzü ve Industriall ile birlikte
uluslar arası dayanışmayı da sağlayarak daha güçlü bir sendikal mücadeleyi yaratmanın
büyük bir önem taşıdığını belirtti.
28.03.2013 - Mısır Kimya İşçileri Sendikası ziyareti
Sendikamızdan Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın başkanlığında bir heyet Mısır Kimya
İşçileri Sendikası’nın davetlisi olarak Mısır’a gitti.
22 Mart 2013 tarihinde başlayan Mısır ziyareti 27 Mart 2013 tarihine kadar sürdü. Ziyaretin
ilk üç gününde Mısır’ın İskenderiye kentinde kurulu olan Pirelli fabrikası ile ağırlıklı bir
kamu yatırımı niteliğindeki Abo Quir Kimyasal Hammaddeler Fabrikası ziyaret edildi;
incelemelerde bulunuldu ve çeşitli sendikal temaslar yapıldı. Bu ziyaretlerde işyerlerindeki
sendikal örgütlenme ve işçilerin çalışma koşulları ile ücret yapıları özellikle incelendi. Genel
Başkanımız Karacan işyeri ziyaretlerinde sendikal politikalar ve işçi işveren ilişkilerinin
niteliği konusunda değerlendirmeler yaparak çeşitli önerilerde bulundu. Bağımsız bir sendikal
hareketin öncelik vermesi gereken nitelikler konusunda önemli vurgular yaptı.
Sendikal amaçlı ziyaretin son iki günü Kahire’de geçti ve Mısır Kimya İşçileri Sendikası ile
Mısır İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Gebaly Muhammed Gebaly ve Yönetim
kuruluyla çeşitli toplantılar yapıldı. Sendika ve federasyonun genel merkezinde yapılan bu
toplantılarda küresel düzeyde işçi hareketinin niteliği ve geleceğe ilişkin sorunlar üzerinde
durularak görüş alışverişi gerçekleştirildi. Ayrıca Mısır’daki gelişmeler de ayrıntılı olarak
değerlendirildi. Genel Başkanımız Karacan gerek Mısır Kimya İşçileri Sendikası ile gerekse
Mısır İşçi Sendikaları Federasyonuyla yapılan toplantılarda sendikal hareketin gerçek
kimliğinin nasıl oluşması gerektiği üzerinde durarak Mısır ve tüm dünya için sendikal
yaklaşımlarını ortaya koydu.
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Mısır’daki tarihsel kalıntıların ve önemli kültürel merkezlerin de ziyaret edildiği geziden 27
Mart 2013 tarihinde dönüldü.
Bu gezi boyunca Mısır Kimya İşçileri Sendikası Başkanı Sayın Tawfik Favzi ve yöneticileri
sendikamıza büyük bir saygı ve yakın ilgi gösterdiler. Türkiye’ye geldiklerinde Lastik-İş
Sendikası’nı ve örgütlülüğünü gördüklerini; Lastik-İş Sendikası’nın sendikal yaklaşım ve
uygulamalarından olağanüstü etkilendiklerini ve iki sendika arasındaki ilişkileri geliştirmek
istediklerini özellikle belirttiler.

07.01.2013 – Mısır Kimya İşçileri Sendikası Temsilcileri Türkiye’de
Mısır Genel Kimya İşçileri Sendikası (GTUCUW) sendikamızın davetlisi olarak Türkiye’ye
geldi. Genel Başkan Tawfik Fawzi Başkanlığındaki 12 kişiden oluşan Mısırlı sendikacılar, 7
Ocak 2013 tarihinde İstanbul’a ayakbastılar. 8 Ocak 2013 günü sendikamız genel merkezini
ziyaret eden Mısır Kimya İşçileri Sendikası temsilcileri, sendikamızın Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyeleriyle tanışıp görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca sendikamızın tarihini konu
alan belgeseli de izleyen Mısır heyeti Türkiye’deki programına 9 ve 10 Ocak tarihlerinde
yapılan işyeri inceleme gezileriyle devam etti. Bu incelemelerde BASF ve Türk Henkel ile
Türk Pirelli işyerleri ziyaret edildi. İşyerlerinde sendikamızın temsilcileriyle de görüşen
Mısırlı sendikacılar 10 Ocak günü Kocaeli Sosyal Tesislerimizde öğlen yemeği yediler. Genel
Başkanımız Abdullah Karacan’la hem sendika genel merkezinde hem de sosyal tesislerde bir
araya gelen konuklar, ileriye dönük olarak sendikalarımız arasında işbirliğini ve
dayanışmanın geliştirilmesini istediklerini belirttiler. Ayrıca Türkiye’deki işyeri ziyaretleriyle
Lastik-İş Sendikası’nın sendikal deneyimlerinden önemli sonuçlar çıkardıklarını ve kendi
sendikal pratiklerine bu sonuçları yansıtmak için çalışacaklarını vurguladılar. 13 Ocak sabahı
Türkiye’den ayrılacak olan Mısır Kimya İşçileri Sendikası yetkilileri 12 Ocak günü
İstanbul’da tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek gezilerini tamamlayacaklar.
ULUSLAR ARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE GENEL KURULLAR
05.12.2014 – Industriall Yönetim Kurulu Toplantısı Tunus’ta Yapıldı
Sendikamız Lastik-İş’in üye olduğu IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası’nın
Yönetim Kurulu toplantısı, ön komisyon toplantıları olan Kadınlar Komitesi toplantısı,
Küresel Çerçeve Antlaşmaları Çalışma Grubu ve Üyelik Ücretleri Çalışma Grubu toplantıları
ile 3-4-5 Aralık 2014 tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak katıldığı toplantıda
IndustriALL politikaları, dünya çapında işçi haklarına yapılan saldırılara karşı eylem planları,
IndustriALL’un 2015 bütçesi ve 2016 Ekim’inde yapılacak II. IndustriALL Küresel Sanayi
İşçileri Sendikası Kongresi için yer belirleme konuları gibi gündem konuları görüşüldü. II.
IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Kongresi’nin Brezilya’nın Rio de Janiero
kentinde yapılmasına karar verildi.
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Yönetim Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Genel Başkanımız Abdullah Karacan, II.
IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Kongresi için görüşlerini belirtti.
Konuşmasında bu kongrenin nerede düzenlenirse düzenlensin öncelikle her yönden başarılı ve
mükemmel bir kongre olması gerektiğini ifade etti. İstanbul’da düzenlenirse bunun bir şeref
olacağını da ekleyen Genel Başkanımız kongre Brezilya’da olsa dahi Türk sendikaları olarak
kongreye tam destek verileceğini ifade etti. Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın
konuşmasına Brezilya Sendikaları temsilcileri bir teşekkür konuşması ile cevap verdiler.
IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası, dünya çapında sektörel sendikal ağların
güçlendirilmesine ve işlevlerinin daha fazla geliştirilmesine karar verdi. Tüm dünyadaki işçi
hakları ihlalleri Yönetim Kurulu toplantısı boyunca üyelere detaylı olarak anlatıldı.
Senzeni’den boşalan Başkan Yardımcılığı için Frans Baleni’nin seçildiği toplantıda, 2015 yılı
içinde Yönetim Kurulu toplantılarının 19-20 Mayıs 2015 tarihlerinde Cenevre’de ve 9-10
Aralık 2015 tarihlerinde Bangladeş’in Dakka kentinde yapılması kararlaştırıldı.
04.12.2013 – Industriall Yönetim Kurulu Toplantısı
Industriall Global (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası)’ın 2013 yılı yönetim kurulu toplantısı 45 Aralık 2013 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşti. Toplantıya yönetim kurulu üyesi olarak
sendikamızın Genel Başkanı Abdullah Karacan katıldı.
Bütün dünyada sanayi işçilerinin temsilcisi olarak 50 milyondan fazla üyeye sahip olan
küresel sanayi işçileri sendikası 2012 yılında 3 işkolu federasyonunun birleşmesiyle kuruldu.
Kimya, enerji ve maden işçilerinin uluslar arası federasyonu (ICEM), Uluslar arası Metal
İşçileri Federasyonu (IMF) ve Uluslar arası Tekstil işçileri Federasyonu ( ITG) birleşerek
Industriall Küresel Sendikasını oluşturdular. Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ da bu
sendikanın yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Industriall’in Yönetim Kurulu toplantısı dünya çapında çalışanların sorunlarının ve çözüm
yollarının tartışıldığı büyük bir foruma dönüştü. Toplantıda Bangladeş’te binden fazla işçinin
ölümüne yol açan büyük işyeri kazasından başlayarak Meksika’daki sendikal baskılara kadar
uzanan çok çeşitli konular değerlendirildi. Industriall’in bütün yıl boyunca sürdürdüğü
güvencesiz işçiliğe son kampanyası konusundaki gelişmeler değerlendirildi. Her yıl 7 Ekim
tarihinde düzenlenen uluslar arası eylem gününün daha etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi
için yapılması gerekenler tartışıldı.
Çok uluslu kuruluşlarla sürdürülen küresel çerçeve anlaşmaları değerlendirildi. Ulusal
sendikaların örgütlenmesine güç kazandırmak için yapılabilecekler görüşüldü.
Industriall’in kuruluş aşamasının tamamlandığı belirtilerek 2016 yılında yapılacak yeni Genel
Kurul’a kadar dünya çapında daha etkili ve güçlü bir örgütsel yapının nasıl gerçekleştirileceği
tartışıldı.
Industriall’in mali durumuyla çeşitli örgütsel sorunlarının görüşüldüğü toplantı iki gün sürdü.
Toplantıda söz alan Genel Başkanımız Karacan çeşitli konulardaki görüşlerini belirterek
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Industriall’in daha güçlü bir sendikal hareket yaratmak için alacağı kararlarda destek
olunacağını vurguladı.

11.06.2013 – ILO Genel Kurulu Toplandı
Her yıl Haziran ayında toplanan ILO Genel Kurulu’na 2013 yılında DİSK Genel Başkanı
Kani Beko ile birlikte sendikamızın Genel Sekreteri ve DİSK’in Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Alaaddin Sarı ile Genel Başkan Yardımcımız Nejdet Ulusoy katıldı. Heyetimiz 11 Haziran 14 Haziran 2013 arasında Cenevre’deki toplantılara katıldı.
Bilindiği gibi Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) her yıl Haziran ayında genel kurulunu
topluyor. Tüm dünya ülkelerinden sendikacıların, işveren örgütleri temsilcilerinin ve devlet
yöneticilerinin katıldığı genel kurulda çalışma yaşamına ilişkin sorunlar değerlendiriliyor.
Üye ülkelerde yaşanan gelişmeler ele alınarak sendikal özgürlükler, toplu sözleşme ve grev
hakkı konusunda baskı ve yasak uygulayan ülkeler uyarılıyor.
ILO’nun 2013 yılında toplanan genel kurulunda Türkiye 98 sayılı örgütlenme ve toplu
sözleşmesine aykırılıktan dolayı tartışma gündemine alındı. Gezi Parkı olaylarının yarattığı
yankılarla şekillenen Türkiye üzerindeki tartışmalar daha özgür bir toplu sözleşme düzeni ve
grev hakkı talepleriyle karşılandı.
Sendikamızın yöneticilerinin de içinde bulunduğu DİSK temsilcileri ILO Genel Merkezi’nin
yer aldığı Cenevre’de çeşitli toplantılara katıldılar. Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(ITUC) tarafından düzenlenen sendikal hak ihlalleri konulu toplantıya katıldılar. Bu
toplantıda Türkiye’de içinde olmak üzere bütün dünyada sendikacılara ve sendikal haklara
yönelik saldırılar değerlendirildi. Kani Beko, Alaaddin Sarı ve beraberindeki DİSK
temsilcileri ayrıca sendikamızın da üyesi olduğu Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (Industriall
Global)’nın Cenevre’deki genel merkezini de ziyaret ederek Genel Sekreter Jyrki Raina ve
Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’la birer görüşme yaptılar. Birleşmiş Milletler Genel
Kurul Salonunda ve ILO Merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan sendikamız
temsilcileri, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sendikacılarla da görüş alışverişinde
bulundular.
19.06.2012 – Genel Başkanımız Abdullah Karacan Küresel Sanayi İşçileri Sendikası
Yönetim Kuruluna Seçildi
Yeni kurulan küresel sanayi işçileri sendikasının genel kurulu 19-20 Haziran 2012
tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da toplandı. Genel kurulda yapılan seçimler
sonucunda Alman IG-Metal Sendikasından Berthold HUBER Genel Başkanlığa getirilirken
Sendikamız Lastik-İş'in genel Başkanı Abdullah KARACAN DA yönetim kurulu üyeliğine
seçildi. 109 ülkeden 1000'i aşkın delegenin katıldığı Genel Kurulda yeni sendikanın
kuruluşuna karar verilerek sendikanın adı ve amblemi belirlendi. Dünya çapında işçilerin
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karşı karşıya kaldığı sorunların ve çözüm yollarının tartışıldığı genel kurulda tüm işçilere
birlik ve dayanışma çağrısı yapıldı.
Genel Kurulda benimsenen adıyla ''Küresel Sanayi İşçileri Sendikası''(IndustriALL Global
Union), mevcut üç uluslararası işçi örgütünün birleşmesiyle kuruldu. Kısa adı ICEM olan
uluslararası Kimya Enerji ve Maden İşçileri Sendikası, Uluslararası Metal İşçileri
Federasyonu ve Uluslararası Ayakkabı ve Deri İşçileri Sendikası kendilerini feshederek Yeni
Küresel Sendika’da birleştiler. Böylece dünya çapında 55 milyon üyesi bulunan güçlü ve
mücadeleci bir işçi örgütü ortaya çıkmış oldu. Genel Kurul Küresel Sanayi İşçileri
Sendikası'nın başlıca mücadele hedeflerini; güçlü ve üye sayısı artmış sendikalar
yaratmak;sendikal haklar,güvenceli iş ve iş güvencesi için kararlı mücadele; sosyal adalet için
savaşmak; küresel sermayeye karşı birlik oluşturmak; ayrımcılığa karşı mücadele ve sağlıklı
ve güvenli işyerleri için mücadele etmek şeklinde belirledi. Her dört yılda bir yapılması
kararlaştırılan genel kurulda yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanımız Abdullah Karacan
ile Türk-İş genel Başkanı Mustafa Kumlu yeni sendikanın yönetim Kurulu Üyeliğine
seçildiler. Genel Kurul ayrıca Genel Sekreter yardımcılığına Sendikamızda uzun yıllar
uzmanlık ve daire müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olan Kemal ÖZKAN'I seçti.
ULUSLARARASI KONFERANSLAR
04.09.2014 – Dünya Goodyear Sendikal Ağı Konferansı Yapıldı
Sendikamızın Kocaeli Sosyal Tesislerinde Dünya Goodyear Sendikal Ağı Genişletilmiş
Yürütme Komitesi Toplantısı (4-5 Eylül) yapıldı.
Dünya Goodyear Sendikal Ağı Genişletilmiş Yürütme Komitesi Toplantısına Genel
Başkanımız Abdullah Karacan başkanlığında Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli
Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Adapazarı Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve işyeri sendika
temsilcilerinin yanı sıra Tayland, Malezya, Hindistan, ABD ve Hollanda sendikalarının
temsilcileri ile IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve IndustriALL
Otomotiv ve Lastik Sektörü Direktörü Helmut Lense katıldı.
İlk gününde toplantı Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın açılış konuşması ile başladı.
Genel Başkanımız, yaptığı konuşmada sendikalaşma önündeki engelleri anlattı. Ayrıca
sendikalaşmanın önündeki engeller nedeniyle sendikalaşma oranının düştüğünü ifade etti.
Esnek çalışmanın yayıldığını belirtti. Dünya işçilerinin %40’nın 1 dolardan aşağı bir ücret ile
çalıştığına değinen Genel Başkanımız bu gibi küresel saldırılara karşı ancak uluslar arası işçi
dayanışmasının durabileceğini belirtti. Bu olayın bir benzerini de Hakan Plastik’te
kendilerinin yaşadığını belirtip IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikaları’na bu konuda
verdiği destek için teşekkür etti. Bu konferansın bu mücadele için hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve IndustriALL Otomotiv
ve Lastik Sektörü Direktörü Helmut Lense, Dünya Lastik Pazarı ve Global hareket hakkında
sunumlar yaptılar. Sendikamızın Eğitim ve TİS Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman ise
Türkiye’deki Lastik Sektörü ve Goodyear konulu sunum yaptı. Daha sonra yabancı sendika
temsilcileri de kendi ülkelerindeki Goodyear faaliyetleri ve Pazar konusunda sunumlar
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yaptılar. Akşam ise konuklarımızın onuruna verilen akşam yemeği ile ilk gün programı sona
erdi.
İkinci gün ise Dünya Goodyear Küresel Sendikal ağı çerçevesinde nelerin yapılabileceği
konusunda sendika temsilcileri sunumlarını yaptıktan sonra programın öğleden sonraki
kısmında Goodyear İzmit Fabrikasını ziyaret ettiler. Delegeler fabrika hakkında hazırlanan
bilgilendirme filmlerini izleyip bilgilendirildiler. Daha sonra üretim sahasını gezen delegeler
İzmit Goodyear hakkında bilgi aldılar. Bu programdan sonra Dünya Goodyear Sendikal Ağı
Genişletilmiş Yürütme Komitesi Toplantısı sona ermiş oldu.
22.04.2013 - IndustriALL Dünya Lastik Konferansı Toplandı
Sendikamızın üyesi bulunduğu IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası tarafından
düzenlenen Dünya Lastik Konferansı 22-24 Nisan 2013 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de toplandı. Tüm dünyadaki lastik ve kauçuk sanayi işyerlerinde çalışanların
temsilcilerinin katıldığı toplantıda işkolundaki ve işyerlerindeki sorunlar ayrıntılı olarak
değerlendirildi.
Bilindiği gibi IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası 2012 yılının Haziran ayında üç
küresel işçi federasyonunun birleşmesiyle kurulmuştu. ICEM(Uluslar arası Kimya Enerji ve
Maden İşçileri Federasyonu), IMF(Uluslar arası Metal İşçileri Federasyonu) ve IG… (Uluslar
arası Tekstil ve Deri İşçileri Federasyonu) birleşerek tek bir çatı altında bir araya gelmişti.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan IndustriALL Kuruluş Kongresinde Genel
Başkanımız Abdullah Karacan da IndustriALL Yönetim Kurulu’na seçilmişti.
IndustriALL ile Macaristan, Kimya, Enerji ve Genel İşçiler Federasyonu(VDSZ) tarafından
birlikte düzenlenen Dünya Lastik Konferansında lastik ve kauçuk işkollarında küresel kriz
sonrasında ortaya çıkan durum ve güncel koşullar ayrıntılı olarak tartışıldı. Katılımcılar
geldikleri ülkelerde var olan durumu aktarırken aynı zamanda küresel düzeyde yaşanan
gelişmeler hakkında da bilgi sahibi oldular.
Konferansın başlangıcında lastik üretimindeki lastik üretimindeki uluslar arası kuruluşlar
Goodyear, Bridgestone, Continental, Michelin ve Pirelli için alt grup toplantıları
gerçekleştirildi. Bu toplantılarda söz konusu uluslar arası şirketlerin durumu karşılaştırmalı
olarak ele alındı.
Konferans ikinci gün her ülkeden gelen sendika temsilcilerinin ekonomik kriz ve sonuçları
hakkında bilgilendirildiği toplantılarla devam etti. Bu tartışmalarda tüm dünyadaki ekonomik,
sosyal ve sendikal gelişmeler değerlendirildi. Dünya Lastik Konferansı her ülkeden katılan
sendikaların durum değerlendirmeleri ile sürdürüldü. Lastik işkolunun ele alındığı panelde ve
tartışmalarda Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ da konuşmacı olarak yer aldı.
Genel Başkanımız katılımcılara da dağıtılan konuşmasında Türkiye’deki lastik işkolunun
ekonomik önemini vurguladıktan sonra genel olarak çalışanların haklarının ve toplu sözleşme
düzeninin özellikleri üzerinde durdu. Yeni İş Yasası’nın 2003 yılında kabul edilmesinden
sonra toplu sözleşmelerde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalındığını belirtti. Ancak
bütün bu zorlukların sendikamızın ve üyelerinin kararlı mücadelesiyle aşıldığını ve yeni
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hakların elde edildiğini söyledi. Genel Başkanımız Karacan konuşmasını tüm dünya
çapındaki lastik işçilerinin mücadelesinin ortak olduğunu belirterek bu Lastik Konferansıyla
sağlanacak bilgi alışverişinin mücadelemize güç katacağını belirterek tamamladı.
Konferansın son gününde lastik ve kauçuk işkollarında sendikalar arasında işbirliğinin ve
dayanışmanın güçlendirilmesi için neler yapılabileceği tartışıldı. Geleceğe dönük olarak
çeşitli programlar ve eylem planları üzerinde duruldu.
Sendikamızdan Genel Başkanımız Abdullah Karacan ile birlikte Toplu Sözleşme ve Eğitim
Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman ile Uluslar arası İlişkiler Görevlisi Süleyman Mert
Balioğlu’nun katıldığı Dünya Lastik Konferansı’nda IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri
Sendikası adına Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan bulundu. Konferans katılımcıların
birbirlerine başarılar ve iyi dileklerini iletmeleri ile sona erdi.
17.06.2012 – ILO’nun 2012 Yılı Dünya Konferansı Cenevre’de Toplandı
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ) (International Labour Organisation-ILO) 2012 yılı
yıllık konferansı Haziran ayının ilk yarısı içinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.
Konferansa 17-20 Haziran 2012 tarihlerinde ILO’ya üye ülkelerin işçi ve işveren örgütleriyle
devlet temsilcileri katıldı. Türkiye’den de konferansta işçi ve memur sendikalarının
yöneticileri, işveren temsilcileri ve Çalışma Bakanı Başkanlığında devlet temsilcileri yer
aldılar.
Sendikamız LASTİK-İŞ, ILO konferansına Genel Başkanımız Abdullah Karacan’ın
Başkanlığında bir heyetle katıldı. 17 Haziran 2012 günü Cenevre’ye giden sendikamız heyeti,
temas ve çalışmalarını tamamlayarak, 20 Haziran 2012 tarihinde ülkemize geri döndü.
Sendikamızın ILO temsilcileri grubunda Genel Başkanımız Abdullah Karacan ile birlikte
Genel Sekreterimiz Alaaddin Sarı, Mali İşler Daire Başkanımız İhsan Malkoç ve Toplu
Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman yer aldılar.
Konferans kapsamında yer alan çeşitli etkinliklere katılan ve görüşlerini dile getiren
sendikamız heyeti Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile TÜRK-İŞ ve TİSK Başkanlarının yaptığı
konuşmaları da izledi. Konferansta ayrıca Genel Başkanımız Karacan Uluslar arası İşçi
Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow, ICEM Genel Sekreteri Manfred
Warda ile özel görüşmelerde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmelerde
dünyada ve Türkiye’de işçiler ile sendikal hareketin karşı karşıya bulunduğu durum ele
alınarak yeni kurulan ve kurulacak olan uluslararası sendikalar konusundaki gelişmeler
değerlendirildi. Genel Başkanımız Abdullah Karacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik ile de bir görüşme yaptı. Sendikamız ve DİSK heyeti ayrıca merkezi Cenevre’de
olan ve sendikamızın üyesi bulunduğu ICEM’i de ziyaret ederek Genel Sekreter Warda ile
ICEM Kimya ve Lastik işkolları sorumlusu Kemal Özkan’ın katıldığı bir toplantıyla
temaslarını tamamladı.
Bilindiği gibi ILO dünya ülkelerinin çoğunluğunun üye olduğu, işçi, işveren ve hükümet
temsilcilerinin yer aldığı üçlü bir yapı olarak faaliyet gösteriyor. ILO’nun faaliyetleri Genel
Kurul ve konferanslar yanında çeşitli komisyonlar aracılığıyla sürdürülüyor. Ancak 2012 yılı
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yıllık konferansında sendikal hak ihlallerini belirlemek amacıyla toplanan komisyonlar
işveren gurubunun olumsuz tutumu ve çalışmalara katılmaması nedeniyle gerekli
faaliyetlerini gerçekleştiremedi. Bu durum ILO tarihinde kurumun geleceğini ve işlevlerini
tehlikeye atacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
İŞ KAZALARI

İŞ KAZALARI
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Ülkemizde 2014 yılı toplu işçi ölümlerinin yaşandığı kara bir yıl olarak tarihteki yerini aldı.
Soma’daki maden kazasında 301 işçi kardeşimizin ölümü ile sonuçlanan facia 2014 yılının
devamında kız kesmeden Isparta’ da 18 kişinin, Ermenek’te 18 kişinin, İstanbul’daki asansör
kazasında 10 işçinin ölümü ile sürdü. Uluslar arası alanda ise Bangladeş’te yaşanan facia
tarihe kara bir leke olarak geçti. 24 Nisan 2013’te Bangladeş’te sabah saatlerinde büyük bir
facia yaşandı. İçinde beş tekstil fabrikası olan Rana Plaza içinde 5 bine yakın işçi çalışırken
çöktü. İşçiler fabrika sahiplerinin onları çalışmaya zorlaması nedeniyle binada kaldılar. Bunun
sonucu olarak 1200’e yakın işçi hayatını kaybetti, 2500’den fazla işçi yaralandı.
1.SOMA: SÖZDE SERBEST PİYASANIN VE KAR HIRSININ YOK ETTİĞİ
CANLAR..
13 Mayıs 2014 günü Türkiye, tarihinin en büyük iş kazası ile sarsıldı. Manisa’nın Soma
ilçesinde bir kömür madeninde yüzlerce işçi yer altında kaldı. Günlerce süren kurtarma
faaliyetlerinden sonra yapılan resmi açıklamaya göre 301 maden işçisi bu iş kazasında
yaşamını kaybetmişti. Ülkemizde ulusal yas ilan edildi. Televizyonlar günlerce olay yerinden
yayınlar yaptılar ve yaşanan acıyı çeşitli boyutlarıyla yansıtmaya çalıştılar. Türkiye’nin
gündemine ölümlü iş kazaları en önemli konu olarak bir süre için oturdu.
Soma’da yaşanan olay sonucu ölen 301 işçi Türkiye tarihinde iş kazalarında bir defada
hayatını kaybeden en çok işçi sayısını ifade ediyordu. Bu çerçevede Soma, tarihe,
Türkiye’nin ölümle sonuçlanan en büyük iş kazası olarak geçti. Aslında maden
işçilerinin yüzlerle ifade edilecek şekilde iş kazalarında hayatlarını kaybetmesi Türkiye
için yeni bir durum değildi. 1992’de Zonguldak Kozlu’da yaşanan iş kazasında 263
maden işçisi ölmüştü. Son 5, 6 yıl içinde de Zonguldak, Bursa gibi illerde her defasında
20-30 işçinin hayatını kaybettiği iş kazaları yaşanmıştı.
Gerçekte, ülkemizde ölümlü iş kazaları hemen her iş kolunda aralıksız yaşanıyor.
Yalnızca madenlerde değil, inşaatlarda, yol ve köprü yapımlarında, imalat sanayinin
hemen her üretim dalında, enerji üretiminde işçiler çalışırken ölüyorlar. Türkiye iş
kazalarında ölüm sayısı açısından Avrupa’da birinci sırayı alırken Dünya’da en çok
ölümün olduğu 3. ülke durumunda. Uluslararası çalışma örgütünün (ILO) verilerine göre
Türkiye işçi ölümlerinde ilk sırayı alan El Salvador ve 2. Sıradaki Cezayir ile yarışıyor. Son
10 yıl içinde en az 12.000 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Ülkemiz
ortalama olarak her gün 4 işçinin çalışırken meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybettiği
bir ülke durumunda. 2014 yılının ilk altı ayında iş kazalarında ölen işçi sayımız bin’e (1000)
yaklaşmış bulunuyor.
Bu görüntü içinde Soma olayının ölümlü iş kazalarına toplumun dikkatini çekmek ve
yaratılacak toplumsal baskı ile yetkili organları sorunun çözümü için etkili adımlar atmaya
yönlendirmek açısından büyük bir önem taşıdığı açıktır. Hiç olmazsa bundan sonrası için
işçilerin hayatlarına önem verilen iş ortamları sağlanmasına katkı yapılabilir. Ancak bu
durumun gerçekleşmesi için öncelikle sorunun bütün boyutlarıyla ele alınarak çözümünün
sağlanması amaçlanmalıdır. Ne yazık ki Soma’da yaşanan faciadan sonra bile böyle bir
bilincin oluşmadığı ve yalnızca madenler üzerinde odaklanan sınırlı bir koruma yaklaşımının
geliştirilmeye çalışıldığı görülüyor.
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Türkiye’de, bazı hükümlerinin uygulanma tarihi ertelense de, 2013 yılı başından itibaren
yürürlüğe girmek üzere yeni bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkarıldı. Bu yasada iş sağlığı
ve güvenliği eğitimleri ile kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek önlemlerin alınmasını
sağlamak; işverenlerin sorumluluğu olarak tanımlanmış bulunuyor. Yasa ile tüm işyerlerinin
koruma kapsamına alındığı ve çeşitli yaptırımlarla da desteklenerek iş kazalarına ve meslek
hastalıklarına karşı korunmayı sağlayacak çeşitli düzenlemelerin getirildiği görülüyor.
Ancak Soma olayında da bütün çıplaklığı ile ortaya çıktığı gibi yasal düzenleme yapmak
hiçbir sorunu çözmek için yeterli olamıyor. Kaldı ki yeni çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası da iş kazaları ile meslek hastalıklarının önüne geçebilmek açısından yetersiz
hükümler içeriyor.
Soma faciası ilk oluştuğu andan itibaren ülkemizdeki çalışma koşulları konusunda var
olan durumu ortaya koydu. Yer altında yüzlerce işçinin mahsur kaldığı biliniyordu. Ancak
kaç kişinin kesin olarak yer altında bulunduğu açıklanamıyordu. Konunun üzerine gidildikçe
gerek üretim örgütlenmesi gerek istihdam yapısı gerekse sosyal politikalar açısından yaşanan
içler acısı durum ortaya dökülmeye başladı. Kurtarma çalışmaları gerekli teknik donanım ve
planlamadan yoksun olarak sürdürülmüştü. Göçüğün ortaya çıkacağını gösteren belirtiler
dikkate alınmamış; gereken önlemler gerçekleştirilmemişti. İşçiler ocağın kapasitesi ve üretim
koşulları göz önüne alınmadan üretime sokulmuşlardı. Aslında tarım işçilerini tarlalarda
çalıştırabilmek amacıyla geliştirilen ‘dayı başı, sistemi, işçi istihdamının temel biçimi olarak
uygulanıyordu. Bu uygulama yasalarda yeri olmayan bir işçi çalıştırma yöntemidir.’ ‘Taşeron
sistemi’ olarak yansıtılmasına karşın Soma’da yaşanan uygulama özü itibariyle bir ‘işçi
kiralama’ ve ‘iş gücü simsarlığı’ şeklini almış bulunmaktadır. Bu uygulamada, işçiler
asıl işverenin işçisi gibi görünürken, her türlü hakları fiili olarak ‘dayı başı’ adı verilen
kişilerin üzerinde bulunmaktadır. Böyle bir istihdam biçiminin yasal düzenlemelerle
ilişkisi bulunmayan ve yüzlerce yıl öncesine ait ilkel bir işçi çalıştırma yöntemi olduğu
açıktır.
Öte yandan olayın gerçekleşmesinden 3 gün sonra bile ocakta kalan işçi sayısının belli
olmaması, kayıt dışı işçilerin işyerinde istihdam edildiğini de düşündürmektedir. Sonradan
Şırnak kömür madenlerinde ortaya çıkan ölümlü iş kazalarının açıklanmadığı yönündeki
bilgiler, Türkiye’de, madenlerde gerek iş güvencesi gerekse güvenli çalışma koşulları
açısından yasal hiçbir düzenlemenin uygulanmadığını göstermektedir. Bu nedenle Soma’da
da ölen işçi sayısının daha fazla olduğu, ancak bu durumun kamuoyundan gizlendiği
yönündeki kuşkular varlığını sürdürmektedir.
Soma’da yaşanan olayın taşeron sisteminin bir sonucu olduğu şeklinde yanıltıcı
değerlendirmeler yapılmıştır. Hiç kuşkusuz taşeron uygulamasının ya da Soma’daki
biçimiyle kiralık işçiliğin çalışanlar için her açıdan olumsuz sonuçlar doğurduğu ve büyük bir
güvencesizlik ortamı yarattığı açık bir gerçektir. Ancak ölümlü iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının yalnızca taşeron işçilerinde ortaya çıktığı biçimindeki bir görüş gerçeklere
uymamaktadır. Çünkü, yukarıda da belirtildiği gibi, Türkiye’de ‘güvencesizlik ve insanları
ölümle burun buruna getirerek çalıştırma’, iş yerlerinin büyük bir bölümünde asıl işveren ya
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da taşeron farkı olmaksızın yaşanan bir durumdur. Bunun sonucunda Türkiye ölümlü iş
kazalarında dünya’nın en çok işçi ölümü yaşanan ülkelerinin başında gelmektedir.
Benzer şekilde Soma olayının yeterli denetiminin yapılmaması sonucunda ortaya çıktığı
biçimindeki yaklaşımlar da sorunu açıklamaktan uzaktır. Çünkü gerek yapılan denetimin
niteliği ve yeterli olup olmaması, gerekse işyerlerinin tümünün denetlenip denetlenemediği
konusu, uygulanan ekonomi politikalarıyla doğrudan ilişkili birer olgudur. Bu olgular bir
neden değil, öngörülen politikaların sonuçlarıdır. Örneğin Türkiye’de denetim konusunda
2009-2012 döneminde gerçekleşen sonuçlar; giderek artan etkin bir denetimin bulunmadığını;
bunun yerine giderek azalan ve etkisiz bir denetim sisteminin yürürlükte bulunduğunu
göstermektedir. Türkiye’de 2009-2012 yılları arasında denetlenen işyeri sayısı giderek
azalmıştır. 2009 yılında 19.709 işyeri denetlenmişken, 2010 yılında bu sayı 17.284’e, 2011
yılında ise 15.902’ye düşmüştür. Benzer şekilde müfettiş başına düşüne işyeri sayısı da
giderek yükselmiş bulunmaktadır. Bir müfettişe düşen işyeri sayısı 2009 yılında 5.792
iken 2012 yılında 8.666’ya yükselmiştir. Bu sayılar etkili ve yaygın bir denetim için
öngörülmüş hiçbir yaklaşımın olmadığını açıkça göstermektedir. İşyerlerinin sayısı
artarken denetlenen işyeri sayılarının düşmesi, ancak siyasal iktidarın benimsediği ve
uyguladığı üretimi arttırmaya yönelik politikalarla açıklanabilir.
Soma, aynı zamanda, gerek işverenin gerekse siyasal yönetimin, ‘kendi çıkarları için
toplumsal facialara yol açacak olaylarda bile ne denli büyük bir sorumsuzluk içinde
olduklarını’ göstermiştir. Kazanın ortaya çıktığı maden devlete aittir. İşveren aslında
devletin taşeronu gibi görülmektedir. Kendisi devletten geçici olarak kiraladığı madeni,
başka kişi ve firmalardan kiralama yoluyla çalıştırdığı işçilerle işletmektedir. Kamu ile
işveren arasında üretilen her kömürün devlet tarafından satın alınacağına ilişkin bir
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmanın temel nedeninin siyasal iktidarın sosyal yardım
adını verdiği yoksullara kömür dağıtımı uygulaması olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
çıkardığı her kömürü satma olanağına sahip bulunan işveren daha fazla kar edebilmek
için ocağın kapasitesinin üstünde üretim yapmakta ve kömür ocağına güvencesiz
koşullarda gerekenden fazla sayıda işçi sokarak çalıştırmaktadır. Bu ilişki içinde
kamunun yapacağı denetimlerin etkili olması beklenemez. Nitekim değişik tarihlerde
yapılan teftişlerin hiçbir anlamının olmadığı kazadan sonra ortaya çıkan kayıt ve raporlardan
anlaşılmış bulunmaktadır. Deyim yerinde ise en az 301 maden işçisi, kurulmuş bulunan
ilişkiler ağının kurbanı olmuş ve bile bile ölüme gönderilmişlerdir. Daha ucuz maliyetle
üretim yapmak için çok düşük ücretlerle ve güvencesiz işçi çalıştırarak fazla kar etmek amacı,
kamunun sözde sosyal yardım amacıyla birleşmiş ve sonuç acı olmuştur.
Tablo 1-Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan iş müfettişi, iş sağlığı ve
güvenliği teftiş sayıları ile müfettiş başına işçi, işyeri sayısı, teftiş/işyeri sayısı
TOPL
AM
MÜFE
TTİŞ
SAYIS

İŞ
SAĞLI
ĞI VE
GÜVE
NLİĞİ

İŞYER
İ
SAYIS
I

SİGOR
TALI
İŞÇİ
SAYISI

BİR
MÜFE
TTİŞE
DÜŞE
N İŞÇİ

BİR
MÜFE
TTİŞE
DÜŞE
N

TEFTİ
Ş
SAYIS
I
/İŞYE
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TEFTİ
Ş
SAYIS
I

I

2009

2010

2011

2012

297

490

543

524

SAYIS
I

İŞYER
İ
SAYIS
I

Rİ
SAYIS
I

19709

121630
8

9.030.20
2

43001

5792

0,02

17284

132574
9

10.030.9
39

47766

6313

0,01

15902

143587
9

11.030.9
39

59627

7762

0,01

/

143862
3

11.257.3
43

67815

8666

/

Kaynak: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (Kişisel İletişim 29.06.2012) , İş Teftiş Kurulu (20062009), ÇSGB (2010-2011-2012),SGK (2012) Mart Sigortalı İstatistikleri
Yaşanan bu gelişmeleri, uygulanan liberal ekonomi politikalarının bir sonucu olarak
değerlendirmek gerekiyor. İş güvenliği ve işçi sağlığı yalnızca bir maliyet öğesi olarak
ele alınıyor ve insan yaşamı rekabete kurban ediliyor. Böylece kaçak, kayıt dışı ve
güvencesiz işler yaygınlaşıyor. Özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamaları da güvencesizliğin
yasal biçimlerde sürdürülmesine yol açıyor. Özellikle örgütsüz işçileri yasa dışı uygulamalar
ve haksızlıklar karşısında büyük bir çaresizlik içinde bırakan güvencesiz ve esnek çalışma
düzeni; işyerlerini adeta bir mezarlık haline getiriyor. Sendikal örgütlenmenin önündeki
yasaklar devam ediyor ve işçiler toplu sözleşme koruması altına alınamıyor. Bu durumun en
somut sonuçlarından birisi de ‘iş kazalarında ölümlerin giderek artması’ şeklinde kendisini
gösteriyor.
Ülkemizde ekonomik gelişmenin yalnızca büyüme olarak anlaşılması ve insan yaşamının göz
ardı edilmesi, gerekli denetimlerin yapılmasını önlüyor. Siyasal iktidarların özelleştirme,
taşeron uygulaması ve kayıt dışılık konusunda gerekli önlemleri almaması güvencesiz
koşulların giderek daha da yaygınlaşmasına yol açıyor. Sermayenin daha çok kar edebilmek
ve daha düşük maliyetle üretim yapabilmek için işçileri kurban etmesi, kamunun ekonomik
büyümeyi sağlamak için sermayeyle birlikte aynı anlayışa sahip olması işçilerin ölümünü
adeta üretimin bir parçası haline sokuyor.
Tablo 2- Dünyadaki En Büyük Ölümlü İş Kazaları
ÜLKE

YER

TARİH

ÖLEN
SAYISI

İNGİLTERE

OAKS KÖMÜR

12.12.1866

361

İŞÇİ
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FRANSA

10.03.1906

1.099

ABD

MONONGAH

6.12.1907

361

GALLER

SENGHENYDD

14.10.1913

439

JAPONYA

HOJYO KÖMÜR

15.12.1914

687

ÇİN

HONKEIKO Kömür

26.04.1942

1.549

ÇİN

LAOBAIDONG
KÖMÜR

09.05.1960

684

09.11.1963

458

JAPONYA
HİNDİSTAN

DHORİ KÖMÜR

28.05.1965

375

HİNDİSTAN

Covai

27.12.1975

372

BANGLADEŞ

RANA
PLAZA(TEKSTİL)

2013

1200

Türkiye’de bu politikaların bir sonucu olarak iş kazaları ve iş kazalarında ölümler son
15,20 yıllık dönem içerisinde artmaktadır. Öyle ki bütün dünyada madenlerde toplu işçi
ölümleri yaklaşık 60,70 yıldır görülmezken, ülkemizde en büyük iki iş kazası 1992 ve
2014 yıllarında yaşanmış; bu iki kazada 564 işçi yaşamını yitirmiştir. Oysa dünya
örnekleri incelendiğinde 1950’li yıllardan sonra madenler başta olmak üzere, imalat sanayi
üretiminde iş kazalarında kitlesel işçi ölümlerinin yaşanmadığı görülmektedir. İş gücünün
ucuz ve güvencesiz koşullarda çalıştırıldığı geri kalmış ülkelerde ise bu politikaların doğal
sonucu olarak üretimde ortaya çıkan iş kazalarından dolayı kitlesel işçi ölümleri devam
etmektedir. 2013 yılında Bangladeş’te tekstil üretimi yapılan 8 katlı binanın çökmesi sonucu
1.200’den fazla işçi yaşamını yitirmiştir. ‘Rana Plaza faciası’ olarak adlandırılan bu olayda
uygulanan küresel, ekonomik ve sosyal politikaların yansımasından başka bir şey değildir.
Türkiye’de 1990’lı yıllardan başlayarak tarihinin en çok işçi ölümü ile sonuçlanan iş
kazalarının yaşanmış olması da aynı nedenden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde her yıl 80.000
den fazla iş kazası olmakta ve yukarıda belirtildiği gibi günde ortalama 4 işçi bu
kazalarda yaşamını yitirmektedir. Zonguldak Kozlu’da 1992’de yaşanan kazadan sonra
da 2010’lu yıllarda iş kazaları devam etmiştir. 17 mayıs 2010’da Zonguldak Karadon’da
30 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. 2013 yılında Kozlu’da 8 işçi ölmüştür. Geçtiğimiz
yıllarda İstanbul Esenyurt’ta, Davutpaşa’da, Ankara İvedik ve Ostim sanayi
bölgelerinde onlarca işçinin ölümüne yol açan toplu iş cinayetleri yaşanmıştır. İstanbul
Tuzla’da hala zaman zaman devam eden işçi ölümleri, Tuzla adı geçtiğinde akla ilk
gelen olay halini almıştır. 30 Mayıs 2013’de Adıyaman’da 10 tarım işçisi iş kazasında
yaşamını kaybetmiştir. 2014 yılının ilk yarısında Soma’da gerçekleşen facianın dışında
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iş kazaları ve ölümler varlığını sürdürmüştür. Şırnak madenlerinde ölen işçilerin
kayıtlarının tutulmadığı ve kasıtlı olarak kamuoyuna açıklanmadığı anlaşılmıştır. Bu
olaylar ülkemizde çalışanların yaşamı pahasına bir üretim düzeninin kurulduğunu ve
bu yapının artık sürdürülemez bir nitelik aldığını ortaya koymaktadır.
1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden
ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş
kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın işçi ise
yaralandı. Soma’dan önce en fazla kayıp verilen kaza, 1992'de 263 kişinin öldüğü
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki grizu faciası oldu.
Tablo 3- Türkiye’deki En Büyük Ölümlü İş Kazaları (1983-2014)
YER

TARİH

ÖLEN
SAYISI

Armutçuk

7 Mart 1983

103

Kozlu

10 Nisan 1983

10

Kozlu

31 Ocak 1987

8

Bartın

31 Ocak 1990

5

Amasya

7 Şubat 1990

68

Kozlu

3 Mart 1992

263

Yozgat

26 Mart 1995

37

Karaman

22 Kasım 2003

10

Kastamonu

8 Eylül 2004

19

Balıkesir

2 Haziran 2006

17

Bursa

10 Aralık 2009

19

Zonguldak

17 Mayıs 2010

30

Kozlu

8 Ocak 2013

8

Soma

13 Mayıs 2014

301

İŞÇİ

Canımızı korumak ve daha güvenli işyerlerinde çalışabilmeyi sağlamak için işçi
ölümlerine karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak zorundayız. Bu olayları her an
gündemde tutmalıyız. Kendimiz unutmamalı; tüm topluma da unutturmamalıyız.
Ekonomik politikaların öncelikle insan yaşamını iyileştirmek için uygulanması
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gerektiğini sürekli vurgulamalıyız. Siyasal iktidarlara ya da işverenlere göre
yönlendirilen toplumsal vicdana müdahale etmeli ve kendi vicdanımızı egemen
kılmalıyız. Gerek ekonomik politikalar gerekse toplumsal değerler açısından insancıl
amaçlara bağlı bir değişimi zorlamalıyız. İşyerlerinin, yolların, tarlaların bizim için
cenaze alayları düzenlenen yerler olmaktan çıkarılmasının başka yolu yoktur.

1.2.SOMA’DAN SONRA DA İŞ KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM ETTİ
Türkiye’de seri iş cinayetleri hız kesmeden can almaya devam etti. İki ay gibi kısa bir zaman
dilimini kapsayan sürede toplu işçi ölümlerinde 45 işçi hayatını kaybetti.
1.2.1.Asansör Faciası: 10 Ölü
Olayların ilkinde 7 Eylül 2014 tarihinde Mecidiyeköy’deki rezidans inşaatında 10 işçinin
asansör kazasında hayatını kaybetmesiyle başladı. İşçileri taşıyan asansör 32. katta raydan
çıkarak zemine çakıldı. İş kazası derinlemesine araştırıldığında çok büyük ihmallerin olduğu
ortaya koydu. Bunların ortak nedeni kar etmek için yapılan uygulamalardı. Asansörün yeni işe
giren bir işçi tarafından kullanılması, bakımlarının doğru zamanlarda yapılmaması, aşırı yük
bindirilmesi ve akşam vakti asansör için yetkililerin olmaması gibi… Basın toplantısı yapan
inşaat firmasının yetkilileri olayın doğal bir iş kazası olduğunu belirterek hatta kendilerinin
bile o asansörü kullandıklarını açıkladılar. Daha sonra açıklanan iddianamede inşaat şirketinin
ihmalleri belirtilerek cezai hükümler uygulanması isteniyor.
1.2.2.Ermenek: 18 Maden İşçisi Hayatını Kaybetti
Bir sonraki facia yer altında meydana geldi. Karaman’ın Ermenek ilçesindeki linyit kömürü
ocağında maden galerilerini su basması sonucu 18 işçi madende mahsur kaldı. 16 işçi ise
kendi çabaları ile kurtuldu. Madenin yan tarafında yer alan kullanılmayan galerilerde biriken
su, 28 Ekim 2014 tarihinde yer altında öğle yemeğini yemekte olan madenciler su baskınına
maruz kaldılar. Maden şirketi yetkilileri yine aynı şekilde olayı “doğal afet” olarak
tanımlarken soruşturmada birçok ihmal gün yüzüne çıktı. Öncelikle bölgenin jeolojik yapısı
göz önüne alınmamıştı, ayrıca kullanılmayan galerilerde biriken suyun varlığı bilinmesine
rağmen tedbir alınmaması ve üretime devam edilmesi, temiz hava için açılan bacalarda üretim
yapılması gibi etkenlere üretim zamanından kaybetmemek için yemeğin madende yenmesi ve
gerekli ödemelerin yapılmaması gibi uygulamalar ile faciaya davetiye çıkarılmıştı. Facianın
meydana geldiği 8 gün içinde yapılan çalışmalara rağmen ne su ve balçık tam anlamıyla
temizlenebildi ne de 18 madenciye ulaşılabilmişti. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Faruk
Çelik şu açıklamayı yaptı: “ Bu madene ruhsat verilmemeliydi. Ne zaman bir maden
kapatmaya karar versek aracılar hemen devreye giriyor.” Tüm bu olumsuz tabloya rağmen
hala madenci yakınları ve iş arkadaşları umutla gelecek iyi haberleri bekliyorlardı. Fakat
çalışmalar ilerledikçe işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmaya başlandı. Büyük bir kısmına
ulaşılan işçilerin DNA’ları teşhis için ailelerden alınan DNA örnekleri ile eşleştirilecek.
Soruşturma ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
1.2.3.Isparta’da İşçi Servisi Kazası: 17 Ölü
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Tüm bu yaşanan iş cinayetlerinin üzerine bir iş cinayeti haberi de Isparta’nın Yalvaç ilçesinde
geldi. İşçi toplayan görevliler daha fazla komisyon alabilmek için bir midibüse 46 kişiyi
doldurdu ve 17 kişinin ölümüne neden olacak kazaya sebebiyet verdiler. 31 Ekim 2014’de
Konya’dan Isparta’ya mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 24 kişilik midibüse 46 kişi
bindirilince araç nizami ağırlığın çok üstünde bir ağırlık taşıdığı için yol kenarındaki
şarampole yuvarlandı ve 16 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin ifadesine göre hafta sonunda tek
araçla taşınan işçi sayısı 70’i dahi buluyor. İddialara göre araca bu kadar işçi Jandarma
kontrolünden sonra bindirilerek kontrolden kaçırıldı. Kazada şoför dahil olmak üzere 17 kişi
hayatını kaybetti ve birçok işçi de yaralandı.
Tüm bu yaşananlar Türkiye’de çalışma yaşamında insan hayatının ne kadar basite alındığını
açıkça gösteriyor. Gerekli önlemler, kanunlar ve cezai yaptırımlarla pekişmedikçe böyle seri
iş cinayetlerini daha çok duyacağız.

1.3.BANGLADEŞ VE TÜRKİYE: SERİ İŞ CİNAYETLERİNİ UNUTMADIK,
UNUTMAYACAĞIZ
Öyle bir dünyada yaşamaya başladık ki her günümüz yoğun bir haber bombardımanı altında
geçiyor. Bu durum bir yandan olup bitenler hakkında bugüne dek olmadığı ölçüde daha fazla
bilgi almamızı sağlıyor. Bu yönüyle elbette olumlu bir gelişme yaşıyoruz. Çünkü “dünyada
yaşanan gerçeklerden habersiz kalmak istiyoruz” dememiz mümkün değil.
Ancak yoğun bilgi akışının bir başka sonucu daha var: her haber kendisinden öncekini hızla
unutturuyor. Yazılı ya da görüntülü basın aracılığıyla öylesine fazla bir bilgi yüklemesiyle
karşı karşıya kalıyoruz ki üzerinde önemle durulması gereken konular sıradan olaylara
dönüşüyor. Yaşanan büyük bir sorun hemen arkasından haber alınan bir başka sorunun
gölgesinde kalarak adeta unutuluyor.
Sık yaşanan ancak yoğun gelişmeler içinde üzerinde gerektiği gibi durulmayan olayların
başında iş kazaları geliyor. Oysa üretim insan için yapılıyor; üreten insanları öldürmek için
değil. Buna karşılık günlük yaşamda üretim yapan işçilerin çalışırken ölmesi neredeyse doğal
bir olay gibi karşılanmaya başlandı. Günümüzde teknolojideki tüm gelişmelere, güvenli
çalışma koşullarını sağlayacak tüm olanaklara karşın işçiler çalışırken her gün daha fazla
ölüyorlar. İş kazalarında ölümler azalmak yerine artıyor. Ne yazık ki bu gelişmeleri neredeyse
dünyanın tümünde yaygın biçimde yaşıyoruz. Ve yine gözlüyoruz ki ölenler unutuluyor.
Son örnek Bangladeş. Bangladeş’te 24 Nisan 2013 tarihinde bir tekstil fabrikası çöktü. Çöken
fabrikada çok uluslu tekstil şirketlerine üretim yapan işçiler çalışıyordu. Toplam 2500 kişinin
istihdam edildiği işyerinde binden fazla işçi öldü. Daha sonra yapılan açıklamalarda fabrika
binasının ve işyerinin kaçak olduğu anlaşıldı.
Bu olay dünya çapında yaygınlaşan güvencesiz çalışma koşullarının nasıl sonuçlar
doğurabileceğinin en somut örneğini oluşturuyor. Bangladeş faciası iş kazalarında işçi
ölümlerinin rastlantı ya da istisna sayılamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Türkiye’de de
benzer eğilimler geçerli. Her yıl ortalama 1500’e yakın çalışan iş kazalarında yaşamını
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kaybediyor. 2012 yılında saptanabilen ölüm sayısı 900’e yaklaştı. Ülkemizde de yüzlerce
işçinin hayatını kaybettiği iş kazaları yaşanıyor. Örneğin 3 Mart 1992’de Zonguldak Kozlu’da
yaşanan grizu patlamasında 263 işçi hayatını kaybetmişti. Madenlerde iş kazalarının aralıksız
sürdüğünü görüyoruz. 17 Mayıs 2010’da Zonguldak Karadon’da 30 maden işçisi hayatını
kaybetmişti. Bu yıl için de Kozlu’da 8 işçi öldü. Geçtiğimiz yıllarda ise İstanbul Esenyurt’ta,
Davutpaşa’da, Ankara’da İvedik ve Ostim Sanayi Bölgelerinde onlarca işçinin ölümüne yol
açan toplu iş cinayetleri yaşandı. İstanbul Tuzla’da hala devam eden işçi ölümleri ise artık
Tuzla adı geçtiğinde akla ilk gelen olay halini aldı. En son 30 Mayıs 2013’te Adıyaman’da 10
tarım işçisi iş kazasında yaşamın kaybetti.
Bütün bu gelişmelerle Türkiye iş kazalarında ölüm sayısı açısından Avrupa’da birinci sırayı
alırken dünyada en çok ölümün olduğu üçüncü ülke durumunda. Uluslar arası çalışma Örgütü
(ILO)’nün verilerine göre Türkiye işçi ölümlerinde ilk sırayı alan El Salvador ikinci sıradaki
Cezayir ile yarışıyor. Son on yıl içinde en az 11.500 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini
biliyoruz. Kayda girmeyenler olduğu da açık bir gerçek. Türkiye artık tüm iş kollarında
işçilerin çalışırken öldüğü bir ülke durumunda.
Bütün dünyada yaşanan bu gelişmeleri uygulanan liberal ekonomi politikalarının bir sonucu
olarak değerlendirmek gerekiyor. İş güvenliği ve işçi sağlığı yalnızca bir maliyet öğesi olarak
ele alınmıyor ve insan yaşamı rekabete kurban ediliyor. Böylece kaçak, kayıtdışı ve
güvencesiz işler yaygınlaşıyor. Özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamaları da güvencesizliğin
yasal biçimlerde sürdürülmesine yol açıyor. Özellikle örgütsüz işçileri yasa dışı uygulamalar
ve haksızlıklar karşısında büyük bir çaresizlik içinde bırakan güvencesiz ve esnek çalışma
düzeni işyerlerini adeta bir mezarlık haline getiriyor. Sendikal örgütlenmenin önündeki
yasaklar devam ediyor ve işçiler toplu sözleşme koruması altına alınamıyor. Bu durumun en
somut sonuçlarından birisi de iş kazalarında ölümlerin giderek artması şeklinde kendisini
gösteriyor.
Ülkemizde ekonomik gelişmenin yalnızca büyüme olarak anlaşılması ve insan yaşamının göz
ardı edilmesi gerekli denetimlerin yapılmasını önlüyor. Siyasal iktidarların özelleştirme,
taşeron uygulaması ve kayıtdışılık konusunda gerekli önlemleri almaması güvencesiz
koşulların giderek daha da yaygınlaşmasına yol açıyor. Sermayenin daha çok kar edebilmek
ve daha düşük maliyetle üretim yapabilmek için işçileri kurban etmesi, kamunun ekonomik
büyümeyi sağlamak için sermayeyle birlikte aynı anlayışa sahip olması işçilerin ölümünü
adeta üretimin bir parçası haline sokuyor.
Canımızı korumak ve daha güvenli işyerlerinde çalışabilmeyi sağlamak için işçi ölümlerine
karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak zorundayız. Bu olayları her an gündemde tutmalıyız.
Kendimiz unutmamalı; tüm topluma da unutturmamalıyız. Ekonomik politikaların öncelikle
insan yaşamını iyileştirmek için uygulanması gerektiğini sürekli vurgulamalıyız. Siyasal
iktidarlara ya da işverenlere göre yönlendirilen toplumsal vicdana müdahale etmeli ve kendi
vicdanımızı egemen kılmalıyız. Gerek ekonomik politikalar gerekse toplumsal değerler
açısında insancıl amaçlara bağlı bir değişimi zorlamalıyız. İşyerlerinin, yolların, tarlaların
bizim için cenaze alayları düzenlenen yerler olmaktan çıkarılmasının başka yolu yoktur.
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