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SENDİKALI İŞÇİLERİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİ TÜKET

Sendikasız, güvencesiz ve toplu sözleşmesiz
çalışma koşullarına karşı,

tüketimden gelen gücümüzü gösterelim

Bu marketlerde Tez-Koop-İş Sendikası üyesi işçiler çalışmaktadır
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EDİTÖRDEN

Merhaba
Tez-Koop-İş Sendikası’nın genç emekçilere yönelik açılımının bir parçası olan gençemek dergisi yayın 
hayatına başlıyor. İşkolundakilerin ağırlıklı bölümünü oluşturan gençleri örgütlemeye yönelen ve genç 
üyelerinin sendikal çalışmalarındaki katılımını artırmayı hedefleyen sendika için bu dergi etkili bir araç 
niteliğinde olacaktır. Günümüz sendikaları dünyada ve Türkiye’de gençlere ulaşma, onları sendikal ide-
aller temelinde harekete geçirme konusunda sorunlar yaşıyorlar ve arayışlar içindeler. Dergimiz bu ara-
yışın bir parçası olarak düşünülmeli. 
Ülkemiz işçi sınıfı içinde gençler ağırlıklı bir yere sahip. Aynı zamanda sınıfın daha güvencesiz, daha ör-
gütsüz ve korunaksız kesimini oluşturuyorlar. Genç işsizliği yüzde 21’e ulaşmış durumda. Genç işçilerde 
sendikalaşma oranı da daha düşük. 
Gençler kapitalizmin bencil, rekabetçi egemen kültürünün etkisinde, dayanışmacı sendikal ideallere 
uzakmış gibi duruyorlar. Öte yandan sendikalar yenileyemedikleri mücadele biçimleri ve söylemleri, 
hantal ve bürokratik yapılarıyla gençlere ulaşmakta zorluk yaşıyorlar. 
Ama hem yapılan araştırmalar hem de sendikal mücadele içindeki gözlemlerimiz bize herşeye rağmen 
gençlerin sendikalara ilgisiz olmadıklarını gösteriyor. İşçi sınıfının bu en korunaksız kesimi için sendikalar 
bir umut ışığı olmaya devam ediyor. Elbette onların dilinde konuşan, onlara kendilerini temsil ve ifade 
olanakları sağlayan, onları örgütlemeyi öncelikleri arasında gören bir sendikal anlayışla canlanan bir umut.
İşte gençemek böyle bir anlayışın ürünü olarak işlev görmeye çalışacak. Kimler gençtir, hangi yaşlar arası 
genç kabul edilmelidir gibi bir tartışmaya girmeyeceğiz. Gençliği mutlak rakamlarla belirlenen yaş ara-
lıklarının oluşturduğu demografik bir veri olarak değil, sosyal ve tarihsel gelişmelerle yeniden belirlenen 
toplumsal bir kategori olarak alıyoruz. Pratik ve mücadele dinamikleri önümüze fiilen bir genç emekçi 
toplumsallığı koyuyor zaten. Hedef  kitlemiz öncelikle sendikamızın genç üyeleri, işkolumuzdaki istihda-
mın büyük bölümünü oluşturan gençler ve giderek tüm genç emekçiler. 
Bu sayıda ele aldığımız konular ve yaptığımız söyleşiler de bu perspektife uygun olarak düzenlendi. Sen-
dikanın genç aktivistlerine, örgütlenme mücadelesi veren genç işçilere yer verdiğimiz gibi farklı işkolların-
dan işçilerin deneyimlerini ve sorunlarını da sayfalarımıza taşımaya çalıştık. Üniversitedeki taşeron işçisi 
üyeden, market emekçilerine; sanayi çalışanı işçiden, ataması yapılmayan genç hekime kadar uzanan 
geniş bir yelpaze içinde baktık ülkedeki genç emeğin deneyimlerine, meselelerine. 
Dergide işkolumuzun önemli bölümünü oluşturan mağazalardaki, marketlerdeki, ofislerdeki çalışma 
koşulları, emek süreçleri, çalışma kültürü, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları hakkında birikim oluştur-
mayı önemli buluyoruz. Bu alana katkı yapmayı hedefliyoruz. Genç üyelerimizin sendikal süreçlere 
katılımını özendiren, buradaki başarılarını, katkılarını ve zayıflıkları ortaya koyan bir yayın çizgisi 
izlemeyi hedefliyoruz. 
Dergimiz öncelikle Tez-Koop-İş örgütünün, genç üyelerinin, sonra da memleketin genç emekçilerinin 
sesi olabildiği, onlar tarafından sahiplenildiği oranda anlamlı ve işlevli bir yayın olacaktır, bunu biliyoruz. 
İlk sayımızı OHAL’in ağır ikliminde, seçime giden bir Türkiye atmosferinde çıkartıyoruz. OHAL’in 
sermaye için gül bahçesi, emek içinse cehennem olduğunu yaşayarak görüyoruz. Ama biz bu duruma 
teslim olmayı değil, genç bir umut ve dirençle aşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın aydınlık 
geleceğine inananların dergisi gençemek…
gençemek Tez-Koop-İş farklı bürolarında görev yapan genç sendika emekçilerinin katkılarıyla hazırlanı-
yor. Kolektif  genç bir emeğe dayanıyor yani. Editör olarak bize düşense özveri içinde sürdürdükleri 
çalışmalar içinde dergiye katkı sunan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunmak. Son teşekkür ise Genel 
Başkan Haydar Özdemiroğlu’na: ufku açık bir sendika yöneticisi olarak gençlere yönelik beslediği umut 
ve onlara yönelik arayışları için. 
Dayanışmayla, umutla çıktık yola, devamını hep birlikte getirmek dileğiyle… 
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BAŞKANDAN

Değerli genç üye arkadaşlarım,
Sendikada genel eğitim sekreterliği görevini yürüttüğüm dönemlerden bu yana hep bir 
kadın dergisi ve genç işçi dergisi çıkarmayı arzulamama rağmen bunu gerçekleştirememiştik. 
Ama bugün Tez-Koop-İş Sendikası dikkat çekici bir sürece girdi. Üyelerinin giderek daha 
büyük bölümünü oluşturan gençlere hitap etmeyi, onların sorunlarını özel olarak ele almayı, 
çözümler geliştirmeyi ve onları sendikal yaşama daha fazla katmayı önemsiyoruz, gerekli 
görüyoruz. Bunun için de yeni araçlar oluşturuyoruz. Çünkü biz genç işçilerin duyguları ve 
heyecanlarıyla gelişeceğimize inanıyoruz. Geleceği ve sendikamızı onlara emanet edeceğiz
Gençlik her zaman yeniyi araması, ezber bozması, ruhu, heyecanı, duygularıyla; statükoyu, 
tutuculuğu sarsan bir özellik taşır. Var olanı her şart altında korumaya çalışanlar, yeniye ve 
gelişmeye açık olmayanlar gençlikle arasına mesafe koyar. Oysa gençlik gelecektir. Geleceğe 
yönelik projesi olan her kurum ve yapı gençliğin önünü açmalı; gençliğin söz, karar ve yet-
ki sahibi olmasını sağlamalıdır. Ancak kendi kaderini yönlendiren gençlik, geleceği kurar. 
Biz Tez-Koop-İş olarak genç işçilere dayanan bir sendikayız. Ve gençlikten korkmuyoruz. 
Örgütlenme adımlarımız ve şimdi genç işçilere yönelik çıkardığımız dergimizle de bunu 
ispatlıyoruz. Biz sizlerin, genç işçilerin ruhu, duyguları ve heyecanlarıyla gelişeceğimize 
inanıyoruz. Ancak genç üyeleriyle bütünleşmiş bir sendikanın kök salıp gelişebileceğini 
düşünüyoruz. Bütün kapılarımız gençlere açık ve onlardan görev ve sorumluluk almalarını 
bekliyoruz.
Sendikanın gelişmesi, güçlenmesi ve etkin politikalar üretmesi ancak genç işçilerin ve 
kadınların devreye girmesiyle mümkün olacak, buna samimiyetle inanıyorum. Özellikle 
mağazacılık, perakende ve yapı marketlerdeki deneyimlerimiz bize izlediğimiz yolun ne 
kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tez-Koop-İş Sendikası örgütlenmeye verdiği öncelikle, 
iç işleyişi ve demokrasi kültürüyle, sendikal hareketin taşıyıcı gücüne dönüşmeyi hedefliyor. 
7 Nisan’da yaptığımız Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu’nda, Anatüzük’ümüze genç üye-
lerimizin sendikal yaşama daha etkin katılmasına yönelik yeni maddeler koyduk. Sendika 
Organları’nın tanımlandığı maddeye Şube Danışma Organları çerçevesinde “Genç Emek 
Kurulu”nu ekledik. Bu kurullar şubelerin bir organı olarak resmen tanımlanarak genç üye-
lerimizin katılımını güçlendirmeyi hedefliyor. gençemek ve Genç Emek Kurulu sendikamızın 
aynı amaca hizmet eden iki yeni açılımı. 
Gençliğin geleceksizliğe karşı tepkisi, her şeye rağmen hayalleri ve arayışları bize yol gösteri-
yor. Yoğun duygusal, ruhsal, emek sömürüsüne maruz kalan genç üyelerimizin her şeye 
rağmen yüzlerindeki gülümseme “bir şey yapmalı” duygumuzu ateşliyor. Arayışları ve 
umutları bize izlememiz gereken yolu işaret ediyor. Biz Tez-Koop-İş Sendikası olarak genç-
likteki bu enerjinin ve arayışların farkındayız. Ve bu enerjinin örgütlenmesini hedefliyoruz. 
gençemek işte bu gençliğin sesi, dili, ruhu olacak. Bu Tez-Koop-İş’in gençliğin içine sokulmaya 
çalışıldığı cendereye net, sınıfsal bir yanıtıdır. Genç arkadaşlarımızın da kendi dergilerine 
sahip çıkmalarını ve her düzeyde katkılarını bekliyoruz.

“Anatüzük’ümüze genç 
üyelerimizin sendikal 
yaşama daha etkin 
katılmasına yönelik 
yeni maddeler koyduk. 
Sendika Organları’nın 
tanımlandığı  
maddeye Şube  
Danışma Organları  
çerçevesinde Genç  
Emek Kurulu’nu  
ekledik. Bu  
kurullar şubelerin bir 
organı olarak resmen 
tanımlanarak genç 
üyelerimizin katılımını 
güçlendirmeyi  
hedefliyor. gençemek 
ve Genç Emek Kurulu 
sendikamızın aynı  
amaca hizmet  
eden iki yeni açılımı.”

Gelecekten korkanlar,  
gençlikle arasına mesafe koyarlar

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Tez-Koop-İş Genel Başkanı
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“Geleceğe yönelik projesi olan her kurum ve yapı 
gençliğin önünü açmalı; gençliğin söz, karar ve yetki 
sahibi olmasını sağlamalıdır. Ancak kendi kaderini 
yönlendirebilen gençlik, geleceği kurar.”

Tez-Koop-İş Sendikası 8 Mart’ta 
kadın dergisi çıkarmaya başla-
dı. Şimdi de bir gençlik dergisi 
çıkarıyorsunuz. Sendikal alanda 
Türkiye’de bir ilk olacak bu ça-
lışma hangi gereklilik üzerinden 
ortaya çıktı? 

Kadın dergisi bir dizi somut ihtiya-
cın ürünü olarak doğdu. Gençlik 
dergisinin yayın hayatına başlama-
sı da benzer somut ihtiyaçların so-

nucudur. Küresel düzeyde özellikle 
1990’larda işgücünde çok ciddi de-
ğişimler yaşandı. Kadın ve gençlerin 
işgücü piyasalarında ağırlığı hızla 
arttı. Sermayenin yeniden yapılan-
masına denk düşen bu süreç, tarihin 
en büyük işçileşme dalgası olarak 
kendini gösterdi. Bu süreç, işçi sını-
fının profilinde önemli değişimleri de 
işaretledi. Aynı gelişmelerin bir başka 
yansıması da kadınların ve gençlerin 
nitelikli işler bulmakta zorlanması ve 

Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu:  
“Gençliğin acil gündemi, örgütlü 

bir güç haline gelmektir”

SÖYLEŞİ

“Küresel düzeyde 
özellikle 1990’larda 
işgücünde çok 
ciddi değişimler 
yaşandı. Kadın ve 
gençlerin işgücü 
piyasalarında 
ağırlığı hızla arttı.” 

SÖYLEŞİ:  
Volkan YARAŞIR
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istihdam dışı kalmasıdır. Küresel ola-
rak bu iki kesim güvencesiz ve düşük 
ücretle çalışmaya zorlanıyor ya da iş-
sizliğe mahkûm oluyor. 
Türkiye de bu gelişmelerden en sert 
şekilde etkilenen ülkedir. Ucuz işgü-
cüne dönüşmeyle birlikte güvence-
sizlik ve geleceksizlik, gençlerin ha-
yatlarını, düşünce yapılarını etkiledi. 
Gençlerin hızlı bir şekilde işçileşmesi 
kendini en net işkolumuzda gösteri-
yor. İstatistiklere göre istihdam edilen 
gençlerin %51’i hizmet sektöründe 
çalışıyor. Bu gençlerin çok büyük bir 
kısmı örgütsüz ve güvencesiz. Tez-
Koop-İş Sendikası 2000’li yıllardan 
sonra perakende sektöründe yaptığı 
örgütlenme ataklarıyla bu gelişmeye 
yanıtlar üretti. Ama sorun bu süreci 
bütünlüklü kavramak, kalıcı ve kök 
salıcı hamleler yapmaktır. İşte genç-
lik dergisi de bizim bu gelişmeleri 

ne kadar ciddiye aldığımızı gösteren 
somut bir adımdır. Türkiye’de bir ilk 
olan bu derginin, her şeyden önce, 
genç işçilerin arayışlarını kavrama-
sını ve geleceği kazanmalarında yol 
açıcı bir işlev görmesini amaçlıyoruz.

Gençliğin güvencesiz, gelecek-
siz ve ucuz işgücü olmasına vur-
gu yaptınız, bu tablonun ışığın-
da sizce genç emekçilerin acil 
gündemi ne olarak görünüyor?

Gençlik, işçi gençliği ayrı tutarsak, 
küresel ölçekte 1980’lere kadar ara 
bir toplumsal kesim ya da katman 
olarak ele alınabilirdi. Fakat serma-
yenin yeniden yapılanma süreci, üre-
tim tekniklerindeki değişimler, kapi-
talist krize bir yanıt olarak doğanın, 
duygunun, hazzın, bilginin yani her 
şeyin ama her şeyin metalaşması (alı-
nır-satılır hale gelmesi) gençliği hızla 

SÖYLEŞİ

“Gençliği 
bekleyen şey; 
diplomalarına 
rağmen işsiz  
kalmak, ucuz 
işgücü olmak, 
güvencesiz 
çalışmak ve  
nihayetinde  
geleceksizliktir.”
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potansiyel işçi kitlesi haline getirdi. 
İster işsiz, ister üniversite okusun ya 
da okulu bitirip öğretmen, doktor, 
mühendis, hemşire olsun artık genç-
lik, işçi sınıfının bir parçasına dö-
nüşmüştür. Artık gençliği bekleyen, 
diplomalarına rağmen işsizlik, ucuz 
işgücü olmak, güvencesiz ve kuralsız 
çalışmak ve geleceksizliktir. Bu ge-
lişmelerin ne kadar çarpıcı olduğu 
ortadadır. Uluslararası Çalışma Ör-
gütü (ILO) çarpıcı verilerle durumu 
ortaya koyuyor. 2017 raporlarına 
göre küresel ölçekte çalışan her 4 
gençten 3’ü kayıt dışı ve işsiz nüfu-
sun yüzde 35’ini gençler oluşturuyor. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
çalışan genç işçilerin yüzde 39’u aşırı 
yoksulluk içinde, günlük 3 dolardan 
az gelirle yaşamlarını sürdürüyor. 
Türkiye’deki tablo da bundan farklı 
değil. Peki bunun somut yansıma-
sı nasıl biçimleniyor? Gençlik öfkeli 
ve arayış içinde... Sorun bu öfke ve 
arayışı, sınıfsal bir içeriğe ve karakte-
re büründürmektir. Kısaca gençliğin 
acil gündemi örgütlü bir güç haline 
gelmektir. 

Özellikle 2000’li yıllardan sonra 
mücadele ve direnişlerde genç 
işçilerin rolünün arttığını görü-
yoruz. Bu dinamizmin sendikal 
harekete ve örgütlenmeye etki-
leri neler olabilir?

Evet, işçi sınıfının giderek gençleş-
tiği, genç işçilerin sınıfın önemli bir 
parçasına dönüştüğü bir dönemden 
geçiyoruz. İşçi direnişlerinde gençler 
önemli rol oynuyorlar. Son 20 yıllık 
sürede başta metal, tekstil ve pera-
kende sektörü olmak üzere genç iş-

çiler tepki ve arayışlarını zengin bir 
şekilde ortaya koydu. Bugün fazla 
dikkat çekmeyen yaygın yerel işçi di-
renişlerinin ve eylemlerinin taşıyıcı 
ve yönlendirici gücü genç işçilerdir. 
1 Mayıs’lara bakın... En coşkulu ve 
atak kortejler genç işçilerden oluşu-
yor. Bu gelişmeler önemli ve dikkat 
çekicidir. Genç işçiler bu eylemlerle 
geleceklerini arıyorlar ve “Biz de va-
rız” diyorlar.
Henüz sendikal bir deneyime sahip 
olmayan bu gençlerin arasında kari-
yer, statü, rekabet duygusu etkili ola-
biliyor. Sermaye bu duyguları kulla-
nıyor ve yönlendiriyor. Buna rağmen 
genç işçiler önemli sınıfsal hamleler 
yapabiliyor. Örneğin KİPA, Me-
dia-Markt, Carrefour örgütlenme-
miz genç işçilerin üzerinden gelişti. 
Özellikle perakende, yapı market ve 
mağazacılık sektörü bütünüyle genç 
işçilerin çalıştığı sektörler olarak dik-
kat çekiyor. Tez-Koop-İş örgütlenme 
politikasını bu gerçekliğe göre belir-
ledi ve adımlarını da bu gerçekliğe 
göre atıyor. Bu süreç doğal olarak 
sendikanın yeniden yapılanmasının 
önünü açıyor. Bana göre, kamu hari-
cinde, gençliğe dayanmayan bir sen-
dikanın artık yaşama şansı kalmadı. 
Genç işçilerin sendikal mücadelesini 
sendikalara yapılan bir gençlik aşısı 
olarak da değerlendirebiliriz. Artık 
statükocu sendikal bir anlayışın hük-
mü kalmamıştır. 
Geleceğe yönelik projesi olan her ku-
rum ve yapı gençliğin önünü açmalı; 
gençliğin söz, karar ve yetki sahibi 
olmasını sağlamalıdır. Ancak kendi 
kaderini yönlendirebilen gençlik, ge-
leceği kurar.

SÖYLEŞİ

“Genç işçilerin
mücadelesi,
sendikalara
yapılan bir
gençlik aşısıdır.
Statükocu  
sendikal
anlayışın
artık hükmü
kalmamıştır.”
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Almanya’da Birleşik Hizmet Sendikası’ndan (Ver.di) hayatı durduran grev

Almanya’da toplu iş sözleşmesi müzakereleri öncesinde 150 bin kamu çalışanının başlatmış olduğu grev dolayı-
sıyla metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları çalıştırılmadı ve kamu hizmetlerinde aksamalar oldu. Birleşik 
Hizmet Sendikası (Ver.di) grevlerin işverenlerin üzerinde baskıyı arttırmak için yapılmakta olduğunu açıkladı.

ITF ve ETF’den, sendikalı olduğu için işten atılan DHL Express Kargo işçileriyle örnek dayanışma

DHL Express Kargoda çalışan ve sendikalı oldukları için işten atılan işçiler, eylemlerine küresel destekle bera-
ber devam etmekte. Dünyada 19 milyon taşıma işçisini temsil eden ITF ile Avrupa’da 5 milyon taşıma işçisini 
temsil eden ETF, işçiler ile dayanışma gösterdi. ETF Başkanı Frank Moreels ve Genel Sekreteri Eduardo 
Chagas ile basın sorumlusu Bryn Watkins ve Veronique de Roeck, ITF Kara Taşımacılığı Bölüm Başkanı Noel 
Coard ve Küresel Gençlik Koordinatörü Baker Khundakji ile Kara Taşımacılığı Bölüm Yardımcısı Deniz Ak-
doğan ve ITF Gençlik Komitesi üyeleri ile Avrupa Parlementosu (AP) Üyesi Kathleen van Bempt’ten oluşan 
uluslararası sendika heyeti, dün İstanbul Güneşli’deki DHL Express’in önünde basın açıklaması yaptı. 

Amazon’da işçi sömürüsü sürüyor

Amazon işçi denetiminde ve sömürüde hız kesmiyor. Yeni uygulamada mesai esnasında hareketlerini yakından 
takip etmek için işçilere teknolojik kol bandı takılacak. Hedef, vakit israfına yol açan tüm hareketlerin önüne 
geçmek.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reformuna karşı

On binlerce öğrencinin dersleri boykot ederek destek verdiği greve Air-France Havayolu, elektrik santrali ve 
temizlik işçileri de dahil olmak üzere devlet memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları ve demiryolu işçileri ka-
tıldı. Ulaşımın, eğitimin durdurulduğu grevde 7 büyük sendika konfederasyonu tarafından greve çağrı yapıldı.  
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un reformuna karşı 22 Martta (68 Hareketi’nin başladığı tarih ile aynı 
tarihte) eylemler başladı. Reform kamu görevlilerinin daha geç emekliye ayrılması, sosyal sigorta sisteminin 
tamamen değişmesi, sendikaların yetki ve haklarının kısıtlanması, çalışma süresinin ve ücretin esnekleştiril-
mesi, kamu çalışanı statüsünün değiştirilmesi ve sayısının azaltılması, devlet demiryollarının özelleştirilmesini 
kapsıyor. Ayrıca eğitim reformuna göre üniversiteler, kendi kriterlerine göre öğrenci seçebilecek. Bu da eşit ve 
ücretsiz eğitim sistemine zarar verecektir. Fransa demir yolları idaresi (SNCF), Nisan-Haziran ayları boyunca 
belli aralıklarla “Demiryolu Mücadelesi” adını alan grevlerle ve  Fransız havayolu şirketi Air-France çalışanları 
da 10-11 Nisan tarihlerinde iş bırakarak eylemlere destek veriyorlar. 

Tez-Koop-İş Sendikası, UNI Avrupa Sağlık ve Güvenlik “Tehlikeli Atıklar” Çalışma Grubu’nda 

Hemen her işyerinde bulunabilen ve çalışanların, sağlık ve güvenliğini riske atan her türlü sıvı, gaz ve katı mad-
de “tehlikeli atık” olarak tanımlanır. İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atan bu maddelerle ilgili tespitler 
yapabilmek ve çözüm önerileri üretebilmek için UNI Avrupa bünyesinde kurulan Sağlık ve Güvenlik “Tehlikeli 
Atıklar” Çalışma Grubu’na Tez-Koop-İş Sendikası da katıldı. Çalışma Grubu’nda, Tez-Koop-İş Sendikası’nı 
sendika danışmanımız Dr. Emirali Karadoğan temsil ediyor. Grupta, Almanya’dan Verdi, İsveç’den Handel, 
Belçika’dan FGTB Sendikalarının temsilcileri ve dünyaca ünlü hazır giyim şirketi H&M yer alıyor. 
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“Sendikalarda Gençlik, Gençlik İçin Sendikalar 
Kılavuzu”* çarpıcı bir bilgi içeriyor: 

DÜNYADAN

DERLEYEN:  
Deniz BOZDEMİR

“Sendikalarda Gençlik, Gençlik İçin Sendikalar 

DÜNYA SENDİKALARI

GENÇLERE

NASIL BAKIYOR? 

Tez-Koop-İş, Eğitim Bürosu, Uzman
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“Gençlerin genel olarak sendikalara 
karşı daha nötr bir tutum içerisinde 
olduğu ve hatta yetişkinlere kıyasla 
sendikacılığa daha fazla inandığı 
görülmüştür.”
Bu bilgiye ek olarak genç işçilerin 
bir sendikaya üye olmama sebepleri 
arasında “sendikanın ne olduğunu 
bilmemeleri” veya “sendikayı siyasi 
parti ve birliklerle karıştırmaları”nı 
da eklediğimizde sendikaların genç 
işçileri örgütleme stratejisinde gidile-
cek daha çok yol olduğu görülüyor. 
Örgütlenmenin önündeki -esnek 
çalışma biçimleri, güvencesiz işler, 
sık iş değiştirme gibi- birçok yapısal 
sorunun yanında bir de iletişim so-
runu karşımıza çıkıyor. Genç işçiler, 
geleneksel dilin ve kanalların dışında 
bir dil talep ediyor. 
Peki, dünya sendikaları genç işçilere 
nasıl bakıyor?

UNI: “Sendikal hareketin  
can damarı”
Tez-Koop-İş Sendikası’nın üst 
örgütü de olan Küresel Sendika UNI, 
genç üyeleri “sendikal hareketin can 
damarı” olarak görüyor. Yarının 
sendika liderleri olarak kabul edilen 
genç üyeler, karar alma yapılarına 
dahil ediliyor. 
UNI Gençlik kuruluş amacını, 
“genç-leri genel olarak ortak mesele-
leri ve endişeleri değerlendirmek, 
odaklanmış eylem planları 
geliştirmek ve sendikaları demokra-
tik çerçevesi içinde ele almak” olarak 
temellendiriyor. 
UNI’de UNI Gençlik’in yanı sıra böl-
gesel düzeyde UNI Avrupa Gençlik, 
UNI Amerika Gençlik, UNI Asya & 
Pasifik Gençlik ve UNI Afrika Genç-
lik örgütlenmeleri de bulunuyor. 
İngiltere’nin Liverpool kentinde 

“Gençlerin genel olarak  
sendikalara karşı daha nötr  
bir tutum içerisinde olduğu 
ve hatta yetişkinlere kıyasla 
sendikacılığa daha fazla  
inandığı görülmüştür.”

Sendikalarda Gençlik, Gençlik İçin Sendikalar, Avrupa ve Türkiye’deki Gençler 
İçin Pratik Bir Kılavuz, ETUC, 2017

DÜNYADAN
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düzenlenecek  5. UNI Küresel Sen-
dika Dünya Kongresi’ne atıfta bu-
lunan UNI Afrika Gençlik üyeleri, 
2018 yılında yüzde 20 genç üye tem-
sil hedefine ulaşılmasını talep eder-
ek, “Bu bir rica değil, talep. Sendikal 
yapılarda daha geniş yer almalıyız” 
görüşünü dile getiriyorlar.  

ITUC Gençlik Komitesi
Uluslararası Sendikalar Konfede-
rasyonu ITUC’un Gençlik Komite-
si, ITUC’un faaliyet gösterdiği tüm 
bölgelerde 35 yaş altı sendika temsil-
cilerinin katılımıyla oluşuyor. 
Gençlik Komitesi kısaca gençlerin 
uluslararası sendikal harekete 
katılımlarını geliştirmek ve gençlerin 
sendikalar içindeki temsillerinin 

güçlendirilmesi için politikalar 
geliştiriyor. Genç işçilerin hakları,  
sosyal diyalog ve istihdam konularına 
odaklanan komite, farklı kampanya-
lar yürütüyor. Komite, 4 Afrika, 4 
Amerika, 4 Asya Pasifik ve 4 Avrupa 
temsilcisinden oluşuyor. 

ETUC Gençlik Komitesi
Avrupa düzeyinde işçilerin 
çıkarlarının korunması ve AB 
kurumlarında temsili amacıyla 1973 
yılında kurulan ve kısa adı ETUC 
olan Avrupa Sendikalar Konfederas-
yonu çatısı altında ETUC Gençlik 
Komitesi bulunuyor. 
ETUC Gençlik Komitesi, konfed-
eras-yon tüzüğünde de kendine yer 
bulan daimi organlar arasında yer 

DÜNYADAN

Sendikalarda Gençlik, Gençlik İçin Sendikalar, Avrupa ve Türkiye’deki Gençler İçin Pratik Bir Kılavuz, ETUC, 2017
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alıyor. Komite, 39 ülkeden ETUC’a 
üye ulusal düzeydeki sendika 
konfederasyonlarının her birinin 
gönderdiği birer temsilciden (toplam 
90) oluşuyor. 
Komite, Avrupalı genç işçilerin ve 
işsizlerin sesini sendikal harekette ve 
toplumda duyurmayı amaçlıyor. 

140 bin genç üye…
İngiltere’nin en büyük sendikası olan 
Unite, toplumun her kesiminden 
140 bin genç üyeyi temsil ediyor. 
Unite, gençlerin düşük ücretler-
le, düşük vasıflı işlerde ve düzen-
siz maaşlarla çalışmak zorunda 
bırakıldığını, yaşamın özellikle  
gençler açısından bu şekilde “plan-
lanabilir” olmadığına dikkat çekerek 
gençleri sendikaya davet ediyor. 
Sendika sadece genç işçileri değil, 
“işsiz, öğrenci, gönüllüleri” de sen-
dika çatısı altında olmaya çağırıyor. 

“Gençlik Garantisi” nedir?
Gençlik Garantisi genç işsizliği ile mü-
cadele edilmesi amacına yönelik bir AB 
programıdır. Programın beyan edilen 
amacı iş kurumlarına kayıtlı olsun veya 
olmasın 25 yaş altındaki tüm gençle-
rin örgün eğitimden ayrıldıktan veya 
işsiz kaldıktan itibaren 4 ay içerisinde 
kaliteli, somut bir teklif  almasının 
sağlanmasıdır.
2013 yılında başlatılan program için 
Avrupa Komisyonu, yaklaşık 1 mil-
yar Euro ayırırken, Avrupa Sosyal 
Fonu diğer bir fon kaynağı oldu. 
Gençlik Garantisi kapsamında 
Romanya’da Avrupa Sosyal Fonu 
desteğiyle 27 Gençlik Garanti 
Merkezi oluşturuldu. İtalya, Portekiz 
ve İspanya’da,  e-portal gençle-rin 
Gençlik Garantisi’ne gönderdiği 

verilerin ulusal kayıtlara iletilme-
sini sağladı. Slovenya, Litvanya ve 
Belçika’da kamu istihdam hizmetleri 
kuruldu veya güçlendirildi. Fran-
sa, Portekiz ve İspanya’da eğitim-
öğretim kalitesi üzerindeki odak ye-
nilendi. 
ETUC bu programı destekli-
yor. Programın uzun vadeli, tüm 
Avrupa’daki genç emekçileri kapsa-
yacak ve kaliteli işlere yönelen bir ni-
telikte olması gerektiğini savunuyor.  

Kaynak
• Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa 
Birliği’ndeki Sendikal Örgütler Arasındaki Di-
alog  “Sendikalarda Gençlik, Gençlik İçin Sen-
dikalar” – Avrupa ve Türkiye’deki Gençler için 
pratik bir kılavuz.

DÜNYADAN

Sendikalarda Gençlik, Gençlik İçin Sendikalar, Avrupa ve Türkiye’deki Gençler 
İçin Pratik Bir Kılavuz, ETUC, 2017

DÜNYADAN
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“İşten çıkartılan arkadaşların birçoğu bedeninden 
bir şeyler verdi bu şirkete. Hani kimi belini verdi, kimi 
gözünü verdi, kimi sırtını verdi.”

Tez-Koop-İş Sendikası son dönemde örgütlenme çalışmalarına hız verdi. 
Marketlerde farklı kimliklerle çalışan genç emekçiler ise öncelikli hedef 

kitle. Günümüz Türkiye’sinde örgütlenmek kolay iş değil, neredeyse bir tür 
kahramanlık. Yakın zamanda Tez-Koop-İş’te örgütlenmek için harekete 

geçen ve bazıları işlerinden olan bir grup kahramanla ve sendikanın 
örgütlenme çalışmalarını özveriyle sürdüren genç uzmanlarla toplanıp 

konuştuk biz de. Rafların arasında tükenen yaşamların ve MAPP işyerinde 
kararlılıkla sürdürülen örgütlenme çabalarının tanığı olduk…

SÖYLEŞİ:  
Hakan KOÇAK

Rafların arasında tükenen 
yaşamlar ve sendikaya 

bağlanan umutlar
38 MAPP işçisi Tez-Koop-İş üyesi 
haksız ve hukuksuz gerekçelerle iş-
ten çıkarıldı. Coca Cola, Efes Pilsen, 
Doğadan, Samsung, Shell gibi dünya 
çapında tanınmış markalar ile proje-
ler yürüten MAPP Merchandising 
Group Şirketi...
“Mörşlük çalışma şartları ele alındığı 
zaman günümüzde, perakendenin en 
rahat mesleklerinden birisidir. Başınız-
da herhangi müdür ve şef  bulunmaz, 

Meliha Kaplan: Tez-Koop-İş Sendikası örgütlenme uzmanı. 28 yaşında. 
Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu. Yüksek 
lisansına devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana sendika ör-
gütlenme servisinde görev yapıyor. 

Cemal Onur Demirkaya:  Tez-Koop-İş Sendikası örgütlenme uzmanı. 24 
yaşında. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Maliye mezunu. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana sendika örgütlenme 
servisinde görev yapıyor. 

SÖYLEŞİ gencemek

Mayıs 2018 gencemek
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sabit bir yerde değil de gün içinde 
farklı mağazalarda çalışır ve mesaini-
zi saatini geçirmeden bitirebilirsiniz.” 
diyor bir internet sitesinde.1 Belli ki 
genel geçer bir bakış açısını yansıtıyor 
bu ifadeler. İşte deneyim bu noktada 
önem kazanıyor. Yaşamlarını uzun 
bir süredir mörşlük yaparak kazanan 
emekçilerin anlattıkları çok farklı bir 
tablo çiziyor bize. Onları dinlemeye 
başlayalım öyleyse:
İdris 2013 yılında başlamış MAPP’a. 
Mobil olarak yani araç ile çalışan bir 
işçi. Mörş olarak çalışıyor.2 Mağazaya 
gelen sevkiyatları dolapları açmaktan, 
etiket kontrolü yapmaktan, ürünlerin 
raflara dizilmesinden ve bulundurul-
masından sorumluymuş. Sendikaya 
Aralık ayında üye olmuş. 14 Şubat 
2018’de saat 15.30 gibi şirketten ara-

Kahraman: 28 yaşında. Bekar. Yüksek okul mezunu. Örgütlenme çalış-
malarına öncülük eden bir MAPP çalışanı (işyerinde çalışmaya devam 
eden arkadaşımızın durumunu riske sokmamak için adının yerine rumuz 
kullanacağız)

Uğur Toksoy: 39 yaşında. 
Evli.  Lise mezunu. MAPP eski 
çalışanı, şimdi işsiz.

İdris Çoban: 32 yaşında. Lise mezunu. 
Evli, üç çocuk babası. MAPP eski çalı-
şanı, şimdi gıda işkolundaki bir başka 
işyerinde çalışıyor.

mışlar ve gelmesini istemişler. Kullan-
dığı arabanın hız limitine uymadığı 
gerekçe gösterilerek işten çıkışının ve-
rileceğini söylemişler. “Ben beş yıldır 
zaten mobil çalışıyordum, aynı yoldan 
gidip geliyor ve her zaman arabayı o 
şekilde kullanıyordum. Beş sene bo-
yunca hiçbir şey söylemediler, yazılı 
bir uyarı yapılmadı, beş sene sonunda 
böyle bir şey yapılması bizi işimizden 
etti.” diyor. Ancak anlaşılıyor ki aslın-
da mesele içinde yer aldığı sendikal 
örgütlenme. İdris bunun sebep oldu-

ğunu düşünüyor işten çıkartılmasına 
ama ispat etmek hiç de kolay değil.
Uğur 2014 yılında işe başlamış. Dört 
yılı aşkın bir zamandır bu işi yapıyor-
muş. Ona da benzer şekilde bir telefon 
gelmiş ve Ankara ofisine çağırılmış. 
“Hız sınırı ihlali yaptığınızdan dolayı 
sizi çıkartıyoruz.” denmiş ve işten çı-
kartılmış. “Çıkartmak için bunu ba-
hane gösterdiler diye düşünüyorum.” 
diyor Uğur da İdris gibi. Aynı zaman-
da tutarsızlıklara da dikkat çekiyor: 
“Bir hafta içerisinde 13 kez hız sınırını 

SÖYLEŞİ

1.  https://www.perakendekulis.com/2015/02/
mors-nedir-ne-is-yapar.html
2. Mörş, SGK’nın ve İŞKUR’un da kullandığı, 
ILO tarafından geliştirilen ISC0-08, Meslek-
lerin Uluslararası Standart Sınıflandırması 
kod sisteminde “5242.07 Satış Destek 
Elemanı(Mörş)” olarak yer almaktadır. Meslek 
şöyle tanımlanmaktadır: Market ve diğer satış 
noktalarını rutin ziyaret ederek, bağlı bulunduğu 
firmanın ürünlerinin var-yoklarını çıkaran, etiket 
ve raf dizaynını yapan nitelikli kişidir.
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ihlal ettiniz diye bir belge gösterdiler 
bana ama şöyle bir şey var: Ben bir 
hafta çalışmamıştım zaten, 2 gün ça-
lışmıştım. Bana onu öyle gösterdiler 
ama diğer arkadaşlara da aynı şekilde 
o belgeyi gösterdiler, yani farklı farklı 
hız sınırı ihlalinden çıkardılar bütün 
arkadaşlarımızı”.
Her ikisi de işe iade davası açmışlar ve 
bekliyorlar. İşten çıkartılmalar MAPP 
örgütlenmesinin kritik bir aşamasında 
gerçekleşmiş. “Ankara’da yüzde 80-

85’i tamamdı örgütlenmede, çok az 
bir şey kalmıştı yani” diye hayıflanı-
yorlar. 
Bu noktada MAPP örgütlenmesinde 
etkin bir rol oynayan örgütlenme uz-
manı Cemal Onur Demirkaya giriyor 
söze: 
“Ben 16 Kasım 2017’de Tez-Koop-
İş Sendikası’nda örgütlenme uzmanı 
olarak işe başlamıştım. Diğer uzman 
arkadaşlarımızla beraber ilk örgüt-
lenme yaptığımız işyeri MAPP oldu. 

MAPP çok hızlı bir şekilde ilerledi 
çünkü biz MAPP’ta bir komite oluş-
turduk ve bu komite üzerinden işçi 
işçiyi örgütledi aslında. Bu komitenin 
çalışmalarıyla arkadaşlar işten çıkarı-
lana kadar örgütlenme çalışmalarımız 
ivmeli bir şekilde devam etti. Yolun 
tam sonunda işten çıkarılmalarla karşı 
karşıya kaldık maalesef.”
MAPP Dünya çapındaki tanınmış 
firmaların, markaların mörş denilen 
tanıtım, tanzim ve teşhir elemanlarını 
sağlıyor. Çalışanları ürünleri raflara 
dizen, fiilen de orada her türlü işi ya-
pan emekçiler. Asgari ücret düzeyinde 
bir ücretleri ve alabilirlerse primle-
ri var. Ağırlıklı işleri Coca Cola’nın 
market raflarındaki görünürlüğünü 
sağlamak. Mesleklerini icra ettikleri 
marketler başka firmalara ait, başka 
yöneticileri var. Onlar, sadece kendi 
patronları tarafından da ezilmiyor, ta-
nıtım ve teşhir yaptıkları mağazaların 
müdürleriyle de sorunlar yaşıyorlar.
İdris atılıyor hemen, belli ki dertli bu 
konuda. “Mağaza müdürü şirketin 
verdiği yetkiyle, şirketin yöneticileri-
nin verdiği destekle her türlü ezebili-
yor bizi” diye söze giriyor. Müdürlerin 
“Neden gelmedin niçin gelmedin, bu-

Dışlanan MAPP işçileri

Meliha “genelde yaptığımız örgütlenmelerde doğal olarak işçiler hep ücret meselesinden yakınarak sendikalaşmayı 
tercih ediyorlar ama MAPP’ta biz özel bir durumla karşılaştık” diye anlatıyor. MAPP’in örgütlenme sürecinde ücret, 
çalışma koşullarının dışında işçileri motive eden bir boyut daha var. MAPP emekçileri Coca Cola için çalışıyorlar ama 
Coca Cola’nın dağıtım merkezine girmeleri yasak. Coca Cola’nın çalışanlarının motivasyonunu artırmak için düzen-
lediği etkinliklere de davet edilmiyorlar. Yani Coca Cola’nın içerisinde bir anlamda 2. sınıf işçi konumunda MAPP 
çalışanları. Daha önce öyle değilmiş, sonrasında bu düzen değişmiş. Bu durum onlar açısından bir onur meselesi ya-
ratıyor aynı zamanda. Coca Cola dünya devi bir firma. Coca Cola içinde çalışan üreticiler de, dağıtımda çalışan işçiler 
de Coca Cola’nın büyümesi için çalışıyorlar ama farklı muamele görüyorlar. 
Kahraman bu ayrımın 2013’te başladığını aktarıyor ve “Ondan daha önce yılbaşı kutlaması, yaza merhaba, kışa elve-
da vb. beraber partiler, alkollü mangallar falan düzenlenirdi. MAPP’a geçiş sürecimizde bu da bir anda bitti. Ondan 
bir yıl sonra bizim Coca Cola’ya girişimiz de kesinlikle yasaklandı; yani biz şu an oraya giremiyoruz. Oradaki hiçbir 
imkândan, hiçbir olanaktan faydalanamıyoruz.” diye değişimi özetliyor.  

SÖYLEŞİ gencemek
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raya neden ürün çekmedin, neden bu-
rası pis, neden burada raf  boş?” diye 
kendilerini bunalttıklarını aktarıyor. 
İdris’e göre bunun başlıca nedeni ken-
di şirket yöneticilerinin, şeflerinin mü-
dürlere verdiği destek. “Şimdi yönetici 
geliyor, elemanımdan memnun mu-
sunuz, diyor, ondan sonra bunu du-
yan müdür her şekilde bizi kıstırıyor. 
Zaten şefin de arkamda, müdürün de 
arkamda diye. En ufak bir dediğini 
yapmadığın zaman ‘Bölge müdürünü 
arayacağım, müdürünü arayacağım’ 
diye tehdit... Herkeste de bir işten 
çıkarılma korkusu olduğu için bir şe-
kilde boyun büküp kabul ediyorsun 
yani.” sözleriyle özetliyor durumu.
“Bu durumda asıl işvereniniz olan 
MAPP’a şikâyetleriniz oluyor muy-
du?” sorusunu yöneltiyoruz. “Kesin-
likle oluyordu” diye yanıtlıyor İdris 
ve ekliyor: “Söyledikleri tek şey ‘sizin 
işiniz bu, beğenmiyorsanız kapı ora-
da” oluyordu. “Normalde sipariş al-
mak bizim işimiz değildir, bizim işimiz 
stantlar kurmak. Coca Cola’nın kendi 
personelleri var. Sipariş bunların, sü-
pervizörlerin işidir ama birçok zaman 
bizde kalır. Onlar gelip konuşmaz, 
mağaza müdürüyle muhatap olmaz, 
bize yıkar. Normalde Coca Cola’nın 
yapması gereken işleri de bize yıkılmış 
vaziyette. Yani kendi işimiz haricinde 
onların da işini yapıyoruz.” sözleriyle 
fiilen üstlendikleri ağır iş yüküne dik-
kat çekiyor.
Şubat’ta 20 kişi aynı gerekçelerle işten 
çıkartılmış. Hepsi de mobil çalışan, 
mağazaları dolaşan mörşler. Üzer-
lerinde ağır bir hızlı çalışma baskısı 
var. Sorumlulukları arasında olmayan 
şeyleri de yapmak, kamyonlarla ma-

ğazalara getirilen siparişleri taşımak, 
açmak vb. zorunda bırakılıyorlar. 
“İş tanımımızda olmayan şeyleri yük-
lemeye çalıştılar” diye anlatıyor İdris: 
“Benim şahsen başıma geldi. Yıldız 
Migros’ta bir gün şef  beni aradı, bi-
zim siparişçi arkadaş mağazaya sipariş 
almaya gitmiyor. Şefimiz de mağaza-
ya gidiyor diyor ki; işte ürünler niye 
yok, ben de benim işim olmadığı hal-
de mağazanın siparişini almış durum-
dayım ve depoda yatıyor, o gün gidip 
açacağım. Mağaza şefimiz mağazaya 
giriyor ‘Sen niye bu mağazaya ürün 
yazmıyorsun?’ diye bana bağırmaya 
başladı telefonda. Ben de yazdığım 
halde, mağaza deposunda ürünler ol-
duğu halde ‘Bu benim işim değil, siz 
gidin o iş kiminse ona hesap sorun’ de-
dim.  Ertesi gün sabah ofise gittik, işte 
bölge yardımcısıyla görüştük. Söyledi-
ği şu: ‘Tamam sipariş alma, senin işin 
değil ama sen bu şekilde davranamaz-
sın, teşhir yapmak için senin ürüne 
ihtiyacın var, dolabı doldurmak için 

senin ürüne ihtiyacın var, sen bunu 
yapmak zorundasın.’ Ben de şöyle 
dedim: ‘Madem ben senin siparişçin 
olacağım o zaman benim maaşımda 
bunun fark ettirilmesi lazım, benim 
ona göre bir pozisyon almam lazım 
ki ben senin o işini yapabileyim.’ An-
layacağınız ‘yükleyebildiğim kadar iş 
yükleyeyim’ mantık o.”

“Bir kamyonun bir günde eliniz-
den geçtiğini düşünün”

Uğur işin fiziki yükünü şöyle anlatıyor:
“Hiç taşımadığımız gün biz akşama 
kadar 500 litre ürün kaldırıyoruz. 
Kaldır indir, dolaplara diz, reyona diz, 
yeri geliyor depoyu topla, hiç bitmiyor 
yani. Hiper’e bakan arkadaşlarımız 
var, haftada 4 kere sevkiyat açacak. 
Bir kamyon ürün gelir, deposunu top-
lar, mağazasını toplar. Birçok arkada-
şımız sağlık sorunundan; ya bel fıtığın-
dan ya boyun fıtığından gittiler.”
İdris onun anlattıklarını tamamlıyor:
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“Coca Cola’nın kendi kamyonları var, 
onlar siparişleri mağazalara bıraktıktan 
sonra biz gider onları reyonlara, dolap-
lara, depolara taşırız. Ankara’daki ma-
ğazaların hepsinde asansör yok, yani 
parmakla sayılacak kadar azdır. Onla-
rın işte geriye kalan atıyorum 1 palet 
2 palet ürün geldiyse, yani bu paletler 
dediğim de 500 kilodan aşağı değildir, 
artık reyona açabildiğimizi açarsın, aça-
madığını da merdivenlerden teker teker 
elle aşağı indirirsin ve dolaba, depoya 
dizersin. 2,5 litre kolanın 6’lı ambalajı-
nı ikişer ikişer götürürüz, yani 12 tane 
kolayı birden götürürsünüz. Tamam 
şirket 12 tanesini bir anda taşı demi-
yor ama bu sefer de merdivenlerden 
git gel-git gel aynı şeye geliyor yani. Bir 
kamyonun bir günde elinizden geçtiğini 
düşünün…”
Mesele yalnızca ağır yükleri taşımak de-
ğil. Ayrıca mağaza raflarında yer aça-
bilmek de bir başka zorluk. Çoğu kez 
bunun için zaman zaman mağaza mü-
dürleriyle tartışmak zorunda kalıyorlar. 
Kahraman yaşadıkları zorlukları özetli-

yor: “Ya Coca Cola’nın MAPP’tan iste-
diği bir kriter var, ne diyoruz biz buna 
bu bizim mağazamızın puanlaması, bu 
mağazalarda değişir: Gold, Silver…
İşte değerli mağaza, orta seviye, düşük 
mağaza. İşte bizim mevzu buradan 
patlıyor, şirket öyle şeyler istiyor ki… 
Zaten mağaza kendi ürününü sığdıra-
mamış, bizler gibi bir sürü firma var, 
şirket bizden orada şey istiyor: Hani bu 
kadar dolap koyacaksın, şu kadar teşhir 
koyacaksın. E bunun için şirket bir para 
vermemiş, bir anlaşma yapmamış sen 
mağazaya gidiyorsun ‘müdürüm böy-
le böyle bir durum var’… ‘Kardeşim 
mağazaya bak’ diyor, ‘Ben bunu nereye 
sığdırayım, senin standına dolabına yer 
yok’ diyor. Şirkete diyorsun ‘Böyle böyle 
bir durum var’, sana denilen şey ‘Onu 
kuracaksın, onu yapacaksın’ vs. Onu 
kurmazsanız prim alamazsınız. Bunun 
için de sen reyoncuya gidiyorsun, ma-
ğaza müdürüne gidiyorsun…” 
İşte bu sevkiyat denilen mevzu! Yani 
ürünün mağazada. Açılan 50 koli dışa-
rıda kalmış, e biz bu 50 koliyi depoya 

indirmesek mağaza müdürü seni teh-
dit etmeye başlıyor: ‘Kardeşim bak sen 
bunu yapmazsan, ben de sana ölçümde 
yardımcı olmam, sen de sıkıntıya girer-
sin.” Sen de mecburen işin olmayan iş-
leri de yapıyoruz yani. Bir şekilde biz o 
müdüre muhtacız. Reyoncusuna da her 
şeyine de yani. Buraya gelsek müdürle 
ters düşsek bu sefer o bizim istedikleri-
mizi vermeyecek, şef  sıkıntı yaratacak, 
orayı yapmazsak müdür sıkıntı yarata-
cak.
Bedenden farklı bir de kafa da gidiyor 
yani. Eve gidiyorsun hep düşünüyor-
sun, iş bitmiyor. 17.30’da mesai bitiyor 
ama 17.30’dan sonra farklı bir mesai 
başlıyor. ‘Arkadaşlar yarın şöyle bir 
denetleme var, arkadaşlar yarın bölge 
müdürü gelecek, arkadaşlar yarın şu 
olacak, yarın ölçüm var.’ Yani 24 saat 
bir mesai var bizde, mesainin sonu yok, 
gece gündüz...”
Uğur “Bizden beklenenler hep arttı 
ama şirketin verdikleri hep azaldı. Böy-
le bir ters orantı var bizde.” sözleriyle 
özetliyor durumu.

Sendikalaşma süreci

Sendikalaşmanın nasıl gündeme geldi-
ğini soruyoruz. Halen işyerinde çalış-
maya devam eden Kahraman anlatı-
yor: “Geçmişte de bir deneme olmuş 
ve hepsi başarısız olmuştu ve bu son 
süreçte de arkadaşlar artık yıldı. Mese-
la 2012’de MAPP yoktu. MAPP sade-
ce bizim tişörtümüzde yazan bir isim-
di, ne olduğunu bilmezdik. 2013’te bir 
proje geliştirdiler, biz bir anda MAPP’a 
geçtik. Coca Cola’dan, bir anda top-
lantılara MAPP’a gitmeye başladık. 
Biz o yıldan beri hiçbir şekilde zam 
görmedik. Ya biz önceden 2010’larda 
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asgari ücretten 250-300 TL fazla para 
kazanırdık. Bir anda MAPP’a geçtiği-
miz süreçte bu bitti. İş daha da ağırlaş-
maya başladı, işin kalitesi düştü. Yaptı-
ğımız iş fazlalaşmaya başladı, insanlar 
artık bunalıma girdi, artık herkesin beli 
ağrımaya başladı. Mesai saatleri artık 
belli değil. Çıkış 17.30’da ama diyorlar 
ki İstanbul’dan biri gelecek, hoppa ça-
lış! 20.00-23.00’e kadar. E bizim orada 
başımıza bir şey gelse biz hiçbir hak 
iddia edemeyiz; çünkü mesai saatimiz 
yok. Bizde mesai kavramı yok, biz hiç-
bir zaman mesai ücreti almadık. Artık 
insanlar bunalmaya başladı. Zam al-
mayacak mıyız, diye toplantılarda dile 
getirdik; bölge müdürünün bize dediği 
şu: ‘Kapı orada!’ En sonunda sendika-
laşmaya iyice yoğunlaşmaya başladık 
tabii. Ondan sonra işte 14 Şubat’ta 
bu arkadaşlar haksız yere kovuldular. 
Tazminatlarını aldılar ama mesele sa-
dece tazminat almak değildi. Burada 

bir mücadele, bir başka şeyin kavgası 
vardı yani. İşten çıkartılan arkadaşla-
rın birçoğu bedeninden bir şeyler verdi 
bu şirkete. Hani kimi belini verdi, kimi 
gözünü verdi, kimi sırtını verdi. Be-
denden bir parçanın bedeli 10 bin lira 
5 bin lira değil yani. İşveren de halen 
devam ediyor yani, en son toplantıda 
da oldu, ‘işte sendikalı olun ama işte 
olursanız Coca Cola bizimle anlaşma-
yı fesheder vs’ diyor.”
Tüm bu yaşananların sonucu olarak 
sendikalaşma çabası hız ve ciddiyet 
kazanmış. Bu noktada kurulan örgüt-
lenme komitesi etkili bir örgütlenme 
arayışının ifadesi. Sorduğumuzda Ce-
mal şunları anlatıyor komite hakkında: 
“MAPP çalışanı arkadaşlarımız 
Migros, Carrefour, Kipa gibi örgüt-
lü ve yetkili olduğumuz mağazalarda 
çalıştığı için bizim oradaki temsilcile-
rimiz aracılığıyla vs. onlarla tanışma 
imkânı bulduk. Arkadaşlarla birebir 

konuşup örgütlenme çalışmasında 
üyeliklerini aldık ve onlarda sendikala-
rını sahiplenme ve aidiyet duygularını 
da geliştirdik. En iyi örgütlenmenin 
işçinin işçiyi örgütlenmesinden geçti-
ğini düşündük. Bir komite oluşturalım 
bu komitede MAPP’ta çalışan öncü 
işçiler olsun ve onlar da bizim örgüt-
lenme ilke ve prensiplerimiz dahilin-
de ulaşamadığımız arkadaşlarımıza, 
bize önyargıyla bakan arkadaşlarımı-
za ulaşsınlar, sendikamıza üyeliklerini 
gerçekleştirsinler, diye düşündük. 5 
MAPP çalışanı arkadaşımız ile birlikte 
bir örgütlenme komitesi kurduk.” 
Gerçekten de komite çalışması iste-
nen başarıyı yakalamalarını sağlamış. 
Komitede yer alanlar arkadaşlarını ör-
gütlemek için tek tek herkesin sorum-
luluğunu dağıtmış. Herkes sorumlu 
olduğu kişileri ikna etmiş, sendikaya 
kazandırmış. Ülkenin sendikalaşma 
karşıtı ikliminde örgütlenmenin gizli 

Tez-Koop-İş’in gençlik açılımı: Gençler gençleri örgütlüyor 

Meliha: Biz örgütlenme bürosuna bağlı olarak genel merkezde kalabalık bir ekip olarak çalışıyoruz.  İşe 
başladığımızda Haydar Başkan bize sendikayı nitel ve niceliksel olarak geliştirmeyi hedeflediğini ifade 
etti. Bunun için de hem yeni örgütlenme alanları önerdi hem de yeni örgütlenme/eğitim araçları önerile-
rinde bulundu. Bu önerilerin hayata geçmesi için örgütlenme bürosuna bağlı olarak çalışan genç bir ekip 
sendikamızda kurulmuş oldu.

Biz genç, aynı zamanda dinamik bir ekibiz. Yaptığımız her işi severek ve hissederek yapıyoruz. Derdimiz 
ortak. Sermaye yararına değil işçi sınıfı yararına çalışmak istiyoruz. Bazen örgütlenmeye çıktığımızda işçi 
arkadaşlardan farklı sorular alıyoruz. “Prim alıyor musunuz?”, “Ben üye olursam ne kadar alacaksınız?” 
gibi soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Bazen komik oluyor. 

Örgütlenme bürosunda çalışan uzman arkadaşlarımız arasında kolektif bir irade oluşmuş durumda. Bu 
iradenin yeni işyerlerini örgütlemeye, yeni çalışmalar üretmeye aday olduğunu düşünüyorum. Bu ekip 
sendikamızda yalnızca örgütlenme çalışması yapmıyor. Aynı zamanda Genel Başkan’ın da ifade ettiği 
biçimde sendikayı niteliksel olarak da geliştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla iki dergimiz yayın hayatına baş-
ladı. İlki Tez-Koop-İş Kadın, ikincisi Tez-Koop-İş gençemek. Editörlerimizin öncülüğünde bu dergilerimizin 
tüm çalışmaları bu ekip tarafından yapılıyor. 
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sürdürülmesi önemli. Bu nedenle ko-
mitedekiler birbirlerini komite toplan-
tısına kadar daha önce görmemişler ve 
birbirlerinden haberleri yokmuş.
Tek tek görüşmelerle önyargılar aşıl-
mış. İşten çıkartılma korkusunu aşa-
mayanlar ve yöneticilere yakın olanlar 
dışındakiler hızla üye kaydedilmiş.
MAPP’ta işten çıkartmalara karşın 
sendikalaşma çabası sürüyor. Yaratılan 
korkuya ve baskılara karşın üyelikten 
istifa edenlerin sayısı sınırlı kalmış. Ay-
rıca işten çıkartılmaları protesto etmek 

için basın açıklamaları da yapılmış. 
Açıklamalarda da örgütlenmenin sür-
dürüleceği güçlü bir şekilde vurgulan-
mış. 
Türkiye’de sendikalara duyulan ge-
nel güvensizlik malum. Ayrıca zorlu 
örgütlenme süreçlerinde sendikalarla 
yeni üyeler arasında iletişim sorunları 
da yaşandığını biliyoruz. MAPP süre-
cinde durum nasıl diye sorduk.  
“Her noktada bizim yanımızda oldu-
lar, asla bizi yalnız bırakmadılar, 14 
Şubat’ta işten çıkarılma durumumuz-

da bile oraya kadar geldiler, bize yar-
dımcı olmak istediler. Onların da artık 
yapabileceği çok fazla bir şey yoktu, 
şirketin almış olduğu bir karar ama 
ondan sonra ellerinden gelen yardımı 
yaptılar. O süreçte de sendikalaşma sü-
recinde biz çalışırken de hiçbir zaman 
irtibatlarını koparmadılar” diye anlatı-
yor İdris.  
Bundan sonra MAPP’ta örgütlenme 
sürecinin nasıl gelişeceğini soruyoruz.
Kahraman’a göre, örgütlenme devam 
edecek. Çünkü son dönemde çeşitli 
bahanelerle işten çıkartılanlar olmuş, 
daha az kişiyle aynı işi yapmak duru-
munda kaldıkları için oluşan zam bek-
lentisi de karşılanmamış. 
Sendikal örgütlenmeye katılmış ol-
maktan dolayı bir pişmanlığınız var 
mı, sorusunu yöneltiyoruz:
Kahraman,  “Hayatta zaten örgüt-
lü olmak lazım, bir insan örgütlüyse 
ayakta kalır yani, örgütlüysek güçlü-
yüz, özellikle bizim memleketimizde.” 
diyor. 
İdris “Ben işten kovuldum sendika yü-
zünden ama yine olsa yine yapardım” 
diyerek sahipleniyor tavrını. “Bir de 
sendikalaşmayla çok güzel arkadaşlar 
edindik burada da, yeni insanlar tanı-
dık, çevremiz biraz daha gelişti, bunlar 
da güzel şeyler.” sözleriyle sendikanın 
her şeyden önce dayanışma olduğunu 
vurguluyor özlü bir şekilde. 
Uğur ise “Biz çıktık ama geride ka-
lanlar daha iyi olsun diye, bazı şeyler 
daha iyi olur diye beklentim hâlâ var. 
Sendika geride kalan arkadaşlar için 
bir kurtuluş olacak inşallah. Mesela 50 
TL zam almaları benim çok zoruma 

SÖYLEŞİ
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gitti yani.” ifadeleriyle gösteriyor arka-
daşlarına yönelik dayanışmacı tavrını.  

Hayatımda ilk defa basın  
açıklamasına katıldım

Tez-Koop-İş MAPP’ta yaşanan işten 
çıkartmaları protesto etmek için iki 
kez basın açıklaması gerçekleştirdi. 
20 Şubat’ta Ankara’da ve 29 Mart’ta 
İstanbul’da MAPP ofislerinin önünde 
gerçekleştirilen kitlesel açıklamalarda 
OHAL’i fırsat bilerek sendikalaşmayı 
engellemeye çalışan MAPP işvereni 

protesto edildi. Başlıca iş ortağı olan 
Coca Cola’ya da duruma sessiz kalma-
ması çağrısı yapıldı ve örgütlenmenin 
herşeye karşın devam edeceği yönün-
deki kararlılık dile getirildi. Bu eylem-
leri de sorduk arkadaşlarımıza:
İdris hayatında ilk kez katılmış böyle 
bir eyleme. “Sendika kendimize gü-
venimizi aşıladı, yani normalde gidip 
bölge yöneticimizin yanında konu-
şamazdım. Sendikanın gücünü ben 
arkamda hissettim, 14 Şubat’ta işten 
çıkarıldığımız zaman da, ondan sonra-

ki süreçte de ben böyle şeyler yapabi-
leceğimi kestiremezdim ama o güveni 
verdiler arkadaşlar bize.” diyor ve ba-
sın açıklamasına katılımın kendisine 
zevk verdiğini belirtiyor. Daha önce 
dışarıdan göründüğü gibi olmadığını, 
eylemin içinde yer alınca heyecan ver-
diğini anlatıyor keyifle. 
Uğur da ilk kez katılmış bir açıklama-
ya. “Elimde o pankartı tutmak, heye-
can verici oldu.” diyor. 
Peki ya içeride çalışmaya devam eden 
Kahraman’ın durumu? “Biz işverenin 
cebindeki parayı istedik, bu saatten 
sonra işveren bizi hedefe alsa da olur 
almasa da olur. Biz mücadeleye de-
vam diyoruz. İşverenimize ben patron 
diyorum, çünkü patron zihniyeti var, 
ya gerçekten bizim sistemimiz kölelik 
sistemi yani, her tarafa köleyiz yani.” 
sözleriyle özetliyor duygularını. 
Görüşmemiz biterken “Bizim de bir te-
şekkür borcumuz var.” diyorlar. Örgüt-
lenmeden Cemal’e, Meliha’ya ve Mus-
tafa Özgen’e teşekkürlerini sunuyorlar. 
Şöyle tanımlıyorlar onlardan aldıkları 
desteği: “Gerçekten işçi sınıfı mücade-
lesine destek amaçları var, mücadeleyi 
sonuna kadar veriyorlar. Bütün görüş-
melerde, üye olun tamam bitsin deme-
diler; gerçekten iş nedir, işçi nedir, emek 
nedir bizlere bunları anlatarak böyle 
yaklaştılar. Buradan da teşekkürlerimizi 
edelim biz arkadaşlara.” İdris söylüyor 
son sözü: “Yorgun argın geldik inanın, 
bu kadar zevkli olacağını bilseydim koş-
tura koştura gelirdim ama...”
Biz de Tez-Koop-İş gençemek olarak ar-
kadaşlarımıza hem teşekkür ediyor 
hem de mücadelelerinde başarılar 
diliyoruz.

SÖYLEŞİ



22 Mayıs 2018

gencemek

gencemek

SANAL	ÂLEMDEN

HAZIRLAYAN:  
Adem YEŞİLYURT

Online mıyız   gençler?
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Emekçiler için sosyal medyanın va-
atleri neler olabilir? Çalışanlar için 
başka türlü bir örgütlenmenin aracı 
ve/veya mecrası olması için ne yap-
malıyız? Bu ve benzeri sorulara ce-
vaplar arayacağımız, aynı zamanda 
mütemadiyen yeni sorular sormaya 
çalışacağımız bu bölümümüzde sos-
yal medyayı masaya yatıracağız. Son 
gelişme ve haberleri yorumlayıp kul-
lanmanız için kimi taktikler vermeye 
çalışacağız.

Facebook’un başı dertte
Aylık aktif  kullanıcı sayısı dünya ça-
pında 2,13 milyar, Türkiye’de ise 42 
milyon kişiye ulaşan sosyal medya 
devi Facebook ve kurucusu Mark 
Zuckerberg’in başı “kişisel veri-
ler” yüzünden dertte. Mart ayında 
Cambridge Analytica isimli bir veri 
analiz şirketinin eski çalışanı Chris-
topher Wylie kişisel bilgilerin sorul-
duğu bir form aracılığıyla 50 milyon 
Facebook kullanıcısının verilerinin 
çalındığını ifşa etmiş, bunun üzerine 

Facebook, şirketin faaliyetlerini askı-
ya almış ve bizzat Mark Zuckerberg 
gazetelere ilan vererek yaşananlar 
nedeniyle özür dilemişti. ABD’deki 
son başkanlık seçimlerinde Donald 
Trump’ın seçim kampanyasını da 
yürüten Cambridge Analytica isimli 
veri analiz şirketinin bu yolla başkan-
lık seçimlerini manipüle ettiği iddia 
ediliyor. Nisan ayının ilk günlerinde 
Facebook’un teknoloji yetkilisi Mike 
Schroepfer’in yaptığı açıklamaya 
göreyse kullanıcı verilerinin usulsüz 
kullanımından 87 milyona yakın 
kullanıcı etkilenmiş durumda. Mark 
Zuckerberg 11 Nisan Çarşamba 
günü ABD Temsilciler Meclisi Tica-
ret Komisyonu’nda verdiği ifadede 
sözlerine özür dileyerek başladı ve 
“Bu araçların zarar verme amaçlı 
da kullanılabilmesine engel olmak 
için yeterince çaba göstermediğimiz 
açık. Bu yalan haber, seçimlere dış 
müdahale, nefret söylemi ve prog-
ram geliştiricileri ile veri gizliliği için 
de geçerli” diyerek devam etti. ABD 

SANAL	ÂLEMDEN

Günlük hayatımızda işe gidip gelirken, çalışırken, yemek yerken, 
uyumadan evvel, hatta tuvaletteyken bile sürekli sosyal medyada 
vakit geçiriyoruz. Sosyal medya artık gündelik hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiş durumda ama bilinçli bir kullanıcı olduğumuzu 
söylemek mümkün mü? Sosyal medya basitçe bir tüketim nesnesi 
olmanın ötesine geçebilir mi?

Online mıyız   gençler?
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Kongresi’nde 5 saat süren ifadede 
Zuckerberg’in takındığı yüz ifadele-
ri ise sosyal medyada espri konusu 
oldu.
Şirketin 2011 yılında Federal Ticaret 
Komisyonu’yla imzaladığı mutaba-
kat gereği ihlal başına 40 bin dolar 
ceza ödeme yükümlülüğü bulunuyor. 
Yürütülen soruşturmada bu cezanın 
uygulanması durumunda Facebo-
ok’un trilyonlarca dolar ceza alması 
gerekmekte. Öte yandan eski CIA ve 
NSA (ABD Ulusal Güvenlik Dairesi) 
çalışanı Edward Snowden ise yaşanan 
bu skandalda Facebook’un “kurban” 
değil “suç ortağı” olduğunu söyle-
yerek Facebook’u bir tür istihbarat 
şirketine benzetti. Skandalın ortaya 
çıkmasının ardından Twitter’da baş-
latılan ve binlerce kişinin katıldığı 
“Facebook’u sil” (#deleteFacebook) 
kampanyasına ise son dönemde Tür-
kiye’ye yaptığı ziyaretlerle ülkemizde 
de popüler olan, Tesla ve SpaceX 
şirketlerinin CEO’su Elon Musk da 
katıldı. 
Facebook’la ilgili soruşturmanın 
akıbetini takip edeceğiz ama bu ara-
da sosyal medyada kullandığımız 
çeşitli uygulamalarda veya oyunlar-
da kişisel bilgilerimizi paylaşırken 
çok dikkatli olmamız gerektiğini 
hatırlatalım. Ayrıca Facebook’un 
bu skandal sonrası basitleştirerek 
güncellediği gizlilik ayarlarından tek 
bir ekranda paylaştığınız verileri ve 
verilerinize ulaşım imkânı verdiğiniz 
uygulamaları görebilir, ayarlarınızda 
değişiklik yapabilirsiniz.

RTÜK’e internet yayıncılığını  
denetleme yetkisi
27 Mart 2018 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanan torba yasa ola-

rak da bilinen 7103 Sayılı Kanun-
la RTÜK’e internet yayıncılığını 
denetleme yetkisi verildi. RTÜK 
üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy’a göre  
Netflix, Blu TV ve Puhu TV gibi ya-
yıncılar bu kapsamda denetlenecek 
ama Youtube, Twitter ve Facebo-
ok için herhangi bir denetim uygu-
lanmayacak. RTÜK Başkanı İlhan 
Yerlikaya da yasanın bir sansür ya-
sası olmadığını, aksine “özgürlükçü 
bir yasa” olduğunu savundu. Altı 
ay içinde hazırlanacak yönetmelikle 
uygulanmaya başlanacak olan inter-
net yayıncılığı denetimiyle internet 
ortamında yayın yapan platformlar 
RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın 
iletim yetkisi almak zorunda. Ay-
rıca RTÜK’ün talebi üzerine sulh 
ceza hakimi, internet ortamındaki 
yayınlarla ilgili içeriklerin kaldırıl-
masına veya erişimin engellenme-
sine en geç 24 saat içinde duruşma 
yapmaksızın karar verebilecek. Bu 
sebeple önümüzdeki aylarda ba-
ğımsız haber platformları internet 
üzerinden sürdürdükleri yayıncılık 
faaliyetlerini sonlandırmak zorunda 
kalabilir. CHP ve HDP milletvekil-
leri “internete sansür” getirdiği iddi-
asıyla bu düzenlemeye karşı çıksalar 
da düzenleme TBMM Genel Kuru-
lu’nda kabul edilerek kanunlaştı. Öte 
yandan AGİT (Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı) Medya Özgürlüğü 
Temsilcisi Harlem Désir de tasarı-
nın onaylanması halinde medyadaki 
çoksesliliğin daha da sınırlandırılaca-
ğı uyarısında bulunmuştu. Anlaşılan 
ana akım medyada kalmayan mu-
halif  seslere internette de tahammül 
yok. İlgili düzenlemenin internete 
sansür getirip getirmediğini önümüz-
deki aylarda net bir şekilde göreceğiz. 
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Önümüzdeki  
aylarda bağımsız  
haber platformları,  
internet  
üzerinden  
sürdürdükleri  
yayıncılık  
faaliyetlerini 
sonlandırmak  
zorunda kalabilir.  
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Yeni bir sosyal medya  
uygulaması: Vero
Aslında yeni değil! Vero 2015 yılında 
Facebook ve Instagram’ı birleştirme-
ye çalışarak yayın hayatına başlamış 
bir sosyal medya uygulaması. Fakat 
2018’in ilk aylarında bir yandan insan-
ların Facebook skandalına verdikleri bir 
tepki olarak, diğer yandan reklamsız ve 
karmaşık algoritmalar kullanmayan bir 
sosyal medya aracı olması sebebiyle bir 
anda çok popüler oldu. Vero’da fotoğ-
raf, müzik, kitap, bağlantı, film/TV ve 
yer olmak üzere toplam altı farklı kate-
goride paylaşım yapabiliyorsunuz. Ar-
kadaş listenizdekileri tanıdık, arkadaş ve 
yakın arkadaş olarak etiketleyebiliyorsu-
nuz. Uygulamanın Türkiye’de ne kadar 
yaygınlaşacağını şimdilik bilemesek de 
Türkçe dil desteği bulunduğunu not 
edelim. Siz de denemek isterseniz App 
Store ve Google Play Store üzerinden 
ücretsiz olarak indirip kullanmaya baş-
layabilirsiniz.

Sosyal medya kullanımı haklı  
fesih sebebi sayılabilir mi?
Son yıllarda Danıştay ve Yargıtay ça-
lışanlar aleyhine çeşitli kararlara imza 

atarken iş yerinde sosyal medya kulla-
nımıyla ilgili Yargıtay kararları aksine 
işaret ediyor. Yargıtay 9. Hukuk Daire-
si tarafından verilen karara göre mesai 
saatleri içerisinde Facebook’a girmenin 
yapılan işi ne düzeyde etkilediği veya işle-
rin aksatılıp aksatılmadığı ispat edileme-
diği için işçinin bu sebeple iş akdinin fes-
hi haklı neden olarak kabul edilmemiş, 
dolayısıyla işçiye kıdem ve ihbar tazmi-
natlarının ödenmesi gerektiğine karar 
verilmiştir. (Esas: 2014/27212 Karar: 
2016/620 Karar tarihi: 13.01.2016)

Eşit Sözlük
Bu yıl da şirketlerin 8 Mart kampanya-
ları birbiriyle yarışırken bir tanesi açık 
ara öne çıktı. Arçelik 8 Mart’ta “Dil sür-
çer, sözlük eşitler” sloganıyla Eşit Söz-
lük’ü kullanıma açtı. Bilgisayar ve cep 
telefonu uygulaması olan sözlüğe www.
esitsozluk.com adresinden ulaşabilirsi-
niz. Sözlüğü indirdikten sonra cinsiyetçi 
ve ayrımcı bir dil kullandığınızda sizi 
uyarıyor ve kullandığınız ifadeyi otoma-
tik olarak değiştiriyor. Örnek vermek 
gerekirse; “bayan” yerine “kadın”, “bi-
lim adamı” yerine “bilim insanı”, “sö-
zünün eri” yerine “sözünü tutan” gibi. 
Sözlüğün “eşit dil” önerileri ise Kadir 
Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi 
ile KOÇ-KAM Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi tarafından hazırlanmış. 
İyi niyetle hazırlandığı belli olan bu 
sözlük umarız işlevini yerine getirebilir. 
Öte yandan Arçelik’te çalışan bir kadın 
işçi Evrensel Gazetesi okurlarına yazdı-
ğı mektupta fabrikalarda karşılaştıkları 
mobbing, baskı, dışlama ve yalnızlaştır-
ma politikalarını anlatarak “Reklamda 
Değil, Fabrikada Eşitlik” istediklerini 
dile getirdi.

Takip edilesi Twitter hesapları

Gençemek Dergisi: @gencemek

Tez-Koop-İş Sendikası: @tezkoopissndk

UNI Global Union: @uniglobalunion

İSİG Meclisi: @guvenlicalisma

Emek Çalışmaları Toplululuğu: @emekcalisma

Plaza Eylem Platformu: @plazaeylem

Ekmek ve Gül: @ekmekvegul 

LabourStart: @labourstartÖ
N

E
R

İL
E

R
SANAL	ÂLEMDEN



26 Mayıs 2018

gencemek

gencemek

Giriş
Perakende sektörü, onlarca alt kolu olan ve çok farklı 
işlerin yapıldığı bir işkoludur. Ürünlerin teslimat 
kamyonlarından depolama alanlarına, oradan raflara 
taşınması, kasadan geçirilmesi ve paketlenerek müşteriye 
teslimi aşamaları çeşitli tehlikeleri barındırmaktadır. Ağır 
yüklerin kaldırılması, taşınması, tehlikeli ekipmanların 
(et bıçağı vb) kullanımı, paletlerden ve raflardan düşen 
nesneler, dağıtım sahası içerisindeki hareketli araçlar, 
müşterilerden ya da üçüncü kişilerden kaynaklanan 
şiddet ve taciz, kayma ve düşmelere yol açan kaygan  
zeminler başlıca tehlike kaynaklarıdır. Araştırmalar 
tekrarlayan işler, ergonomik olmayan çalışma koşulları 
ve yapılan işlerin niteliğinden kaynaklı olarak işkolunda 
en fazla görülen yaralanmaların kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları olduğunu göstermektedir. Kayma ve 
düşmeler de yaralanmaların başlıca nedenleri arasındadır 
(EASHW, 2006; Mampuru, 2014; WorkSafeBC, 2012).
Türkiye’de perakende sektöründe önemli dönüşümler 
yaşanmaktadır. Sektör içerisinde yerel-ulusal zincir mar-
ketler, mağazalar ve AVM’lerin pazar payı artarken ge-
leneksel perakende olarak nitelendirilen küçük esnaf  ve 
zanaatkârların piyasadan aldıkları pay düşüş göstermek-

tedir (PWC, 2016). Büyük sermaye gruplarının organize 
perakende olarak nitelendirilen süper-hiper marketler ve 
mağaza zincirleri aracılığıyla perakende ticarette ağırlık 
kazanması; bakkal, manav, kasap, terzi gibi küçük esnaf  
ve zanaatkârların yoksullaşması, mülksüzleşmesi pahasına 
gerçekleşmektedir. Dönüşümün bir parçası da orga-
nize perakendenin sektör istihdamındaki payının hızla 
artmasıdır. Gıdadan teknoloji ve giyime kadar geniş bir al-
anda faaliyet gösteren zincir market ve mağazalarıyla or-
ganize perakendenin toplam istihdamı, 2017 yılı itibariyle 
850 bine ulaşmıştır.  İstihdamın önemli bir bölümü gen-
çler ve kadınlardan oluşmaktadır. Uzun mesai saatlerine 
karşılık ücretlerin ağırlıklı olarak asgari ücret düzeyinde 
olması, sektörde işgücü devir oranlarını yükseltmektedir. 
Araştırma ve denetimler, işçilerin yarısından fazlasının 
(yüzde 55-58) çalıştıkları iş yerinde 1,5 yıldan daha az 
deneyimi olduğunu göstermektedir (ÇSGB, 2013, 2017). 
Sektörde kısmı süreli, belirli süreli iş sözleşmeleri de 
artma eğilimindedir. İşkolundaki düşük sendikalaşma 
oranları, güvencesiz istihdam ile birleşince sektörde 
işçi sağlığına ilişkin sorunların görünürleşmesini engel-
lemektedir. Sektörün özellikle kentlerdeki gençlerin 
işgücü piyasasına giriş noktası haline gelmesi, yüksek 

GÜVENLİ	ÇALIŞMA

Market ve mağaza işleri, genellikle düzenli ve güvenli ortamlarda yapılan, 
tehlikesiz işler olarak algılanır. Ancak iş kazası araştırmaları, sanılanın  

aksine market ve mağazalarda iş kazası ve meslek hastalıklarının  
yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Market ve Mağazalarda  
Çalışmak Güvenli mi?

YAZAR:  
Nail DERTLİ

Market ve Mağaza İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
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işgücü devri sağlık ve güvenlik önlemlerini özel olarak 
önemli hale getirmektedir. 
İş kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölüm-
ler çoğunlukla madencilik, inşaat ve tarım gibi sektör-
lerle anılmaktadır. Market ve mağaza işleri iş kazası ve 
meslek hastalığı riskinin düşük 
olduğu, tehlikesiz, güvenli işler 
olarak görülür. Oysa bu algı 
son derece yanlıştır. İş kazası 
araştırmaları market, mağaza 
işlerini kapsayacak şekilde  
perakende sektöründe çalı-
şanların iş kazası ve meslek 
hastalığı riskinin yüksek 
olduğunu göstermektedir (An-
derson vd., 2010; Peek‐Asa, 
1999; Claussen, 2011). ABD 
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitüsü’nün 2010 yılında 
yayınladığı geniş kapsamlı 
analiz raporu, sektörde iş 
kazası ve meslek hastalıklarının 
iş güvenliği uzmanlarını 
bile şaşırtacak kadar yüksek 
olduğunu ortaya koymuştur. 
Rapora göre ABD’de pe-
rakende sektörü, özel sektör 
işlerinin %15’ini oluştursa da 
iş kazasına bağlı yaralanma-
lar ve meslek hastalıklarının 
yüzde 20.1’i bu sektörde 
yaşanmaktadır (Anderson vd., 
2010; Claussen, 2011). 
SGK’nın iş kazası ve meslek 
hastalığı istatistiklerine göre 2016 yılında perakende 
işkolunda 9759 iş kazası meydana gelmiş, 40 işçi yaşamını 
yitirmiştir. Buna göre, perakende sektörü; inşaat, maden, 
karayolu taşımacılığı, metalik olmayan minerallerin 
imalatı işkollarından sonra en fazla ölümlü iş kazasının 
yaşandığı sektördür. 

Sosyal Olmayan Çalışma Süreleri ve İşçi Sağlığı
Market ve mağaza işçilerinin günlük çalışma süreleri 
çoğunlukla işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine 

bağlıdır. Bu tür işyerleri haftanın 7 günü günde 12-15 
saat faaliyet göstermektedir. İş güvencesinin olmaması ve 
sendikal örgütlülüğün zayıflığı, iş yerlerinin açık olduğu 
süreleri, işçilerin günlük mesai saatleri haline getirmek-
tedir. Türkiye’de market ve mağaza çalışanlarının gün-

lük çalışma sürelerine ilişkin 
güvenilir istatistikler olma-
makla birlikte, Çalışma ve  
Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’nın yerel, ulusal market 
zincirleri ve AVM’leri kap-
sayan iş teftişlerinin bulguları 
sektördeki sosyal olmayan 
çalışma sürelerine ilişkin 
çarpıcı bilgiler sunmaktadır.
Bakanlık müfettişleri 2013 
yılında alışveriş merkezle-
rinde, 2016 yılında yerel 
ve ulusal market zincir-
lerinde programlı teftişler 
gerçekleştirmiştir. Her iki 
denetim de işyerlerinde 
çalışma gün ve sürelerine 
ilişkin yasal düzenlemel-
erin yaygın bir şekilde ihlal 
edildiğini belgelemekte-
dir. İşçilerin uzun sürelerle 
çalıştırılması, ara dinlenme 
sürelerinin kaldırılması, 
hafta tatillerinin düzenli 
olarak kullandırılmaması, 
yıllık ücretli izinlerin parçalı 
ve eksik kullandırılması, 
kadın çalışanların süt izin-

lerinin verilmemesi en sık karşılaşılan ihlalleridir (ÇSGB, 
2013; 2017). Bu çerçevede teftişlerin ortaya koyduğu 
gerçek şudur: İşverenler; yasalar, sözleşmeler ya da ko-
lektif  düzenlemelerle güvence altına alınmış günlük/
haftalık/yıllık çalışma sürelerini yasal önlemleri devredışı 
bırakarak uzatma, işçileri daha uzun ve daha yoğun 
çalıştırma eğilimindedir; bunu fiilen de gerçekleştirmiş 
durumdadırlar. Bu durumun kendisi işçilerin sağlığı 
açısından potansiyel bir tehlikedir.  
Uzun çalışma sürelerinin işçilerin sağlığını ve refahını 
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olumsuz yönde etkilediğini gösteren çok sayıda çalışma 
vardır. İşyerinde geçirilen süre uzadıkça işçiler bir taraf-
tan fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelere daha uzun 
süre maruz kalmakta, diğer taraftan da uyku, dinlenme 
ve sosyalleşme için yeterli zaman bulamamaktadırlar. Bu 
faktörler uyku bozukluğu, halsizlik, stres, olumsuz duygu 
durumu, huzursuzluk ve ağrıya yol açmaktadır. Ayrıca 
bilimsel araştırmalar uzun çalışma sürelerinin hipertan-
siyon, kardiyovasküler hastalıklar, yorgunluk, stres, dep-
resyon, kas-iskelet sistemi bozuklukları riskini artırdığını 
göstermektedir (Caruso, 2006; Hänecke vd.1998:43).
Diğer taraftan uzun sürelerle çalışma, iş kazası riskini 
de artırarak işçinin sağlığını tehdit etmektedir. Günlük-
haftalık-yıllık çalışma süreleri ile iş kazaları arasındaki 
ilişkiye odaklanan iş kazası araştırmaları, iş kazalarının 
dokuzuncu saatten itibaren hızlanarak arttığını ortaya 
koymuştur. Bu kapsamda yapılan bir hesaplamaya göre, 
iş kazası riski, günlük çalışma süresi 12 saati aştığında 
ikiye, 14 saati aştığında üçe katlanmaktadır (Hänecke 
vd., 1998:43). Bir başka araştırma ise uzun sürelerle 
çalışmanın yaş, cinsiyet, meslek ve sektörden bağımsız 
olarak iş kazası ve meslek hastalığı riskini belirgin bir 
şekilde artırdığını göstermektedir (Dembe, 2005). Aynı 
araştırmaya göre, fazla çalışma yapılan işlerde kaza risk 
oranı fazla çalışma yapılmayan işlere göre yüzde 61 daha 
yüksektir. Günde en az 12 saat çalışanlarda kaza riski yüz-
de 37, haftada en az 60 saat çalışanlarda kaza riski yüzde 
23 daha yüksek olarak hesaplanmıştır (Dembe, 2005). Bu 
veriler, Türkiye’de çalışma sürelerinin sınırlandırılmasının 
acil bir işçi sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. 

Yüklerin Taşınması ile İlgili Tehlikeler  
ve Zorlanan Hatalar
Çeşitli yüklerin kaldırılması ve taşınması, market ve 
mağaza işlerinin önemli bir parçasıdır. Ürünlerin depo-
dan taşınması, reyon görevlilerinin ürünleri raflara 
yerleştirmesi, kasiyerlerin ürünleri kasadan geçirmesi tüm 
gün süren rutin işlerdir. Bu görevler, perakende mağaza 
çalışanları arasında yüksek oranda sırt yaralanmaları, bel 
ağrısı, fıtık, kalp ve dolaşım sorunlarına yol açmaktadır 
(EASHW, 2006; Mampuru, 2014). Yüklerin kaldırılması 
ve taşınması sırasında çok sayıda iş kazası ve buna bağlı 
yaralanmalar da yaşanmaktadır. Sıkışık depolama 
alanları, dengesiz raflar, güvenli olmayan merdivenler 

ve kötü planlama (üst raflara ağır yükler koymak gibi) 
yaralanma riskini artırmaktadır. Raf  sistemlerinin çök-
mesi ölüme ve büyük yaralanmalara yol açabilmektedir. 
Örgütlü perakende sektörünün büyümesine paralel 
olarak yüklerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde 
forklift (önündeki çatallar yardımı ile ağır yükleri kaldırıp 
kısa mesafelerde taşıma, istifleme gibi işlerin yapılmasına 
yarayan araçlar) kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Ancak 
işyerlerinde forkliftlerin güvenli kullanımı konusunda ge-
rekli özenin gösterilmemesi, forklift devrilmesi-çarpması 
gibi nedenlere bağlı kaza, yaralanma ve ölümlere 
yol açmaktadır. İş sağlığı güvenliği uzmanları forklift 
kazalarının dünya genelinde işyerlerinde en yaygın görü-
len tehlikelerden biri olduğunu ifade etmektedir (Morri-
son, 2016). Türkiye’de de hemen hemen her gün forklift 
kaynaklı ramak kalalar, hafif  ya da ağır kazalar meydana 
gelmektedir (Erel, 2015). 
Forklift kullanımı sırasında ortaya çıkan kazalar sıklıkla, 
forklift sürücüsünün dikkatsizliği, özensizliği, dalgınlığı gibi 
sürücüsünün kusuru ile ilişkilendirilir. Oysa ki, iş güvenliği 
uzmanları forklift ile ilgili tehlikelerin önde gelen nede-
ninin çalışanların hızlı bir şekilde çalışmaya zorlanması 
olduğunu vurgulamaktadırlar. Uzmanlara göre, işçilerin 
davranışlarını belirleyen şey hızlı çalışma baskısıdır ve bu 
baskı altında işçiler kendilerine verilen işleri yetiştirmek 
üzere kısayollar aramaya başlamaktadırlar (Morrison, 
2016). İş güvenliği literatüründe buna “zorlanan hata” adı 
verilmektedir. Bu kısayollar arasında aşırı yükleme, hızlı 
sürüş gibi çözüm arayışları yer almaktadır ve bu arayışlar 
bir rafa vurmak, bir duvara veya çalışana çarpmak ya 
da forkliftin devrilmesi gibi sonuçlara yol açabilmekte-
dir. İşverenlerin bu kazalara verdiği tepkiler genellikle 
işçilerin suçlanması, işçileri disipline etmeye dönük ön-
lemler almak şeklindedir. İşyerlerinde kaza sonrası benzer 
kazaların yeniden yaşanmaması için yapılanlar, kazalı o-
peratörün forkliftle çalışmalarda uyulması gereken kural-
lar konusunda yeniden eğitilmesi ile sınırlıdır. Yani dü-
zeltici ve öneyici faaliyet, eğitim verilmesi ya da eğitimin 
yenilenmesinden ibarettir ve bu yaklaşımda başka bir 
bölüme, özellikle yönetim ve işveren kademesine yönelik 
bir eylem söz konusu değildir (Taşyürek, 2018: 12). Bu 
durumda, kazaların kök nedeni olan iş örgütlenmesi ve 
zaman baskısı devam etmektedir. Kazaların önlenmesi 
için işçiler üzerindeki fazla ve hızlı çalışma baskısının 
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ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu ise işçilerin sen-
dika, toplu iş sözleşmesi gibi araçlarla işverenin yönetim 
yetkisini sınırlandırması ile mümkündür. 

Bir İşçi Sağlığı Sorunu Olarak  
Müşteri Kaynaklı Şiddet ve Taciz
Perakende sektöründe müşterilerden çalışanlara yöne-
lik şiddet yaygındır. Çalışanlara yönelik müşterilerden 
kaynaklanan şiddet; saldırı, sindirme ve sözlü sataşma ya 
da cinsel taciz biçiminde ortaya çıkabilir. Şiddet olguları, 
doğrudan etkilensin/etkilenmesin tüm çalışanları endişe 
ve strese sürükler. Bu noktada en büyük hata, müşterilerden 
ya da üçüncü kişilerden kaynaklanan şiddet ve tacizin işin 
bir parçası olarak görülmesi ve bu durumlarda çalışanın 
suçlanmasıdır. Şiddet olguları hırsızlık, soygun gibi du-
rumlarda olduğu gibi üçüncü kişilerden de kaynaklanabi-
lir. Sebebi ne olursa olsun mağaza ve marketlerde ortaya 
çıkan şiddet olguları ve tacizler bir işçi sağlığı iş güvenliği 
sorunudur. İşyerinde çalışanlara yönelik şiddetin önlen-
mesi, işverenin işçiyi gözetme borcunun bir parçasıdır. Bu 
kapsamda işverenin işyerinde şiddetin önlenmesine yöne-
lik olarak çevresel tasarım, güvenlik araçları, raporlama, 
rehberlik ve eğitim gibi hususları gözeten bir eylem planı 
olmalıdır. Ayrıca işverenin çalışanlarına hırsızlık, soygun, 
küfürlü müşteriler, ırkçılık ve cinsel taciz gibi durumlar-
la ilgili önleme tedbirleri hakkında talimatlar ve eğitim 
sağlaması gerekir. 

Sonuç Yerine: Sendika Güvenlik Etkisi
Market ve mağaza işleri, genellikle düzenli ve güvenli 
ortamlarda yapılan, tehlikesiz işler olarak algılanır. An-
cak iş kazası araştırmaları, sanılanın aksine market ve 
mağazalarda iş kazası ve meslek hastalıklarının yaygın 
olduğunu ortaya koymaktadır. Sektörde neredeyse bir 
norm haline gelmiş olan uzun çalışma süreleri ve yoğun 
iş temposu, genel risklerin tetikleyicisi olarak iş kazası 
ve meslek hastalığı riskini artırmaktadır. İş kazalarının 
işçinin “güvensiz” davranışı ile açıklanması, işçinin 
sağlığını olumsuz etkileyen pek çok unsurun, işin doğal 
bir parçası olarak kavranması iş kazalarının ya da işçilerin 
sağlığını tehdit eden çalışma koşullarının dile getirilmesini 
zorlaştırmaktadır. Bu durumu zorlaştıran bir başka unsur 
da sendikalaşma oranının düşüklüğüdür. 
Araştırmalar işyerinde sendikanın olmasının iş kazası ve 

meslek hastalığı oranlarını azalttığını ortaya koymaktadır. 
Buna sendika güvenlik etkisi denmektedir ve birçok 
araştırma sendika güvenlik etkisinin gerçek ve belirgin 
olduğunu göstermektedir (Hazards, 2010). Türkiye’de 
perakende sektörü; inşaat, maden, karayolu taşımacılığı, 
metalik olmayan minerallerin imalatı işkollarından son-
ra en fazla ölümlü iş kazasının yaşandığı sektördür. Bu 
yönüyle işçilerin yalnızca ücretler ve çalışma koşullarını 
düzeltmek için değil, çalışırken ölmemek, sağlığını kay-
betmemek için de sendikalara ve güçlü bir sendika güven-
lik etkisine ihtiyacı vardır. 
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24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan KHK ile getirilen “taşerona 
kadro” düzenlemesi için verilen 90 günlük süre 2 Nisan 2018 tarihi 
itibariyle tamamlandı. Şartları sağlayanların kadroya geçişleri 
tamamlanırken başta belediyeler olmak üzere birçok kamu 
kurumunda çalışan taşeron işçiler çeşitli bahanelerle işten çıkarıldı. 
Arkadaşımız Meliha Kaplan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde taşeron olarak 
çalışan ve her ikisi de sendikamıza üye olan genç bir çiftle taşeron 
düzenlemesini, kaygılarını, beklentilerini, sendikalaşma süreçlerini 
konuştu. 

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

İsmim Elif Altay, 28 yaşındayım. 
Mehmet Akif  Üniversitesi, Büro 
Yönetimi bölümü mezunuyum. 
Evliyim, bir çocuk annesiyim. Yedi 
yıldır Osmangazi Üniversitesi Sağ-
lık, Uygulama ve Araştırma Has-
tanesi’nde Tıbbi Dokümantasyon 
Müdürlüğü’ne bağlı Nöroloji Servisi 
Sekreterliği’nde taşeron işçisi olarak 
çalışıyorum. 
İsmim Özmen Altay, ben de eşim-
le birlikte 2011 yılında işe başladım. 
Önce Denetim Şefi olarak daha son-
ra Döner Sermaye Müdürlüğü’nde 
Tahakkuk Servisi’nde çalıştım.  Doğ-
rudan Temin Bölümü’nde de çalışa-
rak en son çalıştığım yer olan İhale 
Servisi’ne geçtim. Taşeron işçisi ola-
rak çalışmaktayım. 

Daha önce başka bir işte çalış-
tınız mı?

Elif: Daha önce hiçbir yerde çalış-
madım. İlk çalıştığım yer burası oldu. 
Özmen: Ben daha önce Eti Fabri-
kası’nda çalıştım. Tek-Gıda-İş Sen-
dikası üyesi idim.

Buradaki işinize nasıl girdiniz?

Elif: 2010 yılında burada staj yaptım. 
Stajım çok iyi ve verimli geçmişti. Staj 
puanım da çok iyi idi. Buradaki işe 
başlarken en büyük etken bu oldu. Ek 
olarak babam da SGK bürosunda me-
mur olarak çalışıyor. Babam da burada 

“Umutla bekliyoruz”

SÖYLEŞİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Taşeron İşçisi Elif ve Özmen Altay çiftiyle röportaj

SÖYLEŞİ:  
Meliha KAPLAN

Tez-Koop-İş Örgütlenme Bürosu, Uzman
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çalıştığı için kurumun beni tanımasında 
büyük rol oynadı. Mülakata alındık ve 
mülakat sonunda işe başladım. 
Özmen: Üniversite içinde bulunan 
hastaneye işçi alımları oluyordu. Form 
doldurup insan kaynaklarına talep ilet-
tim. Bu işler zaten hep tanıdık vasıtası ile 
oluyor. Benim de ablam burada çalışı-
yor. Onun da etkisi ile işe başladım.

HAKLI OLSAM BILE  
ALTTAN ALMAK  
ZORUNDA KALIYORUM

İşteki bir gününüz nasıl geçiyor? 
İşinizden memnun musunuz?  

Elif: Saat 08.00 ile 17.00 arası çalışı-
yoruz. Öğle tatilim 12.30-13.30 arası 
oluyor. Sabah geldiğimde hasta sayımı 
yapıyorum. Hastanede bekleyen yatış 
işlemlerini gerçekleştiriyorum. Hasta 
listesi çıkarıyorum. Taburcu olacak olan 
hastaların raporları varsa raporlarını ya-
zıyorum. Genel olarak Nöroloji Servisi 
çok yoğun bir servis olduğu için ben de 
çok yoğun çalışıyorum. Benim işim sabır 
gerektiriyor. Hasta psikolojilerini de an-

lıyorum fakat haklı olsam bile alttan al-
mak zorunda kalıyorum, hakaret etseler 
bile güler yüzlülüğümü korumak zorun-
da kalıyorum. İşimde her şeye rağmen 
mutluyum.  
Özmen: Hastaneye alınan her türlü şe-
yin faturaları bizim elimize geliyor. Şir-
ket çalışanlarının maaş tahakkuklarını 
yapıyorum. İşimi severek yaptığım için 
yoğunluğumu kendi içimde idare ede-
biliyorum. Vardiyalı işlerde de çalıştığım 
için bu iş onlara göre daha iyi diyorum. 

“GÜVENCESIZ ÇALIŞTIĞIMIZ 
IÇIN DAHA FAZLA BASKIYA 
MARUZ KALIYORUZ”

Taşeron işçi olmak nasıl bir dene-
yim? Kadrolu işçiler ile aranızdaki 
farklar nelerdir? Amirleriniz ile iliş-
kileriniz nasıl?

Elif: Nöroloji servisinde ilk çalışmaya 
başladığımda, yan yana çalıştığım kad-
rolu arkadaşlarım ile aramda belirgin 
ücret farkı vardı. Daha sonra çalışma 
koşullarının da daha ağır olduğunu 
hissetmeye başladım. Kadroya geçtiği-

mizde inşallah şu anki durumumuzdan 
daha iyi olacaktır. Güvencesiz çalıştığı-
mız için daha fazla baskıya maruz ka-
lıyoruz. Kadro meselesi de kafamızda 
soru işareti. Hiçbir şey açık değil.
Özmen: Çalıştığımız arkadaşlarımız 
bize taşeron olduğumuzu hiç hissettir-
memeye çalıştı. Hiçbir sorun ve sıkıntı 
yaşamadım. Fakat maaş farkı aramızda-
ki en büyük ve en temel farktı. Kadroyla 
birlikte inşallah bu farkımız da ortadan 
kalkacak. Çoğu yerde taşeronlar iş yü-
künü taşıyordu. Kadrolu işçi olacak ol-
mamız aramızdaki her anlamdaki farkı 
da ortadan kaldıracaktır. Kadrolu işçi 
olmamızı istemeyenler de var.

Bir taşeron şirket çalışanı olarak 
çalışma yaşamına dair talep ve 
beklentileriniz nelerdir?

Elif: Maddi ve sosyal haklarımızın iyileş-
tirilmesini isterim. Doğum yaptığımda 
kadrolu işçiler gibi haklarımın olmasını 
isterim. Örneğin ben ilk çocuğumu do-
ğurduğumda iznimi rahat alamadım. 
Taşeron olarak çalışıyorum diye izin 
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verilmedi. Bu nedenle yerimin değişti-
rileceği söylendi, ben de izin alamadım. 
Eşimin maddi durumu iyi olsa izin alır 
çocuğumu büyütürüm, ikinci çocuğu-
mu yaparım. İkinci çocuğumu yaptır-
mayan şey de işim. 

Süt izinlerinizi kullanabildiniz mi?

Elif: Süt izinlerimizde bile sıkıntı oldu, 
15.30’da işten çıkmam gerekirken yeri-
me bakacak eleman bulamadıkları için 
zorlandım. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısın-
dan çalışma koşullarınızı değer-
lendirir misiniz? Fiziksel ve psiko-
lojik olarak neler yaşıyorsunuz?

Elif: Psikiyatri hastaları da bizim bölü-
me geldiği için bazen tedirgin oluyo-
rum. Korkuyorum. Öyle hastaları be-
nim sakinleştirmem gerekiyor. Doktora 
kızan hasta gidip ona kızamadığı için ilk 
bana kızıyor. Ben de onu sakinleştiriyo-
rum. Biz sürekli alttan almak zorunda 
kalıyoruz. Psikolojik olarak çok yoru-
luyorum. Fiziksel saldırıya uğramak-
tan da endişe duyuyorum. Herhangi 
bir durumda hızlıca güvenlik görevlisi 
arkadaşları çağırıyorum. Sağ olsunlar 
hızlıca geliyorlar.

“TEK KIŞI DEĞILIZ,  
BIRLIKTEYIZ”

Siz şimdi sendikalaşma mücade-
lesi veriyorsunuz. Sendika sizin 
için ne anlam ifade ediyor? Nasıl 
tanıştınız sendikanızla?

Elif: Ben sendika ne demek bilmezdim. 
Hiçbir alâkam yoktu. Bu işlerle genelde 
eşim ilgilenirdi. Daha sonra Türk-İş’e 
bağlı Tez-Koop-İş Sendikası buraya 
gelip toplantı yaptı. Çok iyi ve çok ikna 
edici bir toplantı idi. Diğer sendikaların 

toplantılarına hiç gitmedim. Sendikalı 
olmamdaki büyük rol eşimin. Hep ha-
berlerde duyduğumuz kadarıyla bilgim 
vardı. Sendikal haklarımızın olacağı 
söylenmişti. Nasıl bir hak, sendika na-
sıl çalışır bilmiyordum. Şu an yeni yeni 
öğreniyorum.
Özmen: En azından sosyal haklarımız 
olacak ve en azından tek kişi değiliz. 
Birlikteyiz. Bizi destekleyecek bir güç 
olacak. Her zaman işçinin yanında ola-
cak; avukatıyla, sayısal desteği ile bizim 
sahipsiz olmadığımızı hissediyorum. 
Önceden de sendikalı olarak çalıştığım 
için sendikanın iyi bir şey olduğunu bi-
liyordum. 

Tez Koop-İş’i nasıl buldunuz? Ön-
ceden Türk-İş’e bağlı bir sendika-
ya üye olduğunuz için mi Tez-Ko-
op-İş’e üye oldunuz? Nasıl gelişti 
sendikalaşma süreciniz?

Özmen: Biz ilk başta Sedat Bey olsun, 
İbrahim Bey ve ben üçümüz yola çıktık. 
Sendikalarla görüşelim hangisi bizim 
için daha iyi olur gibi bir ufak araştır-
ma yaptık. Burada en büyük pay Sedat 

Bey’e ait. O sendika ile randevu aldı; 
gittik, görüştük. Bizim işkolumuza uyan 
sendika Tez-Koop-İş olduğundan Hü-
seyin Başkan’ı aradık. O da sağ olsun 
gelip bize yardımcı oldu. Türk-İş olarak 
biliyorduk ama işkollarını bilmiyorduk. 

Şu an sendikanızı takip ediyor 
musunuz, çalışmalarını nasıl bulu-
yorsunuz?

Özmen: İşçinin hakkını savunan, iste-
diğini alan, işçiyi memnun eden, işçinin 
yanında olan hep bu şekilde duyduk, 
okuduk, öğrendik ve gördük. Bize bir 
güven veriyor açıkçası, öyle olunca ter-
cihimiz oldu. 

“IŞE GIRECEĞIZ,  
EVLENECEĞIZ, ÇOLUK  
ÇOCUK SAHIBI OLACAĞIZ”

Genç bir emekçi olarak çalışma 
hayatında olmak size neler hisset-
tiriyor? Geleceğe dair kaygılarınız 
ve beklentileriniz nelerdir?

Özmen: Şartlar olarak mecburuz ça-
lışmaya, erkekler olarak okulumuzu 
okuruz sonra askere gider geliriz. Bir an 
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önce düzen kurmamız gerekir. İşe gire-
ceğiz, evleneceğiz, çoluk çocuk sahibi 
olacağız. O yüzden mecburen genç 
yaşlarda iş hayatına atılmamız gereki-
yor.
Elif: Şu an çok bir maaş almıyoruz ama 
yetiyor. İki kişi çalışınca yetiyor. İki kişi 
çalışmadan mümkün değil geçinmek. 
Ev alma konusunu şu an hiç düşünemi-
yoruz. Araba aldık, şu an onu ödemeye 
çalışıyoruz. İş kaygımız elbette oluyor. 
İşten çıksak ben daha önce hiçbir yerde 
çalışmadığım için ne iş yaparım bilmi-
yorum, hiçbir iş yapamam herhalde. 
Yaparım belki, buranın geliri az olabilir 
ama şartları iyi. 08:00 - 17:00 arası ça-
lışıyorsun. Cumartesi-Pazar günleri ev-
desin. O vakit bile yetmiyor bazen. Ev 
işlerini de toparlayalım, alışverişi yapa-
lım, çocuğu gezdirelim derken cumar-
tesi pazar bitiyor zaten. Evde çalışmak 
çok güzel bayan olarak ama bazen de 
diyorum evde olsam iyi mi olur, kötü 
mü bilmiyorum. Çocuğum için iyi ama 
benim için kötü. Çalışırken kendimi 
daha özgür hissediyorum. İlerde ev al-
mak için de umutluyuz.

Çalıştığınız yerdeki yaşıtlarınız 
(öğrenciler, doktorlar, hemşireler 
vs.) ile ilişkileriniz nasıl?

Elif: İlk işe girdiğimde asistan arkadaş-
lar hep benden büyüklerdi. Onlarla sa-
mimi oluyorsun. Onlara abla-ağabey 
diyordum, onlar da çikolata alıp ge-
liyorlardı. İşe ilk girdiğimde 20 yaşın-
da idim. Yıllar geçtikçe benden daha 
küçükler gelmeye başladı. Şu an yeni 
asistan arkadaş geldi; kaç doğumlusun 
diyorum 1992’liyim diyor. Eve gelip 
oturduğumda eşime diyorum ki “otur-
duğum yerde yaşlanıyorum”, biraz da 
çocuk ruhluyumdur ben. Ondan do-
layı hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Genç 
olmanın faydaları diyelim. İlk işe girdi-
ğimde yanımda çalışan bayan benden 
yaşça büyüktü. O biraz alınganlık ya-
pıyordu. Kuşak farkı çok belli oluyor.

“BIR GÜN GÜVENCEMIZ  
OLACAK, UMUTLA  
BEKLIYORUZ”

Taşeron çalışanlara kadro dü-
zenlemesi 696 sayılı KHK ile çı-
karıldı. Düzenlemenin içeriğine 
dair bilginiz var mı?

Elif: Tam olarak belli değil. Hiçbir 
açıklama da yok.
Özmen: Bir muallak var ortada, 
KHK ile çıktığı için tam olarak sistem 
oturmuş da değil ama zamanla otu-
rur diye umut ediyoruz. En azından 
taşeron olayı kalkıyor. Bir gün güven-
cemiz olacak. Umutla bekliyoruz. 

Bu düzenleme ile taşeron işçi-
lerinin beklentileri karşılandı mı, 
kaygıları bitti mi?

Özmen: Tam değil belki ama en 
azından iş güvencemiz olacak. Devlet 
güvencesinde olacağız. Düzenleme 
beklediğimiz bir süreç var önümüzde, 
maaş, sosyal haklar gibi… Bunlar da 
zamanla olacak inşallah. Bu bir basa-
mak olur diye düşünüyoruz inşallah.

“BIZIM YÜZÜMÜZ OLSUN  
ISTERIZ.”

Sendikamız önümüzdeki günler-
de genç üye dergisi çıkaracak. 
gençemek dergisi biraz da yo-
lunu/sizin katkılarınız sayesin-
de bulacak. Dergimizde başta 
üyelerimizin sorunları/dertleri 
olmakla beraber çalışma haya-
tından bilime, spordan müziğe, 
edebiyata kadar pek çok yazı 
olacak. Sizler genç emekçiler 
olarak bu dergide neler görmek 
istersiniz?

Özmen: Bizim yüzümüz olsun isteriz. 
Biz gençlerin sorunlarına, sıkıntılarına 
yer versin. Faydalı olacağını da düşü-
nüyoruz. Genç işçiler için tecrübelerin 
paylaşıldığı, sorunlarımızın dile getiril-
diği, güncel durumların ortaya konul-
duğu bir dergi olmasını isteriz. Bunlar 
dile getirildikçe ve sorunlar çözüme ka-
vuştukça derginin de geleceği parlaktır 
diye düşünüyorum.

SÖYLEŞİ



34 Mayıs 2018

gencemek

gencemek

Sendikamızın genç ve dinamik servislerinden birisi de Toplu İş Sözleşmesi 
Servisi. Sağolsun servisin tüm çalışanları bu ilk sayıda dergimize yazılarıyla katkı 
sundular. Her bir yazı da çok bilgilendirici, öğretici oldu doğrusu.  İlk yazı Esra 
Keskin arkadaşımızdan. Büyük bir gürültüyle ortaya atılan taşeron işçilerine kadro 
meselesinin fiilen ne getirdiğini kapsamlı biçimde anlatıyor bize. 

24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 
sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve ku-
ruluşlarında taşeronda çalışan işçilerin, 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nun 4. Maddesinin (d) fıkrasında ta-
nımlanan kadrolu kamu işçisi olma sü-
reçleri düzenlendi. Yapılan düzenleme, 
sürecin her aşamasında tartışmalara yol 
açtı. Kadroya geçiş sürecinde yaşanan 
fikir ayrılıkları, 696 sayılı KHK’nin yet-
kili kıldığı kurumlarca (Maliye Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Devlet Personel Başkanlığı) zamanında 
ve yeterli bilgilendirmelerin yapılmama-
sı, çeşitli sorunlara yol açtı. Bu yazıda sü-
recin tüm aşamalarında yaşanan sorun-
lar derlenerek, verilen kadronun niteliği 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Süreç, işçilerin bağlı bulundukları idare-

lere 2 Ocak-11 Ocak tarihleri arasında 
başvuru yapmasıyla başladı. Sürecin 
ilk aşamasından başlayarak sürecin so-
nunda dahi devam eden anlaşmazlık-
lar açıklamalarla, sendikaların yaptığı 
toplantılarla netleştirilmesine çalışılsa 
da bazı konular hâlâ netleştirilebilmiş 
değil. Sürecin ilk aşaması olan kadroya 
geçiş talepleri için konfederasyonların 
çağrı merkezleri kurarak işçilerin soru-
larını cevaplamaya çalışması, yapılan 
düzenlemenin güvenilirlikten uzak bir 
düzenleme olduğunun en önemli kanıtı 
niteliğindedir.
Kadroya geçiş tarihine kadar, ihalele-
ri yapılmış ve başlamış olup 1 Nisan 
2018 tarihine kadar devam eden işçiler, 
mevcut ihalelerinde mevcut taşeron şir-
ketlerin işçileri olarak çalışmaya devam 
etti. İhale süreci devam eden ihaleler 

ile tamamlanan ancak 24 Aralık 2017 
tarihi itibariyle henüz başlamamış olan 
ihaleler en geç 1 Nisan 2018 tarihine 
kadar uzatılmış sayıldı ve işçiler mev-
cut taşeronda çalışmayı sürdürdü. An-
cak mevcut şirket ile sözleşmeye devam 
edilememesi halinde doğrudan temin 
yöntemine başvuruldu. Bu noktada kafa 
karıştıran konu ise 6356 sayılı Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
36. Maddesinin 2. Fıkrasında yazılı bu-
lunan “Sona eren toplu iş sözleşmesinin 
iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi 
yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşme-
si hükmü olarak devam eder.” hükmü 
gereği sona eren toplu iş sözleşmelerinin 
bireysel iş sözleşmelerine ilişkin hüküm-
lerinin 3 aylık sürede uygulanıp uygu-
lanmayacağıydı. Konu ile ilgili sorunlar 
30 Mart 2018 tarihli yönetmelik deği-

Taşeron işçisine kadro verildi mi?
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şikliği ile ortadan kaldırılmış görünse de, 
değiştirilen yönetmelik hükmüne göre 
farkları kimin hesaplayacağı, ihalesi bi-
ten şirketlere nasıl ulaşılacağı, ödemeleri 
kimin yapacağı soruları hâlâ cevaplan-
dırılabilmiş değil.
Sürecin ilk aşamasında ortaya çıkan so-
runlar ve belirsizlikler dışında KHK’nin 
aradığı şartlar, KHK’nin yazımı ile 
ilgili sorunlar da sürecin her aşamasın-
da karşımıza çıktı. Özellikle 696 sayılı 
KHK’nın 127. Maddesinde kapsama 
alınan merkezi idareler belirtilerek bu 
idarelerde çalışan taşeron işçilerden is-
tenen şartlar kadroya geçecek işçilerin 
kapsamını daraltarak sürecin her aşa-
masında işçilerin sistemli olarak elenme-
sini içeriyordu.
Kadroya alınacak işçilerin 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’ndaki bazı 
özellikleri de taşıması gerekiyordu. 696 
KHK’de getirilen şartlardan biri de 
güvenlik soruşturulması ve/veya arşiv 
araştırması yapılmış olmaktı. Ancak 1 
Ocak 2018 tarihinde çıkarılan tebliğde 
sadece arşiv araştırması yapılması şartı 
getirildi. Aslında kamu işçisi olarak istih-
dam için güvenlik soruşturması ve/veya 
arşiv taraması şartı aranmıyordu, ancak 
KHK ile bu şart da getirilmiş oldu. İş 
Kanununun 30. Maddesi gereği engelli 
ve eski hükümlü olarak çalışan taşeron 
işçiler de bu şartlar sebebiyle tedirginlik 
yaşadı. Konu ile ilgili sendikalar, eski hü-
kümlülerin kadroya alınmamasının top-
luma kazandırılmış vatandaşların tekrar 
suça itilmesi anlamına geldiği, bu yan-
lıştan dönülmesi gerektiğini vurgulayan 

açıklamalar yaptı. Neticede sendikaların 
çağrısı sonuç verdi ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı “3 Nisan’dan itiba-
ren terör, cinsel saldırı, çocuk istismarı 
gibi suçlar dışında eski hükümlülerin 
de kadroya geçişini gerçekleştireceğiz.” 
açıklamasında bulundu. 31 Mart 2018 
tarihinde çıkarılan yönetmelik eski hü-
kümlüler açısından konuyu çözüyor 
görünse de bu işçilerin kadroya alınması 
idarelerin insiyatifinde kalmış oldu.
Taşeronda çalışıp kadro için geçerli ko-

şulları taşıyan işçiler 2 Ocak ile 12 Ocak 
tarihleri içerisinde başvuruda bulundu. 
Başvurular idarelere yapıldı idareler 
başvuruları tespit komisyonlarına iletti. 
Tespit komisyonları, yapılan ön incele-
me ve esas inceleme sonucunda sınavla-
ra girmeye hak kazanan işçileri internet 
sitelerinde (ya da kurumun belirleyece-
ği şekilde) ilan etti. Başvuru sahiplerine 
ayrıca bir tebligat yapılmadı. Kurumun 
kararlarına yapılan itirazlar, merkezi 
idarelerde tespit komisyonları; yerel ida-
relerde ise itiraz komisyonları inceledi. 
İtirazdan sonra verilen kararlar ise sına-
va girecek işçilerin listesini kesinleştirdi. 
Tebliğe göre tespit komisyonları kesin 
olarak karar verecek olsa da bu kararları 
daha sonra yargıya taşımak da olanaklı. 
İtirazları reddedilen işçilerin, Anaya-
sa’nın 125. maddesinde “İdarenin her 
türlü işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 
hükmü gereği, dava açabileceği düşün-
cesindeyiz. 
1 Ocak 2018 tarihli tebliğe göre sınav; 
yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca 
uygulamalı, yazılı ve sözlü, sözlü ve uy-
gulamalı şekillerde yapılabilecekti. As-
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lında KHK’nin ilgili maddesine göre 
sözlü ve uygulamalı sınavın birlikte 
yapılması olanaklı değildi; ancak tebliğ 
ile bu durum KHK’ye aykırı biçimde 
değiştirilmiş oldu. Sınavların yer, gün 
ve saati idarenin internet sayfasında ilan 
edildi, ayrıca tebligat yapılmadı. 
Bakanlık açıklamalarında sınavın ka-
muya atanma gereği olduğu, eleme 
amaçlı kullanılmayacağı vurgulansa 
da, gerek sınav soruları gerekse sınav 
sonuçları, çoğu taşeron işçisi için hayal 
kırıklığı oldu. Her ne kadar sınav soru-
ları çalışanların iştigal ettiği konulardan 
seçilecek, bu konularla ilgili işçilerin yü-
rütmekle yükümlü oldukları vazifeler-
deki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve 
eğitim düzeylerine uygun sınav soruları 
hazırlanacak dense de uygulamada çar-
pıcı örneklerle karşılaşıldı. “Cumhur-
başkanının kaç torunu var?” “Eşkıya 
Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 
karakterlerini sayınız.”  “Cumhurbaşka-
nımız nerelidir?”  “Konya Müftüsünün 
adı nedir?”  “İsminde kaç harf  var?” 
“Afrin Harekatının komutanı kimdir?” 

“15 Temmuz 2016 zaferi ne zaferidir?” 
gibi sorular, örneklerden sadece bazıları. 
Bu soruların basında geniş yer bulması 
sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu konu ile ilgili 
“Sınavda sadece yapılan işle ilgili soru 
sorulacak, böyle bir durum varsa işçiler 
itiraz etsinler biz onların yanındayız.” 
açıklamasında bulundu.
Sınavda başarılı olma kriterleri ise ol-
dukça düşündürücüydü. Yazılı sınav, 
sınav kurulu tarafından 100 puan üze-
rinden değerlendirildi ve başarılı sayıl-
mak için sınavdan en az 50 puan almak 
gerekliydi. Ancak sözlü ve uygulamalı 
sınavlara ilişkin bir başarı kriteri belirlen-
mediği için işçiler sınav kurulu tarafın-
dan “başarılı” ya da “başarısız” olarak 
değerlendirildi. İşçiler yazılı sınavdan 
50 ve üzerinde puan almış olsalar dahi 
sözlü ya da uygulamalı sınavda başarılı 
sayılmazlarsa kadroya geçirilmediler. 
Sınavda başarılı ya da başarısız olan-
lar kurumun resmi internet sayfasında 
ilan edildi, ayrıca tebligat yapılmadı. 
Tebliğin 15. Maddesine göre başarısız 

olanlar, gerekçesiyle birlikte yazılı itiraz-
da bulunup sınav kurulları tarafından 
değerlendirilip karalarını tekrar yazılı 
olarak tebliğ ettiler. İtiraz üzerine veri-
len kararlar kesinleşti. Yani işçinin sınav 
sonucuna ilişkin itirazını işçiyi başarısız 
sayan sınav kurulları, hiçbir gerekçe gös-
termeksizin karara bağladı. Bu aşama-
da da mağduriyetler devam etti.
Kesin sınav sonuçlarının açıklanmasının 
ardından süreçte sona gelindi. Peki bun-
dan sonra ne olacak? Tebliğde kadroya 
geçiş tarihi (1 Nisan Pazar gününe denk 
geldiği için) 2 Nisan olarak belirlendi. 2 
Nisan itibariyle kamuda taşeron işçisi 
olarak çalışan binlerce işçi 4-d statüsü-
ne sürekli işçi olarak, yılın belli dönem-
lerinde taşeronda çalıştırılan işçiler 4-d 
statüsüne geçici işçi olarak geçirildi. 
Belediyelerde taşeron işçi olarak çalışan 
yaklaşık 450 bin işçi ise sürekli işçi kad-
rolarına değil, 375 sayılı KHK’ye ek 20. 
Maddeye göre kurulan şirketlerin (Be-
lediye İktisadi Teşekkülleri – BİT) işçisi 
oldu. Kadroya geçiş sürecini başarıyla 
tamamlayan adaylar için hangi işko-
lundan bildirilecekleri, dolayısıyla hangi 
toplu iş sözleşmesinden ne şekilde yarar-
lanacakları ile kadroya geçiş için gerekli 
şartları sağlamayan işçilerin (ihaleleri 
personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 
alımı olmayan, arşiv araştırması sonucu 
sakıncalı bulunan, sınavda başarısız olan 
işçiler) durumlarının ne olacağı epey tar-
tışılacak gibi duruyor. 

Kadroya geçen işçiler mevcut 
kadrolu kamu işçileri ile eşit mi?

Kadroya geçen işçiler için mevcut kad-
rolu kamu işçileri ile mutlak bir eşitlik-
ten bahsetmek mümkün değil. Kadroya 

TAŞERON	İŞÇİLER



37Mayıs 2018

gencemek

gencemek

geçirilen taşeron işçiler mevcut hak ve 
ücretleriyle kadroya geçirildi. Mevzuat 
gereği bu işçiler mevcut haklarının dışın-
da kamuda çalışan diğer kadrolu işçiler 
gibi 52 günlük ücretleri tutarında ilave 
tediye alacak. Bunun dışındaki ücret 
vb. parasal konularda mevcut kadrolu 
işçilerle aralarındaki fark kapanmamış 
oldu. Kadroya geçirilen işçilerden, taşe-
ron şirketin işkolu idare ile aynı olan ve 
idareden farklı olan işçilerin durumları 
farklı olacak. Ancak her iki durum için 
de Yüksek Hakem Kurulu tarafından 
merkezi yönetimlerde karara bağlanan 
(yerel yönetim işçileri için yerel yöne-
timlerde karara bağlanan), süresi en son 
sona erecek alt işveren toplu iş sözleşme-
si bitene kadar bu sözleşmenin getirdiği 
haklardan bütün işçiler için (sözleşme 
kapsamında olsun olmasın) geçerli ola-
cak. Bu sözleşme bitene kadar kadroya 
geçen işçilerin ücretleri kadrolu işçilerin 
ücretlerinden yüksek olamayacak.
Taşeron şirketin bulunduğu işkolu ile 
idarenin işkolu aynıysa işçiler idarenin 
girdiği işkolu üzerinden Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na bildirilecek. Böylece bu işçi-
ler, süresi en son bitecek alt işveren toplu 
iş sözleşmesinin süresi sona erdiğinde, 
kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden 
yararlanma imkânına sahip olacak.
Taşeron şirketin işkolu ile idarenin işkolu 
birbirinden farklıysa, kadroya geçirilen 
işçiler, taşeron işyerinin işkolunda yeni 
tescil edilecek işyerinden SGK’ya bil-
dirilecek. Yani kadroya geçirilen işçiler, 
mevcut kadrolu işçilerin yer aldığı mev-
cut işyeri ve işkolu üzerinden bildirilme-
yecek. Bu noktada iki farklı görüş ortaya 
çıkmaktadır. İlki, bu işçiler süresi en son 
bitecek alt işveren sözleşmesinin süresi 

sona ermesi durumunda dahi mevcut 
kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden 
yararlanamayacak görüşüdür. Diğeri ise 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu’nun 4. Maddesinde 
yazılı bulunan “Bir işyerinde yürütülen 
asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdi-
ği işkolundan sayılır” hükmü gereği bu 
işçilerin süresi en son bitecek alt işveren 
sözleşmesinin süresi sona erdikten sonra 
mevcut kadrolu işçilerin toplu iş sözleş-
mesinden yararlanacağıdır. Sendikala-
rın örgütlenme süreçlerini tüm hızıyla 
devam ettirdiği bu dönemde, konunun 
bir an önce açıklığa kavuşturulması son 
derece önemlidir.
KHK’de kadroya geçemeyen işçilerin 
durumlarının ne olacağına yönelik bir 
düzenlemeye yer verilmedi. Ancak kad-
roya geçemeyen işçilerle ilgili 2 farklı du-
rum söz konusu olabilecek. 
1) KHK ile kapsama alınmayan idare 
ya da ihale türlerinde çalıştırılan işçile-
rin ihaleleri devam edecek. İşçilerin bu 
ihalelerde çalıştırılmalarının önünde bir 
engel yok. 

2) Kapsamda olup koşulları taşıma-
dığı için kadroya alınmayan işçilerin 
çalıştırıldıkları ihaleler kadroya geçiş 
tarihi itibariyle sona erecek. Bu işçi-
ler için başka bir düzenleme yer al-
madığı için geçiş tarihlerinde bu işçi-
lerin iş sözleşmelerine (yasal hakları 
ödenerek) son verilecek.
Özetle, taşerona kadro müjdesiyle çıka-
rılan 696 Sayılı KHK, daha önce koşul-
suz şartsız kadro taahhütlerini haksız çı-
karacak bir düzenleme olarak yürürlüğe 
girdi. Kadronun kamuda çalışan tüm 
taşeron işçilere bir yasa ile getirilmesi 
beklenirken, OHAL devam ederken bir 
KHK ile getirilmesi ne yazık ki umutları 
boşa çıkardı. 
Kadro hakkı belli kamu kurum ve kuru-
luşlarına verilerek kapsamı daraltılmıştı. 
Bunun üzerine süreç devam ederken yu-
karıda anlatılan sebepler sonucunda da 
binlerce kamu işçisi kadro hakkını elde 
edemediği gibi bir de işsiz kaldı. Ayrıca 
emeklilik durumu İş Kanunu’na göre, 
işveren açısından işçinin iş sözleşmesini 
haklı nedenle fesih nedeni sayılmazken, 
KHK ile emekliliği gelen birçok taşe-
ron işçisine kadro hakkı verilmeyerek iş 
sözleşmeleri feshedildi. Dolayısıyla süreç 
işsizliği artırmış oldu.
KHK kapsamındaki merkezi kamu 
idarelerinde artık personel çalıştırılma-
sına dayalı hizmet alımı yapılamayacak. 
KHK kapsamında olmayan merkezi 
kamu idarelerinde personel çalıştırılma-
sına dayalı hizmet alımı devam edecek. 
Ayrıca tüm merkezi kamu idarelerinde 
diğer ihale biçimleri üzerinden taşeron-
laştırmanın devam edecek olması sebe-
biyle taşeron sisteminin bitmiş olduğunu 
söylemek mümkün değildir.

Kadro hakkı belli kamu 
kurum ve kuruluşlarına 

verilerek kapsamı 
daraltıldı. Bunun  

üzerine süreç devam 
ederken binlerce kamu 

işçisi kadro hakkını elde 
edemediği gibi bir de 

işsiz kaldı.
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CHP Milletvekili Fethi Ömer Gürer geçtiğimiz günlerde 
meclise genç emekçileri ilgilendiren bir kanun teklifi 
verdi. Biz de meclisteki odasında kendisiyle buluştuk 
ve hem kanun teklifini hem de gençlerin işsizlik 
sorununu konuştuk…

SÖYLEŞİ:  
Merve DEMİRKIRAN 

MECLİS’TE
GENÇ İŞSİZLERİ

DERT EDİNENLER DE VAR…

Üniversite mezunlarına en az 12 
ay boyunca iş aramaları ve mas-
raflarını karşılayabilmeleri için 
asgari ücret brüt tutarının yarısı 
kadar ödeme yapılması yönünde 
bir kanun teklifi verdiniz. Bu ka-
nun teklifini vermenizdeki neden 
nedir? 

Üniversite mezunları, mezun olduk-
tan sonra hemen iş bulamıyor. Devlet 
tarafından gençlerin iş aradıkları süre 
içinde masraflarını karşılayacak tutar-
da burs şeklinde bir ödeme yapılmalı. 
Bir genç mezun oluyor, annesi babası 
onun hemen işe gireceğini var sayıyor. 
Genç çok yere başvuruyor, internet 
üzerinden yapılan başvuru dışında 
gidip o yerle görüşmesi de gerekiyor. 
Gidiş geliş ulaşım masrafları dahil, 
harcadıkları da tamamen aile bütçe-
sinden gidiyor. Bunu önlemenin yolu 
nasıl ki işsizlik sigortasından işveren-
lere sigorta primini dahi yatıracak 
kadar avantaj yaratılıyorsa, üniversite 
mezunlarına iş aradıkları belli bir süre 
ücret ödenmesidir. Bunun önemli ol-
duğunu düşünüyorum çünkü bir iki 
işyerine gidince gençte şöyle bir duy-
gu oluşuyor: Artık ben işe alınmam. 
Bununla birlikte de psikolojik olarak 

CHP Milletvekili Fethi Ömer Gürer ile söyleşi

SÖYLEŞİ

Tez-Koop-İş Örgütlenme Bürosu, Uzman
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olumsuzluklar yaşıyor. Genç intihar-
ları arttı, uyuşturucu ve buna benzer 
kötü alışkanlıklar, kumar gençler ara-
sında olumsuzluklar yaygınlaşıyor.

Türkiye’de genç emekçilerin du-
rumu hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Öncelikle şunu belirteyim, milletvekili 
seçildiğim günden sonra işsizlik ko-
nusunda farklı branşlarda üniversite 
mezunlarından çok sayıda başvuru 
aldım. Bunun üzerine Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’ndan üniversi-
te mezunu işsizlerin bilgisini istediğim-
de 2017 Haziranında 600 bin civarın-
da üniversite mezunu işsizin olduğunu 
gördüm. İŞKUR’a başvuranların da 
dağılım listesini istediğimde piyasada 
talep edilen farklı mühendislik branş-
larında üniversite öğrencilerinin beni 
de şaşırtan yoğunluğunu gördüm. 
2017 Ocak sonu itibariyle İŞKUR’a 
kayıtlı orta okul ve lise mezunu işçi 
sayısı 651 bin 152, meslek yükseko-
kulu mezunu işsiz sayısı 257 bin 004, 
lisans ve üstü eğitim mezunu işsiz sayı-
sı 320 bin 108. Daha sonra yaptığım 
araştırmada İŞKUR’a başvurmayan 
ve mezun olduğu branşlarda işini 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TBMM Başkanlığına sunduğu 
Kanun Teklifi’nde 4447 Sayılı Kanun’un 50’inci maddesindeki değişiklik 
önerisi şöyle: “ Yükseköğrenimini tamamlayarak Kuruma iş başvurusun-
da bulunanlara mezuniyet tarihlerini takip eden ayın beşinden başlamak 
üzere 12 ay boyunca işsizlik ödeneği verilir. Bu şekilde ödenecek işsizlik 
ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre on 
altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı-
nın yüzde ellisidir.”

sürdürmeyenlerin olduğunu sapta-
dım. Toplamda 1 milyonun üzerinde 
üniversite mezunu genç iş aramakta. 
Bunun çözümlenmesi gerektiğini dü-
şünüyorum. Bunların nedenlerini şöy-
le değerlendirebiliriz: Birincisi, kamu 
iş yerlerinde üniversite mezunlarının 
istihdamına yönelik politikalar olduk-
ça daraltıldı. Gerek Ar-Ge çalışmaları 
gerekse benzer konumda mühendis-
lik hizmetleri dahil, çalışanların var-
lığı sınırlandı. Buraya girenlerin de 
önemli bir bölümü, işe başladıktan 
bir süre sonra bilgi birikimine erişince 
kurumlardan ayrılıyorlar. O nedenle 
bazı kurumlarda mühendis açığı dahi 
oluşuyor. Üretime yönelik yatırımların 
Türkiye’de ciddi biçimde azalması da 
üniversiteli işsizliğin bir nedeni; bunun 
yanında Türkiye’de hizmete yönelik 
işler arttı. O yönde eğitim alanların 
iş bulma olanakları daha yüksek ama 
imalat sanayisinde bu anlamda ciddi 
sıkıntılar var. Gerek tekstilde, gerek-
se benzeri işkollarında daralmalar 
yaşanıyor. Ülkenin ekonomik yapısı 
Türkiye’de işsizliği çözecek noktada 
değil, genç işsizlik yüzde 24’leri bul-
muş durumda. Üniversite gençleri 
arasında işsizlik oranının yüzde 24’e 

“2017 Ocak 
sonu itibariyle 

İŞKUR’a kayıtlı 
orta okul ve  
lise mezunu  

işçi sayısı  
651 bin 152, 

meslek  
yüksekokulu  
mezunu işsiz 

sayısı  
257 bin 004, 

lisans ve üstü 
eğitim mezunu 

işsiz sayısı  
320 bin 108.”
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sanız, onu öğretmen olarak kullanıyor-
sanız, hem ona yazık hem onun aldığı 
eğitime yazık. Onlara sahip çıkmanın 
yolu yaptıkları işlerle ilgili. Örneğin ar-
keoloji, Türkiye’de binlerce kazı alanı 
mevcut, buralarda kazı yapmıyorsu-
nuz, özel sektörü bu alanlara yönlen-
dirmiyorsunuz, sanat tarihçisi, arkeo-
loğu işsiz bırakıyorsunuz. Yapılanların 
en büyük sorunu plansızlık. Eğer her 
alanda planlamaya doğru yönelseydik 
bugünkü sorunları yaşamazdık. Nere-
deyse her ilde üniversitemiz var. Açıl-
masında bir zarar yok ama o açılan 
üniversitenin o bölgedeki yapıya, do-
kuya da katkısı olmalı ve oradan me-
zun olanlar da hemen iş bulabileceği 
alanlara yönelebilmeli. 
Bölgemden bir örnek vereyim: Niğ-
de’nin Bor ilçesinde Niğde Üniversi-
tesi’ne bağlı Dericilik Meslek Yüksek 
Okulu açıldı, dericilik bölgede %13 ile 
çok önemli pazar payı olan bir üründü 
ama ülkemizde artık dericilik de ithal 
hayvan derisiyle ayakta durabiliyor. 
Böyle olunca okula talep olmadı, ka-
pandı. Oysa ilkokul, ortaokul, liseden 
başlayan dericilik bölümlerinin yer 
aldığı dericilik okulunun açıldığı bir 
süreçte üniversiteye kadar gençler gel-

erişmesinin ötesinde TÜİK verileriyle 
geçtiğimiz yıl farklı biçimde oynandı 
ve orada çıraklarla stajyerler de genç 
işçi statüsünde çalışıyor sayıldı. Bütün 
bunları değerlendirdiğimizde sorun 
büyük, genç işsizliği artıyor.
Bakınız Türkiye’yi bekleyen en önem-
li sorunlardan birini daha anlatayım 
size: Endüstri 4-0’a geçeceğiz. Dünya 
endüstrisi 4-0’a geçtiğinde, Türkiye 
endüstrisi 4-0’a geçemezse bugün var 
olan sanayi kuruluşlarının çoğu kapan-
ma noktasına gelir. Çünkü robotların 
var olduğu sistemde daha az insanla 
daha çok iş yapılacak. O zaman ora-
larda da ciddi bir işsizlik ortaya çıka-
cak. Bu işsizliklerin çözümünü dünya, 
tarım ve hayvancılık sanayisini gelişti-
rerek bulmuş; biz bundan kaçamayız 
ama tamamen ithalata dayalı, çözümü 
tarımın plansızlığıyla süren noktada, 
önümüzdeki süreçte yaşanan sorunlar 
artacaktır. CHP’nin bu konuda önem-
li bir çözümü var: Ziraat mühendisi 
ve veteriner her köyde olmalı. İşte bu 
alanlar açılarak ihtiyacın olduğu yerde 
üniversite öğrencileri eğer öğretime 
yönlendirilirse sorunlar azalır. Bugün 
siz sanat tarihi bölümü mezununa 
mezun olduğu branşta iş yaratamıyor-

“Endüstri 4-0’a 
geçeceğiz. Dünya 
endüstrisi 4-0’a 
geçtiğinde,  
Türkiye  
endüstrisi 4-0’a 
geçemezse bugün 
var olan sanayi 
kuruluşlarının 
çoğu kapanma 
noktasına gelir. 
Çünkü robotların 
var olduğu 
sistemde daha az 
insanla daha çok 
iş yapılacak. O 
zaman oralarda 
da ciddi bir 
işsizlik ortaya 
çıkacak.” 
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seydi, onlara teşvik sağlansaydı, o mes-
leğin erbabı olurlardı. Şimdi dericilik 
bölümünü kapatıyorsunuz ama öbür 
tarafta genelde işsizliğin çok olduğu 
farklı branşlarda üniversite mezunları 
çıkıyor, onlar da doğal olarak işsiz ka-
lıyor. 
109 bin öğretmen kadrosu boşsa 400 
bin öğretmen atama bekliyorsa niye 
20 kişi atıyorsunuz da 109 bin kişilik 
boşluğu doldurmuyorsunuz. Keza 
orada sözleşmeli, vekâlet gibi tanım-
larla aldığınız öğretmenlere daha dü-
şük ücret veriyorsunuz ve onların da 
mağduriyetine neden oluyorsunuz. 
Bir de ülkemizde biliyorsunuz ar-
tık çocuk işçiliği yaşı 10 yaşına kadar 
düştü. Çocuklara bedenlerinin taşıya-
mayacağı yükler veriliyor. Bu konu da 
hükümetin ciddi bir denetim eksikli-
ğinden kaynaklanıyor. 

Teşekkür ederiz. Gençlere ve 
gençemek dergimize ilişkin son 
olarak neler söylemek istersiniz?

Önereceğim, gençliğin mutlaka sorun-
larına sahip çıkması, bilgi ve eğitim açı-
sından kendini geliştirmesi… Gençler 
bu ülkeyi sevsinler, gerçekten müthiş bir 

coğrafyada yaşıyoruz ve bu ülke dün-
yada çok ülkenin birikiminden fazla 
altyapıya sahip. Atatürk değerlerinde 
buluşsunlar, Cumhuriyete, demokrasi-
ye, parlamenter sisteme sahip çıksınlar. 
Ülkenin gelişmesinde Cumhuriyet ve 
demokrasi çok önemlidir. Bu süreçte 
ülkenin değerlerinin ötesinde dünyayı 
tanısınlar ve geleceği güzel kılmanın yo-
lunun gençlerde olduğunu unutmasın-
lar, Mustafa Kemal Atatürk Gençliğe 
Hitabe’sinde de bunu belirtmiş, gençler 
bizim geleceğimiz. Ama geleceğimiz 
olan gençler, kendi geleceğine de sahip 
çıkmak gibi bir sorumlulukları olduğu-
nu da unutmasınlar.

Eğer her alanda 
planlamaya 
doğru yönelseydik 
bugünkü sorunları 
yaşamazdık. 
Neredeyse her ilde 
üniversitemiz var, 
açılmasında bir 
zarar yok ama o 
açılan üniversitenin 
o bölgedeki yapıya, 
dokuya da katkısı 
olmalı, mezun  
olanlar da hemen  
iş bulabileceği  
alanlara yönelmeli. 

“Tez-Koop-İş’in örgütlülüğünün çalışanlara sağladığı çok önemli kaza-
nımları da bilenlerden biriyim. Çağrı merkezleri, alışveriş merkezleri, 
büro iş kolu gibi gelişen sektörlerde ne yazık ki örgütlülük çok düşük. Bu 
anlamda gençliğin örgütlenmesini, özellikle de bulunduğunuz hizmet 
sektöründeki gelişmeleri dikkate aldığımızda, bu kayıtdışılığın yoğun 
olduğu sektörde çalışanların örgütlülüğünün de sendikanızda gerçek-
leşmesini temenni ederim.” 

SÖYLEŞİ
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Organize Sanayi Bölgesi’nden  
(Ostim) Onur Uslu:  

“Yönetici ve  
yönetici  

temsilcileri, 
insan değil 

robotmuşuz gibi 
davranıyor”
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Merhaba, kendinizi biraz tanıtır 
mısınız? 
İsmim Onur Uslu, 1993 yılında İzmir 
Konak’ta doğdum. 24 yaşındayım. 15 
yıldır Ankara’da yaşıyorum. İskitler 
Anadolu Teknik Lisesi’nde elektrik 
elektronik bölümünde okudum. Os-
tim’de bir atölyede elektrik elektronik 
üzerine çalışıyorum. 

Yaptığınız işi biraz tanımlar mısı-
nız? 
Yaptığım iş elektrik pano montajı ola-
rak tanımlanmakta. Şantiyelere gön-
derilmek üzere elektrik panoları ya-
pıyoruz. Kumanda, otomasyon pano-
ları gibi trafo merkezinde kullanılmak 
üzere olan bütün panolar bizlere gelir. 
Kaynak atölyemizde montajı yapılır. 
Cihazlar takılır. Cihazların iç kablaj 
bağlantılarını yapıp tamamen paketle-
yerek teslim ediyoruz. 

Bu iş haricinde yapmak istediği-
niz bir iş olsaydı bu ne olurdu? 
Okulumu okurken bu işi yaparım diye 
düşünmemiştim ama sonrasında bö-
lümümle de alakalı olduğu için seve-
rek çalışıyorum. Fakat panda bakıcısı 

olmak isterdim, pandalar sevimli hay-
vanlar.

Mesai dışında nelerle meşgul 
olursunuz? 
Politik gündemi takip ediyorum. Si-
yasi çalışmalar ile geçiyor zamanım. 
Arkadaşlarımla buluşup çay içiyorum. 
Çayı çok seviyorum. Koyu bir Beşiktaş 
taraftarıyım. Beşiktaş’ın hiçbir maçını 
kaçırmıyorum. Konserlere, sinemaya 
ve tiyatroya gitmeye çalışıyorum. Bir 
de bağlama çalıyorum, elimize bir o 
yakışıyor sanırım. 

İşyerinde bir gününüz nasıl geçi-
yor? 
Mesaimiz hafta içi 08.00-17.00, hafta 
sonu 08.00-13.00 arası. Çok yoğun 
bir iş yükümüz olmadığında mesai-
lerimizde aksama olmuyor. Mesai sa-
atlerimizi her zaman olmasa da iş ar-
kadaşlarımızla şen şakrak geçiriyoruz. 
Tabii orası bir işyeri olduğu için her 
zaman bu mümkün olmuyor. İşimizi 
yapalım, evimize gidelim, diye düşü-
nerek mesaimizi dolduruyoruz. Yap-
tığımız panoların montaj edildiği, ta-
kıldığı yerlere çalışıp çalışmadığını test 

GENÇEMEK	DÜNYASI

Onur Uslu, 24 yaşında Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(Ostim) çalışan genç bir işçi. Aynı zamanda Türkiye’deki pekçok 
gençten farklı olarak, politik gündemi yakından takip ediyor 
ve siyasi çalışmalar yürütüyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 
Onur çayı çok seviyor. Biz de birlikte bir çay içerek onunla ülke 
gündeminden çalışma hayatına, Ostim işçiliğinden gençemek’e 
kadar birçok konuda söyleştik. 

“Bölümümle de 
alâkalı olduğu 
için severek 
çalışıyorum.  
Fakat panda 
bakıcısı olmak  
isterdim,  
pandalar  
sevimli  
hayvanlar.”

SÖYLEŞİ:  
Cemal Onur DEMİRKAYA

Tez-Koop-İş Örgütlenme Bürosu, Uzman
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için de gidiyorum. Yani hem işyerinde 
hem de sahada çalışıyorum. 

İşyerinizdeki yöneticilerinizin size 
karşı tutumları nasıl? 
Yönetici ve yönetici temsilcilerinin iş-
çiye baktığı nokta senin orada bir in-
san olduğuna dair değil de seni bir ro-
bot gibi görmek yönünde. Daha hızlı 
iş yaptırmak ve gücün kim olduğunu 
göstermek için alttan alta mesaj veri-
yorlar. Mesela Bingöl’de bir şantiye-
miz var. Baraj inşaatının elektrik saha 
kurulumunu işyerimiz üstlenmişti. İki 
arkadaşımız ailevi sebeplerinden dola-
yı Bingöl’e gitmek istemedi. İşveren iş 
sözleşmesini kendine göre yorumlaya-
rak arkadaşlarımıza “Hiçbir hak talep 
etmeyeceğim” diye bir kâğıt imzalatıp 
iş akitlerini hiçbir hakkını vermeden 
feshetti. Çalışmaya devam eden ar-
kadaşlarımız için bu bir tehdit mesajı 
oldu mesela. İş güvencemizin olmadı-
ğı mesajı verildi.

Çalıştığınız yerde yaş ortalaması 
nedir? 
35 civarında.

Çalıştığınız yerdeki diğer genç iş-
çilerle ilişkiniz nasıl? 
Hem iş hem de sosyal ilişkilerimiz an-
lamında oldukça iyi ilişkilerimiz var. 
İşyerinde birbirimize yardımcı oluyo-
ruz. İş sonrası çıkıp playstation oyna-
dığımız da oluyor. 

ÜRETEN BIZ ISEK,  
YÖNETEN DE BIZ OLMALIYIZ
Genç bir Ostim işçisi olarak gele-
cek planınız var mıdır? 
İşyerinde 20 sene 30 sene kalırım gibi 
bir planım yok. Bu işyerinde ne kadar 

yükselebilirim ki zaten. Olsam olsam 
ustabaşı olabilirim. Kendimde öyle bir 
gelecek görmüyorum. Daha büyük 
ideal ve düşüncelerim var. Bizim üret-
tiklerimiz ile hayatını en iyi koşullarda 
devam ettirenler işin başında olan iş-
verenler. Üreten biz isek yöneten de 
biz olmalıyız.

Geleceğe dair plan ve beklentile-
riniz nelerdir?
Beklentilerimiz yüksek tabii. Daha in-
sancıl ve daha yaşanılabilir bir mem-
leket ve bir dünya kurmak planım ve 
beklentim var. 

Genç bir Ostim işçisi olmak size 
ne hissettiriyor? Sizin için nasıl 
bir deneyim? 
Biz Ostim’deki diğer işçilere göre daha 
iyi koşullarda çalışsak da diğer işyerle-
rinde çalışan arkadaşlarımızın koşulla-
rını görünce ister istemez canımız sıkı-
lıyor. Bir de göçmen işçiler sorunu var. 
Ostim’de bu arkadaşların sayısı olduk-
ça fazla. Bir arkadaşım var Suriye’den 
gelmiş, ayda 250 TL’ye geçiniyor. 100 
TL’sini yola veriyor, geriye kalan 150 
TL’ye de hiç yoktan iyidir mantığı ile 
bakıyor. 150 liraya geçinilir mi, bunun 
gerçekliği var mı, diye akla soru gele-
bilir ama maalesef  ülkemiz gerçekli-
ği bu. Arkadaşımın annesi babası da 
hasta, iki ağabeyiyle beraber bu ücret 
düzeyinde çalışıyorlar. İnsan bunları 
görünce nasıl hisseder ki? Elbette kötü 
oluyorum. Türkiyeli bir işçi de olsanız 
özellikle genç işçiler üzerinde işveren 
elinden geldiği kadarıyla baskı yarat-
maya, ücretinden kısarak çalıştırmaya 
yönelik hareket ediyor. Ostim işçisi di-
ğer birçok işçi gibi emeğine yabancıla-
şıyor. Diğer işkollarına göre Ostim’de 

“Daha insancıl 
ve daha 
yaşanılabilir  
bir memleket  
ve bir dünya  
kurmak planım 
ve beklentim 
var.”

GENÇEMEK	DÜNYASI
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çalışan işçilerin verdiği emek sonucu 
ortaya koyduğu ürün daha somut ol-
duğu için yani daha görünür olduğu 
için bu durum, yakıcılığını daha çok 
hissettiriyor. Ürettiği şeyin sahibi ola-
bilmek o işçi için çok zor. 

BU SORUN, IŞÇILERIN  
DEĞIL YASA KOYUCULARIN 
SORUNU
Göçmen işçilerden bahsettiniz. 
Göçmen işçiler ile Türkiye’li bir 
işçi olarak sizler nasıl ilişki kuru-
yorsunuz? 
“Bu Suriye’li insanlar geldiği için biz 
aç kaldık.” diyenler de oluyor. Ama 
maalesef  işçi arkadaşlarımız şunu dü-
şünmüyor; daha ucuz bir işgücü ile 
çalıştığı için işveren tercihini göçmen 
işçi çalıştırmak yönünde kullanıyor. 
Bu durum işçileri birleştirmektense 
birbirine düşüren bir duruma dönü-
şüyor. Meseleye yaklaşımımız sınıfsal 

olmaktan uzak, düşmanca oluyor ma-
alesef. İnsanlar savaştan kaçıp gelmiş, 
IŞİD gibi bir vahşetten kaçıp gelmiş. 
Ölüm olsa yine iyi, IŞİD vahşeti farklı 
bir şey biliyorsunuz. İnsanlar burada 
hayatını devam ettirmek durumunda, 
çalışmak zorundalar. İşveren de bunu 
fırsat bilerek daha çok emek sömü-
rüsü üzerinden hareket ediyor. Yasal 
düzenlemeler diyor ki; bir işçiyi asgari 
ücretin altında çalıştıramazsın, işve-
ren, bir şekilde, bir Türkiyeli işçi yerine 
sigortasız 2 göçmen işçi çalıştırıyor. Bu 
sorun işçilerin değil yasa koyucuların 
sorunu aslında.

Ülkemizde bir OHAL süreci yaşa-
nıyor. Genç bir işçi olarak OHAL 
sürecini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 
OHAL ilk ilan edildiğinde FETÖ te-
rör örgütü için ilan edileceği, halkın 
mağdur edilmeyeceği söylenmişti. 

“Daha ucuz bir 
işgücü ile çalıştığı 
için işveren 
tercihini göçmen 
işçi çalıştırmak 
yönünde 
kullanıyor. Bu 
durum işçileri 
birleştirmektense 
birbirine düşüren 
bir  duruma 
dönüşüyor. 
Meseleye 
yaklaşımımız 
sınıfsal olmaktan 
uzak, düşmanca 
oluyor maalesef.”

GENÇEMEK	DÜNYASI
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Hatta üç aydan bile kısa süreceği söy-
lenmişti. Ama bu süreç neredeyse iki 
seneye yaklaştı. OHAL işçilerin aley-
hine olan bir durum. Toplu iş sözleş-
melerinde mutabakata varılmaması 
halinde işçinin elindeki en büyük güç 
olan grev hakkı OHAL sürecinde 
yasaklandı. Bunu ülkenin cumhur-
başkanı çıkıp bir toplantıda da ifade 
etti. “OHAL işverenlere yaradı, işçiler 
grev yapamıyor” dedi. OHAL’e dair 
genç bir işçi olarak söyleyeceğim şey 
OHAL’in derhal son bulması yönün-
dedir. 

Çalışma koşullarınızı işçi sağlığı 
ve iş güvenliği açısından, psiko-
lojik açıdan, fiziksel açıdan nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Bizim işyerimizde iş kazası hiç olma-
dı. Umarım da olmaz. Fakat fiziksel 
anlamda zorluklar çekiyoruz. Mese-
la pano sevkiyatı olduğu zaman pa-
noları forklifte yerleştirirken kaldırıp 
indirme işlemi uyguluyoruz. Bu da 
ister istemez belimizi incitmemize ve 
ağrılara neden oluyor. Hatta bazı ar-
kadaşlarımız bel fıtığı bile oldu. İşçi 
arkadaşlarımız “Ben ters bir hareket 
yaptım” diyerek durumu aslında nor-
malleştiriyor. Bu iş için bir vinç siste-
mi kurulabilir. Ama tercih edilmiyor. 
Diğer yandan da kaynak atölyemiz-
de kaynakçı işçilerin gözlerini kaynak 
makinesi alıyordu. Kaynak maskeleri 
vardı ama yetersizdi. Kaynakçı ağa-
beylerimiz “Biz bu işi yapmıyoruz” 
diye birlik olduklarında patron gidip 
daha korunaklı bir kaynak maskesi 
almak zorunda kaldı. İşçiler şunu da 
görmüş oldu; birlik oldukları zaman 
istediklerini alabiliyorlar. 

Çalışma hayatındaki tüm olum-
suzluklara karşı çözüm önerileri-
niz nelerdir? 
Burada aslında sendikalara çok görev 
düşüyor. Sendikaların başta işçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği konusunda özel bir 
çabasının olması gerekiyor. Tek tek 
işyerlerini gezerek işçilerle bu konu 
üzerinde eğitim çalışmaları yapması 
gerekiyor. Ama ben Türkiye’de bu ça-
bayı yetersiz görüyorum. Sendikaların 
bıraktığı boşluğu da işçinin kendisi 
doldurmalıdır. İşçiler bu işin öznesi. 
İşçiler bir şeyi istemediği sürece o iş 
başarıya ulaşmayacaktır, diye düşünü-
yorum. 

Çalışma yaşamına dair talepleri-
niz ne yöndedir? 
Memlekette her şey çok pahalı olduğu 
için öncelikli olarak çalışan her işçinin 
ücretlerinin arttırılmasını talep ediyo-
rum. Daha fazla ücret, daha iyi çalış-
ma koşulları öncelikli olmak üzere sağ-
lığın, ulaşımın ve barınmanın ücretsiz 
olması da taleplerimin arasında.

IŞÇILER SENDIKALARI  
NE KADAR ITTIRIRSE  
SENDIKALAR O KADAR  
ILERI GIDEBILIYOR
Genç bir Ostim işçisi olarak sen-
dika sizin için ne ifade ediyor?  
Sendikalar işçilerin başta ekonomik 
mücadelesinin verildiği ve temsilcileri-
nin de işçi olduğu bir işçi örgütüdür. 
Türkiye’de sendikaların geldiği nok-
taların bana ne anlam ifade ettiğine 
gelecek olursam; işçiler sendikaları ne 
kadar ittirirse sendikalar o kadar ileri 
gidebiliyor. En son biz metal sözleşme-
sinde de gördük bunu. İşçiler istediği 
zaman sendikayı da harekete geçirebi-

Daha fazla ücret 
daha iyi çalışma 
koşulları  
öncelikli olmak 
üzere sağlığın, 
ulaşımın ve 
barınmanın 
ücretsiz olması 
da taleplerimin 
arasında.

GENÇEMEK	DÜNYASI
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liyor. İşçilerin bu istekleri ve mücadele-
leri bana umut veriyor.

Sendikalı mısınız?
Hayır, bizim işyerimiz sendikalı değil. 

Sendikalı olmak için mücadele 
veriyor musunuz? 
İşçi arkadaşlarımız arasında bir top-
lantı gerçekleştirip “Bingöl’e gitmedi 
diye işten atılan arkadaşlarımız için 
sendikalı olsaydık böyle işten çıkarıl-
mazlardı” şeklinde konuşmalar ger-
çekleştirdik. Sonra kendi aramızda 
“Biz de sendikalı olalım.” dedik. Ya-
pılmayacak bir iş değil aslında. Fakat 
işçi arkadaşlarımızın hâlâ kaygıları var 
o yüzden sendikalı olma girişimlerimiz 
hâlâ devam etmekte. 

BIRLEŞIK MÜCADELE  
VERMEKTEN BAŞKA  
ÇAREMIZ YOK!
Tez-Koop-İş Sendikası’nın gen-

çemek adlı dergisi yayın hayatına 
başlayacak. İşkolu itibariyle de 
çok sayıda genç üyesi olan Tez-
Koop-İş Sendikası üyesi market 
ve büro çalışanlarına dergimiz 
aracılığıyla neler söylemek ister-
siniz? 
Farklı işkolunda da olsak işçi kimliği-
mizden kaynaklı yaşadığımız prob-
lemlerimiz ortak ve kurtuluşumuz da 
ortak. Birleşik bir mücadele vermek-
ten başka çaremiz yok!

Bir sendikanın çıkardığı gençlik 
dergisinde neler görmek isterdi-
niz?
Çıkarılacak dergi işkolu fark etmeksi-
zin genç işçilerin sorunlarını dile ge-
tirmeye ve genç işçileri birleştirmeye 
hizmet etmelidir. İşçi tiyatroları, işçi 
sinemaları ya da belgeselleri üzerine 
tanıtımların da olması gerekiyor. Ede-
biyat ve sanat alanlarında da farklı al-
ternatifler sunmalıdır.

Farklı işkolunda 
da olsak işçi 
kimliğimizden 
kaynaklı 
yaşadığımız  
problemlerimiz  
ortak ve 
kurtuluşumuz  
da ortak. Birleşik  
bir mücadele  
vermekten başka 
çaremiz yok!

GENÇEMEK	DÜNYASI
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Üretimde gelişmiş makine ve teknolojinin 
kullanılmaya başlanması geçimini sağlamak için 
işçi olarak çalışmaktan başka çaresi olmayan in-
sanlar açısından acılı ve dramatik bir dönemin de 
başlangıcı olmuştur. Makine, üretim için kas gücünü 
bir zorunluluk olmaktan çıkartmıştır. Üretimin ma-
kine sayesinde kas gücünden bağımsızlaşması, kasları 
yeterince gelişmemiş olsa da çevik, hızlı hareket ede-
bilen, kolay denetlenen, işveren otoritesine sesini 
çıkartamayan, çocuk ve kadın işgücünü işverenler 
için cazip hale getirmiştir.
Fabrikalar çocuklar ve kadınlar için fabrika öncesi 
dönemle kıyaslanamayacak yeni bir dünya yaratmıştır. 
Bu yeni dünyada çocukların oyun oynaması, oyunla 
sosyalleşmesi tarih olmuş, 7-8 yaşında çocuklar günde 12 
saat fabrikalarda çalışmaya mahkûm olmuşlardır. Üste-
lik yetişkinlerin çocuklar kullanılarak üretimin dışına it-
ilmeleri, işsiz anne babaların geçimlerini sadece çocukları 
üzerinden sağlamak zorunda kalmaları, çocuklarını çırak 
adı altında işe alan işverenlere olan bağımlılıklarını da 
pekiştirmiştir.

Üretimde makineleşme, çocuk emeğini yutan bir 
canavara dönüşmüştür. Sermaye çocuk kanı emerek 
büyümüştür. Çocuk emeğinin insanlık dışı çalışma 
koşulları altında istismarına duyulan tepkiler, 
hükümetler ve sermaye açısından göğüslenemez 
hale gelmiştir. Bu aşamada hükümetler çalışma 
yaşını sınırlandıran yasalar çıkartmak zorunda 
kalmışlardır. 
Çalışma yaşının yasalarla sınırlandırılması, 
işverenlerin ucuz işgücüne ulaşmalarını zor-
laştırmıştır. İşverenler bu sorunu, üretimde çocuk 
işçi çalıştırmayı eğitimin bir parçası haline getirerek 
aşma yolunu seçmiştir. Çalışma yaşamına sınır ge-
tiren yasaları, çalışmayı eğitimin bir parçası olarak 
gören düzenlemeler takip etmiştir. Denilmiştir ki:
Tam gün okula gitmek çocuklar için zaman kaybıdır.
Tam gün eğitim yerine yarım gün okul yarım gün 
fabrikalarda çalışma uygulaması eğitimde etkinliği 
arttıracaktır. Çocukların spor yapmaları yerine fab-
rikalarda çalışmaları onlar için hem spor hem iş 
öğrenme anlamına gelecektir.

GENÇHUKUK

Genç emekçiler esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin öncelikli  
mağduru durumundalar. Stajyerlik de bunlardan biri. İşgücünün en korunaksız bu 

kesimi aynı zamanda son dönemde istihdam teşvikleriyle de genişliyor,  
yapay istihdam artış rakamları yaratıyor. Konunun tarihsel ve hukuksal  

boyutlarını işçilerin avukatı Murat Özveri hocamız yazdı…

Ucuz İşgücü Kaynağı  
Olarak Stajyerlik 

YAZAR:  
Dr. Murat ÖZVERİ

Çalışma ve Toplum Dergisi Yayın Yönetmeni,  
Kocaeli Barosuna Bağlı Avukat
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Yarım gün okula gidip yarım gün fabrikalarda 
çalışan çocukların tam gün okula giden çocuklara 
göre daha çok şey öğrendikleri ileri sürülmüştür. 
Bu görüşleri savunan işveren çevreleri fabrika denet-
menleri raporlarını dayanak göstererek yarım gün 
eğitim-yarım gün çalışmanın yararlarını kanıtlamaya 
çalışmışlardır. Aşağıdaki paragraf, çocuk emeğini is-
tismar etmek isteyenlerin çalışma yaşını sınırlandıran 
yasaları aşmak için ürettikleri argümanların görül-
mesi ve günümüzde staj adı altında öğrenimin bir 
parçası olarak sürdürülen çalışmanın anlaşılması 
açısından çarpıcıdır:
“Fabrika denetmenleri, okul müdürleriyle yaptıkları 
soruşturmalardan, çok geçmeden, fabrikadaki 
çocukların, düzenli gündüz okullarında okuyan 
çocukların ancak yarısı kadar öğrenim gördükleri 
halde, onlar kadar ve çoğu zaman daha fazla şey 
öğrendiklerini ortaya çıkarmışlardır. Bu andaç, 
günün yalnız yarısında okulda bulunan çocukların 
daima uyanık ve öğrenime hemen hemen daima 
hazır ve istekli olmaları gerçeği ile açıklanabilir. 
Yarım gün el ile çalışma, yarım gün öğrenim, art 
arda bir dinlenme ve rahatlık sağlamaktadır; böy-
lece bunların ikisi de çocuğa, bütün gün tek biriyle 
ilgilenmekten çok daha yararlı oluyor. Sabahtan 
beri okulda bulunan bir çocuğun (özellikle sıcak 
havalarda) işinden uyanık ve canlı gelen bir çocukla 
yarışamayacağı apaçıktır.”1

Günümüzde de eğitimin üretime dönük olması, 
eğitimde okul sanayi işbirliğinin sağlanması, tam 
yüz elli yıl öncesi mantıkla açıklanmakta, güven-
cesiz genç ve çocuk işçi çalıştırma mesleki eğitim 
perdesinin arkasına gizlenmektedir. Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) göre: 

1. Aktaran, Karl Marks, Kapital 1. Cilt,  Eriş Yayınları, Üçüncü Baskı, 
2003, s. 415

2. TİSK, Mesleki Yeterlilik Sistemi Uluslararası Semineri, Ağustos 
2009, Yayın No: 300, Sunuş
3. Zeynep Aycan/ Bülent Kılıç/ M.Itır Karataylıoğlu/A. Esra Tuncer/ 
Duygu Biricik/ E. Gözde İkizer/ Nur Soylu, Meslek Eğitiminde Başarılı 
Okul-Sanayi İşbirlikleri : Ne Çalışıyor? Neden Çalışıyor?, Koç Üniver-
sitesi 2012 s. 9

“Ülkeler bugün rekabet yarışında öne geçmek için mes-
leki eğitim ve yaşam boyu eğitim sistemlerini günümüz 
ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmakta, hatta 
sistemlerini başka ülkelere de pazarlamanın yollarını 
aramaktadır.
Türk işgücünün, AB ile uyumlaştırılması ve işgücü-
nün serbest dolaşımının sağlanmasının hedeflendiği 
günümüzde, eğitim sistemimizin işgücü piyasasının 
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması 
ve ülkemiz işgücünün sahip olduğu niteliklerin Avru-
pa’daki ve dünyadaki rakipleri ile aynı seviyeye çıka-
rılması zorunludur.”2

Koç Holding tarafından desteklenen bir araştırma 
raporuna göre de:
“İşgücü piyasasının değişen koşulları, mesleki 
eğitim kurumu liderlerine yeni sorumluluklar ve 
roller yüklemektedir. İş dünyasıyla bütünleşmiş̧ ve 
stratejik işbirliğine dayalı eğitim yaklaşımı, sadece 
öğrenciler ve işverenler için değil hem ülke ekono-
misine hem de toplum yararına oluşacak sonuçlara 
etki etmektedir.”3

Kapitalist üretimin doğası gereği en az girdi ile en 
fazla mal ve hizmet üretmek işverenin her dönem ve 
her yerde vazgeçemeyeceği temel amacıdır. İşveren 
açısından ücret bir maliyet kalemidir. Bu maliyet ka-
lemini düşürmek isteyen işveren bir yandan ücretleri 
baskılarken, diğer yandan işçiden çalıştığı süre 
içerisinde en fazla verimi almak isteyecektir. İşçinin 
ücreti değişmeden birim zamanda üretmiş olduğu 
ürün miktarının artması, işverenin maliyetinin 
düşmesi anlamına gelecektir. İşçinin birim zamanda 
en fazla üretecek hale gelmesi için ise işi öğrenmesi, 
o işi bir meslek haline getirmesi zorunludur. 
İnsan hareketlerinin tanımlanarak bir mal ve hizmet 
üretimine özgülenmesine meslek denilir. Meslek 
eğitimle edinilir. İnsanda bulunan çalışma yetenek 
ve becerilerini önceden tanımlanmış biçimde kul-
lanma alışkanlığı edinmesine dönük süreç, mesleki 
eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı aslında işverene 
nitelikli işgücü (birim zamanda en fazla üretimi 
yapabilme becerisi kazanmış işgücü) kazandırmaktır. 
Eğitimin teorik kısmıyla birlikte staj adı altında 
yapılan bölümünde eğitilen işgücünün, üretim süre-
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ciyle doğrudan karşılaşarak edindiği bilgileri kullan-
ma yeteneği elde etmesi beklenir.
İşçilerin uzun yıllara dayalı mücadeleleri sonucu, 
işçinin gelirini güvence altına alan, işi tanımlayan 
hukuki metinler ortaya çıkmış; çalışma hakkı anaya-
sa tarafından bir hak ve ödev olarak düzenlenmiştir. 
Çalışma hakkının gerçekleşmesinden söz edebilmek 
için işverenin insan onuruna yakışır iş (Uygun İş) 
koşullarını var etmesi iş sözleşmesinden doğan bir 
yükümlülük haline gelmiştir. İnsan Onuruna Ya-
kışan İş (Uygun İş) kavramı, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) tarafından 2008 yılında kabul edi-
len Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi ile 
geliştirilmiştir.
ILO Uygun İş’i, sendikal hakların korunmuş olduğu, 
yeterli bir gelir getiren ve yeterli düzeyde sosyal ko-
ruma sağlayan üretken iş olarak tanımlamaktadır. 
ILO’ya göre insan onuruna yakışan iş; kadın ve erkek 
için özgürlük, eşitlik, güvence ve haysiyet içerisinde 
verimli çalışmak anlamına gelmektedir. 
Aynı zamanda insan onuruna yakışan iş, topluma en-
tegrasyonu kolaylaştıran bireysel gelişim imkânları 
sunar, bireylere sorunlarını ifade etme, bunlar ekse-
ninde örgütlenme ve hayatlarını etkileyen kararla-
rın oluşma süreçlerine katılma özgürlüğüne zemin 
hazırlarken, herkes için fırsat ve muamele eşitliğinin 
ön şartlarını güvence altına alır.”4

Ne yazık ki, işverenin ucuz üretme istemi ile işçinin 
insan onuruna uygun gelir elde ederek yaşama istemi 
arasındaki karşıtlığı dengelemek için çıkartılan yasa-
lar, işçinin gelirini her zaman korumaya yetmemiştir. 
İşverenler, yasal sınırları esnetmeyi, zaman zaman 
işçilerin işe olan gereksinimlerini kullanarak işçiyi 
korumak için getirilmiş olan bir yasal düzenlemeyi 
tam aksi sonuç doğuracak şekilde uygulatmayı 
başarmışlardır.
Özellikle 1980’li yılların sonundan itibaren işçinin 
ücret ve sosyal hakları sabit kalırken işgücü üze-
rinde işveren denetimi en üst aşamaya çıkartılarak, 

çalışmayı yoğunlaştıracak bir sistem işgücü 
piyasasının parçalanması üzerinden inşa edilmiştir. 
Üretimde esneklik üst başlığı altında sunulan bu mo-
delde, işçiler kendi içerisinde gruplandırılmışlardır. 
Bu modelin özünü ise, işgücü üzerindeki işveren de-
netimini gerektiğinde işverenin otoritesiyle yarışan 
bir başka otorite olan sendikayı da devre dışı bıraka-
rak, en ucuz, en etkili yöntemi kullanarak yaratmak 
oluşturmaktadır. 
Modele göre birinci grup işgücü, fonksiyonel esnek-
liğe sahip çekirdek işgücüdür. İş tanımlarıyla bağlı 
olmaksızın çalıştırılması hedeflenen bu grubun ücret 
ve sosyal hakları diğer alt gruplara göre daha yüksek 
belirlenmektedir. İkinci grup, çevresel işgücü olarak 
adlandırılan taşeron işçilerinden oluşmaktadır. Bu 
grupta çalışanların hem fonksiyonel esnekliğe hem 
sayısal esnekliğe sahip olması gerekmektedir. Taşe-
ron işçileri işverene maliyet getirmeden istenildiğin-
de işten çıkartılabilecek bir statüde (sayısal esneklik) 
çalışmalıdır. Üçüncü derece çevresel işgücü içeri-
sinde ise stajyerler, çıraklar, yevmiyeciler ve kiralık 
işçiler yer almaktadır. Bu grup ücrette esnekliğe sa-
hip olmalıdır. Asgari ücretle bağlı olmaksızın çalış-
tırılabilecek, gerektiğinde hiçbir maliyete katlanmak 
zorunda kalmadan işten çıkarılacak olan grup, ara-
larında stajyerlerin de yer aldığı bu gruptur.
İşgücü piyasasının, hiyerarşik olarak parçalanması 
işçiler arasında rekabeti arttırmakta, piramidin 
tepesinde yer alan diğerlerine göre göreceli olarak 
iş güvencesine sahip olan ve daha fazla ücret alan 
merkezdeki çekirdek işgücü bu konumunu ve avan-
tajlarını koruyabilmek için firma bağlılığını, firma 
ve firmanın hedefleriyle özdeşleşmeyi seçerken, pi-
ramidin alt basamaklarında yer alan çevre iş gücü, 
çekirdek iş gücünü sürekli olarak zorlamaktadır.
İşgücü piyasasında yaşanan bu hiyerarşik parçalanma 
ve rekabet, etkilerini sadece işçilerin ücret ve diğer 
sosyal haklarında göstermemekte, ayrışma ve 
farklılaşma sistem tarafından da özendirilerek sosyal 
yaşama da yansımaktadır. 
Bu ayrışmaya ve farklılaşmaya zorlama, çekirdek 
işgücünde kendilerini taşeron işçilerinden, yevmi-
yecilerden, stajyerlerden üstün görme eğilimleri ya-
ratmakta, bu üstünlüğü her gün yeniden üreterek 

4. Working With The ILO–Decent Work And System Wide Coherence, 
http://rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/RC_brochure_Fi-
nal_WEB_Feb111.pdf
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kendisinden daha düşük statüde gördüğü işçileri aşa-
ğılayarak, farklılıklarını ön plana çıkartarak işçiler 
arasında yeni statülerin, yeni sosyal ilişkilerin doğ-
masına yol açmaktadır. Sosyal dayanışma, sınıf  da-
yanışması yerini rekabete bırakırken, işveren sistem 
sayesinde işgücü üzerinde en etkin denetimi kurma 
olanağına da kavuşmaktadır
Çekirdek işgücünde yer alan bir işçi yaratılan sistem 
sayesinde kolaylıkla en alt basamağa düşerken, 
alt basamakta yer alan bir işçinin yukarı çıkması 
neredeyse olanaksız kılınmaktadır. Örneğin 10 yıl 
çekirdek işgücü içerisinde yer alan bir işçiye en kü-
çük hatasında işten atılıp alt işveren işçisi olarak li-
yakatini kanıtlaması halinde yeniden eski konumuna 
gelebileceği önerilebilmektedir. Alt işveren işçileri 
ise düşük ücretleri, sosyal güvenceden yoksun olma-
larıyla, çekirdek işgücünün kâbusu olmakta, “ücret-
lerde indirim yapılması için bir baskı unsuru olan alt 
işveren sözleşmesiyle çalışma, Toplu İş Sözleşmesiy-
le saptanan ücret düzeyiyle bağdaşmayan koşullar-
da yürütülmekte, iş güvencesi önlemlerinin geçersiz 
kalmasına yol açmakta ve aynı zamanda sendikal 

haklardan yararlanmayı engellemektedir.”5 

Haklardan Yoksun Bırakılan Stajyerler
Görünürde mesleki eğitim amaçlı işe alınan stajyer-
ler de gerçekte kendi üstündeki grubun üzerinde üc-
ret baskısı kurarak onları terbiye eden, ucuz, güven-
cesiz istihdamın içinde yer almaktadırlar. Bir meslek 
öğrenmenin bedeli, sadece iş kazası meslek hastalık-
ları sigortasından (o da yapılırsa) yararlanarak düşük 
ücretle çalışmayı kabullenmektir.
Stajyerlerin meslek öğrenimi sadece işin teknik bo-
yutu ile sınırlıda değildir. Hatta asıl öğrenme konu-
larının arasında teknik eğitim en sonda yer almak-
tadır. Stajyer, stajyerlik döneminde işyerlerinde asıl 
olarak işyerindeki hiyerarşiyi öğrenmesi, kabul et-
mesi, bu hiyerarşinin gerektirdiği davranış kuralla-
rını öğrenerek ona göre davranması doğrultusunda 
eğitilmektedirler.6

Stajyere işe ilişkin talimat veren işçi, ustabaşı, for-
men sadece iş vermez. Stajyere işverenin gücünü 
temsil ettiğini düşündüğü üst statüde yer alanların 
buyurgan kaba dilini kabullenmeyi, bağımlılığın 
sosyal ilişkilerdeki görünümlerine katlanmak zo-
runda olmayı da öğretir. Böylece staj sonunda sa-
dece işin teknik boyutunu kavrayan bir işçi ortaya 
çıkmaz. Hiyerarşi ekseninde itaat etmeyi öğrenmiş 
bir işçi tipi yaratılmış olur.
Bu nedenle de stajyerler fiilen işyerinde işçi gibi 
çalışmalarına karşın düşük ücret alırlar.7

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen 
aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim 
gören öğrenciler iş kazası meslek hastalıkları 
ve hastalık sigortasına tabidir. Meslek lisele- 
rinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri 
sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, Türki-
ye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek e-
dindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan 
kursiyerler,8 sadece iş kazası meslek hastalıkları 
sigortasına tabidirler. 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi 
zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas 
kazanç tutarı, yaşlarına uygun asgari ücretin altında 
olanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi 

5. Erdut Tijen, Yeni Teknolojilerin İş İlişkileri Üzerindeki Etkisi, TÜHİS 
Yayını, İzmir 1998 s. 100 
6. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu madde 21: İşletmelerde mesle-
ki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler, işyerlerinin 
şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar.
7. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu madde 25: “Aday çırak ve 
çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı 
eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret 
ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. An-
cak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik 
ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören 
öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel 
çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran 
işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari 
ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez.”
8. 5510 5. md. “bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda 
olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
9. 5. madde 82 maddeye yollama yaprak 82’nci maddeye göre belirlenen 
günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar 
“ ölçütü getirmiştir. 82’nci madde ise prime esas günlük kazancın alt 
sınırını “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin 
hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına 
uygun asgarî ücretin otuzda biri” olarak belirlemiştir. 5510 sayılı yasaya 
göre ay 30 gün olduğundan aylık alt sınırda doğal olarak asgari ücret 
olmaktadır.
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olacaklardır.9 Ayrıca 5510 sayılı yasanın 5/g bendi 
uyarınca “Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi 
olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce 
yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 
götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve 
bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel 
sağlık sigortası hükümleri” uygulanacaktır.
Dolayısıyla stajyerlerin işyerindeki hiyerarşiyi 
öğrenmeleri için sosyal güvenlik hakları 
sınırlandırılmış, sadece iş kazası meslek hastalıkları 
sigortası kapsamı içerisine alınmışlardır.10 Yaşlılık 
(emeklilik) sigortasının kapsamında yer almadıkları 
için stajyerlik dönemi çalışmaları, yaşlılık sigorta-
sında dikkate alınmaz, emekli olmalarına katkı sun-
maz.11

Stajyerler grev sırasında grevdeki işçinin yerine, iş-
lerin en sıkışık olduğu mevsimlerde normal işçilerin 
yerine işe alınarak, işverenin ek maliyetlere katlan-
malarına karşı tampon olarak kullanılırlar.
Gerçekte işçi gibi çalışmalarına karşın, yasal olarak 
işçi kabul edilmedikleri için sendika üyesi olamaz 
ve örgütlenemezler. SONUÇ

Meslek eğitimi ve bu eğitim kapsamı içerisinde staj-
yerlerin işyerlerinde çalıştırılması sadece stajyerlere 
yarar sağlamak için değildir. Bu eğitimden gerçek 
anlamda yararlananlar kalifiye işgücünü çalıştırma 
olanağına kavuşan işverenlerdir. İşverenlerin bir 
yandan kalifiye işgücü elde etmeleri diğer yandan 
da stajyerleri ucuz işgücü olarak kullanmaları söz 
konusudur. Üstelik stajyerler, işgücü piyasasının 
parçalanmasının bir aracı haline getirilmektedir. 
İşgücü piyasasının parçalanması ekseninde işverenler, 
stajyerler aracılığıyla tüm işçilerin ücretlerini baskı 
altına almakta, çalışma yoğunluğunu arttırmaktadır. 
Tüm bu nedenlerle stajyerlere düşük ücret ve-
rilmesini, stajyerlerin sosyal güvenlik haklarının 
sınırlandırılmasını, sendika üyesi olma haklarının 
ellerinden alınmasını ortadan kaldıracak düzen-
lemelere gereksinim vardır. Stajyer olmanın kârını 
işveren almakta, cefasını stajyerler ve onların 
üzerinden baskılanan işçiler çekmektedir. Bu 
cefanın ortadan kaldırılmasının yolu da işçilerin 
bölünmüşlüğünü doğuran tüm hukuki ve fiili 
ayrımların kaldırılması mücadelesini birlikte örgüt-
lemekten geçmektedir.

10.  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, çırak ve stajyer öğrencilerin çalıştıkları 
süreleri emekliliklerine saydıramadıkları için mağduriyet yaşadıklarını 
bildirdi.
Bendevi Palandöken,“mesleki eğitimin en önemli parçası olan çırakların 
çalıştığı dönemlerin emekliliklerine sayılması için çalışmaların yapılması 
gerekiyor. Aday çırak, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan süre-
lerin sigortalılık borçlanma kapsamına alınması, sigortalılık başlangıç 
tarihi olarak bu sürelerin dikkate alınması gerekir” dedi.
Palandöken “Çırak ve stajyerlik süresince mesleki tecrübe kazanmalarının 
yanı sıra mal ve hizmet üretimine fiilen katkı sağlamakta ve işletmelere 
gelir sağlamaktalar. Staj mağdurlarının kendi söylemlerine göre 10 
binlerce kişi durum ile ilgili yetkili makamlardan bir çözüm bekle- 
mektedirler” ifadelerini kullandı. https://www.aydinlik.com.tr/
emek/2017-subat/10-bin-staj-magduru-cozum-bekliyor İn. T. 
23.03.2018
11.  DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı 
Mustafa Saffet Yahyaoğlu, turizm sektöründeki stajyer öğrencilerin 
emeğinin sömürüldüğünü, ucuz işgücü olarak görüldüğünü söyledi. 
Yahyaoğlu, çocuk emeği sömürüsünün devlet eliyle patronlara 
sunulduğunu savunarak, turizm otelcilik lise, yüksek okul, fakül-
te ve mesleki sertifika kurslarından 15-25 yaş aralığında yüz bin-
lerce öğrencinin, her yıl staj adı altında bedava işgücü olarak sektöre 
pompalandığını aktardı.

GENÇHUKUK
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Bilindiği gibi hükümet tarafından “tarihin en büyük istih-
dam seferberliği” olarak ilan edilen yeni istihdam teşvikleri 
1 Şubat 2017’de yürürlüğe girmişti. 1 Şubat-31 Aralık 2017 
arasında geçerli olacak istihdam seferberliğinde her bir artı 
istihdam için işverenlerin vergi ve sigorta prim ödemeleri-
nin tümü (773 TL) İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. 
Daha önce uygulanan istihdam teşvikleriyle birlikte, hükü-

met 2017 yılında 2 milyon artı istihdam bekliyor.

Ancak resmi veriler istihdam seferberliği iddialarını ve bakanların açıkladığı verileri 
teyit etmiyor. Teşviklere dayalı istihdam seferberliğinin en sağlıklı izlenebileceği yer 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı istatistikleridir. 

SGK verilerinin detayına bakıldığında, istihdamdaki artışın yapay olduğu ortaya çıkı-
yor. Bağımsız çalışan sigortalı (4/b) sayısında son bir yılda 106 bin kişilik artış olurken, 
memur sayısı 105 bin civarında azalmış. Memur sayısındaki azalmanın asıl sebebinin 
OHAL ihraçları olduğu açık. Dolayısıyla bu iki kategorinin toplamında sigortalı artışı 
yok. Gelelim 4/a kapsamındaki sigortalılara. Bu grup sigortalı istihdamın en büyük ve 
belirleyici grubu. Bu grup esas olarak iş sözleşmesiyle bağımlı olarak çalışanlardan 
(işçileri, eski SSK kapsamı) oluşuyor. İstihdam seferberliğinin ölçüleceği yer de bu 
kategoridir. Çünkü işverenler işçileri bu kapsamda istihdam ederler. O yüzden 4/a 
kategorisine iyi bakmak lazım. 4/a kategorisi bir dizi alt gruptan oluşur. Bunların için-
de en önemli alt grup zorunlu sigortalılardır. Zorunlu sigortalılar bir iş sözleşmesiyle 
işveren tarafından çalıştırılan işçilerden oluşur. İstihdamın artıp artmadığını buradan 
anlarız. 

4/a kapsamındaki sigortalılar Haziran 2016’dan Haziran 2017’ye 1 milyon 58 bin art-
mış. Ne güzel değil mi? İşte istihdam seferberliğinin ispatı! Ama tabloya dikkatli ba-
kınca fiyasko ortaya çıkıyor. Son bir yılda zorunlu sigortalı işçi sayısı 265 bin azalırken; 
çırak, stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 304 bin artmış. Toplam sigortalı sayısından 
çırak, stajyer ve kursiyerleri çıkardığımızda toplam sigortalı sayısı (4/a, 4/b ve 4/c top-
lamı) 245 bin azalmış. İstihdam seferberliği dedikleri, iş hukukuna göre işçi sayılma-
yan ve asgari ücretin üçte biri ücretle işyerlerinde iş öğrenmek üzere çalışan çırak, 
stajyer ve kursiyerden oluşuyor. “İşverenlerimizden Allah razı olsun” elbette! Uyanık 
Türk işvereni zorunlu sigortalı işçi sayısını 265 bin azaltırken, çocuk ve gençlerden 
oluşan ucuz emek ordusunu 1,3 milyon artırmış.

 “Seferberlik” Şubat 2017’de başladığına göre, Ocak-Haziran 2017 verilerini karşılaş-
tırmak bir fikir verecektir. Evet, burada gerçekten de mucizevi bir artış var. Ocak-Ha-
ziran 2017 döneminde sigortalı sayısı 1,3 milyon artmış. 
Ama bir sor bakalım nasıl artmış! Zorunlu sigortalı işçi sa-
yısı sadece 77 bin artarken 5 ayda 979 bin çırak, stajyer ve 
kursiyerimiz olmuş. İşin özü şu: İstihdam seferberliği son-
rasında “necip” Türk işverenleri sadece 77 bin artı istihdam 
sağlamış. Geri kalanı çırak, stajyer ve kursiyer!

AKP’den çırak, stajyer ve kursiyer ‘seferberliği’ 

GENÇHUKUK

YAZAR:  
Aziz ÇELİK
Birgün Gazetesi 
25 Eylül 2017 

Stajyerler, yalnızca 
ucuz işgücü olarak 
kullanılmıyor  
aynı zamanda  
son dönemde  
istatistiklerde  
istihdam  
rakamlarının 
şişirilmesinde de  
stajyerlerin  
varlığından  
yararlanılıyor.  
Aziz Çelik hocamızın  
bu durumu TÜİK  
verileri ışığında  
ortaya seren  
yazısına da  
bu çerçevede  
yer veriyoruz.  
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OHAL emekçiler için yeni güvencesizlikler, mağduriyetler 
getirdi. Kim tarafından, hangi ölçütlere göre yapıldığı 
bilinmeyen güvenlik soruşturmaları ile gençlerin meslek 
yaşamına girmesi engelleniyor. Böylesi bir soruşturmanın 
olumsuz neticelenmesi sonucu hekimlik görevine 
başlayamayan Selçuk Çelik ile görüştük. O aynı zamanda 
yaşadığı hukuksuzluğa karşı mücadele eden bir genç emekçi. 
OHAL’in genç emekçilere nasıl dokunduğunu anlamak için ona 
kulak veriyoruz:

Önce seni tanıyalım istersen.

Kocaeli’de doğdum büyüdüm, liseyi 
İstanbul’da Çapa Anadolu Öğretmen 
Lisesi’nde yatılı okudum, üniversite sı-
navında Denizli Pamukkale Üniversi-

tesine yerleştim, Tıp Fakültesine bir yıl 
hazırlık olmak üzere altı yılda Tıp Fakül-
tesini bitirdim orada. Haziran 2017’de 
mezun oldum ve zorunlu hizmet ata-
ması sonucu Balıkesir Edremit Devlet 

Hastanesi’ne atamam gerçekleşti. Sonra 
OHAL döneminde getirilen memur-
lukta güvenlik soruşturması şartı gereği 
soruşturma sürecim başladı. Güvenlik 
soruşturması sürecim 19 Ocak 2018’de, 
yani mezuniyetimden 7 ay sonra, bir ko-
misyon kararıyla sonuçlandı. Bu komis-
yon kararı 24 Ocak 2018’de elime geçti. 
Bakanlık güvenlik soruşturması sonuçla-
rını resmi olarak tebliğ etmiyor kimseye, 
postayla yolluyor. Haliyle bu postaların 
kişilere ulaşma süresi değişiyor, hatta ki-
misine hiç ulaşmıyor. Nasıl öğreniyorsu-
nuz? Bakanlığı aramanız gerekiyor. Ben 
50-60 kere aradıktan sonra ulaşabildim 
bakanlıktaki memur arkadaşa. Önünde 
bir liste oluyor, isminizi oradan doğrula-
tıyor, “Güvenlik soruşturmanız olumsuz 
sonuçlanmıştır” diye cevap veriyor. Yani 
yedi yıllık emeğin sonucunu bir telefon 

Mesela genç hekimler

GENÇEMEK	DÜNYASI

OHAL’den mağdur olan kimler mi? 

SÖYLEŞİ:  
Hakan KOÇAK
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görüşmesiyle öğrenmiş oldum. Kamu-
da çalışma hakkımın artık olmadığına 
dair bilgiyi…

Bu güvenlik soruşturmaları ne ka-
dar zamandır var? 

Güvenlik soruşturmaları sanırım 71. 
atamadan sonra gerçekleşti. O dönem 
yasalaştı. Ondan sonra işte memur ol-
mak isteyen herkese zaten bu güvenlik 
soruşturması süreci uygulandı. Doktor-
lara da aynı şekilde. Bizim özel duru-
mumuz yalnız şu: bizim devlet memuru 
olmamız veya zorunlu hizmet ataması-
na girmemiz bizim tercihimiz değil, bu 
zaten bizim daha fakülteye girdiğimizde 
söylenen bir şey. “Siz bu fakülteyi bitire-
ceksiniz, burası bir devlet okulu, devlet 
size yatırım yapıyor, imkânlar sunuyor. 
Bu okulda bitirdiğinizde Türkiye’de ça-

lışma hakkı elde etmek istiyorsanız, sizin 
zorunlu hizmetinizi yapmış olmanız 
gerekiyor. Neden zorunlu hizmet var? 
Çünkü Türkiye’de sağlığa ulaşma nok-
tasında dezavantajlı bölgeler var. Halen 
hekime ulaşamadığı için ölen insanlar 
var, sağlık hizmetlerine ulaşamayan-
lar var, yani bu bir ihtiyaç şu an. 

Güvenlik soruşturmasını 
kim yürütüyor?

Ben size ulaştığımız şeyleri 
söyleyebilirim ama asıl bil-
memiz gereken şey şu: Gü-
venlik soruşturması süre-
cine dair bakanlık hiçbir 
şekilde hiçbir bilgi ver-
miyor. Başında Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı-
nın olduğu bir ko-

misyon var, bu komisyon karar veriyor. 
Güvenlik soruşturmasına girenler hak-
kında rapor istiyorlar; İçişleri Bakanlı-
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Çünkü Türkiye’de sağlığa ulaşma nok
tasında dezavantajlı bölgeler var. Halen 
hekime ulaşamadığı için ölen insanlar 
var, sağlık hizmetlerine ulaşamayan-
lar var, yani bu bir ihtiyaç şu an. 

Güvenlik soruşturmasını 
kim yürütüyor?

Ben size ulaştığımız şeyleri 
söyleyebilirim ama asıl bil-
memiz gereken şey şu: Gü-
venlik soruşturması süre-
cine dair bakanlık hiçbir 
şekilde hiçbir bilgi ver-şekilde hiçbir bilgi ver-şekilde hiçbir bilgi ver
miyor. Başında Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı-
nın olduğu bir ko-

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ile Tıp Öğrenci Kolu ta-
rafından düzenlenen “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları 
İçin Buluşuyor” Çalıştayı, 3 Mart 2018 tarihinde TTB Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştayda çalışma haklarının yanı sıra 
genç hekimlerin eğitim hakkının da gasp edildiği ortaya kondu:  
“Güvenlik soruşturmaları, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile Sağlık 
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve üniversite hastane-
lerinde uzmanlık eğitimi hakkı kazananlara ve uzmanlık eğitimini 

tamamladıktan sonra devlet hizmeti yükümlülüğünü 
yerine getirmek üzere başvuranlara da uygulanmak-
tadır. Sonuçta, içlerinde dereceye girme başarısı 
gösterenlerin de olduğu, TUS’u kazanan hekimler, 
güvenlik soruşturmaları nedeniyle eğitim haklarını 
kaybetmektedirler.”

Kapsamlı bir mücadele programı sunan çalıştay so-
nuç raporuna şu adresten ulaşılabilir: http://www.
ttb.org.tr/userfiles/files/Calistay-2018-Genc%20he-
kim-Rapor-3%20Mart-son.pdf
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ğı’ndan, Emniyet’ten ya da MİT’ten 
gelen rapor doğrultusunda karar veri-
yorlar, ataması uygundur-değildir diye.
Ben 30 Haziran 2017’de mezun oldum, 
benim komisyon kararım 19 Ocak 
2018’de belli oldu. Yani burada yedi ay-
lık bir iş gücü kaybı da var aslında. Nor-
malde bir genç hekimin en verimli ol-
duğu, mesleğini en iyi öğrendiği dönem 
ilk mezun olduğu dönemdir. Bunun bir 
de psikolojik yönü var. Şimdi ben yedi 
ay bekledim, başka arkadaşlar bir yıl, 
bir buçuk yıl bekliyor. Şu ara biraz daha 
hızlı ilerletiyorlar süreci. Çünkü çok 
fazla şikayet oldu bu konuda. Siz yedi 
ay boyunca evinizde bekliyorsunuz, ai-
lenizle berabersiniz, bir maddi geliriniz 
yok hatta çalışma hakkınız yok doktor 
olarak. Yedi ay boyunca düşünüyorsu-
nuz sürekli, benim sonuç neden açıklan-
mıyor? Kimi aileler bu sefer çocuklarına 
yöneltiyorlar sorularını: “Sen üniversite 
döneminde ne yaptın, yanlış bir şeye 
mi karıştın?” Haliyle sen savunmaya 
giriyorsun. Ailen bir şey demese kom-
şuların, akrabaların var. “Başkalarının 
çocukları çalışmaya başladı, seninki niye 

başlamadı?” Bu şekilde aylarca psikolo-
jik şiddete maruz kaldık.

Güvenlik soruşturmasından geçe-
meyen kaç kişi olduğunu biliyor 
muyuz?

Birincisi Sağlık Bakanlığı müsteşarının 
verdiği veri: 187 kişiye olumsuz verdiği-
ni söylediler onlar. Bizim Türk Tabipler 
Birliği Genç Hekim Grubu’na ismini 
veren 140 küsur arkadaş var. Ama bu-
rada şöyle bir sıkıntı var;  insanlar isim-
lerini vermeye korkuyorlar, çekiniyorlar. 
Buna rağmen söylediğim gibi 140 küsur 
kişi isimlerini verdi. Bana sorarsanız sayı 
bundan çok daha fazla. Bence Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı da doğru sayıyı 
söylemiyor. Bakanlık 15 Temmuz son-
rasında soruşturma geçirmemişse, işte 
17-25 Aralık döneminden sonra Bank 
Asya gibi bir bankaya para yatırmamış-
sa, yani böyle direkt bariz bir şey yoksa, 
“Biz bu arkadaşların hepsini atayaca-
ğız” diyordu. Normalde bizden önceki 
atamalarda da olumsuz olanlar var ama 
daha az sayıda oldukları, 3-5 kişi olduk-
ları için seslerini kimse duymadı. Ama 

bizim 77. atamada bu işin kayışı koptu. 
Sadece bizim atamada 100’den fazla in-
san bize ulaştı direkt, “Benim soruştur-
mam olumsuz sonuçlandı” diye. 

Soruşturma yürüten komisyon ne 
tür kriterleri kullanıyor? Belki resmi 
değil ama gayri resmi size ulaşan 
bilgi var mı?

Bir kere istihbarat raporlarına göre 
veriyorlar kararlarını çünkü benim et-
rafımdaki herhangi bir kişinin memur-
luğa engel olacak bir mahkûmiyeti, bir 
mahkeme kararı yok. Dava süreçlerine 
başlayanlar da böyle bilgiler ediniyorlar. 
Örneğin sizin üniversite döneminiz-
de bir  etkinliğe katılmış olmanız veya 
üniversite 3. sınıfta TTB’nin öğrenci 
koluna üye olmanız, bir aktivitesine ka-
tılmış olmanız vs... Herhangi bir şekilde 
demokratik bir eyleme katılmışsanız, 
hakkınızda soruşturma açılmış olması-
na gerek yok o dönem. Bunlar güvenlik 
soruşturmasının olumsuz olması için ye-
terli sebepler olmuş gibi görünüyor.

Bu soruşturmalarla ilgili dava 
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Son gelişme

Hürriyet gazetesinin 12.04.18 tarihli sayısında AKP’li doktor vekillerin dikkatini çekmesi sonucu ataması yapıl-
mayan doktorların durumunun Cumhurbaşkanı’na aktarıldığı; Erdoğan’ın da “Nasıl yani, zorunlu hizmetlerini 
yapmayınca doktor olamıyorlar mı? Hem de bu kadar zor eğitimin ardından, bu sorunu çözün.” şeklinde tepki 
verdiği yönünde bir haber yayınlandı. Bunun üzerine konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın ilgili komisyonu bir daha 
toplanma gereği duydu ve halihazırda atama bekleyen 900 doktorun atama aşamasına geldiğini ve 100 dokto-
run da güvenlik soruşturması sonucunun yeniden değerlendirileceği açıklandı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan  
konuyla ilgili “Atamaları geciken doktorlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Komisyonumuz bu konuda hakkâni-
yetle çalışıyor. Güvenlik soruşturmalarının gecikmesinden kaynaklanan sorunlar vardı. Bu konuda gerekli adım-
ları atıyoruz, merak etmeyin.” açıklamasını yaptı. Hürriyet’te yayımlanan haberden anlaşıldığı kadarıyla atama-
ları iptal edilen genç hekimler devletin en üst kademesi tarafından muhatap alınmış durumda. Talimat sonucu 
olsa da genç hekimler nezdinde yaşatılan hukuksuzlukların sona erdirilmesi bir lütuf sonucu değil, zaten hak 
edilmiş bir hakkın verilen mücadele sonunda geri kazanılması ile olacaktır.

Kaynak: http://siyasihaber3.org/atanamayan-doktorlar-icin-bir-umut-isigi-mi-yandi
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açanlar olduğunu söylediniz, neti-
celenen oldu mu?

Şu anda herkes büyük ihtimalle açmıştır 
davalarını, çünkü başka şansları da yok. 
Şu an doktorlar nezdinde davası olumlu 
sonuçlanan kimse yok. İdari Mahke-
me’den olumsuz sonuç alıp Danıştay’a 
götürenler var. Olumsuz neticeler var, 
olumlu netice yok şu an için.

Dayanağı nedir bu soruşturmanın 
hukuki olarak?

Anayasada devletin gizlilik gerektiren 
birimlerinde çalışan personel için gü-
venlik soruşturması yapılır, diyor. Bu 
anlaşılabilir bir şey; mesela gardiyan ola-
cak ya da  polis olacak ya da Sağlık Ba-
kanlığı’nın diyelim üst düzey yöneticisi 
olacak. Bu insanların gizli bilgilere veya 
dışarıya açıklanmayan bilgilere ulaşma 
durumları var. Ama OHAL sonrası 
KHK’larla getirilen düzenleme ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bir 
madde eklendi. Bu maddeye dayanarak 
bütün memur alımlarında güvenlik so-
ruşturması şartı getirildi. Şimdi mesela 
ben doktor olacağım, hangi belgelere 

ulaşabilirim? Benim ulaşabileceğim tek 
belge hasta dosyasıdır. Hasta dosyasının 
da bir gizliliği yoktur devlet nezdinde za-
ten. Bir kere en önce bunu tartışmamız 
lazım, güvenlik soruşturmaları gerekli 
mi? Hakkında verilmiş memurluğa en-
gel bir şey varsa bu zaten adli sicil dos-
yanızda var. Benim adli sicil dosyamda 
hiçbir şey yazmıyor.

657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48.  
maddesine yapılan ek 
ile devlet memurluğuna 
alınacaklarda aranan  
şartlara “Güvenlik 
soruşturması ve/veya  
arşiv araştırması yapılmış 
olmak” da dahil edildi  
(KHK 676 md. 74).

Soruşturma sonucu olumsuz ol-
duğunda sizin doktorluk mesleği 
icra etme imkânınız var mı?

Yasal olarak var çünkü OHAL’den sonra 
böyle bir şey getirdiler, yine bir KHK ile. 
Devlet hizmet yükümlülüğünden mua-
fiyetinizi isteyebiliyorsunuz bakanlıktan. 
Bu muafiyetinizi istediğinizde devlet hiz-
met yükümlülüğünüz kaldırılmış oluyor. 
Devlet hizmet yükümlülüğünüz kaldırıl-
mış olduğu için özelde çalışma izniniz 
doğuyor yasal olarak. İşin yasallığı bu 
ama fiiliyatta iş farklı işliyor. Şu dönem-
de hiçbir hastane müdürü, başhekimi, 
devletin aldığı karara ters düşmek, böyle 
biriyle çalışmak istemiyor. Bir anda eti-
ketlenmiş oluyorsun. Öte yandan bir 
hastaneye gittiğinde sana sordukları şey 
tecrübe oluyor. Haliyle tecrüben yok, 
çünkü atanmayı beklemişsin o kadar ve 

GENÇEMEK	DÜNYASI

Selçuk 14 Mart’ta, Sıhhiye’deki eski Sağlık Bakan-
lığı binasının önünde, KHK ile ihraç edilen hekim 
arkadaşı Mihriban Yıldırım ve CHP milletvekili Tur 
Yıldız Biçer ile birlikte yaşadıkları hukuksuzluğa 
dikkat çekmek için limon satma eylemi gerçek-
leştirdi.
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çalışma hakkın zaten yoktu o dönemde. 
Neden tecrüben yok, diye soruyorlar? 
Çünkü herkes biliyor ki doktorlar me-
zun olduklarında bunların zorunlu hiz-
metleri var. “Devlet hizmet yükümlülü-
ğü kaldırıldı.” diyorsun. “Neden kaldı-
rıldı?” Mecburen söylüyorsun “Güven-
lik soruşturmam olumsuz sonuçlandı” 
diye. Bu sefer biraz iyi niyetliyse “Sence 
neden böyle sonuçlanmıştır?” diye soru-
yor. Bilsem! Bunu da sorma haklarının 
da olmaması lazım normalde ama…  
Sen bir tecrübesizsin, iki güvenlik so-
ruşturmasında damgalanmışsın, yani 

meslek hayatına 
5-0 ge-

riden başlıyorsun zaten. 

Yaşadıklarınızdan sonra düşünce-
leriniz, tutumunuz nasıl değişti?

Tebligat beklediğim dönemde şunu dü-
şündüm: Haksız bir süreç içine sokul-
dum, ailem, ben, yakınlarım etkilendi, 
mesleğimi yapamıyorum. Bizim dok-
tor diplomamız Avrupa’da veya başka 
yerde de denk, sadece dil öğrenmemiz 
lazım. Dil öğrenirim giderim, madem 
burada yapamıyoruz vs. Ben de ilk önce 
öyle düşünüyordum ondan sonra gü-
venlik soruşturması olumsuz sonuçlan-
dı, Ankara’ya geldim. TTB’ye geldim, 
zaten öğrencilik hayatımda da TTB’nin 
öğrenci kolunda çalışıyordum. Sonra 
başka şekilde düşünmeye başladım. So-
nuçta bize bir süreç yaşatıldı ama bu 
süreç çok farklı ilerleyebilirdi. Bundan 
sonra da değişebilir, ben şahsen artık 
yurtdışına veya başka bir yere gitmeyi 
düşünmüyorum. Yani sonuçta yüzde 
yüz haklı olduğum bir mesele var, bir 
hak talebinde de bulunuyorum. Ben 
hiç gitmeyi düşünmüyorum, kalıp 

bu konuya dair mücadele etmek 
istiyorum.

Bir Genç Hekimler Ça-
lışma Grubu oluştur-
dunuz ve çalıştay 
yaptınız…

3 Mart’ta çalıştay yap-
tık: Genç Hekimler 
Eğitim Hakları ve 
Çalışma Hakları İçin 
Buluşuyor adında. 
Yaklaşık 50 genç 
hekim geldi Tür-
kiye’nin farklı 
yerlerinden An-
kara’ya. Gü-

venlik soruşturmasına takılmış, güvenlik 
soruşturması olumsuz olan, ihraç olan 
vb. OHAL sonrasında aslında mağdu-
riyet yaşayan insanların olduğu bir ekip. 
Orada bu süreci nasıl aşabileceğimizi 
konuştuk. Bu sürecin bir de insani yönü 
var. İnsanlar bir kere ciddi anlamda 
yalnızlaşıyorlar, suçluluk psikolojisine 
giriyorlar. Kendilerini, çevrelerini sorgu-
lamaya başlıyorlar. 
En başta bizim bir dayanışma ağı oluş-
turmamız lazım dedik. İnsanların yalnız 
hissetmemesi lazım en başta. Her gün 
birbirimizi arayıp sorsak bile çok iyi olur 
yani. Bir dayanışma fonu oluşturalım 
dedik, çünkü haliyle insanlar iş bulama-
dıkları için il il dolaşıyorlar. Bu süreç-
te tanıştığım insanlar var. Bir arkadaş 
Adana, Antep vs. güney illerinin hepsini 
dolaşmış, neredeyse 6-7 tane ilde bütün 
hastaneleri gezmiş. “Hiçbir yere gire-
medim” diyor. Normalde ülkenin de 
hekime ihtiyacı var ama iş bulamıyor. 
İşte bunun için iş arama konusunda bir-
birimize destek olalım, dedik.
TTB’den bağlı Odalara yazı yollandı, 
bu arkadaşlarımıza hukuki destek yapın 
diye.  Ayrıca bu arkadaşlar Tabip Odala-
rına üye olmak istedikleri takdirde aidat 
ücretlerini almayalım, dendi. Normal 
üyelik aidatları da ertelendi, çalışmaya 
başladıkları döneme kadar. En azından 
bu mekanizmaları işletmiş olduk.
İlk çalıştayımızdan 6 ay sonra bir çalıştay 
daha yapma fikrimiz var. Onun dışında 
bu arkadaşlara ulaşıp dayanışma ağını, 
iletişim ağını genişletmek istiyoruz. Bun-
dan sonra biz neler yapabiliriz, bu hak-
sızlığı hukuksuzluğu nasıl gündeme ge-
tirebiliriz, dava süreçlerini takip edelim, 
dava sonuçları nasıl sonuçlanıyor? Şu an 
zaten her avukat da aynı şeyi söylüyor: 
davanızı açın, iç hukuk yolunu tüketin, 
AİHM’e gidin. OHAL İnceleme Ko-
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öyle düşünüyordum ondan sonra gü
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zaten öğrencilik hayatımda da TTB’nin 
öğrenci kolunda çalışıyordum. Sonra 
başka şekilde düşünmeye başladım. So
nuçta bize bir süreç yaşatıldı ama bu 
süreç çok farklı ilerleyebilirdi. Bundan 
sonra da değişebilir, ben şahsen artık 
yurtdışına veya başka bir yere gitmeyi 
düşünmüyorum. Yani sonuçta yüzde 
yüz haklı olduğum bir mesele var, bir 
hak talebinde de bulunuyorum. Ben 
hiç gitmeyi düşünmüyorum, kalıp 

bu konuya dair mücadele etmek 
istiyorum.

Bir Genç Hekimler Ça
lışma Grubu oluştur
dunuz ve çalıştay 
yaptınız…

3 Mart’ta çalıştay yap
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misyonu kuruldu bunun için, bizde öyle 
bir komisyon yok, biz iç hukuk yolları 
tükendikten sonra AİHM’e gideceğiz.
Bu sürecin uzun vadede topluma verdi-
ği zararlardan biri de şu: Bir tıp fakültesi 
öğrencisi mezun olduğunda atamaya 
gireceğini biliyor, güvenlik soruşturması 
yapılacağını biliyor. Şimdi etrafında olan 
bir haksızlığı gördüğünü düşünelim, bu 
insanın bu haksızlığa karşı ses çıkarma-
sı, anayasal haklarımızdan biri olan ör-
gütlenme hakkını, demokratik eylemde 
bulunma hakkını kullanabilir mi, kulla-
namaz elbette. 

Bir tür oto sansür gelişiyor yani

Evet, oto sansür. CHP milletvekili  gö-
rüşme yapıyor Sağlık Bakanıyla. Bakan 
“Biz bu arkadaşlarla çalışmama yönün-
de tercih hakkımızı kullandık” diyor. 
Bir kere ben bu ülkenin bir yurttaşıyım, 
diğer yurttaşlarla aynı hakka sahibim. 
Ben özel bir şirkete başvurmadım ki 
çalışmak için, bu devlet... Ben vergimi 
veriyorum, ailem veriyor mu; veriyor 
yıllardır. Bu devletin benle çalışmama 
hakkını kullanmaması gibi bir şey olma-
ması lazım. Bu hukuki değil, yasal değil. 
Siz bir şirket işletmiyorsunuz. Orada 
bizim oylarımızla seçilmiş birisiniz. Bir 
devlet kurumunun başındasınız, böyle 
bir tercih hakkınızın olmaması lazım 
normalde. Burada direkt, bir yurttaşlık 
hakkı olan, çalışma hakkınız engellen-
miş oluyor. 

Nasıl bir gelecek öngörüyorsu-
nuz? Nasıl bir süreç işleyebilir gibi 
gözüküyor?

Şahsen salt bu hukuki süreçlerin kendi 
başlarına olumlu sonuçlar yaratacağını 
düşünmüyorum. Çünkü hukuki karar-

lar alınmıyor maalesef. Yine de bu ça-
lışmayı yürüttüğümüz arkadaşlar olarak 
çok karamsar bakmamaya çalışıyoruz 
geleceğe. OHAL sadece bizim mağdu-
riyetimizi yaratmadı, birçok mağduriyet 
yarattı Türkiye’de. Herkesin bulunduğu 
yerden ses çıkarması gerekiyor, mücade-
le etmesi gerekiyor. Hiçbirini yapamı-
yorsa kendi hakkını talep etmesi gere-
kiyor. Yalnız olmadığımızı hissetmemiz 
gerekiyor. Bunun başka yolu yok, hepi-
mizin örgütlenmesi, örgütlü mücadele 
vermesi gerekiyor. Bu bir sendika olur, 
meslek örgütü olur ama en azından tek 
başımıza baş edebileceğimiz bir sürecin 
içinde değiliz. Kimse yalnız başına bu 
dönemde ayakta kalamaz. Belki ekono-
mik sıkıntılarını halleder ama psikolojik 
olarak ayakta kalamaz. Biz bir mücadele 
vereceğiz, bu mücadelenin de kazanım-
ları olacak; eninde sonunda hakkımızı 
elde edeceğiz. Geriye dönük haklarımızı 
da talep edeceğiz, bunları da alacağız. 
Ben böyle düşünüyorum, buna göre de 
yaşamaya çalışıyorum.

Ailenin yaklaşımı nasıl oldu bu sü-
reçte?

Aslında ailem de bir anlamda OHAL 
mağduru benim. Babam 40 yıllık 
CHP’lidir. Oy verir, takip eder, bu kadar-
dır. Ben de ne öğrencilik hayatımda, ne 
de öncesinde herhangi bir cemaat yur-
dunda kalmadım. Hiçbir ilişkim olma-
dı. Dershaneye bile gitmedim üniversite 
sınavına hazırlanırken. Kendi başıma 
çalıştım. Buna rağmen 15 Temmuz’dan 
sonra OHAL ile ihbarlar yaygınlaştı. 
Babam da üç ay açıkta kaldı aynı soruş-
turma süreçleri yüzünden. Üç ay sonra 
işine geri döndü, yani aklandı ama so-
nuçta böyle bir süreç yaşadılar onlar da. 
Herhangi birinin senin hakkında asılsız 
bir iddiada bulunması bile yeterli oluyor 
herhangi bir listeye girmene, soruştur-
ma geçirmene, açığa alınmana…Ailem 
biraz tecrübeliydi. Bu konuda psikolojik 
destek, maddi destek dışında bir şey gör-
medim onlardan. Destek oldular, “ar-
kandayız” dediler, “hiç çalışmayabilirsin 
de” dediler.

Gönlünde yatan ne peki bu arada, 
hangi uzmanlık?

Ben dahiliye uzmanı olmak istiyordum 
normalde, çalışıyordum da, ama bu 
güvenlik soruşturma süreci başladıktan 
sonra çalışma motivasyonum kalmadı. 
Bu süreçler hallolduktan, bu güvenlik 
soruşturmaları, KHK’lar, iptal olduk-
tan, Türkiye’de hayat biraz normalleş-
tikten sonra ben yine uzmanlık yapmayı 
düşüneceğim. Ya dahiliye uzmanlığı is-
terim ya da pediatri uzmanlığı isterim.

Umarız gerçekleşir

Umarım sağ olun!

Teşekkürler
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CHP milletvekili  
görüşme yapıyor Sağlık 

Bakanıyla. Bakan 
“Biz bu arkadaşlarla 
çalışmama yönünde 

tercih hakkımızı 
kullandık” diyor. Bir 
kere ben bu ülkenin 

bir yurttaşıyım, diğer 
yurttaşlarla aynı hakka 

sahibim. Ben özel bir 
şirkete başvurmadım  

ki çalışmak için,  
bu devlet... 
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Bizim Mayıslar…
Mayıs ayı önemli günlerin toplandığı, 
tarihsel belleğimizi canlandıran bir ay. 
Hele de bu yıl… Dünyayı değiştiren 
1968 Hareketinin 50. Yıldönümü bu 
yıl. 68 Hareketi’nin sembolik kesiti 
68 Mayıs’ında Paris’te yaşanan büyük 
öğrenci hareketleri malum: Özgür-
lük, barış ve demokrasi için ayaklanan 
koca bir gençlik. Ama ardından gelen 
devasa grev dalgasını da eklemek ge-
rek. Yalnızca bir sembol elbette Paris, 
herkesin ayrı bir 68’i var. Mesela bizim 
68’imiz de müthişti. Bir yanda idealist, 
devrimci gençler kamusal, özerk üni-
versite, tam bağımsız Türkiye taleple-
riyle okulları işgal ediyor, sokaklarda 
yürüyorlar, ABD emperyalizmini pro-
testo ediyorlardı; öte yanda işçiler ken-
di iradelerine uygun sendika seçmek, 
sömürüye son vermek için fabrikaları 

işgal ediyor, grevler, direnişlerle işçi sı-
nıfının gücünü ortaya koyuyorlardı. 
Düzenin değişmesini isteyenlere karşı 
egemenler ellerinden gelen her şeyi ya-
parak onları durdurmaya, bastırmaya 
çalıştılar. Sendikaları etkisiz kılmak-
tan, gençleri tutuklamaya kadar… ve 
yetmediği yerde de darbe yaptılar 12 
Mart’ta. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan 
ve Yusuf  Arslan egemenleri en kor-
kutanlardı ve idam edildiler 6 Mayıs 
1972’de. Mayıs’a acı düştü, öfke düştü. 
Deniz ve arkadaşı gençlerin sıkıca sa-
rıldıkları tam bağımsız Türkiye idea-
linin başlangıcını sembolize eden bir 
gün de vardı ve o da Mayıs’taydı: 19 
Mayıs 1919. Mustafa Kemal’in Sam-
sun’a çıkarak başlattığı ulusal kurtuluş 
mücadelesinin başlangıcı olarak kabul 
edilen ve uzun yıllardır bayram olarak 
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kutlanan o gün. Bu bayram aynı za-
manda gençliğin bayramı; Cumhuri-
yet’in emanet edildiği gençliğin.
Deniz’ler 1968’de gerçekleştirdikleri 
“Tam Bağımsız Türkiye İçin Musta-
fa Kemal Yürüyüşü”nü Samsun’dan 
başlatmışlardı bu nedenle. Amaçları 
“Amerikan emperyalizmine, feodaliz-
me, işbirlikçi sermaye çevrelerine karşı 
bir mücadele, gerçek demokrasi için 
bir mücadele” yürütmekti. Aynı Deniz 
ve arkadaşları başka yürüyüşlere de ka-
tılmışlardı ama: 1966’da Çorum’dan 
İstanbul’a işten atılmalarını protesto 
etmek için yürüyen belediye işçilerinin 
de yanında yer almışlardı. İlk kez o za-
man gözaltına alınmıştı Deniz. 
68’li gençler kaderlerini işçilerle birleş-
tirmişlerdi. İşçilerinse kaderlerini elle-
rine almak için tek yolu oldu bugüne 
dek: dayanışmak ve mücadele etmek. 

İşte 1 Mayıs da bunun sembolüdür 
tüm dünyada. Taa 1800’lü yılların 
sonlarında beri, neredeyse 150 yıldır 
dünya işçi sınıfı 1 Mayıs’larda birlik, 
mücadele ve dayanışma içinde oldu-
ğunu, olması gerektiğini gösterir mey-
danlarda. 
13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan 
madenci katliamı ise bize işçi sınıfının 
mücadelesinin ne denli yaşamsal oldu-
ğunu gösterdi bir kez daha. 301 kar-
deşimiz sermayenin maliyet hesapları-
nın, sömürü çarklarının kurbanı oldu. 
Mayıs’a acı düştü bir kez daha. 
Biz hem acılarıyla, hem dersleriyle 
hem de bayramlarıyla Mayıs’ı sahip-
leniyoruz. Mayıs’ta çıkan bir dergi 
olarak tüm Mayıslarımıza ilişkin bilgi 
vermeye, birkaç satırla da olsa anma-
ya, anlatmaya çalışıyoruz.   
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Gelenekten geleceğe 1 Mayıs
1 Mayıs 19. yüzyılın ikinci yarısında 
sekiz saatlik iş günü mücadelesi içinde 
doğdu, daha sonra uluslararası plan-
da işçilerin dayanışma günü, emeğin 
bayramı olarak kutlandı. 1 Mayıs 
vahşi kapitalizme karşı daha insanca 
çalışma ve yaşama talebinin, sosyal 
adalet mücadelesinin ve dayanışma-
nın simgesi oldu. Zaman zaman içe-
riğinden uzak yaklaşımlarla, devlet 
törenleriyle de kutlandığı oldu. Çalı-
şanların sorunlarının daha ağır oldu-
ğu ülkelerde daha gergin kutlamalar 
gündeme geldi, egemen sınıfların şid-
dete başvurarak engellediği kutlama-
lar yaşandı. Batı ülkelerinde zaman 
zaman şenliklerle ya da cılız gösteri-
lerle kutlandı. Ama 130 yılı aşkın bir 
süredir sendikalar, işçiler, emek yanlısı 
partiler 1 Mayısı kutlamaya ve önem-
li gördükleri siyasal/sosyal talepleri 
dile getirmeye devam ettiler. Bugün 
yeryüzünde 1 Mayıs günü gösteri ya-
pılmayan pek az ülke kaldı.

Sekiz Saatlik İş Günü  
Hareketi 
1850’li yıllarda ABD ve İngiltere’de 
günlük çalışma süresini 10 saate in-
diren yasalar kabul edildi. Ancak 
işçiler 24 saat olan günün 8 saatini 
çalışmak, 8 saatini uyumak, 8 saatini 
de dinlenerek ve eğlenerek geçirmek 
istiyorlardı. 1860’lı yıllarda ABD’de 
günlük çalışma süresini 8 saate in-
dirmeyi amaçlayan örgütlenmelere 
gidildi, dernekler kuruldu ve grevler, 
gösteriler yapıldı. Düşük ücrete ve 
uzun iş gününe karşı sürdürülen bu 
mücadele, 1. Enternasyonal’in 1866 
yılında toplanan kongresinde yasal 

çalışma süresinin 8 saat olması talebi-
nin kabul edilmesiyle uluslararası bir 
boyut kazandı. 8 saatlik işgünü mü-
cadelesi 1880’lerde ivme kazanmaya 
başladı. 1884-1886 yılları arasında 
ABD’de, Japonya’da, Fransa’da, Rus-
ya’da 8 saatlik iş günü talebiyle grev-
ler yapıldı. 
1884’te ABD’de örgütlü iki işçi sendi-
kasından biri olan Örgütlü Meslekler 
Federasyonu 8 saatlik işgünü talebiyle 
1 Mayıs 1886 tarihinde ülke çapında 
grevler ve gösteriler düzenleme kara-
rı aldı. 1 Mayıs 1886 günü ABD’de 
10’dan fazla kentte 350 bin dolayında 
işçinin katıldığı gösteriler yapıldı. Chi-
cago’daki 1 Mayıs gösterilerine ise 80 
bin kişi katıldı. Ülke tarihinin o güne 
değin en büyük işçi gösterisi Chicago 
1 Mayıs 1886 gösterisi olmuştu. 
3 Mayıs 1886 günü Chicago’da Ku-
rulu International Mc Cormick Har-
vester Fabrikası’nda Şubat ayından 
beri süren grevi işveren grev kırıcıları 
kullanarak kırmak istedi. Grevci işçi-
ler, grev kırıcıları fabrikaya sokmak 
istemedi. Grevcilerin üzerine polis 
tarafından açılan ateş sonucunda 4 
işçi öldü. Olayları protesto etmek 
için 4 Mayıs 1886 günü Chicago Sa-
manpazarı Meydanı’nda bir protesto 
gösterisi düzenlendi. Olaysız biçimde 
süren gösteri polis tarafından dağı-
tılmak istenirken kimin tarafından 
atıldığı bugün bile hâlâ belirleneme-
yen bir bomba, polis şefinin ölmesine 
ve çok sayıda polisin yaralanmasına 
yol açtı. Bu sırada polisin göstericiler 
üzerine açtığı ateş neticesinde ise yak-
laşık 10 kişi öldü 50 kişi ise yaralandı .
Atılan bomba bahane edilerek 8 sen-
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dikacı tutuklandı. Yapılan yargılama-
da tutuklanan sendikacıların polisle-
re atılan bomba ile bağlantılı olduk-
larına dair ne bir kanıt, ne de bir şa-
hit bulunabildi. Ancak yaratılan işçi 
ve sendika düşmanı hava nedeniyle 
jüri zanlıları suçlu kabul etti. 8 sen-
dikacının 4’ü, George Engel, Adolph 
Fischer, Albert Parsons ve August 
Spies 11 Kasım 1887 tarihinde idam 
edildiler. İdamların üzerinden altı 
yıl geçtikten sonra hapiste bulunan 
üç sendikacı eyalet valisi tarafından 
1893 yılında koşulsuz olarak affedil-
di. 4 Mayıs 1886’da Samanpazarı’ 
ndaki gösteriye ateş açma emrini 
veren polis şefleri görevi kötüye kul-
lanmaktan dolayı 1889 yılında mes-
lekten ihraç edildiler. 1 Mayıs ile ilgili 
pek çok kaynak Chicago Samanpaza-
rı olaylarını 1 Mayıs geleneğinin do-
ğuşu olarak kabul etmektedir. Oysa 
görüldüğü gibi Chicago Samanpa-
zarı olaylarının doğrudan 1 Mayıs ile 
bağlantısı yoktur. 1 Mayıs gösterileri 
bu olayların gölgesinde kalmıştır. Ve 
takip eden yıllarda alınan 1 Mayıs 
kararları 8 saatlik iş günü mücadelesi 
doğrultusunda alınmıştır.

1 Mayıs’ın Gelenekselleşmesi 
Amerikan Emek Federasyonu (AFL) 
1888 Aralık ayında yaptığı kongrede 
8 saatlik işgünü için bir kampanya 
başlatma kararı aldı. Kampanya 1 
Mayıs 1890’da bir genel grevle ta-
mamlanacaktı. Ancak bu kampanya 
istenen sonucu vermedi. Temmuz 
1889’da Paris’te toplanan 2. Enter-
nasyonal Kongresi, Amerikan Emek 
Federasyonunun kararına atıfta bulu-

nularak 8 saatlik işgünü için 1 Mayıs 
1890’da bütün dünyada 8 saatlik iş-
günü için uluslararası gösteriler dü-
zenlenmesi kararını benimsedi. İkinci 
Enternasyonalin çağrısı üzerine yapı-
lan 1 Mayıs 1890 gösterileri görkemli 
oldu. Londra’daki 1 Mayıs gösterisi-
ne yarım milyon işçi katıldı. 
1 Mayıs daha sonraki yıllarda da işçi 
sınıfının 8 saatlik iş günü için eylem 
günü olmaya devam etti. Ancak 1 
Mayıs gösterileri egemen çevreler 
için bir huzursuzluk ve tedirginlik 
kaynağı olmaya devam etti. 1892 
1 Mayıs’ında pek çok yerde gösteri 
düzenlenmesine izin verilmedi. 1893 
gösterileri Avrupa’nın pek çok ken-
tinde yapıldı. New York Times, 1893 
gösterilerini, “Herkes sekiz saatlik 
iş günü istiyor, Avrupa çapında bü-
yük gösteri” başlığı ile veriyordu. 2. 
Dünya Savaşını sona erdiren Versa-
illes Barış Antlaşmasının (1919) 427. 
maddesi ile benimsenen dokuz temel 
ilkenin arasında, “sekiz saatlik işgünü 
ve 48 saatlik çalışma ve en az 24 sa-
atlik haftalık tatilin uygulanması, bu 
tatilin olabilen her yerde Pazar günü 
olması” hedefleri de yer aldı. Böylece 
işçi hareketinin uzun on yılları kapsa-
yan mücadelesi ilk önemli sonucunu 
vermişti. 1 Mayıs, 8 saatlik iş günü 
hedefine varılmasından sonra da işçi 
sınıfının uluslararası bayramı olarak 
kutlanmaya ve işçilerin taleplerini 
kitlesel olarak dile getirdikleri bir gün 
olarak önemini korumaya devam etti.

Bu yazı Aziz Çelik-Zafer Aydın tarafından ha-
zırlanan ve Kristal-İş Sendikası tarafından ya-
yınlanmış olan GELENEKTEN GELECEĞE 
1 MAYIS: 1886-2007 adlı kitapçıktan yararla-
narak hazırlanmıştır.
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Dünya’da ve Türkiye’de 1968 
Gençlik Hareketi ve İşçiler

Bir bilim-kurgu fenomeni olarak za-
manda yolculuk yapabilen bir uzay ge-
mimiz olsaydı ve bugünden 1960’lara 
yolculuk edebilseydik binlerce soruna 
ve de savaşlara rağmen, Amerika Kıta-
sı’ndan Afrika’ya oradan Ortadoğu ve 
dünyanın pek çok coğrafyasına kadar 
hiç şüphesiz bugünlere kıyasla gelecek 
açısından daha iyimser ve umut dolu 
bir siyasal ve toplumsal iklimle karşıla-
şırdık. Böyle bir iklimi mümkün kılan 
unsurların belki de en başındaysa 68 
Gençliği olarak adlandırılan gençlik ku-
şağı gelmektedir. Çoğu lise ve üniversi-

telerde öğrenci olan bu kuşağın üyeleri, 
her şeyden önce daha iyi bir dünyanın 
mümkün olduğuna inanıyorlardı. Da-
hası iyi bir dünya için yaşadıkları ülke-
lerde halihazırdaki adaletsiz ve tutucu 
yönetimleri değiştirmek gerektiğini dü-
şünüyorlardı. Örneğin ABD’nin Viet-
nam’ı işgal ettiği, Küba’yı arka bahçesi 
olarak gördüğü, Fransa’nın Cezayir’i 
devlet terörüyle kendisine bağlı kalma-
ya zorladığı, İngiltere’nin sömürgeleri 
üzerinde baskılarını sürdürmek istediği 
bu yıllarda, ABD’de gençlik, Vietnam 
savaşına karşı çıkıp Küba’daki politika-

YAZAR:  
Süreyya ALGÜL
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larını protesto ederken, Fransa ve İngil-
tere’de de kendi ülkelerinin siyasetlerine 
şiddetle karşı çıkıyordu. 
Ama 68 Gençliğinin bütün dünyada 
büyük yankı uyandıran Fransa’daki en 
güçlü çıkışına  dış politikaya yönelik 
eleştiriler değil, görünürde akademiyle 
ilgili sorunlar kaynaklık etmiştir. Her 
şey Paris’in Nanterre Üniversitesi’nde 
üniversite idaresinin, baskıcı yöneti-
mine karşı çıkan öğrencilere cevaben 
2 Mayıs 1968’de üniversiteyi geçici 
olarak kapatmasıyla başlamıştır deni-
lebilir. İşte bu karar üzerine, ertesi gün 
yüzlerce öğrencinin Paris Sorbonne 
Üniversitesi’nde toplanması ve bu öğ-
rencilerin de polis zoruyla dağıtılarak 
polisin çok uzun yıllar sonra üniversi-
teye yerleşmesi, “68 Olayları” olarak 
adlandırılan büyük bir toplumsal ve 
siyasal eylem dalgasının fitilini ateş-
lemiştir. Sonraki günlerde yaklaşık 
20 bin kişilik öğrenci yürüyüşünün 
de polis müdahalesiyle dağıtılmasına 
verilen cevapsa, bu kez aralarında ay-
dınların da olduğu, yaklaşık bir mil-
yon insanın katılımıyla düzenlenen 
bir başka yürüyüştür.
Ancak 68 Olayları’nı deyim yerindeyse 
68 Olayları haline getiren asıl gelişme, 
işçilerin öğrencilere ve halka destek 
verme kararıyla sendikalarının örgütle-
yiciliğinde genel greve çıkmasıdır. Yak-
laşık 9.5 milyon işçinin greve gitmesi 
üzerine Fransa Hükümeti, kapatılan 
okulların yeniden açılması, tutuklanan 
öğrencilerin serbest bırakılması, erkek 
ve kadın öğrencilerin yaşam tarzları 
üzerindeki baskıların sonlandırılması, 
işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi ve ücretlerine zam ya-
pılması da dahil olmak üzere bir dizi 
konuda öğrencilerin ve işçilerin talep-
lerini karşılayacağını taahhüd etmiştir. 

Sonuç olarak her ne kadar sonraki sü-
reçte 68 gençlik hareketi yalnızca Fran-
sa’da değil, Türkiye de dahil olmak 
üzere hemen her yerde sönümlenerek 
siyasal açıdan yenilgiye uğramış gözük-
se de, etkileri her şeye rağmen bugün 
dahi devam eden, daha adil ve daha iyi 
bir dünyanın mümkün olduğuna iliş-
kin ideale yönelik inancın tohumları 68 
Gençliği ve işçi hareketinin birlikteliği 
ile atılmıştır diyebiliriz.
Aynı birliktelik farklı ölçülerde de olsa 
Türkiye’deki 68 gençliği ve işçi hareke-
ti için de geçerli olmuştur. Türkiye’nin 
bağımsız bir dış politikaya sahip ol-
masını, gelir adaletinin sağlanmasını, 
eğitimin herkes için eşit bir hak olarak 
parasız olmasını, demokrasinin tüm 
kurum ve kurallarıyla yerleşmesini ve 
aynı çerçevede işçilerin sendikal hak ve 
özgürlüklerini sonuna kadar kullanma-
larını cesaretle savunan 68 Gençliği ge-
rektiğinde  örneğin, Temmuz 1968’de, 
çalışan işçilerin sendikalarını özgürce 
seçmelerinin engellenmesi üzerine 
Derby Lastik Fabrikası’nda yaptıkları 
eyleme, adı geçen fabrikaya giderek 
destek olmayı bilmiştir. Benzer biçim-
de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu’nun (DİSK) kapatılmasını ön-
gören bir kanun tasarısına karşı 15-16 
Haziran 1970’de eyleme geçen DİSK 
ve Türk-İş üyesi işçilere destek veren 
de, işçilerin emek ve dayanışma günü 
olan 1 Mayıs’larda alanları işçilerle da-
yanışma içinde dolduran da aynı kuşa-
ğın özverili binlerce üyesidir. Bugünkü 
kuşaklar olarak gerek bu hiç yaşlanma-
yacak 68 gençliğine ve gerekse daha iyi 
bir dünyanın ancak ezilen tüm toplum 
kesimlerinin birlikteliğiyle kurulabile-
ceği bilinciyle onlarla birlikte mücadele 
eden dönem işçi sınıfının üyelerine çok 
şey borçluyuz. 

65

gencemek

Mayıs 2018gencemek



66 Mayıs 2018

gencemek

gencemek

MAYIS	DOSYASI

GÜNLÜK...

Deniz Gezmiş ve 23 arkadaşı 30 Ekim 1968’de Sam-

sun’da başlayıp 10 Kasım’da Ankara’da sona erecek bir 

yürüyüş düzenlediler. Adı “Tam Bağımsız Türkiye İçin 

Mustafa Kemal Yürüyüşü” olan eylemin amacı şöyle 

açıklanıyordu:  “Türkiye, anti emperyalist kurtuluş sa-

vaşını kazanan Mustafa Kemal’e rağmen yabancıların 

desteklediği karşı devrimcilerin etkisi altına girmiştir. Biz 

Mustafa Kemal gençliği olarak, devrimi rayına oturtma-

ya azimliyiz. Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur.” 

Sabah Samsun’dan yola çıkan “bağımsızlık delegasyo-

nu”nun en önünde elinde Türk Bayrağı taşıyan Deniz 

Gezmiş vardır. Yürüyüşün 17. kilometresinde ekipler 

gelir. Gençler mahkemeye çıkartılır. Serbest bırakılırlar. 

İsmet İnönü bildiri yayınlar. Bir grup yürüyüşten vazge-

çer. Ama yine katılımlarla yürüyüş devam eder. Sonunda 

10 gün sonra Ankara’ya varılır.

19 MAYIS

Bugün ondokuz mayıs
Mayısın ondokuzu
Sen ey Türk istiklalinin koruyucusu
Sen ey ülkemizin geleceği
Ulusumuzun gözbebeği
Sen ey demir parmaklıklarında barfiks yapan
Ranzalarda perende atan
Sportmen ve kahraman Türk gençliği
Önünde bütün kilitbahirler açık
Ama her zaman Samsun’a çıkılmaz a
Bu sabah da avluda volta atmaya çık.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar
Mevsim dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgâr
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar
O çocuklar
O yapraklar
O şarabî eşkiyalar
Onlar da olmasalar benim gayrı kimim var?

Can Yücel

“Tam Bağımsız Türkiye İçin 
Mustafa Kemal Yürüyüşü”ne 
katılan Devrimci Öğrenci Birliği 
üyelerinin tuttuğu günlükten…
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29 Ekim 1968: 

Sabah saat 09:00: Ankara’da hava yarı kapalı ve sağanak 
halinde yağmur yağıyor. İstanbul’dan gelen arkadaşlar 
(yani bizler), 27 Mayıs Milli Devrim Derneği’nde toplan-
dık. Öğleden sonra ortak hareketimizin düzenleyicile-
rinden AÜTB, TMGT, ODTÜÖB temsilcileri geldi. Onlarla 
hareketin niteliği üzerinde hareketin neyi kapsayıp neyi 
kapsamayacağı, uzun boylu görüşüldü, tartışıldı. Netice-
de: İsim, Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürü-
yüşü olarak kabul edildi. Biz Devrimci Öğrenci Birliği ola-
rak hareketin niteliğinin, özünün Amerikan emperyaliz-
mine-Feodalizme-İşbirlikçi sermaye çevrelerine karşı bir 
mücadele, gerçek demokrasi için bir mücadele olacağını 
belirttik. Zira, Tam Bağımsız Türkiye, ancak bu güçlere 
karşı savaşın başarıya ulaşmasıyla gerçekleşebilirdi…

30 Ekim 1968: 

Sabah saat 08:30’da Samsun’a indik. Önce Türkiye Öğret-
menler Sendikası’nı bulduk ve TÖS’de zeytin, ekmek ve 
çayla kahvaltı yaptık. Bu, aynı zamanda öğle yemeğimiz 
de oldu. Arkadaşların ayaklarına lastikler aldık. Bu arada 
peynir, ekmek, zeytin ve helva stoklarımızı da yaptık…

31 Ekim 1968: 

Saat 09.30’da topluca adliyeye götürüldük. Savcılık ta-
rafından ifadelerimizin alınması 12:30’a kadar sürdü. 
Öğleden sonra duruşmamız saat 15.30’da 1.Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde başladı. Arkadaşlarımız genellikle iyi 
ifade verdiler. Duruşma sırasında bir arkadaşımız “Bu-
rada yargılanan biz değil, Gazi Mustafa Kemal’dir” dedi.

6 Kasım 1968: 

Sabahleyin köyden ayrılarak asfalta çık-
tık. 13.30 sıralarında öğle yemeğini ye-
mek için mola verdik. Bu sırada yürüyü-
şümüze FKF’den arkadaşlarımız katıldı. 
Bugün, yürüyüşe başladığımızdan beri 
en uzun yolu aldık. Kocabaş köyünden 
Kırıkkale’ye kadar 65 kilometre. Kırıkka-
le’ye vardığımızda gece saat 01.30’du. 
Yemek yedikten sonra TÖS salonunda 
masalar üzerinde yattık.

10 Kasım 1968: 

Öğleden evvel, Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nde toplandık. Yürüyüşün sonunu bağ-
lamamız gerekiyordu…Dağınık halde, 
çeşitli yollardan Anıtkabir’e doğru gittik. 
Saat 13:30’da Anıtkabir’in önünde top-
landık. Her türlü tertiplere, azgınlıklara 
rağmen yılmayan üçyüz bilinçli kafa…O 
sırada çelengimiz getirildi. Çelengin üze-
rine, “Amerikan emperyalizmine karşı 
milli kurtuluş yolunda izindeyiz-Samsun 
Yürüyüşçüleri” yazmıştık.
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Osmanlı İdman 
Bayramı’ndan 

Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor 

Bayramı’na

Gençlik ve Spor Bayramı, “İdman 
Bayramı” adıyla ilk kez 1916 yılın-
da kutlanmıştır. Bunu 1917, 1918 ve 
1919 yıllarındaki kutlamalar izleye-
cektir. Alman generallerin ve İttihad 
ve Terakki Cemiyeti/Fırkası’nın bu 
kutlama fikrini hararetle teşvik ettik-
leri ve destekledikleri bilinmektedir. 

Gençler için her yıl düzenli bir bay-
ram yapılması fikri, ömrünü Türkiye 
sporuna ve beden eğitimine adamış 
olan Selim Sırrı Tarcan’a aittir. Selim 
Sırrı Bey, II. Abdülhamid dönemin-
de başladığı kariyerine II. Meşruti-
yet sonrasında devam etmiş ve bu 
dönemde okullarda İsveç jimnastik 

19 Mayıs, Atatürk’ün gençlere armağan 
ettiği bir bayram olmasına karşın, bir 
Cumhuriyet icadı değil, bir Osmanlı 

icadıdır. Bayramı icat eden de Selim Sırrı 
Tarcan’dır. İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin 
desteği ve Alman generallerin teşviki ve 
Maarif Nazırı’nın da katıldığı etkinliklerle 

ilk kez 29 Nisan 1916 tarihinde 
kutlanmıştır.

YAZAR:  
Mehmet Ö. ALKAN
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(Yazının sonuç bölümünden alınmıştır.)
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usulünü öğretmeye başlamıştır. Öğ-
rencilerin stadyumlarda tek komutla 
aynı hareketleri yapmasına dayanan 
bu yöntemi göstermek, Batı’daki ül-
kelerde gördüğü türden, her yıl kut-
lanacak bir bayram icad etmesi de 
bu sıralardadır. İdman Bayramı’nda 
İsveç usulü jimnastik gösterilerinin 
yanı sıra, hasta taşımaca ve terbiyevi 
oyunlarla yarışmalar da yapılmakta-
dır. Kutlamalar için Mayıs ayı seçil-
miştir. 1938 yılına kadar bazen Mayıs 
ayının ilk cuması bazen de üçüncü cu-
ması kutlamaların günü olarak kabul 
edilecektir. Cumhuriyet’in ilanı erte-
sinde yeniden başlar. İlk kutlamalarda 
yalnızca yarışma ve oyunlar varken, 
1928 yılından itibaren İsveç usulü 
jimnastik gösterileri yeniden başlaya-
caktır. O sırada “Mektepler Bayramı” 
veya “Jimnastik Şenlikleri” gibi isim-
lerle anılmaktadır. 
19 Mayıs günü ise, Atatürk’ün hatı-
ralarının ilk kez yayınlanmaya başla-
dığı 1925 yılından itibaren yeniden 
gündeme gelmiş ve özel bir gün ola-
rak işlenmeye başlanmıştır. 19 Mayıs 
günü ile Mayıs ayında yapılan İdman 
Bayramı veya jimnastik şenliklerinin 
bir Gençlik ve Spor Bayramı olarak 
kabul edilmesi emri 1938 yılında Ata-
türk tarafından verilmiştir. Aslında II. 
Dünya Savaşı’nın gerginliklerinin his-
sedilmeye başlandığı sırada gençliğe 
verilen önemin ve gençlik seferberli-
ğinin artması, beden terbiyesi yüküm-
lülüklerinin gelmesi rastlantı değildir. 
19 Mayıs yalnızca 1960’ta gününde 

kutlanmamıştır. 1962 yılında da Harp 
Okulu öğrencileri gösterilere katılma-
mıştır. 1970’li yıllar boyunca kızların 
kıyafeti ve etek boyu muhafazakârlı-
ğın hedefinde olmuştur. 1979 yılında 
ise ilk kez tribünler de gösteriye dâhil 
edilerek plakalarla yazı ve resimler 
gösterilmiştir.
Sonunda gençliğin günah keçisi ilan 
edildiği, siyasetten uzaklaştırıldığı, 
binlercesinin hukuksuz bir şekilde 
hapishanelere gönderildiği dönem-
de adı “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı” olarak değiştirilmiştir. 
12 Eylül darbesi birçok şeyi olduğu 
gibi, bayramları da değiştirdi. Gençlik 
ve Spor Bayramı’nın adı da 17 Mart 
1981 tarih ve 2429 sayılı kanunla “19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı” oldu. Bu değişikliğin 
nedeni, Atatürk’ün bir söyleşi sırasın-
da: “Ben 19 Mayıs’ta doğdum” demiş 
olmasıydı.
Türkiye’de 1983 yılından itibaren her 
yıl 19 Mayıs “Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı” gününü içine 
alan hafta, “Gençlik Haftası” olarak 
kutlanmaya başlıyordu. Söz konusu 
hafta 1998 yılından itibaren uluslara-
rası düzeyde kutlanmaya başlanmıştır.

Yazının tamamına şuradan 
ulaşılabilir: http://www.academia.

edu/12457698/Mehmet_Ö._Alkan_Osman-

lı_İdman_Bayramı_ndan_Atatürkü_Anma_

Gençlik_ve_Spor_Bayramına_En_Doğru_Bil-

diğimizden_Kuşkulanmak-6_Toplumsal_Ta-

rih_No_211_Temmuz_2011_s.30-41
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Sınıfsal ve kolektif bir cinayet olarak

Soma

Madenlerin rödovans, hizmet alımı 
vb. farklı isimler altında özelleştiril-
mesinin yolunu açan kanunları ha-
zırlayanlar, bunlara oy verenler, sen-
dikaların, odaların, bilim insanlarının 
tepkilerine rağmen meclisten zorla 
geçirenler bu cinayetin yapısal koşul-
larının hazırlanmasına katkı sunmadı-
lar mı?
Ya bu tür sonuçları öngörerek yapılan 
itirazları küçümseyen; geri kafalı, di-
nozorlar olarak gösteren, itibarsızlaş-
tıran medya kalemleri? Fakülte kurul-
larına şirket temsilcilerini doldurarak 
akademik bağımsızlığı yok edip, eleş-
tirelliği ortadan kaldırarak şirketlerin 
işine gelmeyen bilgi üretmeyi ve yay-
mayı olanaksız kılan akademisyenlere 
ne demeli?
Taşeron adı verilen çağdaş kölelik sis-
teminin; iş hukuku, sendikalar, toplu 

sözleşme ve grev haklarını kağıt üze-
rinde bırakan bu uygulamanın ola-
ğanüstü ölçülerde yaygınlaşmasının 
kapılarını açanlar, propagandasını ya-
panlar da dahil değil mi bu cinayetin 
oluşum sürecine. Çalışma Bakanları, 
bakanlık bürokratları, kerli ferli büyük 
titrli iş hukukçuları, milletvekilleri, yıl-
lardır bunun için lobi yapan sermaye 
örgütleri vs. masum mu?
İşçi sınıfının varlığını bile unutmuş, 
sorunlarına ya da çığlıklarına sayfa-
larının, ekranlarının kıyılarında bile 
yer vermeye layık görmemiş medya 
patronlarına, televizyon yapımcıları-
na, programcılara ne demeli? Şimdi 
başını yana eğip, gözlerini indirerek 
yapılan “biz görmemişiz bu insanları, 
ayıp etmişiz” tiradları onları kurtarır 
mı sorumluluktan?
Emeği ve emekçileri programlarının, 

Sınıf cinayeti dedi bir yazar. En doğru tespitlerden biri. 
Soma’daki madende kaybettiğimiz yüzlerce emekçinin yaşam 
hakları, daha önce gasp edilen nice haklarının ardından ve 
tabi bunların sonucu olarak, acımasızca ellerinden alındı. 
Kamuoyunda doğal olarak madeni işleten şirket odak 
noktasına yerleşti, maktul olarak görüldü ama aslında kolektif 
bir cinayet bu. Kimlerin payı yok ki bu cinayette?

YAZAR:  
Hakan KOÇAK

Evrensel Gazetesi, 18 Mayıs 2014 (Yazının yeniden 
düzenlenmiş ve kısaltılmış halidir.) 
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söylemlerinin, politikalarının dışına 
atmış ya da hiç almamış partilerin, iş-
çileri yalnızca kendilerine düzenli ola-
rak oy veren seçmenler olarak gören 
milletvekillerinin, siyasi parti yönetici-
lerinin suçlu olmadıklarını kim iddia 
edebilir? 
Elbette bu kolektif  cinayetin iki asli 
tetikçisi ise madeni işleten şirket ve ik-
tidardır. Diğerlerinin çeşitli biçimlerde 
yardım, yataklık, gözcülük, destekçilik 
yaptıkları cinayeti bu ikisi alenen işle-
mişlerdir. Bir dizi teknik ve hukuksal 
ayrıntıya boğulmaya, indirgenmeye 
çalışılsa da görünen açıktır. Şirket, yö-
neticisinin ağzından açıkça ifade ettiği 
gibi, maliyetleri çok ciddi oranda dü-
şürme politikası izlemiş, böylece sağ-
ladığı kârlarla İstanbul’da devasa bir 
gökdelen inşa etmiştir. Geçen yıl yap-
tığını/yapılacağını iddia ettiği yaşam 
odalarını oluşturmayarak yüzlerce 
işçinin ölümüne neden olmuştur. Me-
sele her zaman olduğu gibi öncelikler 
meselesidir. Şirket yönetimi pişkinlikle 
yaşam odalarının hazırlanmakta ol-
duğunu ama cinayetin erken geldiğini 
söylemektedir. Yaşam odası öncelik 
olamamıştır çünkü gökdelen gibi kâr 
getiren değil tersine maliyet artırıcı bir 
yatırımdır. Yeterli sayıda yaşam odası-
nın şirkete maliyetinin 10 milyon TL 
civarında olacağı hesaplanmaktadır. 
Buna karşılık şirketin İstanbul Mas-
lak’taki lüks gökdelenindeki geniş bir 
rezidansın fiyatı 20 milyon TL civarın-
dadır. Tablo ortadadır. Neredeyse bir 
rezidansın parasıyla inşa edilebilecek 
odaların yokluğu sözcüğün tam anla-
mıyla bir katliama neden olmuştur. 

***
Elbette neo-liberal politikalar bu ikti-
darla başlamadı. Ne özelleştirmeler, 
ne de taşeronlaşma AKP’nin bir ica-
dı. Onu özgün kılan mevcut neo-li-

beral yönelişi kısa bir zaman dilimi 
içinde Anadolu’nun tüm coğrafyası-
na ve toplumun en derinlerine nüfuz 
edecek biçimde ve insani sonuçlarına 
son derece kayıtsız biçimde yaygın-
laştırmayı başarmış olması. Soma’da 
da görüldüğü gibi söz konusu trajik 
insani sonuçları muhafazakar bir dille, 
pratiklerle ve bir toplum mühendisli-
ği mantığı içinde anlamlandırması ve 
görünmezleştirmesi ise onun en bü-
yük başarısı. Soma’da olanlar aslında 
bize bu korkunç rejimi tüm çıplaklığı 
ile göstermiş oldu. İktidar ile organik 
bağlar içindeki bir şirketin yerel dü-
zeyde kurulan patronaj ağları içindeki 
rolü, siyasi belirleyiciliği, denetimsiz 
bir kâr hırsını garibanlara ekmek ve-
ren himmetli baba imajı ile örttüğü 
vb. Şirket, parti, yerel bürokrasi ve 
hatta belli ölçüde sendikanın içinde 
yer aldığı bir düzeneğin sıradan işçi-
leri nasıl dilsiz, yaralı ve mağdur bı-
rakarak varlığını sürdürdüğü ortaya 
döküldü. 

***
Soma’da patlayan madenin ortaya çı-
kardığı korkunç acıyla dilleri çözülen 
Soma’lılar çok çıplak ve tam da bu 
nedenle rahatsız edici sınıf  gerçeğini 
durmadan haykırıyorlar. Takım elbi-
selilerin tekmeleri bir kez daha göste-
riyor ki iki sınıf  var: Tekme atanlar ve 
tekme yiyenler, kravatlılar ve çizme-
liler, danışmanlı PR’lı basın toplantı-
sında konuşanlar ve mezar başlarında 
beddua edenler, korumalarla gezenler 
ve onlara küfredenler…
Üzgünüz yerin 100 metre derinine 
gömdüğünüzü sandığınız sınıf  gerçeği 
bir kez daha, büyük acılarla ama bü-
yük bir öfkeyi de beraberinde getire-
rek gündemde. Şimdi işlediğiniz sınıf  
cinayetinin hesabını verme zamanı. 
Hazır mısınız?
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Günümüzün ekonomik sistemi ge-
reği, insanlar aileleri ile birlikte in-
san onuruna yaraşır bir şekilde ya-
şayabilmeleri için gelir elde etmek 
zorundadır. Çalışanların geneli bu 
geliri bağımlı olarak çalışarak elde 
etmek zorundadır. Bağımlı olarak 
çalıştıkları işveren, bu geliri işçi-
ye ücret adı altında öder. Çalışma 
hayatının en önemli konularından 
biri de bu ücret ve ücretin niteli-
ğidir.
Ücret ödemesinin doğruluğunu 
denetleyecek herhangi bir meka-
nizma bulunmadığından, işçilerin 
bordolarını hesaplayabilmeleri ve 
bu konuda temel bilgilere sahip 
olmaları önemlidir. Aynı şekilde 
işverenin hazırlayıp vermek zo-
runda olduğu bordonun da anla-
şılabilir olması ve kanunen gerekli 
şartları taşıması gerekmektedir.
İşçi, yapılan ödemelerin ve kesinti-
lerin bordroda gösterilmesine dik-
kat etmelidir. Tereddüt yaşanması 
halinde itiraz edilmeli ve olayın 
yargıya taşınabileceği ihtimaline 
karşı bordrolar saklanmalıdır. 
Bu yazıda bordroya ilişkin temel 
bilgiler açıklanmaya çalışılacak 
olup örnek olay üzerinden bordro 
hesaplanacaktır.

BORDRO OKUMAKTAN 
KORKMAYALIM! 

Ücret kavramı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’inci 
maddesinin birinci fıkrasına göre 
ücret; genel anlamda bir kimseye bir 
iş karşılığında işveren veya üçüncü 
kişiler tarafından sağlanan ve para 
ile ödenen tutardır. 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nun 401. madde-
sinde ise ücret; işverenin, işçiye söz-
leşmede veya toplu iş sözleşmesinde 
belirlenen; sözleşmede hüküm bu-
lunmayan hâllerde ise, asgari ücret-
ten az olmamak üzere emsal ücreti 
ödemekle yükümlü olduğu tutardır. 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
3’üncü maddesinde ücret;  … sigor-
talı sayılanlara saatlik, günlük, haf-
talık, aylık veya yıllık olarak para ile 
ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan 
brüt tutar, olarak tanımlanmaktadır.
Ücret bir akit sonucu işçinin iş gör-
me borcunun karşılığı olmakla bir-
likte işverenin de ödemekle yüküm-
lü olduğu borçtur. Ücret, yapılan 
işin karşılığı olarak ödenen bir tutar 
olmakla birlikte, İş Kanunu 46’ıncı, 
47’inci ve 57’inci maddeleri gereği 
çalışma karşılığı olmadan da öden-
mektedir. Bunlar hafta tatili ücreti, 
ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve 
yıllık izin ücretidir.
Ücretin miktarı konusu, sözleşme 

serbestisi gereği tarafların iradesine 
bırakılmıştır. Sendikal örgütlülüğün 
mevcut olduğu durumlarda ise üye 
işçiler adına sendika, işveren ile top-
lu iş sözleşmesi imzalayarak ücretin 
miktarını belirlemektedir.
İkramiye, sosyal yardım ödemele-
ri, fazla çalışma ücreti, tazminatlar 
(kasa tazminatı, iş riski ve sorumlu-
luk tazminatı vb.), primler (kıdem-
li işçiliği teşvik primi, baskı primi, 
sefer primi vb.) ve diğer ad altında 
ödenen ücret ekleri, çıplak brüt üc-
rete dahil değildir. Çıplak brüt üc-
retin İş Kanunu gereği para olarak 
ödenmesi zorunludur. Ancak ücret 
eki niteliği taşıyan yan ödemelerin 
bazıları ayni (mal veya hizmet) ola-
rak da ödenebilir. Çıplak brüt ücret 
ile nakdi veya ayni olarak ödenen 
ücret eklerinin toplamına giydi-
rilmiş ücret denmektedir. Asgari 
geçim indirimi, işçinin ücretinden 
bağımsız bir alacak olup yürürlükte 
bulunan asgari ücret miktarı üze-
rinden kişinin medeni hali ve çocuk 
sayısına göre belirlenen oranlarla 
hesaplanmaktadır. Ücret eki niteli-
ğinde değildir.
Ücret genellikle aylık olarak hesap-
lanmaktadır. Ancak, ücretin hesap-
lanmasında günlük ücret veya saat-
lik ücret uygulaması da yapılabilir. 

GENÇ	KILAVUZ

YAZI:  
Barış YILAN

Tez-Koop-İş TİS Bürosu, Uzman
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BORDRODA GÖSRERİLEN KESİNTİLER

(1) Asgari Geçim İndirimi

İşçinin kendisi için %50, çalışmayan ve geliri olmayan eşi için %10, ilk 
çocuk için %7,5, ikinci çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer 
çocukları için %5 olmak üzere hepsinin toplamını, yani işçinin medeni 
hali ve çocuk sayısına göre yüzdelik oran bulunur. Yürürlükte olan brüt 
asgari ücret ile bulunan yüzdelik indirim oranı ve gelir vergisi tarifesinin 
birinci gelir dilimine karşılık gelen yıl boyunca sabit oran olan %15’le 
çarpılır. Hesap sonucu bulunan tutar gelir vergisinden düşürülür. Ancak 
bu tutar o ayki gelir vergisi tutarından fazla olamaz.

(2) Sigorta Prim Kesintisi

Sigorta primine esas kazanç, kesintinin yapılacağı tutarı ifade etmek-
tedir. Sigorta primine esas kazançların toplamına sigorta matrahı da 
denmektedir. Sigorta matrahından bazı kazançlar muaftır, bu kazanç-
lardan sigorta primi kesilmez. Bordroda sıkça yer alan muafiyetler aşa-
ğıda açıklanacaktır. Bunlar;
1. Ayni yardımların tamamı (alışveriş çekleri, bayram ve yılbaşı kolileri 
vb.), 
2. Yemek yardımı: Para olarak ödenen yemek yardımının, yürürlükte 
bulunan asgari ücretin günlük miktarının yüzde 6’sı ile çalışılan gün 
sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadarından sigorta primi kesil-
meyecektir. Örnek olarak 2018 yılı için asgari ücretin günlük miktarı 
67,65 TL’dir (2029,50 / 30). Böylelikle aylık istisna tutarı: 67,65 x %6 
x 26 (çalışılan gün sayısı) = 105,53 TL/AY olarak bulunmaktadır. Ça-
lışılan gün sayısının az olması halinde bu miktar değişecektir. Ödenen 
yemek miktarı istisna tutarından fazla ise fazla olan tutardan sigorta 
primi kesilecektir.
3. Çocuk yardımı: İşçinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından en 
fazla iki çocuğa kadar, her çocuk için yürürlükte bulunan aylık asgari 
ücretin yüzde 2’si kadarı sigorta primine esas kazançtan muaf  tutula-
caktır.
Aylık istisna tutarı tek çocuk için: 2029,50 x %2 = 40,59 TL, 
Aylık istisna tutarı iki çocuk için: 2029,50 x %2 x 2 =81,18 TL’dir.
Ödenen çocuk yarımı miktarı istisna tutarından fazla ise fazla olan tu-
tardan sigorta primi kesilecektir. 
4. Aile Yardımı: Eşi çalışmayan işçiye ödenen aile yardımı miktarının, 
yürürlükte bulunan asgari ücretin yüzde 10’u sigorta primine esas ka-
zançtan muaftır. 
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Aylık istisna tutarı: 2029,50 x %10 = 202,95 TL’dir
Ödenen aile yardımının miktarı istisna tutarından fazla ise fazla olan 
tutardan sigorta primi kesilecektir.
5. Kasa Tazminatı: Kasa sorumluluğu, para veya kıymetli evrak muha-
fazası gibi yaptığı iş gereği oluşabilecek açıkları gidermek adına işçiye 
ödenen kasa tazminatlarının tamamı sigorta primine esas kazançtan 
muaftır.
Yukarıda sayılan muafiyet tutarları toplam kazanç tutarından düşüldük-
ten sonra bulunan sigorta matrahından yüzde 14 oranından sigorta pri-
mi kesintisi yapılmaktadır.

(3) İşsizlik Sigortası Kesintisi

İşçilerden sigorta prim matrahının yüzde 1’i oranından işsizlik sigortası 
kesintisi yapılmaktadır.

(4) Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir vergisi matrahı, kesintinin uygulanacağı tutarı ifade etmektedir. 
Sigorta primi kesintisi, işsizlik primi kesintisi, sendika aidatı, çocuk yar-
dımı (devlet memurlarına ödenen çocuk yardımı tutarı kadarı; 2018 yılı-
nın ilk yarısı için, çocuk 0-6 yaş arasında ise 54,28 TL’si, 6 yaşından bü-
yük ise 27,14 TL’si), yemek yardımı (işyerinde yemek çıkmaması halinde 
2018 yılı için 16 TL’si), harcırah kanunu gereğince verilen harcırahlar 
gelir vergisi matrahına dahil edilmemektedir. Yani sayılan bu ödeme ve 
primlerden gelir vergisi kesilmemektedir. Tüm kazanç toplamlarından 
muafiyetler düşüldükten sonra gelir vergisi matrahı bulunmaktadır.
Yıl içerisinde biriken gelir vergisi matrahına artan oranlı gelir vergisi 
uygulanmaktadır. 2018 yılı için;
14.800,00 TL’ye kadar %15,
14.800,01 TL ile 34.000,00 TL arasına %20,
34.000,01 TL ile 120.000,00 TL arasına % 27,
120.000,00 TL’den fazlasına ise %35 oranında gelir vergisi tarifesi uy-
gulanmaktadır. 

(5) Damga Vergisi Kesintisi

İstinasız tüm kazançlardan binde 7,59 oranından damga vergisi kesil-
mektedir.

GENÇ	KILAVUZ
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Çalışma     26      2.166,67 Gıda Yardımı 200,00 Biriken Vergi İşsizlik Primi      26,59

1

3

4

6

7

5

2

Yukarıdaki bordroyu hep birlikte okuyalım
Bu bölümde örnek bir olay örgüsü üzerinden bordro hesaplaması yapılacaktır.

X firmasında çalışan işçi, brüt 2500 TL maaş almakta olup evli ve 2 çocuk sahibidir. Eşi çalışmayan işçiye işverence; 
7 ve 9 yaşlarındaki her çocuğu için 45 TL/AY çocuk yardımı, 150 TL/AY yol yardımı, ayni olarak 200 TL/AY değerinde 
alışveriş çeki, 75 TL/AY aile yarımı verilmektedir. İşyerinde yemek çıkmaktadır. Sendika üyesi olan işçiden, 
sendikanın tüzüğü gereğince, günlük brüt ücretin yüzde 80’i oranında sendika aidatı kesintisi yapılmaktadır.

(4) Gelir vergisi matrahı, aylık tüm gelir toplamından 
(3.015,00TL) sigorta primi, işsizlik primi, çocuk yardımı 
ve sendika aidatı kesintileri toplamının (372,23+26,59+
54,28+66,66=519,76 TL) çıkarılması ile bulunan 

(3.015,00 – 519,76=2.495,24 TL) tutardır. Biriken vergi 
matrahına göre vergi oranı %15’dir.  2.495,24 x %15 = 
374,29 TL olarak gelir vergisi bulunur. 

(5) Damga vergisi matrahı toplam aylık gelir tutarı 
(3.015,00) olup oranı binde 7,59’dur.

3.015,00 x %o7,59 = 22,88 TL olarak damga vergisi 
bulunur.

(6) Sendika aidatı bir günlük ücretin(2.500,00/30=) 
%80’idir. 83,33 x %80 = 66,66 TL olarak sendika aidatı 
bulunur.

Açıklamalı Bordro Hesaplaması

Dönemi: 2018/NİSAN / 

(1) Asgari Geçim İndirim Oranı; İşçinin kendisi İçin %50, 
çalışmayan eşi için %10, ilk iki çocuk için %15 oranlarının 
toplanması sonucu bulunan %75’tir. İndirim Tutarı ise; 
2.029,50 x %75 x %15 = 228,32 TL’dir. 

(2) Sigorta matrahı, aylık ücret, yol parası, 
çocuk yardımının (2.029,50 x %2 x 2 =81,18 
TL’si hariç) 8,82 TL tutarından oluşmakta olup 
(2.500,00+150,00+8,82=) 2.658,82 TL’dir. Bu tutar %14 
oranında kesintiye tabidir. 2.658,82 x %14 = 372,23 TL 
olarak sigorta primi kesintisi bulunur.

(3) İşsizlik sigortası, sigorta matrahı üzerinden %1 kes-
intiye tabidir. 

2.658,82 x %1 = 26,59 TL olarak İşsizlik primi kesintisi 
bulunur.

GENÇ	KILAVUZ
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Ürünleri, belli bir noktadan sonra “eskiyecek” 
şekilde tasarlamak, kapitalizmin mantığı 
içerisinde çok daha “kullanışlı” olmalı.

YAZAR:  
Ekin Erdem EVLİYA

Nerede o eski çamaşır makineleri? 

Herhalde birçoğumuz  ev aletleri, 
cep telefonları ya da başka bir tekno-
loji ürünü konusunda benzer bir ser-
zenişle karşılaşmışızdır. Eskiden aldı-
ğımız ürünlerin, her ne kadar daha 
düşük bir teknolojiye sahip olsalar da 
yeni ürünlere göre daha dayanıklı ol-
duğu fikri oldukça yaygın.
Pek çok kez evimizde patlayan am-
pulleri değiştirmek zorunda kalmı-
şızdır. Ampullerin ambalajına baka-
cak olursak 1000 saatlik bir kullanım 
ömrü olduğunu görürüz. ABD’nin 
Kaliforniya eyaletindeki bir itfaiye 
istasyonunda ise 117 yıldır kesintisiz 
olarak yanan bir ampul bulunuyor. 
Bugünküler ise 1000 saatte patlıyor. 
Garip bir durum değil mi?
Bu, ampullerle kısıtlı bir durum de-
ğil. Daha geçtiğimiz aylarda Apple, 
yeni iPhone modellerinin piyasaya 
sürülünce eski modelleri yavaşlattı-
ğını itiraf  etmek zorunda kaldı. Cep 
telefonundan otomobillere, giyim-
den ev aletlerine üretimin neredeyse 
her alanında bilinçli şekilde uygula-
nan bir stratejiden bahsediyoruz.
Neden yüzyıllarca dayanabilecek 
ürünler üretebilecekken kullanım 
ömrünü kısıtlıyoruz? Mantığa ger-
çekten ters geliyor. Ancak bir ürünü 
üretirken sizin için esas olan o ürü-
nün kullanışlı olması değil de ürünü 
sattığınızda elde edeceğiniz kâr ise 

işin içinde mantık aramak da gerek-
miyor.
İçinde yaşadığımız kapitalist sistem 
kitlesel üretim ve kitlesel tüketime 
dayanıyor. Bunlardan herhangi biri 
aksadığında büyük ekonomik krizler 
yaşanıyor. Hiçbir şekilde yıpranma-
yan (ya da  moda algısıyla ‘eskitil-
meyen) kıyafetleriniz varken, neden 
yenisini satın alasınız ki? Öyleyse 
kıyafet satan bir firma için, çok da-
yanıklı ürünler üretmek hiç de kârlı 
değil! Ürünleri, belli bir noktadan 
sonra “eskiyecek” şekilde tasarlamak, 
kapitalizmin mantığı içerisinde çok 
daha “kullanışlı”. Bu stratejiye “plan-
lı eskitme” ismi veriliyor. Uygulama, 
dev şirketler ve kapitalizmi savunan 
iktisatçılara göre ekonomiyi canlı 
tutmak için elzem bir uygulama iken 
geri kalan milyarlarca insan için ise 
devasa bir tüketim çılgınlığı demek 
oluyor.  Dahası, bir şeyleri “eskittik-
çe” dünyayı devasa bir çöp yığını ha-
line getirdiğimiz anlamına geliyor.
Kapitalist bir sistemde yaşamaya 
devam ettiğimiz sürece planlı eskit-
me pek de vazgeçilebilecek bir şey 
gibi durmuyor. Yine de bizler aile-
mizin eski ev aletlerinin daha daya-
nıklı olduğu konusundaki serzeniş-
lerini duyduğumuzda aklımıza 117 
yıldır yanan ampulün gelmesinde 
fayda var.

Tez-Koop-İş Örgütlenme Bürosu, Uzman
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Toplu sözleşme kitapçıklarımızda 
hangi haklar, kazanımlar saklı 

Biliyor muyuz?

Çalışma koşullarımızı, sosyal ve eko-
nomik yönden belirleyerek çalışma 
hayatımıza yön veren en güçlü kay-
nak toplu iş sözleşmeleridir. Toplu iş 
sözleşmesi kavramı; iş sözleşmesinin 
yapılması, içeriği ve sona ermesine 
ilişkin hususları düzenlemek üzere 
işçi sendikası ile işveren sendikası veya 
sendika üyesi olmayan işveren arasın-
da yapılan sözleşmeyi ifade eder. 
Toplu iş sözleşmelerinin konusu, söz-
leşme özgürlüğü kapsamında yasala-
rın emredici hükümlerine aykırı ol-
mamak şartıyla, sendika üyesi işçilerin 
iş ve sendikal ilişkilerini düzenleyen 
hükümlerdir. Sendikamız üyeleri için 
toplu iş sözleşmeleri, işyerlerinde iş 
sözleşmelerinin üstünde haklar sunan, 
üyelerin çıkarlarını koruyan, belirle-
yen ve düzenleyen geçerli bir kaynak-
tır ve bu açıdan sendika üyesi işçilerin 
işyerlerinde başucu kitapları, toplu iş 
sözleşmeleri olmalıdır. Toplu iş söz-

leşmeleri işyerlerinde gücünü sendika 
üyesi işçiden alarak çalışma mevzuatı-
na yön verecek niteliktedir.
Toplu iş sözleşmelerin sendika üyesi 
işçilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanıp 
geçerlilik kazanması, öncelikle üye-
ler ile sendikanın kolektif  çalışması, 
birlik ve beraberlik, tarafların emeği, 
özverisi, yasal prosedürün titizlikle 
takip edilmesi ve bilgi birikimi ile ger-
çekleşir. Sendikamızda, işyeri sendika 
temsilcileriyle yapılan toplantılarda, 
toplu iş sözleşmeleri teklif  tasarıları 
hazırlanırken, işçilerin iş sözleşmele-
ri, işletmenin ya da işyerinin çalışma 
koşulları (deneme süresi, haftalık ça-
lışma süresi, fazla çalışma, yıllık izin, 
diğer izinler vb.), ücretleri, enflasyon 
oranları, mevzuat değişiklikleri, işyeri 
sorunları ve gereksinimleri araştırıla-
rak görüşülmektedir. Temsilcilerin ve 
üyelerin görüşleri dikkate alınarak, 
işçilerin mevcut hak ve hukukları ge-

Sendikamıza bağlı işyerlerinde uygulanan toplu iş 
sözleşmelerinin madde metinlerinin görünürlüğünü ve 
bilinirliğini arttırmak için madde metinlerinden örnekler 
sunmak hem sendika üyesi olmayan işçilerin bu konuda bilgi 
sahibi olmalarını sağlayacak hem de sendika üyesi işçiler için 
uygulamayı takip etmek açısından faydalı olacaktır. 

YAZAR:  
Tülay Uzunay

Tez-Koop-İş TİS Bürosu, Uzman
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MS İstanbul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi işletme toplu iş sözleşmesinin  
“Haftalık Çalışma Süresi” başlıklı maddesinde, işyerinde çalışan öğrenciler için  

çalışma saatlerinin planlanması konusunda esneklik sağlanarak,  öğrencilerin çalışma 
saatlerinin, işyerinin iş durumuna ve öğrencilerin eğitim durumlarına göre düzenlenmesi 
esas alınmıştır. Toplu İş sözleşmesinin “Sosyal İzinler” başlıklı maddesine göre de, eğitim 
gören üyenin bir hafta önceden işverene bildirmesi ve sınav sayısını belgelemesi şartıyla, 

imtihanlarına girebilmesi için, bir sınav için (açık öğretim sınavlarında bir oturum için) yarım 
gün, iki sınav için (açık öğretim sınavlarında aynı gün yapılan iki oturum için) tam gün ücretli 

mazeret izni verilmektedir. Hem çalışıp hem eğitim gören sendika üyesi  
işçilerin iş durumlarının ayarlanabilir olması ve sınav tarihlerinde verilen ücretli  

izin örnek teşkil edecek maddeler arasındadır.

Türkiye Barolar Birliği işletme toplu iş sözleşmesinde “Engelliler Haftası” başlıklı maddesinde, 
Engelliler Haftasına dikkat çekmek ve engelli çalışanlarına gerekli özenin gösterilmesini 

sağlamak için,  işveren tarafından engelli üyelere, Mayıs ayı içerisinde net 150,00 TL engelliler 
haftası yardımı ödenir, hükmü koyulmuştur.

Sendikamızın örgütlü olduğu  British Council Eğitim Hizmetleri  Limited Şirketi işletme toplu 
iş sözleşmesinin,   “Özel Sağlık Sigortası” maddesine göre, işyerinde çalışan işçilerin özel 

sağlık sigortası primleri işveren tarafından ödenmektedir. Bu madde de yine İş Kanunu ya da 
diğer kanunlarla düzenlenen bir hak olmamakla birlikte toplu iş sözleşmesi madde metni ile 

işçi yararına bir menfaat sağlanmıştır.

Sendikamız ile Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret  
Merkezi A.Ş arasında imzalanan işletme  toplu iş sözleşmesinin “Doğum Ölüm ve Eğitim Yardımı” 

başlıklı 57’nci maddesine göre; işveren, vefat eden sendika üyesi işçinin 18 yaşında ya da 18 
yaşından büyük çocuklarına işe alımda öncelik verecek olup, 18 yaşının altında okula giden 
çocukları varsa ilköğretimden itibaren lise veya dengi okul eğitiminin bitimine kadar ve 18 

yaşına gelinceye kadar olmak üzere eğitimine devam ettiğini belgelemesi halinde yasal veli veya 
vasilerinin hesabına, her ay geçerli olan aylık net asgari ücret tutarındaki  

ödemeyi yapacaktır, denmektedir.
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liştirilerek işyerinde düzenli ve verimli 
çalışmayı destekleyici, iş barışını koru-
maya yönelik toplu iş sözleşmesi teklifi 
hazırlanarak işverene yapılan çağrı ile 
toplu görüşmelere başlanmaktadır. 
Toplu iş sözleşmeleri ile sendika üyesi 
işçilerin yalnızca ücret ve sosyal yar-
dımlara ilişkin konuları değil idari 
konularda da iş sözleşmelerinin ve ya-
saların üstünde haklar elde edilmekte-
dir. 
Sendikamıza bağlı işyerlerinde uygu-
lanan toplu iş sözleşmelerinin madde 
metinlerinin görünürlüğünü ve bili-
nirliğini arttırmak için madde metin-
lerinden örnekler sunmak hem sendi-

ka üyesi olmayan işçilerin bu konuda 
bilgi sahibi olmalarını sağlayacak hem 
de sendika üyesi işçiler için uygula-
mayı takip etmek açısından faydalı 
olacaktır. Sendikamızın imzaladığı 
yaklaşık yüz yirmi toplu iş sözleşmesi 
bulunduğunu düşünürsek, verilen ör-
nekler arttırılarak çoğaltılabilir. 
Medeniyet olarak tanımladığımız, in-
sanla yaratılan her değer emek harcı 
ile yoğrulmuştur. Bu nedenle sendika-
mız, üyelerimizin alın terinin karşılığı-
nı toplu iş sözleşmeleri hükümleri ile 
güvence altına almak ve çalışma ko-
şullarını iyileştirmek için mücadelesini 
sürdürmektedir.

Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası işyeri toplu  
iş sözleşmelerinde bulunan “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” başlıklı maddesinde, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Gününde; işyerinde çalışmakta olan sendika üyesi kadın işçilerin, ücretli 

izinli sayılacağı hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm ile işyerinde çalışan kadınlar için yasada 
düzenlemesi olmayan yeni bir hak elde edilerek, günün önemine ilişkin farkındalık yaratılmıştır. 
Yine benzer bir düzenleme Türkiye Barolar Birliği işletme toplu iş sözleşmesinin “Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü” başlıklı maddesinde,  sendika üyesi kadın işçilere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü’nde net 130,00 TL ödenir, şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği işletme 
toplu iş sözleşmesinde doğum yapan kadın üyelere istekleri halinde doğum sonrası raporlarının 
( 8 hafta veya doğum öncesi kullanılmamış doğum öncesi raporunun eklenmesi ile oluşan süre) 

bitiminden itibaren yasada 6 aya kadar verilecek ücretsiz izin 12 aya çıkarılmıştır.

İmzaladığımız toplu iş sözleşmelerinin çoğunda düzenlenen önemli konulardan biri de 
 geçici işgöremezliktir. İş kazası ve meslek hastalığı ile analık halleri nedeniyle alınan istirahatlarda 

(raporlarda), istirahat süresinin her günü için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya 
geçici iş göremezlik ödeneği (istirahat/rapor parası) ödenirken, bunun dışında kalan hastalık, 

rahatsızlık veya kaza halleri nedeniyle alınan istirahatlarda, istirahat süresi kaç gün olursa 
olsun, ilk iki günlük istirahat için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemekte, istirahatin üçüncü 

gününden başlanarak geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Yani geçici iş göremezlik 
ödeneği ödenebilmesi için 90 günlük prim ödeme gün sayısı şartının yanında istirahat süresinin 

de en az üç gün olması gerekmektedir. Ancak imzaladığımız çoğu toplu iş sözleşmeye göre, 
işveren geçici iş göremezlik halinde işçilerin ücretlerini tam olarak ödemekle yükümlüdür. 

Buna göre, hastalık, rahatsızlık veya kaza halleri nedeniyle alınan istirahatlarda Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından ödenmeyen ilk iki günlük istirahat için geçici iş göremezlik  

ödeneği işveren tarafından ödenmektedir.

HAKKIMIZ	HUKUKUMUZ



81Mayıs 2018

gencemek

gencemek

İş görüşmesini stres kaynağı olarak görmeyen var mı? 
Hemen herkes görüşmeye gitmeden önce şöyle bir 
internette dolaşıp kariyer sitelerine göz atmıştır. Ne 
giymeli? Söze nasıl başlamalı? Bu işi nasıl almalı? 

Ünlü bir parfümeri zincirine geçen gün 
yolum düştü. Gençten bir çocuk, görevli 
kadından yardım rica ediyordu: 
“İş görüşmesine gideceğim, dövmeleri-
mi kapatacak bir şey arıyorum?”
Uzun uzun teninin rengine uygun, kı-
yafetine bulaşmayacak bir kapatıcı ara-
dılar ama ne yapsalar mor bir iz kaldı. 
Çocuk stres içinde “İlk iş görüşmem” 
diye çırpınıyor. 
Ben de 5-6’yı geçmeyen sayıda iş gö-
rüşmesi yaptım. İnanın hiçbirinde gö-
rüşmeye giderken “Ben, ben değildim”. 
Normal şartlarda ne dalgalı ne düz 
olan dağınık saçlarım, kuaförün çekiş-
tirmeleri sonucu dümdüz yanaklarıma 
yapışırken, dümdüz spor ayakkabılar 
ve botlardan başka şekilde yerden ayağı 
kesilmemiş ayaklarım da en az 7-8 san-
timlik bir cendereye zorlanınca, fiziksel 
rahatsızlık bir tarafa aynada başka bir 
insana dönüşünce, bir de bunun üstü-
ne, hiç sevmediğim o rahatsız ceketlerin 
içine girince… Eh artık başka bir insan 
oluyorsun. 

İşin özü: her şartta ve her daim…

Hadi şeklini o düzene uydurdun, pekiyi 
kendini nasıl uyduracaksın! Şekil öyle 
olunca, ağızdan çıkan ses bile başkasına 
aitmiş gibi oluyor. 

İşte bu iş görüşmecilerine yardımcı 
olan kariyer sitelerinde bir dizi tavsiye 
sıralanıyor. Randevu saatinde orada 
olmak, düzeyli bir konuşma dili tut-
turmak, nezaketi elden bırakmamak 
vs. Tamam, sorun yaşanmayacak 
konular. Ancak “işveren” doğası ge-
reği “işi veren” olarak algıladığı için 
kendini, yani senin emeğin, işe kata-
bileceklerin bir anda o görüşmede 
anlamsızlaşınca, şekil olarak başka bir 
hale girmen de sonucu değiştirmiyor. 
Teslimiyet “özde de” gerekiyor.
Uluslararası bir şirkette çalışan kuze-
nim, benim için şirkette çok uygun 
bir “pozisyon” olduğunu söyleyince 
sevinmiştim. Gerçekten de kolaylıkla 
yapabileceğim, bilgi ve tecrübem da-
hilinde bir işti. “CV’ni gönder” dedi. 
Okudu, “Olmamış, dur ben yazayım 
bir şeyler” dedi. Göndermeden önce 
bir bakayım demişim iyi ki. Efendim, 
ben patrona şöyle bir beyanatta bu-
lunmuşum meğerse CV’de: “Stres ve 
baskı altında uzun saatler çalışabilir-
mişim. Her şartta ve her daim sinir-
lerime hâkim olabilirmişim” Nasıl 
yani? Bir de bunu taahhüt mü ediyo-
rum? Yani patron mobbingin, baskı-
nın türlü çeşidini uygulasa ve bundan 
şikayet etsem “yalan beyanda bulun-
muş” olacağım.  

Bazı yanılgılar…

Çok bilinen bir iş bulma sitesi, iş görüş-
mesine gideceklere tavsiyelerde bulun-
duğu makalede şöyle diyor:  “Eğer işve-
renin sizi olduğunuz gibi kabul etmesini 
bekliyorsanız yanılıyorsunuz.” 
Sonrasında da hem erkekler hem kadın-
lar için bir dizi tavsiye sıralanıyor. Efen-
dim kadınlar saçını açmayacakmış ama 
öyle örgü falan da olmazmış, ya derli 
toplu bir topuz olacakmış ya da açık saç 
yüze dökülmeyecek bir kıvamda topla-
nacakmış. Erkeksi gözükmemek önem-
liymiş kadınlarda ama fazla kadınsı gö-
rünmek de hoş olmazmış. Hiç makyaj 
olmaması sorun olduğu gibi çok makyaj 
da büyük sorun oluyormuş. Böyle bir 
dizi öneri… Hiç kimsenin de aklına 
yaptığın/yapacağın işi anlat falan de-
mek gelmiyor. Ben patron olsam kızar-
dım bu sitelere, dizilerdeki saçı, makyajı 
bir örnek kadınlar gibi, iş görüşmecisi de 
bir örnek olacak. E, nasıl anlayacağım 
ben bu şablonun ardındakini?
Ben yanılgılarıma teslim oldum ve o 
uluslararası şirkete iş görüşmesine git-
medim. Hayır, işe ihtiyacım olmadığı 
için değil, tam tersi bulduğum işte “beni 
ben olarak” kabul edecek ve dolayısıyla 
uzun süre çalışmayı umduğum insanlar-
la karşılaşabilmek için.

Artık “sen” sen değilsin!

GENÇ	EMEKÇİNİN	GÜNLÜĞÜ

“İş görüşmesi”

YAZI:  
Deniz BOZDEMİR

Tez-Koop-İş, Eğitim Bürosu, Uzman



82 Mayıs 2018

gencemek

gencemek

SPOR

Socrates: 
Bir Futbolcudan 

Fazlası
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Barcelona’nın kullandığı “Bir futbol ta-
kımından fazlası” sloganı, dünya futbol 
tarihinden bir futbolcu için kullanılacak 
olsa, akla gelecek ilk isim hiçbir kuşku-
ya yer bırakmayacak biçimde Sokrates 
olur. Socrates hem futboluyla, hem fut-
bol dünyasına yaptığı katkılarla, hem de 
ülkesinin siyasi ortamına yaptığı büyük 
itirazla bir futbolcudan çok çok fazlası-
dır. 
Kitaplara ve Yunan felsefesine düşkün 

Brezilyalı bir babanın Sofokles, Soste-
nes ve Socrates gibi filozofların adları-
nı verdiği üç oğlundan biri olarak 19 
Şubat 1954’te doğar. Tam adı Socrates 
Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de 
Oliveira’dır. Kendi ifadesiyle bir cunta 
çocuğudur. Socrates’in ilk gençliğinin 
ilk aşkı babasından miras felsefedir. 
İleriki yıllarda oyun okumasındaki ba-
şarısını gençliğinde yaptığı derin felsefe 
okumalarına bağlayanlar olur. Hatta 

SPOR

Socrates hem futboluyla, hem futbol dünyasına yaptığı 
katkılarla, hem de ülkesinin siyasi ortamına yaptığı 

büyük itirazla bir futbolcudan çok çok fazlasıdır. 

YAZAR:  
Elif  ÇONGUR
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“Futbolun Filozofu”, lakaplarından biri 
olacaktır.
Felsefeden sonraki büyük aşkı futboldur. 
Dünya futbol tarihine “gelmiş geçmiş 
en iyi orta saha oyuncularından biri” 
olarak geçen Socrates,  Brezilya milli ta-
kımı kaptanlığına kadar uzanacak olan 
futbol hayatına 1974 yılında Botafogo 
RF takımında başlar. 1978’den 1984 yı-
lına kadar kendisiyle özdeşleşecek olan 
Corinthians takımında oynar. Buradaki 
futboluyla adını herkese duyurduktan 
sonra, 1979 yılında Copa America’da 
ilk kez milli formayı giyer. Oyun oku-
madaki yeteneği, tekniği ve paslarıyla 
çok büyük futbolcu olduğu aşikârdır 
ancak onu bir futbolcudan çok daha 
fazlası yapan hikâye bambaşkadır. 
Sosyal adaletsizlik, hayattaki en büyük 
idolleri Che Guevara, John Lennon ve 
Fidel Castro olan genç Socrates’in ilgi-
sini çeker. Ülkesinin ve dünyanın sorun-
ları üzerine kafa yorar. Futbolun, ona 

yaşadığı ülkeyi öğrettiğini söylerken, as-
keri diktatörlükle yönetilen ülkelerinin 
gerçeğini değiştirmeleri gerektiğini fark 
eder ve harekete geçer. İşe Corinthians 
yönetiminin oyunculara karşı tavrını 
değiştirmek için mücadele etmekle baş-
lar. Kulübün oyuncular üzerinde kur-
mak istediği tahakküme karşı çıkarak 
“Corinthians Demokrasisi” diye anıla-
cak olan bir hareket başlatır. Hareket 
sonunda, futbolcular artık kulüp yöneti-
minin verdiği emirlere itaat etmek yeri-
ne, tüm kararların kendilerinin de özne-
si oldukları oylamalarla alındığı demok-
ratik bir döneme girerler.  Sahaya hangi 
oyuncuların çıkacağından, antrenman 
saatlerine kadar takımı ilgilendiren her 
şey seçimlerle yürümeye başlar. 
Üstelik sadece oyuncular değil, malze-
mecisinden teknik kadrosuna kadar ta-
kımın bütün bileşenlerinin katılımıyla. 
Bu anlayışla yoluna devam eden Co-
rinthias 1982’de şampiyon olduğunda 

SPOR

Kulübün  
oyuncular  
üzerinde  
kurmak istediği  
tahakküme  
karşı çıkarak  
“Corinthians  
Demokrasisi” 
diye anılacak  
bir hareket 
başlatır. 
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futbolcuların üzerinde “Demokrasi” 
yazan tişörtler vardır. Şampiyonluk 
demokrasi sloganlarıyla kutlanır. Fut-
bolun içinde yarattığı bu demokrasi 
kültürü, Socrates’i bir futbolcudan çok 
daha fazlası yapmaya yeterdi ama belli 
ki ona yetmedi. Futbola getirdiği de-
mokrasi anlayışının ülkesine de gelme-
sini istiyordu. Sadece saha içi için değil, 
saha dışı için de demokrasi mücadelesi 
verir. Taraftarları askeri diktatörlüğe 
karşı çıkmaya çağırır. Takım, onun 
öncülüğünde dikta rejiminin yıkılması 
umuduyla halkı sandığa çağırmak için 
“15’inde oy verin!” yazılı formalarla sa-
haya çıkar ve taraftara şu mesajı verir: 
“Savunmacılara çalım atmak diktatör-
lere çalım atmaktan daha kolay… Siz 
zoru başaracak, Brezilya’ya demokrasi 
şampiyonluğunu getireceksiniz!”  
Socrates, futbolseverlerin hafızasına; 
1.90 santimetrenin üstündeki boyu, za-
rif  bedeni, upuzun bacakları,  asi saçla-
rı ve 1982 Dünya Kupası’ndaki olağa-
nüstü topuk paslarıyla kazınır. Brezilya 
muhteşem oyununa rağmen kupayı 
alamaz ama Sokrates, Dünya Kupası 
kaldıramamış olmasına hiç hayıflan-
maz, aksine o yıllar için “Unvanların ne 
önemi var ki! Biz oynadığımız oyunla 
bütün dünyayı heyecana getirmiştik. 
Sorun bakalım insanlara, 1982 Dünya 
Kupası’ndan neyi hatırlarlar? Brezil-
ya’yı!” der. Zaten, başarının her zaman 
güzel futbol demek olmadığını düşü-
nür. Mesela 1994’te Dünya Kupası’nı 
kazanan Brezilya’nın futbolunu “ber-
bat” bulur. Brezilya’nın “eziyet verici” 
oyununu; çocukların top oynayacağı 
boş arazilerin yok oluşuna, nüfuzlarını 
kullanan zenginlerin çocuklarını kulüp 

altyapılarına sokması nedeniyle sokak 
çocuklarının fırsat bulamamasına bağ-
lar. Şu nefis cümleyle bu fikrinin altını 
bir kez daha çizer: “Futbol sahasında 
güzellik, zaferlerden daha önemlidir!” 
Tüm bunların üzerine üstelik de aktif  
futbol yaşantısı devam ederken sürdür-
düğü tıp eğitimini tamamlayarak hekim 
olur. Üstüne bir de felsefe doktorası ya-
par. Futbolu bıraktıktan sonra, bir süre 
Brezilya’nın fakir kasabalarında gönül-
lü olarak doktorluk yapar, yoksul halka 
sağlık hizmeti taşır. 
Verdiği bir röportajda,  “Corinthians’ın 
şampiyon olduğu bir Pazar günü ölmek 
istiyorum.” diyen Sokrates, 4 Aralık 
2011 Pazar günü 57 yaşındayken ha-
yata veda eder. O Pazar günü Corint-
hians, altı yıl aradan sonra şampiyon 
olur. Cenaze töreninde yüz binler arka-
sından yürür. Dünya futbolunun “Dok-
tor”u, bir futbolcudan çok daha fazlası 
olduğunu şu cümlelerle özetlemiştir: 
“Politik zaferlerim sportif  zaferlerim-
den daha önemlidir. Bir maç 90. daki-
kada sona erer ama hayat devam eder.”

“Unvanların ne 
önemi var ki! 
Biz oynadığımız 
oyunla bütün 
dünyayı  
heyecana 
getirmiştik. 
Sorun bakalım 
insanlara, 
1982 Dünya 
Kupası’ndan 
neyi hatırlarlar? 
Brezilya’yı!” 
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Hayat bir atlıkarıncadır derler,
Hızla döner, sıkı tutunmalısın.
Dünya kral ve kraliçeler ile dolu,
Gözlerini kör eden ve hayallerini çalan.
İşte; Cennet ve Cehennem!

Black Sabbath – Heaven and Hell

Sadece bir müzik türü değil milyonlarca insanın hayatını, 
davranışlarını, sosyal ilişkilerini de şekillendiren metal 
müzik, toplumun egemen kültürüne karşı bir duruş 
sergileyen, genel geçer normlarından ayrılan bir karşıt 
kültür olarak işçi sınıfının yoğunlukta olduğu İngiltere’nin 
Birmingham şehrinde doğdu.

YAZAR:  
Cemal Onur DEMİRKAYA

86

Karşı koyuşun  
sol anahtarı

MÜZİK
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Hepinize merhaba… 
Yazıma başlarken grup üyeleri işçi 
sınıfı kökenli olan ilk metal grupla-
rından Black Sabbath’ın “Heaven 
and Hell” isimli şarkısı ile selamla-
mak istedim sizi. Friedrich Engels’in 
“Ne mutlu o yoksullara ki öteki dün-
ya onlarındır, er ya da geç bu dünya 
da onların olacaktır.” dediği gibi, bu 
dünyanın “bizim” olduğunu mil-
yonlara haykıran şarkı aslında metal 
müziğin hayata karşı konum aldığı 
yeri de bizlere gösteriyor. Beni de 
derinden etkileyen bu sözler, dünya-
da krallığını ilan eden güçlere karşı 
“İşte cennet ve cehennem” diye açık 
ve net bir biçimde mesajını veriyor. 
Hiç düşündünüz mü; bir müzik tü-
rünün adı konulurken neden bir 
maden adı seçilmiştir? Bu müzik 
türü neden hep çok serttir? Peki ya 

şarkıların sözleri neden hep ölüm-
den, savaşlardan, kandan bahseder? 
Metal müziğin hayatıma dokundu-
ğu ve kulağımda son ses patladığı 
zamanları (takriben lise yıllarımı) 
hatırlıyorum. Hep bu sorular can-
lanmıştı kafamda. Metal müziğin 
doğuş yıllarına ve o yılların toplum-
sal gelişmelerine baktığımda bu so-
rulara cevap bulmam zor olmadı.   
ABD’de çoğunluğu pamuk işçile-
ri olan insanların icra ettiği müzik 
olarak ortaya çıkan blues, teknolo-
jinin gelişerek elektronik gitarların 
kullanılmaya başlamasıyla daha 
ritmik ve daha gürültülü bir hal 
aldı. Ortaya rock müzik çıktı. Rock 
müziğin daha sert vurgularla, daha 
gürültülü biçimlerde icra edilmesi 
hard rock ve giderek heavy metal 
ya da kısaca metal müzik olarak 

MÜZİK
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İşte sizlere birkaç metal parçası önerisi:

Black Sabbath - “Heaven and Hell”

Black Sabbath - “Call Of The Wild”

Black Sabbath - “War Pigs”

Judas Priest - “Breaking The Law”

Scorpions - “Wind Of Change”

Deep Purple - “Child In Time

Deep Purple – “Soldier of Fortune”

Led Zeppelin - “Stairway to Heaven”

Led Zeppelin - “Good Times Bad Times”

Led Zeppelin - “Celebration Day”

Pink Floyd - “High Hopes”

Pink Floyd - “Goodbye Blue Sky”

Pink Floyd - “Welcome To The Machine”

Pink Floyd - “Another Brick In The Wall”

Richard Thompson - “Dad’s Gonna Kill Me”
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anılan kollarını ortaya çıkarttı. Sa-
dece bir müzik türü değil milyonlar-
ca insanın hayatını, davranışlarını, 
sosyal ilişkilerini de şekillendiren 
metal müzik, toplumun egemen 
kültürüne karşı bir duruş sergileyen, 
genel geçer normlarından ayrılan 
bir karşıt kültür olarak işçi sınıfının 
yoğunlukta olduğu İngiltere’nin 
Birmingham şehrinde doğdu. İşçi 
sınıfının, özellikle metal işçilerinin 
omuzlarında yükselen bu kültür 
günümüz metal müzik kültürünün 
de kaynağı diyebiliriz.
Metal müziğin doğduğu yıllarda 
İngiltere’de toplum önemli olaylarla 
karşı karşıya kalmıştı. Ulusal Maden 
İşçileri Sendikası Başkanı Arthur 
Scargill’in çabalarıyla ve 120 bin 
kişinin katılımıyla 1984 yılında baş-
layan büyük madenci grevi bu dö-
nemde yaşanan en önemli olaydır. 
Grev, hükümetin ücret artışını yüz-
de 5’le sınırlamasına bir tepki ola-
rak ortaya çıktı. Aynı dönemde Ford 
Motors Fabrikası’nda çalışan 17 bin 
işçi, yüzde 17’lik artış kazanarak 
sınırları yıktı. İngiltere işçi sınıfının 
geliştirdiği bu tavır, dönemin sanat-
sal ürünlerine de yansıdı. Gelişen 
toplumsal hareketlerin sonucu ola-
rak icra edilen müzik, iyiden iyiye 
sertleşiyor, alternatif  bir akımı orta-
ya koyuyor, işçiler üzerinde bir bas-
kı unsuru olan devlet politikalarına 
karşı “Başka bir dünya mümkün” 
mesajı ile daha tehditkâr bir hal alı-
yordu. Tarihsel olarak metal müziğe 
tepki, isyan ve eleştiri mirası kaldı. 
Genç işçilerin müzik endüstrisine 
meydan okuyup kendilerini finanse 
ederek icra ettikleri müzikleri yay-
maları büyük bir akıma dönüştü. 
Bu müzik “sıradan” ama “sıradışı” 

insanların hareketi ve müzikal isya-
nı oldu. Ağır sanayi işlerinde çalı-
şan işçiler, mesai bitiminde gittikleri 
mekânlarda kendi şarkılarını çalıp 
söylüyor, gün içinde yaşadıkları sı-
kıntıları şarkılar ile yansıtıyorlardı. 
18 saate varan mesai saatlerinde 
çalışan işçilerin yaptığı müzik, doğal 
olarak öfke ve isyan dolu oluyordu. 
Şarkı sözleri buram buram sistem 
eleştirisi kokmaktaydı. 
Metal müzik kültürünün ve bu kül-
türü yükselten metal işçilerinin top-
lumsal olarak takındığı bu tavır dö-
nemin ABD iktidarını rahatsız etmiş 
olacak ki 1985 yılında Amerika’da 
Parents Music Resource Center 
(Ebeveynlerin Müzik Kaynak Mer-
kezi) adında bir sivil toplum örgütü 
birçok metal müzik grubuna “genç-
lere kötü örnek olmak” gerekçesi ile 
davalar açtı. Kendilerine dava açı-
lan Judas Priest grubunun vokalisti 
Rob Halford mahkemede verdiği 
ifadesinde şu tarihsel cevabı vererek 
metal müziğin de durduğu noktayı 
bir kez daha gözler önüne sermişti: 
“Biz şarkılarımızda hayatı anlatıyoruz.  
İnsanlara yalan söyleyerek, pembe tablolar 
çizerek, cennetler vaat ederek pisliği örtme-
ye çalışanlar iyilik ettiklerini sanıyorlar. 
Ama gençler hayatın öyle olmadığını çok 
iyi biliyorlar.  Gerçek, acı da olsa gerçektir 
ve yalanla örtmek en büyük ihanettir.”
İşçi sınıfı yaşam deneyiminden et-
kilenen ve toplumsal hareketliliğin 
ürünü olan metal müzik, müzikal 
niteliğinin ötesinde kendine özgü 
dünya görüşü olan bir kültürdür.  
Şarkı sözlerinde, grupların imajla-
rında, sahne performanslarında ve 
kitlelere verdikleri mesajlarda fark-
lılıklar gösteren metal müzik, birçok 
alt türe sahiptir. Metal müziğin bu 
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İşçi sınıfı yaşam 
deneyiminden  
etkilenen ve 
toplumsal 
hareketliliğin 
ürünü olan  
metal müzik,  
müzikal 
niteliğinin 
ötesinde  
kendine özgü 
dünya görüşü  
olan bir  
kültürdür.  
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alt türlerinde toplum normlarına 
ve kurumlara karşı ortak bir eleşti-
ri görülür. Düşündüğünü söyleye-
bilme cesaretine sahip olmak, tüm 
baskı ve dayatmalara karşı çıkmak, 
kısacası muhalif  olmak bu müzi-
ğin en önemli özelliklerindendir. 
Çoğu metal müzik grubunun şarkı 
sözlerindeki politik duruşu, sosyal 
yaşamda “öteki” olarak anılma ve 
diğer müzik türlerine göre tarzının 
agresifliği de bunu kanıtlar biçim-
dedir. Egemen kültüre olan tepki, 
alternatif  bir müzik tarzını ve dili 
ortaya koyar.
Metalin doğumu, işçi sınıfının oto-
riteye karşı takındığı haklı ve müca-
deleci tavır sonucunda muhalif  bir 
zemine otursa da ırkçı, statükocu 
vb. içeriklerde de ürünler ortaya çı-
karılmıyor denilemez. Metal müzik 
günümüz dünyasında yozlaştırılarak 

egemen kültüre hizmet eder hale ge-
tirilse de tarihi kökenleri açısından 
özellikle biz gençler için sahiplenil-
mesi gereken bir kültürdür. Çünkü 
metal müzik insanın içinde bastırıl-
mış tüm duygu ve düşünceleri hare-
kete geçiren bir tarzdır. Metal müzik 
bir isyandır, savaşa, yalana, paranın 
gücüne… O bir çığlıktır son ses din-
lenince ve duyunca hissedilebilen…  
Son olarak çok sevdiğim Alman 
şair Bertolt Brecht’in bir sözü ile 
bitirmek istiyorum:  “Eski iyi şeyler-
den değil, yeni kötü olanlardan başlamak 
gerekiyor.” Metal müzik kötü olandan 
bahseder çünkü değiştirmek istediği 
şey o an var olan kötünün ta kendi-
sidir…
Kulaklıklarınızı takın, sesi sonuna 
kadar açın, dinleyin ve yürüyün…
Bırakın ayaklarınız sizi nereye git-
mek isterse götürsün. 

Metalci işareti: Devil Horns 

 

Metal müzik dinleyenlerinin yaptıkları işa-
rettir. Metal müzik tarihine bu işareti Black 
Sabbath grubunun vokalisti Ronnie James 
Dio kazandırmış ve buna “kötülüğün gözü” 
adını vermiştir. Anlamı Roma Uygarlı-
ğı’na dayanmaktadır. Dio’nun bu işareti 
bulmasında asıl ilham kaynağı büyükan-
nesi olmuştur. İtalyan kökenli olan ailesi 
inançlarına çok bağlıdır ve büyükannesinin 
sokakta yürürken insanlara bu işareti yap-
tığını görür. Bunu kötülüklerden koruma, 
şeytanı kovma niyetinde yapmaktadırlar. 
Ronnie James Dio, çekilen bir belgeselde 
(Metal: A Headbanger’s Journey) “Benim 
bulduğum söylenemez ama ben mükem-
melleştirip bir anlam yükledim.” demiştir.
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Gençlik bugün özgürlük istiyor. Daha net ifade etmek 
gerekirse; söz hakkı istiyor. Peki, ama bir genç 
tek başına irade koyarak genel toplumsal kurallar 
karşısında ya da dışında durabilir mi? 

YAZAR:  
Zeynep ÖZTÜRK

“Çoğunluk” 
Çemberi

“Ya dışındasındır çemberin
Ya da içinde yer alacaksın

Kendin içindeyken
Kafan dışındaysa…”

2010 yılında Venedik Film Festiva-
li’nde “Geleceğin Aslanı” ödülüne la-
yık görülmüş bir Seren Yüce filmi… 
Aslında tanıdık bir hikâye izliyoruz: 
Mertkan, anne ve babasıyla yaşayan 
yirmili yaşlarının başında bir genç. 
Babasının katı kuralları, annesinin 
ihtiyaçları derken arada derede bir 
yaşam sürüyor. Baba figürüyle temsil 
edilen çoğunluğun bir parçası olma 

zorunluluğu ve aynı zamanda yanlış 
giden bir şeyler olduğu hissiyatı iç içe 
geçmiş durumda.
Bugün tüm dünyada gençlikle ilgili en 
çok gündeme gelen sorulardan biri; 
gençlerin kendi gelecekleri konusunda 
söz haklarının ne derecede olduğu… 
“İyi bir liseye gitmek, üniversite bitir-
mek, askerlik yapmak, yüksek maaşlı 
bir iş bulmak ve evlenmek” olarak su-
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nulan paket şeklinde bir hayat planı biz-
ler doğmadan çok önce yapılmış. 

Çoğunluk’a “Uygun İnsan”
Mertkan Açık Öğretim’de okuyor ve 
babasının inşaat şirketinde çalışıyor. 
4 yıllık örgün öğretimde kendine yer 
bulamadığı için başarısız olarak değer-
lendiriliyor. Üniversiteye gidemeyince 
askere gitmesi bekleniyor. O zamana 
kadar da babasının yanında çalışıp aile 
ekonomisine katkıda bulunacak hem 
de meslek öğrenecek. Bu yaşam şeklini 
değiştirmenin bir yolu olarak ağabeyi 
tarafından Mertkan’a önerilen çözüm 
ise evlenmek! İşte Mertkan için yapıl-
mış hayat planı bundan ibaret. Dola-
yısıyla, Mertkan hayatından memnun 
değil. Peki, ama neden hayatının iple-
rini eline almak için bir şeyler yapmayı 
denemiyor? Bir yanda yıllardır doğru 
bildiği her şeyi öğreten aile ve sosyal 
çevre, diğer yanda bu doğruların aslın-
da yanlış olduğundan bahseden “öte-
kiler”. Mertkan “öteki” olmayı göze 
alamıyor ama herkes gibi olduğunda 
da mutlu olamıyor. 

Ön yargıların dayanılmaz ağırlığı
Çoğunluk’a ait davranış biçimlerinin 
açığa çıktığı yer öncelikle, filmde de 
vurgulandığı gibi, ekonomik ve politik 
bir kurum olan ailedir. Mertkan’ın sev-
gilisi  Gül, etnik kimliğinden dolayı aile 
tarafından kabul görmüyor. Gül’ün, 
Doğu illerinden birinde doğup büyü-
müş olması Mertkan’ın babasını olduk-
ça rahatsız ediyor. Mertkan mutsuz ve 
arada kalmış-sıkışmış hissediyor, fakat 
nihayetinde çoğunluğun sosyal değer-

lerine yönelerek babasının istediği “uy-
gun insan” oluyor. 

Asla yalnız yürümeyeceksin! 
Gençlik bugün özgürlük istiyor. Daha 
net ifade etmek gerekirse; söz hakkı isti-
yor. Peki, ama bir genç tek başına irade 
koyarak genel toplumsal kurallar karşı-
sında ya da dışında durabilir mi? İrade 
kavramı hem düşünsel, hem de pratik 
bir anlam içerir ve ortaklaşa bir emeğin 
ürünü olursa, arzu ettiğimiz yaşam bi-
çimlerini örmeyi sağlayabilir. Karşılaş-
tığımız ve hoşumuza gitmeyen birçok 
olay aslında genel sorunlara işaret eder. 
Bu durum, çoğunluğun kolektif  bir güç 
olarak karşımızda durduğunu gösterir. 
Bunun karşısında birleşik bir güç ola-
rak durmak, çoğunluk çemberini yık-
mak için elzemdir.
Durduğunuz yerde iyi hissetmiyorsanız 
oraya ait değilsiniz demektir. Buna kar-
şı adım atmak gerekir; fakat azınlığın 
yanında ya da içinde yer almak zordur. 
Öte yandan, güçlünün yanında yer al-
mak kolay olandır. Kolay ve zor arasın-
daki mesafenin neresinde durulacağı 
tercihi ise iradenin tanımı olsa gerek... 

Sonuç
Çoğunluk filmi, aileden topluma doğru 
eleştirel gözle yeniden bakmak isteyen-
ler için iyi bir tercih. Hikâyede sıkça 
rastlayacağınız tanıdık anların sizi ken-
dinizden yola çıkarak yorumlar yapma-
ya itmesi filmi etkileyici kılan bir özellik. 
Siz de Mertkan gibi, çemberin içinde 
mi, yoka dışında mı olmak istediğinizi 
ve tam da şu an nerede durduğunuzu 
düşünmek isteyebilirsiniz belki. 

Film Künyesi: 

 • Yapım tarihi: 2010    •  Yönetmen: Seren Yüce

 • Senaryo: Seren Yüce    • Oyuncular: Bartu Küçükçağlayan,  
Settar Tanriöğen, Nihal G. Koldaş
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Dergimizin her sayısında işçi sını-
fının temel kavramları ele alaca-
ğız. Amacımız işçilerin kavramsal 
donanımını artırmak, sınıf  kimliği 
ve bilincinin gelişmesine katkıda 
bulunmak. Çünkü hiçbir kavram 
masum değildir. Sermaye yalnızca 
üretim araçlarına sahip değildir 
ve yalnızca sömürmez, aynı za-

manda zihniyet üretme araçlarına 
da sahiptir. Böylece beyinleri fet-
hederek işçilerin her şeye rıza gös-
termesini sağlar. İşçi sınıfı kendi 
kavramlarıyla düşünmeyi öğrendi-
ği ölçüde hayatı anlaması ve mü-
dahale etmesi kolaylaşır. 
Her kavram dünyaya açılan bir 
penceredir ve sizin nereden dün-
yaya baktığınızı gösterir. Bugün 
bir sınıf  olarak işçi sınıfı, genel 
olarak egemenlerin kavramlarıyla 

düşünüyor ve onların gözüyle dün-
yaya bakıyor. Bu ablukayı dağıt-
mak başta kendi kavramlarımızla 
düşünmek ve hayata bakmakla 
mümkün olabilir. İşçi sınıfının te-
mel kavramları aslında bu dünyayı 
anlama ve değiştirmenin araçları-
dır. Ve Fransız felsefeci ve düşün 
adamı Louis Althusser’in belirttiği 
gibi “sınıf  mücadelesi son tahlilde 
kavramla kavram arasındaki mü-
cadeledir”.

YABANCILAŞMA

İŞÇİ	SINIFININ	KAVRAMLARI

Toplumsal işbölümünden doğan kavram:

YAZI:  
Volkan YARAŞIR

İşçi sınıfı kendi kavramlarıyla düşünmeyi öğrendiği ölçüde 
hayatı anlaması ve müdahale etmesi kolaylaşır. 

Tez-Koop-İş, Genel Eğitim Danışmanı
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Yabancılaşma

Yabancılaşma kavramı son derece 
kapsamlı bir içeriğe sahiptir. En kısa 
ve özlü tanımı insanın en başta yarat-
tığı şeye, kendine, insanlara, yaşadığı 
topluma ve herşeye yabancılaşması, 
kendi iç dünyasında kaybolması ve 
manasızlaşmasıdır.
Bugün Vietnam ya da Çin’de saat 
ücreti 50 cent olan bir giyim işçisi, 
ürettiği Nike marka ayakkabıyı al-
manın en fazla hayalini kurar. Nike 
ayakkabının son modeli en az 150 
dolardır. İşçinin 7 dakikada ürettiği 
bu ayakkabıyı alması için 300 saatlik 
ücretinin tamamını vermesi gerekir: 
Bir: İşçi bu ayakkabının gerçek yara-
tıcısının kendisi olduğunun farkında 
değildir. İki: Ürettiği ayakkabıyı al-
masının somut şartları yoktur. Üç: O 
ayakkabı zaten dünya pazarları için 
üretilmektedir. Dört: Sistem, ayrıca 
reklam, hayalleri yönlendirme, imaj 
oluşturma vb. farklı yöntemlerle tü-
ketim iştahını kabartıp işçiyi borç-
landırarak, ne yapıp, edip o ayak-
kabıyı da işçiye satabilmektedir. Bu 
durum yabancılaşmanın bir boyutu 
olarak görülebilir.
Yabancılaşmanın kaynağı ya da top-
lumsal temelli işbölümüne dayanır. 
Bu süreç aynı zamanda özel mülki-
yetin, ezen ve ezilenin, sömüren ve 
sömürülenin ortaya çıkışına yol açar. 
Yani sınıflı toplumların doğuşunu 
koşullar. 
Sınıflı toplumların en temel özelliği 

insanların emeğinin birileri tarafın-
dan sömürülmesi ve yarattığı değer-
lerin gasp edilmesidir. Yabancılaş-
manın başladığı nokta da burasıdır. 
Ama unutmadan vurgulamak gere-
kir: Sömürüyle yabancılaşma aynı 
şey değildir. Aslında sömürü yaban-
cılaşmanın ön koşuludur. Yani sömü-
rünün şartları olmadan, yani işbölü-
mü, özel mülkiyet, sınıflar ve sınıfsal 
bir tahakküm aracı olarak devlet ol-
madan yabancılaşma ortaya çıkmaz.
Yabancılaşma toplumsal yaşamın 
her alanını kapsar. Sadece ekono-
mik alanla sınırlı değildir. İdeolojik 
ve politik alanları da içerir. İçinde 
yaşadığımız toplumda, yani kapita-
list toplumda, yabancılaşma en üst 
noktaya ulaşır. Yabancılaşmış emekle 
somutlanan bu durum, sistemin ken-
dini yeniden üretmesinin zeminleri-
ni yaratır. Kapitalist toplumda işçi, 
işgücünü satmak zorundadır. Ancak 
işgücünü satarak yaşamını sürdüre-

bilir. Bu süreç emeğin yaratıcı özel-
liğini kaybetmesine, insanın tutsak 
ve ücretli köle haline dönüşmesine 
yol açar. Artık işçi ne kendi emeğine, 
ne emeğinin yarattığı değerlere sahip 
değildir. Ve üretim sürecinin bütü-
nünde  kontrolünü yitirmiştir. Ayrıca 
yarattığı meta, kendisi üzerinde ta-
hakküm kurmaya başlar. Çünkü ka-
pitalist sistem bir metalar dünyasıdır. 
Bu sistem her şeyi ama her şeyi me-
talaştırarak kendini üretir.  İşçi, işgü-
cünü satmak zorunda kalarak önce 
kendi emeğine yabancılaşır. Ardın-
dan yaratığı ürüne yabancılaşır. Her 
şeyin  metalaşma süreci insan ilişkile-
rinin metalaşmasının önünü açar. Ya-
bancılaşma derinleşir. İnsanın insana 
yabancılaşmasının zeminini yaratır. 
Bu nokta da para dikkat çeker. Para 
gerçek bir efendiye dönüşür. Paranın 
imparatorluğu, her şeyi alınır, satı-
lır hale getirir. Para yabancılaşmayı 
konsantre eder. Bireycilik ve bencillik 
körüklenir. Yabancılaşmanın ulaştığı 
son boyut ise insanın parçası olduğu 
doğadan kopması ve yabancılaşma-
sıdır. Bu süreç insanı şey, hiç ya da 
nesne haline dönüştürür. İşin ilginci 
insan kapitalist toplumda “şey, hiç, 
nesne” olduğunun farkına varmaz. 
Hatta sahte hazlarla bu durumun-
dan memnundur. Bu çok boyutlu ve 
çok yönlü yıkım ve çürümeden kur-
tulmak, ücretli kölelik sistemi olan 
kapitalizmden kurtulmakla müm-
kündür. O  da işçi sınıfının bir sınıf  
olarak örgütlenmesi, bilinçlenmesi 
ve mücadelesiyle olanaklıdır.

İŞÇİ	SINIFININ	KAVRAMLARI

Bu sistem her şeyi ama 
her şeyi metalaştırarak 

kendini üretir.  İşçi 
işgücünü satmak zorun-
da kalarak önce kendi 
emeğine yabancılaşır. 

Ardından yaratığı ürüne 
yabancılaşır. 
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FESTİVAL

Gençlik Filmleri Festivali üzerine, Festival gönüllüsü 
Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf 
öğrencisi Gürkan Demirtaş ile arkadaşımız Zeynep 
Öztürk konuştu…

Gençlik  
Filmleri Festivali 
gönüllü emekle ve inatla  
yoluna devam ediyor

Öncelikle Festival’den bahse-
der misin bize biraz?
Bu sene Gençlik Filmleri Festivali’nin 
8.’sini düzenliyoruz. Türkiye’de ya-
pılan tek gençlik filmleri festivali ol-
duğunu söyleyeyim önce. Ancak Fes-
tival’i özel kılan tek olmasının yanı 
sıra gönüllü emekle ortaya çıkıyor 
olması. Herhangi bir sponsoru yok 
mesela. Ayrıca genç yönetmenlerin 
kendilerini tanıtması için onların 
filmlerine de yer veriyoruz, onlarla 
söyleşiler düzenliyoruz. Çoğu tanın-
mış yönetmen ise Festival’de filmle-

rinin ücretsiz şekilde gösterilmesine, 
gönüllülük çerçevesinde hareket etti-
ğimiz için izin veriyor. 

Film seçme süreci nasıl oluyor? 
Yönetmenleri neye göre seçi-
yorsunuz?
Festival çalışmalarına Eylül’de başlı-
yoruz. Toplantılar düzenleyerek önce 
bir tarih belirliyoruz, sonrasında ise 
bir tema seçiyoruz. Bu sene Festival’i 
“68 Kuşağı” temasıyla düzenledik. 
Festival’de 68 Kuşağı’na her yönüy-
le değinen; yani gerek 68 Kuşağı’nın 
devrimci yönünü anlatan, gerek kül-
tür ve yaşam biçimlerini sosyolojik 
olarak inceleyen filmler vardı. Bu 
yüzden çoğunlukla o dönemde si-
nemada öne çıkmış yönetmenlerin 

RÖPORTAJ:  
Zeynep ÖZTÜRK

Tez-Koop-İş, Örgütlenme Bürosu, Uzman
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Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve ”Hiç Bitmeyecek Bir 
Film: 68” temasıyla seyircileriyle buluşacak Uluslararası 
Gençlik Filmleri Festivali Edirne, Kocaeli ve Eskişehir’de 

gerçekleşen galalarla başladı.

filmlerini seçtik. Yönetmen olarak 
Godard var mesela, “Çinli Kız” fil-
miyle. Yine, o kuşaktan olmasa bile, 
Costa Gavras’tan “Sıkıyönetim”, 
“Z”, “Kayıp” gibi kült filmler de var. 

Festival yılın hangi döneminde 
düzenleniyor?
Gençlik Filmleri Festivali aslında 
Mart ve Nisan aylarında düzenleni-
yor; ama bu sene biraz daha farklı 
oldu. 50. yıldönümü olması sebebiyle 
1968’i tema olarak seçtik. 68 deyince 
6 Mayıs gibi bir tarih öne çıkıyor. Bu 
yüzden bu yıl Festival buna yakın bir 
tarih olan 4 Mayıs’ta başladı. 

Gençlik Filmleri Festivali ücret-
siz bir etkinlik bildiğim kadarıy-
la. Tüm gençlere açık mı?
Evet, ücretsiz. Herkese açık. Fakat 
gösterimler üniversitelerde yapıldı-
ğı için, katılım tamamen üniversite 
koşullarıyla ilgili bir durum. Bundan 
birkaç sene öncesine kadar dışarıdan 
girişler kolaydı; ama şu anda girişler 
fazlasıyla sıkılaştırıldı.

Bu durumda katılım ne düzeyde 
oluyor peki?
Tabii katılım üniversiteden üniver-
siteye, ülkenin atmosferiyle de ilgi-
li olarak değişiyor. Mesela 2014’te 
ODTÜ’de yaptığımız gala yaklaşık 
500 kişiyken, geçen yılki sayı 200’de 
kaldı. 

Senin Festival’de görev almaya 
başlaman nasıl oldu?

Üniversite içinde belli sosyal aktivi-
teler yürütmeye çalışan ve öğrenci 
haklarının savunulmasına dair mü-
cadele eden bir insanım. Bu doğ-
rultuda, üniversitede bir sanatsal 
faaliyet olarak sinemanın var olması 
gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple 
Gençlik Filmleri Festivali ekibinde 
yer almaya başladım. 

Bu yılki Festival vesilesiyle sen 
de geçmişe, yani 68’e gitme 
fırsatı buldun. Şimdi ile kıyas-
ladığında nasıl farklılıklar görü-
yorsun gençliğe dair? 
68’in gençliği ile bugünkü gençlik 
arasında kültürel olarak büyük fark-
lar var. Bunun yanı sıra belki de bil-
gi-birikim seviyesi olarak nitelik an-
lamında da bir fark var. Bunu biraz 
daha derinlikli incelemek gerekebi-

lir; ama yüzeysel bir yorum yapa-
cak olursak şöyle bir şey diyebiliriz: 
68 Kuşağı bugüne kıyasla isyankâr 
ve daha cüretkârdı. Bu cüretkârlık, 
o dönemki gençlik hareketi sayesin-
de büyük toplumsal değişimlere ne-
den oldu. Şu dönemde aynı cüreti 
gösteremeyen bir gençlikten bahse-
debiliriz. 

Üniversiteler ne durumda?
Tabii ki akademi, özellikle Türki-
ye’de, çok fazla saldırıya uğruyor 
ve bastırılmış durumda. Geçtiğimiz 
sene yaşadığımız KHK süreci sonra-
sı üniversitelerden büyük tasfiyelerin 
olduğunu görüyoruz.

Emek ve üniversiteli gençlik 
arasındaki ilişki hakkında ne 
düşünüyorsun?
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68’e baktığımızda toplumsal hare-
ketlere yön veren fikirlerin bir kısmı-
nın üniversitelerden taştığını görü-
rüz. Bugün, her ne kadar öğrenciler 
de emek piyasasına dahil olsalar da 
(üniversiteli gençlerin çoğu çalış-
maya mecbur), emek hareketleri ve 
öğrenciler arasındaki ilişki oldukça 
sınırlı. 

Bu yıl mezun olacaksın. Sen 
kendi geleceğine baktığında ne 
görüyorsun, neler yapmak isti-

yorsun?
Gazetecilik bölümünü tercih etmem, 
gazetecilik mesleğine duyduğum 
ilgiden kaynaklı değil. Benim seç-
mek istediğim bölüm “Radyo-Tele-
vizyon-Sinema” idi. Sinemaya hep 
ilgim oldu liseden beri. Kendimi o 
yönde geliştirmek istiyorum. Gazete-
cilik, kendini ifade etmek açısından 
bu sistemin içinde çok sınırlı bir şey... 
Bu kadar özgürlüğün olmadığı bir 
yerde gazetecilik yapmaktansa, baş-
ka yaşam biçimlerini tercih etmek 

istiyorum. Yönetmenliğe ilgim var.

Öyleyse bir yönetmen adayı 
olarak yüksek gişe yapan film-
ler hakkında ne düşünüyorsun? 
Sinemaya gider misin?
Salonda sinema izleme kültürü değer 
verdiğim bir şey; ama bugün salonda 
film izlemek bir sanatsal aktiviteden 
ziyade lüks, pahalı bir eğlenceye dö-
nüşmüş durumda. Gitme fırsatını 
çok bulamıyorum açıkçası. Ayrıca, 
gişedeki filmlere baktığım zaman 
çok kaliteli yapımlar göremiyorum. 
Düşünce dünyasına çok fazla hitap 
etmiyor; sadece keyif  veriyor. Özel-
likle genç emekçilerin kafası gelecek 
kaygısı ve ekonomik sorunlarla dolu. 
Bu tarz filmler, bu sorunları düşün-
meden birkaç saat geçirme ihtiyaçla-
rını karşılıyor. 

Peki, son olarak, diyelim ki bir 
film yapacaksın ve gönüllü yö-
netmen olarak filmin Gençlik 
Filmleri Festivali’nde gösteri-
lecek. Gençlere ne göstermeyi 
tercih ederdin?
Daha önce yönetmeni olmadığım 
ama çekim ekibi içinde yer aldığım 
filmler oldu. Mesela çocuk işçiliği 
anlatan bir kısa film ekibinde bu-
lundum. Midye satmak zorunda 
olan bir çocuğun okulda düzen-
lenen resim yarışmasına bir resim 
çizmesi, fakat gece çalışmak zo-
runda olduğu için ertesi gün okula 
gidemeyip o resmi verememesi. Ne 
göstermeyi tercih ederim, kısmına 
cevap verecek olursam; işçi film-
lerini severim ve yönetmenlik ko-
nusunda Vertov’u kendime örnek 
alıyorum. Bu sebeple emek üzerine 
bir film çekmek isterdim.

FESTİVAL
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MEMLEKETTEN	EMEK	HABERLERİ

Şeker fabrikalarının satışı tamamlanıyor

6 Nisan 2018’de satışa çıkarılan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait şeker fabrikalarının 14’ünden 
11 Tanesinin ihalesi tamamlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından özelleştirme ihaleleri gerçek-
leştirilen Kırşehir, Bor, Çorum, Yozgat ve Turhal şeker fabrikalarının satışı onaylandı.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı fabrikaların kurulu bulunduğu çok sayıda ilde yöre halkının, pan-
car üreticisinin, fabrika işçisinin, nakliyecinin ve esnafın katılımıyla eylem düzenlendi.

Üniversitelerin bölünmesine karşı öğrenciler  
ve akademisyenler eylemde

Üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri 13 üniversitenin bölünmesini ve 
yedi yeni üniversitenin kurulmasını öngören tasarıyı okullarda protesto 
ettiler. 20 yeni üniversite kurulmasını öngören “Yükseköğretim Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Tasarısı”na göre İstanbul, Gazi, Selçuk, Dumlu-
pınar, Erciyes, Mersin, Sütçü İmam, Sakarya, İnönü, Anadolu, Isparta 
Uygulamalı Bilimler, Afyon Kocatepe ve Karadeniz Teknik üniversite-
leri bölünüyor. Üçü devlet dördü vakıf  olmak üzere yedi yeni üniversite 
kuruluyor. Mevcut üniversitelerin bölünmesiyle de 13 üniversite daha 
oluşacak. Böylece üniversite sayısı 185’ten 205’e yükselecek. Üniversite 
öğrencileri ve akademisyenler, üniversitelerin bölünmesine karşı birçok 
üniversitede eylemler yapıyor, gece nöbetleri tutuyor, imza kampanyaları 
düzenliyorlar.

EYLEMLERDEN

• Bartın Amasra’da Hattat 
Holdinge bağlı Hema Ma-
dencilik tarafından işten 
atılan taşeron maden işçi-
lerinin, işyerleri önünde 26 
Mart’ta başlattıkları dire-
niş devam ediyor.

• 11 Nisan 2018 tarihinde 
Yozgat Şeker Fabrikasında 
çalışan taşeron işçiler, kad-
ro talebiyle fabrika önünde 
eylem düzenledi.

• 19 Nisan 2018 tarihinde İs-
tanbul’da LC Waikiki depo 
işçileri, düşen primlere 
karşı yemekhanede alkışlı 
protesto, iş bırakma ve iş 
yavaşlatma eylemi yaptı.

• Türkiye’nin dört bir yanın-
daki yaygın, kitlesel, coşku-
lu 1 Mayıs Birlik Mücadele 
ve Dayanışma günü kut-
lamalarında meydanlarda 
buluşan milyonlar, demok-
rasi talebini yükselterek, 
güzel günlerin emeğin eseri 
olacağını gösterdi.

• 7 Mayıs 2018 tarihinde3 
Avcılar Belediyesi tarafın-
dan aylardır ücretleri öden-
meyen Belediye-İş üyesi iş-
çiler, ücretlerinin ödenmesi 
için belediye önünde eylem 
yaptı.

97

İş Cinayetleri

İSİG Meclisi’nin derlediği bilgilere 
göre 2018 yılının ilk dört ayında 
toplam 575 işçi yaşamını yitirdi. 
Fabrikalarda, atölyelerde, tarla-
larda, ofislerde, inşaatlarda Ocak 
ayında en az 144, Şubat ayında 
en az 128, Mart ayında en az 126 
ve Nisan ayında en az 177 işçi 
yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin 
işkollarına göre dağılımına baktı-
ğımızda Nisan ayında ölümler en 
çok tarım, inşaat, ticaret/büro, ta-
şımacılık, belediye, enerji ve sağlık 
işkollarında gerçekleşti.

gencemek

Mayıs 2018gencemek
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Umudumuz Gençler,

Sevgili gençler babanızın ve dedenizin yetiştiği ku-
şak bu dünyanın nimetlerinden büyük ölçüde yarar-
lanan son kuşaklar oldu diyebiliriz. Ancak elimizdeki 
bilgiler, denizin tükenmekte olduğunu göstermek-
tedir. Tarım arazilerinin büyüklüğü sınıra dayanmış; 
göl ve dereler keza denizler büyük ölçüde kirlenmiş; 

insanların üçte biri temiz su içemeyecek duruma düşmüş; 22 elementin 
dünyadaki varlığı neredeyse tükenmiştir. Fosil yakıtlar olan petrol, kömür 
ve gazın kullanılması çok uzun yıllar sürmeyeceğe benziyor. 

Bugüne kadar atalarımız dünyanın birikmiş varlıklarını hızla tüketerek zengin-
liklere kavuştular. Deniz tükeniyor; bu şansı sizin aynen yakalamanız çok zor. 

Evrimcilerin çok ünlü bir sözü 
vardır: “Olanaklar kısıtlanınca 
gerçek çatışma ortaya çıkar.” 
İşte o zaman çok uzakta değil, 
belki ömrünüzün bir kısmında 
yaşayacaksınız. Geleceğe hük-
metmenin en önemli yolu; onu 
hazırlama ve o güne hazırlıklı 
olmadır. O zaman ne yapmalı-
yız, sorusu ile karşı karşıya ge-
liyoruz? Ne yapmalıyız?

İletişimden ve taşınımdan do-
layı dünya küçüldü, diyoruz. 
Bir zamanlar ülkenizde geçer-
li olan birçok özellik, öğreti, 
davranış, alışkanlık dünyanın 

Tez-Koop-İş camiasının yakından tanıdığı bilim insanı Prof. Dr. Ali Demirsoy 
Hocamız dergimiz “gençemek”in yayın hayatına başlayacağını duyunca çok 
mutlu oldu ve bize bir mesaj gönderdi. Aynı zamanda derginin bundan sonraki 
sayılarına katkı sunacağı müjdesini de verdi. Biyoloji alanında önemli bilimsel 
çalışmalara imza atan Ali Hoca aynı zamanda bilimsel düşüncenin yaygınlaş-
ması, memleketimizin ve dünyanın çevre sorunlarının aşılması için de çaba sarf 
ediyor. Tübitak’ta bilim olimpiyatlarına hazırlanan öğrencilere eğitimler veren 
ve bu olimpiyatlarda derece alınmasında katkı sağlayan Ali Hoca aynı zamanda 
sendikamızın eğitimlerinde de yer alan ve değerli katkılar sunan bir isim.  
Kendisine teşekkür ediyor, mesajını sizlerle paylaşıyoruz.

Ali Demirsoy Hoca’dan Mesaj Var…

MEKTUP

YAZAR:  
Ali DEMİRSOY

Evrimcilerin çok 
ünlü bir sözü 
vardır:  
“Olanaklar 
kısıtlanınca 
gerçek çatışma 
ortaya çıkar.” 
İşte o zaman 
çok uzakta değil, 
belki ömrünüzün 
bir kısmında 
yaşayacaksınız. 
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başka bir tarafında dikkate alınmayan 
özellikler ya da bilgiler olabilir. Bu cüm-
lenin tam açılımı: Eğer gelecekte dünya-
da herhangi bir yerde ayakta kalmak ve 
aranmak istiyorsanız kendinizi evrensel 
bilgi ile yetiştirmeniz gerekecektir. 

Evrensel bilgi nedir? Dünyadaki insanların 
her zaman her bölgede her koşulda gerek 
duydukları bilgilerdir. Şu anda uluslar ve 
kişiler bu bilgilerle yarışmaya katılmak-
tadır. Bu bilgilerin ne olduğuna siz karar 
verebilirsiniz. Örneğin buradan kalkıp Ar-
jantin’e, Peru’ya ya da Çin’e gittiğinizde 
sizden öncelikle ne isteniyorsa öncelikli bilgi onlar demektir. 

Şu andaki eğitim sistemimiz “ne yazık ki” çeşitli adlar ve gerekçeler ile bir 
insanın yaşamı boyunca hiç kullanmayacağı bilgilerle doldurulmaktadır. 

Sevgili gençler, çok zamanımız yok; büyük yarış başlıyor; arkada kalanlar 
ayıklanacak. Bu nedenle örgün eğitimin haricinde kendinizi yetiştirmek 
için her yolu denemelisiniz. Özellikle temel bilimler diyeceğimiz, fizik, kim-
ya, biyoloji, matematik bu bilgilere ulaşmanın anahtarları olacaktır.

Öğrenmenin ilk kuralı merak etme ve dogma diye nitelendirdiğimiz kalıp-
laşmış, değişmez olarak sunulan öğretiden kurtul-
madır. 

Dünyanın en kritik, önemli yerinde yaşayan bu güzi-
de ulusun çocukları olarak dünyanın geleceğine yön 
vermenizi bekliyor ve umuyoruz.

Geleceğiniz aydınlık olsun dileklerimle öpüyorum.

Öğrenmenin 
ilk kuralı 

merak etme 
ve dogma diye 

nitelendirdiğimiz 
kalıplaşmış, 

değişmez olarak 
sunulan öğretiden 

kurtulmadır. 

MEKTUP
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GENÇLİK 

Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910): Anna Karenina, Savaş ve Barış, Diriliş’in büyük yazarı, ya-
şamının son otuz yılında kendini insan, aile, din, devlet, toplum, özgürlük, boyun eğme, başkaldır-
ma, sanat ve estetik konularında kuramsal çalışmalara da verdi. Bu dönemde yazdığı roman ve 
öykülerinde yıllarca üzerinde düşündüğü insanlık sorunlarını edebi bir kurguyla ele aldı. Tolstoy’un 
yarı otobiyografik denebilecek üçlemesinin (Çocukluk, İlkgençlik, Gençlik) son kitabı olan Genç-
lik, ilk kez 1857 yılında Sovremennik dergisinde yayımlandı. Tolstoy son kitapta kahramanının 

üniversiteyle, farklı bir sosyal çevreyle, aşkla tanışmasını, gittikçe 
genişleyen ufkunu, ilk iki kitaptaki gibi son derece samimi, etkili 
bir dille anlatır. Gençlik, Tolstoy’u çağdaşlarından ayıran göz-
lem gücünün ve artık yazarın alâmetifarikası haline gelen sade, 
çarpıcı üslubunun öne çıktığı ilk eserlerden biridir.

Kitaptan bir bölüm: (I. Bölüm)  
Neyi Gençliğin Başlangıcı Olarak Görüyorum?

“Dmitriy’le dostluğumun benim için yaşam üzerine, yaşamın 
amacı ve yaşamla ilgili görüşler üzerine yeni bir bakış açısı or-
taya koyduğunu söylemiştim. Bu bakış açısının özü, insanın 
görevinin ahlaki yetkinleşme isteği, bu yetkinleşmenin gerçek-
leşmesinin de gayet mümkün, kolay ve ebedî olduğuna inançtı. 
Ancak ben hâlâ bu inançtan kaynaklanan yeni düşünceleri yal-
nızca keşfetmekten, gelecekteki ahlaki faaliyetimle ilgili parlak 
planlar kurmaktan zevk alıyordum ve yaşamım yine incir çe-

kirdeğini doldurmaz, karmakarışık, boş işlerle geçiyordu.Bazen kendi kendime fısıltıyla büyüleyici 
Mitya diye adlandırdığım ve taparcasına sevdiğim dostum Dmitriy’le sohbetlerimizde ele aldığımız 
erdemli düşünceler henüz duygularımın değil, yalnızca aklımın hoşuna gidiyordu…”

Gençlik, Roman, Lev Nikolayeviç Tolstoy, Çevirmen: Ayşe Hacıhasanoğlu,  
Hasan Âli Yücel Klasikler, İş Bankası Kültür Yayınları, 2015

EN GÜZEL ŞARKI

Gazeteci-yazar Ercüment Akdeniz, Mül-
teci İşçiler ve Sığınamayanlar adlı iki kita-
bının ardından bu kez yeni bir romanla 
okuyucularının karşısına çıkmaya hazırla-
nıyor. Kor Kitap’tan çıkan En Güzel Şarkı 
kâğıt toplayıcılarıyla, metrobüste mendil 
satan çocuklarla, izbe atölyelerde ter dö-

ken işçilerle, savaşın yükünü bir başına 
omuzlayan kadınları konu ediniyor.
20 Nisan’dan itibaren okurlarıyla bulu-
şacak kitabın çizimleri Günay Karakuş’a 
ait. “Ekinox” sergisiyle adından söz etti-
ren genç ressamın 16 resmi kitapta yer 
alıyor.
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AVM’LERİN YORGUN GENÇLERİ

AVM’ler... Modern yaşamın tapınakları... Artık her birimizin günlük hayatının vazgeçilmez-
leri haline gelmiş alışveriş merkezleri, ışıltılı mağazalar...
Haftada birkaç kez kimi zaman alışveriş için, kimi zaman sadece vakit geçirmek için gitti-
ğimiz AVM mağazalarında rastlarız onlara. Mağazanın doğal bir parçası gibidirler. Satış 
elemanlarıdır onlar.

Hep güler yüzle hizmet eden bu genç kadın ve erkeklerin 
çalışma koşulları nelerdir, meslekleriyle ilgili algıları na-
sıldır, işlerini seviyorlar mı, geleceklerinden umutlular mı 
diye pek düşünmeyiz; zaten bu konuda yazılmış çizilmiş 
fazla bir şey de yoktur.
Bu kitap bu yakıcı konuya, AVM mağazalarında çalışan 
satış elemanlarının çalışma hayatlarına ışık tutuyor. Her 
gün kayıtsızca taleplerimizi ard arda sıralayarak konuştu-
ğumuz bu kişilerin yaşantılarına yakından bakıyor. AVM
mekanında, satış elemanlarının öznelliklerinin kurulu-
şunda, jestler, mimikler, satılan metanın nitelikleri, hizmet 
sunulan müşterilerin farklılıklarında karşımıza çıkan es-
nek ve akışkan bir emek sürecini tüm ayrıntılarıyla analiz 
ediyor.
Bedenin, duyguların, sınıfın ve cinsiyetin,  duygusal emek 
ve estetik emeksatılan marka ile birlikte “giyinildiği” bu 
emek sürecini, mağaza çalışanlarının gündelik yaşam de-

neyimleri üzerinden kapsamlı bir saha araştırması yoluyla
deşifre ederek, sınıf, cinsiyet ve yaş kesişiminde kapsamlı bir analiz ortaya koyuyor.

Yayına Hazırlayan: Serap Korkusuz Kurt, Sosyal Araştırmalar Vakfı  
Yayınları, Kasım 2017

İşkolumuzla 
yakından ilgili 
olan bu kitabın 
içeriği hakkında 
gelecek sayımızda 
yazarlarıyla 
yapılmış geniş 
bir söyleşi 
bulacaksınız. 

GERÇEK YAŞAM - GENÇLİĞİ  
YOLDAN ÇIKARMAYA YÖNELİK  
BİR ÇAĞRI

Çağdaş kapitalizm gençlere, kimi zaman 
iç içe geçen iki seçenek sunar: Gününü 
gün et ve/veya düzenin basamaklarında 
hızla yükselmeye çalış!  Yaşayan önem-
li filozoflardan ve eylem insanlarından 
Alain Badiou, Gerçek Yaşam - Gençliği Yoldan 
Çıkarmaya Yönelik Bir Çağrı’da derlenen ko-

nuşmalarında, her iki seçeneğin de ya-
şamın gerçekliğini örten bir yanılsama 
olduğunun altını çiziyor. Tıpkı yüzyıl-
lar önce Sokrates’in yaptığı gibi, sadece 
yaşı değil ruhu her daim genç olanlara 
eleştirel ve özgür düşüncenin kanalla-
rından geçerek hayatın ve hazzın ger-
çeğine erişmenin ipuçlarını sunarken, 
sistemin çizdiği sınırları da aşmaya da-
vet ediyor.  Orta yaşlıların tahakkümü 

altındaki çağdaş toplumlarımızda adı 
var kendi yok gençler ile toplumsal ha-
yattan dışlanan yaşlı kuşağın ittifakının 
devrimci potansiyelleri üzerinde durur-
ken, “ebedi ergen” kalmaya mahkûm 
oğlanlar ile gençliğini yaşamadan ka-
dınlığa hızla adım attırılan kızlara, dü-
zenin tuzaklarından kurtulup kendini 
var etmenin, isyanın, aşkın ve şiirin ka-
pılarını aralıyor.
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kâr” mantığı sistemin özünü oluş-
turur. 
Feodalizmi yıkan bu sistem kitleleri 
“eşitlik, özgürlük, kardeşlik” idea-
liyle seferber etse de kısa zamanda 
burjuvazinin egemenlik kurmasını 
sağlamıştır. Bireysel özgürlük ser-
maye sahiplerinin sömürme özgür-
lüğüne dönüşmüş, eşitlik fikri mal 
sahiplerinin eşitliği şeklinde biçim-
lenmiş, bütün insanların kardeşliği, 
herkesin birbiriyle rekabeti ve sava-
şı haline gelmiştir. İnsanın insan ta-
rafından sömürülmesinin en yoğun 
ve konsantre biçimi olan bu sistem, 
sürekli yıkıcılık üzerinden kendini 
üretir. Her şeyi metalaştırma, ka-
rakteri yıkıcılığı besler.  Sistem artık 
ekolojik sistemi ve dolayısıyla dün-
yayı yok edici bir evreye gelmiştir. 

SOLDAN SAĞA:

1/  Üretim araçlarının özel mülki-
yetine ve ücretli işçilerin sömürüsü-
ne dayanan sosyo-ekonomik bir sis-
temdir. Sermayenin emek üzerinde 
egemenliğine dayanan bu sistemde 
iki temel sınıf  bulunur: Burjuvazi 
(sermaye sahibi olan sınıf) ve işçi 
sınıfı. Bu iki temel sınıf  arasında 
uzlaşmaz (antagonist) bir çelişki 
vardır. Üretim araçlarının sahibi 
olan burjuvazi, aynı zamanda eko-
nomik ve siyasi egemenliği elinde 
tutar. İşçiler ise üretim araçlarına 
sahip değildir. Ancak iş güçlerini 
satarak yaşamlarını sürdürebilirler. 
Sistemin ekonomik yasası artı-de-
ğere dayanır. Yasanın özü işçilerin 
sömürülmesi ve yarattığı değerlere 
el konulmasıdır. “Kâr, daha fazla 

2/ İstanbul’da bir sendikanın top-
lu sözleşme yetkisinin işveren ta-
rafından tanınmaması nedeniyle 
300 işçinin 1 Şubat 1971 yılında iş 
bıraktığı ünlü kalem fabrikasının 
adı – Bellek -  Coğrafi bir bölge-
miz

3/  Kapitalizmin genel bunalım 
döneminde merkez ülkelerde orta-
ya çıkmış, karşı devrimle işçi sını-
fını etkisiz ve örgütsüz bırakan ve 
sermayenin diktatörlüğünü sağla-
yan ırkçı ve gerici politik bir akım. 
Ayrıca sermayenin olağanüstü re-
jimlerinden biri. İtalyanca “çubuk 
destesi”, “birlik” anlamına gelen 
bu rejim, ilk defa İtalya’da Musso-
lini tarafından, 1922 yılında inşa 
edildi.  Bu devlet biçimi, finans ka-
pitalin (banka ve sanayi sermaye-
sinin birleşmesiyle oluşan sermaye 
grubunun) sonsuz kâr arzusunu 
işçi sınıfını ezerek ve sistemli dev-
let terörü ve şiddet uygulayarak 
gerçekleştirdi. Her ülkenin tarihsel 
ve toplumsal koşullarına göre ku-
rulan bu açık şiddet ve zora daya-
nan sermaye diktatörlüğü, devlet 
biçiminin ortak paydası, sistema-
tik karşı devrimdir. Ve işçi sınıfının 
her düzeydeki örgütlenmesinin 
şiddetle dağıtılmasıdır. Demok-
ratik hak ve özgürlükleri ortadan 
kaldıran, iç politikada olduğu gibi 
dış politikada da şoven-ırkçı ve sal-
dırgan olan bu terör rejimi tarih-
te kalan bir olgu değildir. Bugün 
aktüel ve yeni biçimlerle ortaya 
çıkmaktadır. 1970’li yıllarda Latin 
Amerika ülkelerindeki, 12 Eylül 
1980’de Türkiye’deki darbeler bu 
rejimin aktüel biçim alışlarıdır. 

HAZIRLAYAN:  
Volkan YARAŞIR
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bu faaliyetinin özgürleşmesi sö-
mürüsüz, baskısız bir toplumun 
önünü açar ve insanın yabancılaş-
masının temelleri ortadan kalkar. 
Artık bu faaliyet yaşamsal gereksi-
nimler için kullanılır; yaratıcı esin 
ve estetik kaynağına dönüşür. Ek-
mek mücadelesi kadar kutsal bir 
mücadeleyi temsil eder. “En yüce 
değer” olarak da tanımlanan yara-
tıcı insan faaliyeti – Osmanlıca’da 
ateş, alev, cehennemin altıncı katı 
– Boru sesi.

8/ Havacılıkta düşey kalkışlı bü-
tün hava taşıtlarını belirten genel 
terim - Kent ve kasabalarda üzeri-
ne yapı kurmak için ayrılmış, kent 
yönetiminin sunduğu hizmetler-
den yararlanabilecek nitelikte top-
rak parçası.

9/ Tüm değerleri üretenler. Üre-
tim araçlarına sahip olmayan, iş 
gücünü satarak yaşamını sürdü-
ren ve üretimdeki rolü itibariyle 
kolektif  (ortak) davranma yetene-
ğine sahip sınıfa üye olanlara ya 
da genel olarak çalışanlara verilen 
ad - Oymak işi - Kilometrenin kısa 
yazılışı

10/ Normal sıcaklık ve basınç al-
tında sıvı halde bulunan, her mo-
lekülü bir oksijen ile iki hidrojen 
atomundan oluşan renksiz, koku-
suz, tatsız madde – İtalya’nın baş-
kenti.

11/ Kapitalist toplumun işleyi-

Bugün yaşanmakta olan kapitalist 
kriz küresel düzeyde böylesi bir sü-
recin önünü açtı. İşçi sınıfını karşı 
devrimle dağıtmayı hedefleyen, 
sınırsız bir sömürüyle sermayeye 
hizmet eden ırkçı, terörcü gerici 
akımın, aynı zamanda olağanüstü 
rejimin  ve devlet biçiminin adı - 
Kök ve soy bakımından

4/ Eksik bir şeyi tamamlama, 
daha iyi duruma getirme, bütün-
leme – Farsça’da “evet” anlamına 
gelen kelime

5/ Zaman, an - Şırnak iline bağlı 
ilçelerden biri - Bazı sayı sıfatla-
rıyla birlikte kullanılarak bir ola-
yın ve olgunun tekrarlanışını bil-
diren söz, defa, kere, sefer

6/ Kuzu sesi – Ad - Arap abecesi-
nin yirmi sekizinci harfi

7/ Tüm maddi ve manevi değerle-
ri yaratan insan çalışmasına veri-
len ad. İnsanların yaşamını sürdü-
rebilmesi için bu faaliyete ihtiyaç 
vardır. Bu özellik insan ve hayvan 
arasındaki en büyük ayrımı oluştu-
rur. İnsanın ve toplumların geliş-
mesi bu değere bağlıdır. İnsanlar 
bu faaliyetle hem doğayı hem de 
kendilerini dönüştürürler. Sınıflı 
toplumlarda insanların yarattığı 
bu değer sömürü altındadır ve kar-
şılığı ödenmez. Kapitalist toplum-
da sermaye ve bu faaliyet uzlaşmaz 
bir çelişki halindedir. Bu değeri 
işçiler temsil ederken, sermayeyi 
burjuvazi temsil eder. İnsanların 

şini sağlayan temel mekanizma, 
alım satım işlemlerinin yapıldığı 
organize edilmiş pazar. Malların, 
ürünlerin, hizmetin, metaların 
sunulduğu, alınıp satıldığı alana 
verilen ad. Ayrıca bu mekanizma-
nın yurt içi ve yurt dışı boyutları 
da bulunmaktadır. Yapılan işleme 
göre para, kredi, mal, iş gücü ön 
adını da alabilmektedir - İki veya 
daha çok şeyin sıra ile değiştirile-
rek kullanılması veya kendiliğin-
den değişerek çalışması, keşikle-
me, münavebe

12/ Gelir - Bir bütünü oluşturan 
iki eşit parçadan her biri, nısıf

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1/ İşçi sınıfı genellikle kol emeğiy-
le çalışanlarla özdeş tutulur. As-
lında sınıf, tüm değerleri yaratan 
ve üreten bir güçtür. Genellikle 
beyin iş gücünün devreye girdiği 
alanlar işçi sınıfının bir parçası 
görülmez. Sermaye ve devlet bu iş 
gücünü (doktor, mühendis, mimar, 
avukat, hemşire, öğretmen vb.) 
sınıftan kopararak sınıfın önemli 
bir birleşenini devre dışı bırakır. 
Ona statü ve ayrıcalık (maaş ve 
kariyer gibi) vererek kendi sınıfına 
yabancılaşmasını sağlar. Kendi ya-
nına çekerek yarattığı değerlere el 
koyar. Böylece sınıfın birleşik gü-
cünü dağıtır. Ayrıca kol emeğiyle 
çalışanlara yönelik yok sayıcı hatta 
aşağılayıcı tanımlar yapar. Beyin iş 
gücüyle çalışanlar statü ve kariye-
rin esiri olarak ayrıcalıklı konumu-
nu kaybetmemeye çalışır. Bu iki 
durum da sermayenin işine yarar. 

BULMACA
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sermayenin çıkarlarına hizmet 
ederek işçi sınıfının bütün örgüt-
lülüğünü dağıtmayı hedefledi. 
1984’ten sonra bir dip akıntısı 
şeklinde harekete geçen işçi hare-
keti Kazlıçeşme, Netaş, Derby ve 
sendikamızın gerçekleştiği Migros 
Greviyle (1987) toparlanmaya baş-
ladı. Özelleştirmelere karşı gerçek-
leşen direnişler -özellikle SEKA 
grevi- sınıfa güç verdi. 1989 Bahar 
Eylemleri işçi sınıfının dosta düş-
mana “merhaba” dediği ve top-
lumsal yaşamda ağırlığını koyduğu 
eylem dalgası oldu. Yaygın iş yeri 
komiteleri/taban örgütlenmeleri 
kuruldu. Yüz binlerce işçi çeşitli 
eylem biçimleriyle harekete geçti. 
1990 yılı sonunda Zonguldak’ta 
madencilik sektöründe toplu söz-
leşme görüşmelerinin tıkanması 
üzerine bu kent harekete geçti. 35 
gün süren grevin ardından sendi-
kanın genel başkanı Şemsi Deni-
zer’in liderliğinde 4 Ocak 1991’de 
harekete geçen yüz binler Ankara 
yürümeye başladı. Eylem “Büyük 
Madenci Yürüyüşü” olarak tanın-
dı. Madencilerin ve halkın yürü-
yüşü 5 gün sonra Bolu Mengen’de 
durduruldu. Türkiye işçi hareketi-
nin en ciddi ve sarsıcı eylemi ilk 
seçimlerde ANAP iktidarının ağır 
yenilgi almasına yol açtı. Bu eyle-
mi gerçekleştiren Genel Maden iş 
Sendikası’nın önceki kısa adı. Sen-
dika aynı zamanda kentin adıyla 
anılmaktadır - Akıl

6/ Top gibi tostoparlak olabilen 
içbükey gövdeli tespihböceği - Yı-
lın on iki bölümünden her biri

Aslında kol ve beyin iş gücü sını-
fın organik parçasıdır. Kapitalist 
kriz ve sınıf  mücadelesi özellikle 
1990’dan sonra bu iki iş gücünün 
kaderini ve geleceğini ortaklaştır-
dı. Sosyal devletin tasfiye süreci 
ve neo-liberal politikalar beyin iş 
gücünün ayrıcalıklarını hızla kay-
betmesine yol açtı. Bugün beyin 
iş gücünün sendikalarda örgüt-
lenmesi (KESK gibi) tesadüfi de-
ğildir. Ama yine de iki iş gücünün 
birleşik işçi mücadelesi istenilen 
seviyeye ulaşamadı. Beyin iş gücü 
olarak da bilinen iş gücünün diğer 
adı - Bir dairenin çevresinin çapı-
na bölümü ile elde edilen irrasyo-
nel matematik sabiti

2/ Deniz veya göl suları ile çev-
rilmiş küçük kara parçası, cezire 
- Hayvan yiyeceği - Ozan

3/ Bir alışverişte, alışveriş yapıldı-
ğı anda, alınan şeyin tesliminden 
önce veya teslimiyle birlikte öde-
nen, veresiye karşıtı - Eski dilde 
doruk ya da en yüksek nokta - “Ey, 
hey” anlamlarında bir seslenme 
sözü 

4/ Giysi, yorgan çarşafı, yastık kı-
lıfı gibi eşyaların gereken yerleri-
ne düğmenin geçirilebilmesi için 
iplikle örülerek, parça geçirilerek 
veya biye ile yapılan küçük yarık - 
Ekonomik işleyişi ve piyasa süreç-
lerini inceleyen bilim dalı
5/ 12 Eylül işçi sınıfına karşı ya-
pılan bir darbeydi. 12 Eylülcüler 

7/ Müzikte gam dizisinde “sol” ile 
“si” arasındaki ses - Peru’nun baş-
kenti - Evet

8/ Dolaylı olarak anlatma - Bir 
şeyin fiyatını artırma, bindirim. 
Hükümetlerin halka fiyat ayarla-
ması diye yutturdukları - Utanma 
duygusu

9/ Atom ağırlığı 121,76, Atom 
numarası 51 olan, 630,6 °C’de 
eriyen, haddede veya çekiç altın-
da işlenemeyen, çoğunlukla basım 
harfleri alaşımında kullanılan, ma-
vimtırak beyaz renkteki elementin 
simgesi - Faydalı

10/ Tekrarlama sonucu kazanılan 
yatkınlık, alışkanlık – Kemiklerin 
toparlak ucu

11/ Tavla oyununda elinde kırık 
taşı bulunan oyuncunun attığı, 
uygun olmayan zar - Bir şeyi bir 
başka şeye uygun bir biçimde iliş-
tirmek, geçirmek, tutturmak.

12/ Horozu ile ünlü bir kentimiz 
- Börülceyi andıran ve iki türü bu-
lunan bir fasulye.

Not: Bulmacamızı doğru olarak  
çözüp gönderen ilk elli  
okuyucumuza kitap armağan 
edeceğiz. Doğru yanıtlara bir 
sonraki sayımızda yer verilecektir.

Bulmaca sonuçlarını   
gencemek@tezkoopis.org 
adresine gönderebilirsiniz.
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TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ 
Mebusevleri, İller Sokok No: 7 06850 Tandoğan-Ankara Tel: 0312. 213 34 44 Faks: 0312. 213 34 30 

İnternet: www.tezkoopis.org Elektronik posta: sendika@tezkoopis.org 
Toplu İş Sözleşmesi Bürosu: tis@tezkoopis.org Örgütlenme Bürosu: orgutlenme@tezkoopis.org 

Eğitim Bürosu: yayin@tezkoopis.org Muhasebe Bürosu: muhasebe@tezkoopis.org Hukuk Bürosu: hukuk@tezkoopis.org

ADANA 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mustafa Oğuz 
Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Cad.  
MNS İş Merkezi No: 50 K: 6 No: 28 
Seyhan / Adana 
Tel: 0322. 363 34 63 Faks: 0322.363 34 83 
http://adana1.tezkoopis.org 
adana1@tezkoopis.org 

ANKARA 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mustafa Kirman 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/16  
Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 231 74 95 Faks: 0312. 231 74 96 
http://ankara1.tezkoopis.org 
ankara1@tezkoopis.org 

ANKARA 2 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Mustafa Barın 
Necatibey Cad. No: 84/4 Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 229 43 07 Faks: 0312. 229 18 47 
http://ankara2 .tezkoopis.org 
ankara2@tezkoopis.org

ANKARA 4 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Levent Koç 
Necatibey Cad. Sezenler Sok. No: 2/18  
Sıhhiye/Ankara 
Tel: 0312. 231 74 98 Faks: 0312. 231 74 97 
http://ankara4.tezkoopis.org 
ankara4@tezkoopis.org 

ANTALYA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Barış Özdemir 
Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı  
Yüce2 Apt. Kat: 2 D: 3 Antalya  
Tel: 0242. 242 91 05 Faks: 0242. 248 15 89 
http://antalya.tezkoopis.org 
antalya@tezkoopis.org 

BURSA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Bülent Çetin 
Kükürtlü Mah. 3. Kardelen Sok. No: 3 A Blok  
D: 4 Osmangazi/Bursa  
Tel: 0224. 224 29 37  Faks: 0224. 224 29 37 
http://bursa.tezkoopis.org 
bursa@tezkoopis.org 

DİYARBAKIR ŞUBESİ 
Şube Başkanı Mehmet Pekgöz 
Yaşar Kemal Cad. Kristal Apt. No: 17/G 
Diyarbakır 
Tel: 0412. 228 59 68  Faks: 0412. 228 59 68 
http://diyarbakir.tezkoopis.org 
diyarbakir@tezkoopis.org 

EDİRNE ŞUBESİ 
Şube Başkanı Mehmet Meral 
Mithat Paşa Mah. Londra Asfaltı Rasathane Yanı 
No: 2 Kat: 3 Edirne 
Tel: 0284. 212 14 95 Faks: 0284.212 14 95  
http://edirne.tezkoopis.org  
edirne@tezkoopis.org 

ERZURUM ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hakan Kurt 
Gez Mah. Karaveli Sok. Şimşek Apt. Kat: 2 
Erzurum  
Tel: 0442. 234 60 89 Faks: 0442. 233 88 02 
http://erzurum.tezkoopis.org 
erzurum@tezkoopis.org 

ESKİŞEHİR ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz 
Cumhuriyet Mah. Dilem Sok. Çağlayan İş Merkezi 
No: 1/61 Kat: 7 Eskişehir 
Tel: 0222. 221 45 26 Faks: 0222. 220 83 74 
http://eskisehir.tezkoopis.org 
eskisehir@tezkoopis.org 

GAZİANTEP ŞUBESİ 
Şube Başkanı Bilal Öztokmak 
İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ayıntap İş Merkezi 
Kat: 2 No: 201 Gaziantep 
Tel: 0342. 323 33 43 Faks: 0342. 323 33 43 
http://gaziantep.tezkoopis.org 
gaziantep@tezkoopis.org 

GEBZE ŞUBESİ 
Şube Başkanı Engin Şevket Şimşek 
Hacı Halil Mah. Atatürk Cad. 1205/1 Sok.  
No: 2 Kat: 6 D: 27-28 Gebze/Kocaeli   
Tel: 0262. 646 18 49 Faks: 0262. 646 67 64 
http://gebze.tezkoopis.org 
gebze@tezkoopis.org 

SAMSUN ŞUBESİ 
Şube Başkanı Tarık Sayın 
Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi Ortaklar İşhanı 
No:1 Kat:6 D:35 İlkadım/Samsun 
Tel: 0 362. 431 55 41 Faks: 0 362. 431 55 42 
http://samsun.tezkoopis.org   
samsun@tezkoopis.org 

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Nejla Önder 
Osmanağa Mah. Kuş Dili Cad. No: 26 Kat 3-4 
Tel: 0216. 450 14 02 Faks: 0 216. 338 92 64 
http://istanbul1.tezkoopis.org 
istanbul1@tezkoopis.org  

İSTANBUL 4 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Cemal Kement 
Merkez Mah. Büyükdere Cad. Şimşek Apt.  
No: 3/6 Kat: 3 Şişli-İstanbul  
Tel: 0212. 232 39 47 - 0212.232 39 92  
Faks: 0212. 232 28 57 
http://istanbul4.tezkoopis.org 
istanbul4@tezkoopis.org 

İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Selahattin Karakurt 
Büyükdere Cad. No: 64/8 Kat: 3  
Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel: 0212. 347 40 77 Faks: 0212. 347 40 78 
http://istanbul5.tezkoopis.org 
istanbul5@tezkoopis.org 

İZMİR ŞUBESİ 
Şube Başkanı Sebahattin Şen 
Şair Eşref Blv. Emlak Kredi Apt. No: 100/601 
Alsancak-İzmir 
Tel: 0232. 463 42 59 Faks: 0232. 463 54 72 
http://izmir.tezkoopis.org 
izmir@tezkoopis.org 

İZMİR 2 NOLU ŞUBE 
Şube Başkanı Caner Fırat 
İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Musullugiller İş Hanı 
No: 5/1 Kat: 1 D: 13 Çankaya-Konak-İzmir 
Tel: 0232. 421 43 45 - 0232. 421 43 37 
Faks: 0232. 421 43 92 
http://izmir2.tezkoopis.org 
izmir2@tezkoopis.org 

MUĞLA ŞUBESİ 
Şube Başkanı Hüseyin Yıldız 
Emir Beyazıt Mah. Kurbanlar Sok. No: 12/1 
Menteşe-Muğla 
Tel: 0252. 213 19 55 Faks: 0252. 213 19 14 
http://mugla.tezkoopis.org 
mugla@tezkoopis.org 

ZONGULDAK ŞUBESİ 
Şube Başkanı Şerif Taşören 
Mithat Paşa Mah. Hayribey Sok. No: 3 Kat: 3 D: 5 
Zonguldak 
Tel: 0372. 253 40 39 Faks: 0 372. 252 52 72 
http://zonguldak.tezkoopis.org 
zonguldak@tezkoopis.org 

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI ŞUBELERİ

Genel Başkan
Genel Sekreter

Genel Mali Sekreter
Genel Örgütlenme Sekreteri

Genel Eğitim Sekreteri 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi 
Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Hakan BOZKURT
İsmail AYDIN 
Çağdaş DUYAR
Salih GÖNÜLLÜ
Cemal KEMENT
Mehmet MERAL
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BIR FUTBOLCUDAN FAZLASI:

SOCRATES

TESCO KİPA'DA BİRLİK, KARARLILIK VE İNANCIN ZAFERİ

|SENDİKALAR 
TİYATRO 
ÜRETEBİLİR Mİ?|SENDİKALAR 
TİYATRO 
ÜRETEBİLİR Mİ?

Şubeleri Geziyoruz: Antalya’nın genç aktivistleri

Bir Futbolcudan Fazlası: Socrates 

OKUMUŞ BİR İŞÇİ SORUYOR

Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim?
Kitaplar yalnız kralların adını yazar.

Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?
Bir de Babil varmış, boyuna yıkılan,

kim yapmış Babil’i her seferinde?
Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar

altınlar içinde yüzen Lima’nın?
Ne oldular dersin duvarcılar Çin Seddi bitince?

Yüce Roma’da zafer anıtı ne kadar çok!
Kimler acaba bu anıtları diken ?

Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri?
Yok muydu saraylardan başka oturacak yer

dillere destan olmuş koca Bizans’ta?
Atlantid’de, o masallar diyarında bile,

boğulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarısı ,
bağırıp imdat istedilerdi kölelerinden.

Hindistan’ı nasıl aldıydı tüysüz İskender?
Tek başına mı aldıydı orayı?

Nasıl yendiydi Galyalıları Sezar?
Bir ahçı olsun yok muydu yanında onun?

İspanyah Filip ağladı derler
batınca tekmil filosu.

Ondan başkası acaba ağlamadı mı?
Yediyıl Savaşını İ kinci Frederik kazanmış ha?

Yok muydu ondan başka kazanan ?
Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı.

Ama pişiren kimler zafer aş ını?
Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam.

Ama ödeyen kimler harcanan paraları?
İşte bir sürü olay sana.

Ve bir sürü soru.

Berthold Brecht
(Çeviren: A. Kadir) 

Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri II, 
A. Kadir, Hilal Matbaacılık, Eylül, 1975




