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Tüm dünyada “Biz durursak hayat 
durur!” sloganıyla kadın grevleri 
örgütleniyor.

34 yıldır SEWA için çalışan ve aynı 
zamanda Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) Çalışma Yaşamının 
Geleceği Üst Düzey Küresel 
Komisyonu üyesi Reema Nanavaty ile 
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Türkiye Kadın Buluşması:
Birlikte Daha GüçlüyüzSÖYLEŞİ / ODTÜ

“ODTÜ Grevi’nde kadınlar hep en 
ön safta bulundular” ”

Gülsüm’ün Doğası Çocuk yetiştirirken 
eşitlik
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“Suffragette”  

Hak verilmez, alınır!

GREVIO RAPORU 
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Eşit bir dünya kurmayı hep birlikte başaracağız!

HAKLARIMIZ 
Çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılık

İSTATİSTİKLER 
Kadınlar hangi ülkelerde siyasette  
eşit temsil düzeyine daha yakın? 

Rakamlarla eşitlik

SANAT ve YAŞAM 
İyi ki doğdun Simon De Beauvoir! 

Eşitlik üzerine

Çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet  
ve tacizle mücadele
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EDİTÖRDEN

Merhaba

Dergimizin 4. sayısı gecikmeli çıkıyor. Bunun için okurlarımızdan özür diliyoruz. Gecik-
menin nedeni tahmin edebileceğiniz gibi hem ülkenin hem de sendikamızın seçim gün-
demlerinin yoğunluğu. Ülkenin uzatmalı seçim gündemi bu sayımız çıkarken bile devam 
ediyor olacak. Sendikamız ise 24 Mart itibariyle kongresini yapmış ve yeni yönetimiyle 
yoluna daha güçlü devam ediyor durumda. 

Biraz gecikmeli çıkmış olsa da bu sayımız hayli dolu. Fark edilebileceği gibi bu sayının 
ana teması çağrı merkezi çalışanları. Samsun başta olmak üzere bir dizi kentte yürüttü-
ğümüz çağrı merkezi örgütlenmesini sendikamız ve işkolumuz açısından çok önemli ve 
değerli bir deneyim olarak görüyoruz. Her sayıda bir şubeye yaptığımız ziyareti bu kez 
Samsun şubemize yaptık ve orada büyük bir enerjiyle Comdata çağrı merkezinde örgüt-
lenme çalışmalarını yürüten arkadaşlarımızla görüştük. Elinizdeki sayıda işkolumuzun 
en ağır çalışma şartlarına sahip ve örgütsüz alanlarından biri olan çağrı merkezlerine 
dair çok sayıda yazı ve röportaj bulacaksınız. Çağrı merkezi çalışanlarının dünyadaki 
durumuna, örgütlenme deneyimlerine, işçi sağlığı ve güvenliği açısından yaşadıkları so-
runlara, bu konudaki sendikal politikalara dair bütünlüklü bir dosya ile karşınızdayız. 

4. sayımızın bir başka önemli teması ise yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz Genç İşçi 
Çalıştayı. gençemek olarak bizi heyecanlandıran bu toplantıyı genç emekçilerin sorun-
larını, deneyimlerini, düşüncelerin paylaştıkları bir ilk olarak kabul ediyor ve devamını 
getirmeyi hedefliyoruz. Çalıştayı birlikte gerçekleştirdiğimiz Yeni Emek Çalışmaları Ofi-
si üyelerinin değerli katkısı için onlara teşekkür ediyoruz. 

Dergimiz 1 Mayıs’ın hemen ardından yayınlanıyor. Bu yıl Türkiye’nin her tarafında 
kitlesel ve coşkulu biçimde, bahar umuduyla kutlanan 1 Mayıs’larda Tez-Koop-İş’in 
genç üyeleri de yer aldılar. Onların heyecanını ve rengarenk tablosunu da taşıdık sayfa-
larımıza. 

gençemek’in kültür ve sanata ayrılan sayfaları en ilgi gören bölümlerinden. Bu sayı-
mızda da sinemadan tiyatroya, edebiyattan spora çok zengin bir içerikle sesleniyoruz 
okurlarımıza. Genç emekçilerin yalnızca birer çalışan makine olmadıklarını, ruhları ve 
bedenleriyle yüksek potansiyellere sahip olduklarını hiç unutmuyoruz. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine sayfalarımızı da çok önemsiyoruz. İşkolumuza dair İSİG 
bilgi birikimini derinleştirmek başlıca hedeflerimizden biri. Bu nedenle geçen sayımızla 
birlikte kasiyer üyelerimiz için dağıttığımız İSİG anketine verilen yanıtlar bizi çok mutlu 
etti. Değerli yazarımız Nail Dertli bu anketlere verilen yanıtları değerlendirdi ve gençe-

mek’in işkolumuza mütevazı bir katkı sunmasını sağladı. Kendisine teşekkür ediyoruz.  

Önümüzdeki dönem, genç emekçiler için yoğun bir mücadele dönemi olacak. Sınıf  da-
yanışması, gençliğin enerjisi, umudu, emeğin evrensel gücü başlıca dayanaklarımız ola-
cak her zamanki gibi. Hepimize kolay gelsin…
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TARİHİMİZDEN

Sendikamız 1962 yılında Tez-Büro-İş adıyla kurulmuştu. Yukarıda, 1980’li yıllara kadar 

mücadelesini bu isimle sürdüren sendikamızın 1969 yılında, Uluslararası Tezgâhtar Sen-

dikaları Birliği ile birlikte gerçekleştirdiği eğitime katılan üye ve yöneticilerimizi gösteren 

bir panoya yer veriyoruz. Panoda sendikamızın o tarihteki Genel Başkanı Tahir Gerek 

ve diğer yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra uluslararası sendikanın başkanlarının da 

fotoğrafları yer alıyor. Uluslararası Tezgâhtar Sendikaları Birliği’nin kökeni ABD’de 

1890’da kurulan ilk tezgâhtar sendikalarından birine dayanır. 

Genç üyelerimiz 

için sendikamızın 

tarihinden 

yapraklar...



Tez-Koop-İş’in değerli genç üyeleri,

Geçtiğimiz aylarda ülkemiz ve sendikamız önemli seçim süreçleri ya-
şadı. Ardından 1 Mayıs geldi. Tüm baskılara, anti-demokratik uygu-
lamalara rağmen halkın umut veren tercihi de sendikamızın kong-

reyle yenilenen iradesi de bize birşeylerin değiştiğini, değişeceğini gösteriyor. 
1 Mayıs’ın kitlesel ve renkli tablosu ise özlediğimiz günleri müjdeliyor. 

Şu anda seçim sonuçları tartışılır olsa da, halk iradesine engeller konsa da 
biz sendika olarak demokrasinin değiştirilemez kuralı, genel ve eşit oy verme 
hakkının  geçerliğine; bunun siyasal güç, parti, makam, silahlı-silahsız top-
luluk ya da bir başka erk tarafından doğrudan veya dolaylı biçimde ortadan 
kaldırılamayacağı ilkesine inanıyoruz. Bu temel ilkeleri savunmaya da devam 
edeceğiz. 

Şu anda ülkedeki tablo genç emekçiler için hiç de parlak değil. Binlerce 
genç işsiz, binlerce genç tutuklu. Binlerce gencin ise kazanılmış hakları engel-
leniyor. Güvenlik soruşturması bahanesiyle binlerce genç öğretmen ve dok-
torun ataması yapılmıyor. Bu gençler hangi suçu işlediler? 70 bin üniversite 
öğrencisi hapiste. Bilimden ve özgür düşünceden yana olan binlerce genç ne-
den cezaevinde? Gençlik bu memleketin geleceğidir, gençlik bu memleketin 
umududur. Gençliğe yönelik tutumlar değişmelidir.

İşkolumuz kadın ve genç istihdamının son derece yoğun olduğu bir iş-
koludur. 70 bine yaklaşan üye sayımız ile Türk-İş’in 3. büyük sendikasıyız. 
Gerek üyelerimize karşı gerekse işkolumuzdaki örgütsüz işçilere karşı büyük 
sorumluluk duymaktayız. Üye sayımızın yüzde 40’ı kadınlardan oluşmakta-
dır. Buradan hareketle Mart 2018’ de Dünya Kadınlar Günü’nde “Tez-Ko-
op-İş Kadın” dergisini, 19 Mayıs 2018 tarihinde de sendikal alanda bir ilk 
olan “Tez-Koop-İş gençemek” dergisini yayın hayatına kazandırdık. Bu iki 
yayınımız çalışma hayatındaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. Dergileri-
miz sadece üyelerimize değil, tüm kadınlara ve gençlere açıktır.

Bugünlerde bizim için en kritik gündemlerden birisi  kıdem tazminatı hak-
kımıza yönelen tehditlerdir. Kıdem tazminatını yeni bir düzenleme ile etki-
siz kılmayı, güvence olmaktan çıkarmayı hedefleyen düzenlemeler işçilerin 
iş güvencesi ve birikmiş emeğinin karşılığı anlamına gelen kıdem tazminatı 
hakkını açık biçimde ortadan kaldıracağını; onları güvencesiz-korunmasız 
bırakacağını biliyoruz. 

Kıdem tazminatı hakkının tartışmasız “işçi hakkı” olduğunun bilincinde 
olarak sendikaların ve tüm demokratik örgütlerin ortak ve birlikte mücadele-
sinin güçlü bir sese dönüşmesi için sendikamız tüm olanaklarını sonuna kadar 
kullanmakta kararlıdır.

Verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerde en büyük güvencemiz genç 
üyelerimizin enerjisi, bağlılığı ve desteğidir. Sizleri sendikamızda daha çok 
sorumluluk almaya, görev almaya, etkin katılmaya çağırıyorum. 

Geleceğimiz sizlersiniz…

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Tez-Koop-İş Genel Başkanı

Baharı Gençler Getirecek

‘‘
Gençlik bu 

memleketin geleceğidir, 

gençlik bu memleketin 

umududur. Gençliğe 

yönelik tutumlar 

değişmelidir.
’’

BAŞKANDAN
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GENEL KURUL

Sendikamızın
11. Olağan Genel 
Kurulu Gerçekleşti!

57 yıllık demokrasi ve işçi sınıfı 
mücadelesi geleneğine sahip sendika-
mız Tez-Koop-İş’in 11. Olağan Genel 
Kurulu, Ankara Anadolu Hotel’de 
23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 
Genel Kurul, sivil toplum kuruluşla-
rı, siyasi partiler ve sendikalardan pek 
çok konuğun ve emek dostlarının katı-
lımıyla gerçekleşti.

Genel kurulun ilk günü önümüz-
deki dönemdeki emek mücadelesine 
ve ülkenin geleceğine dair konuşma-
lar yapıldı, ikinci günde ülkenin dört 
bir yanından gelen delegelerimizin 
verdiği oylarla sendikamızın yeni dö-
neminde görev yapacak yöneticiler 
belirlendi.

Divan seçimi ve Türk-İş Genel 
Sekreteri Pevrul Kavlak’ın konuşması 
ve Genel Başkanımız Haydar Özde-
miroğlu’nun kısa sunuşunun ardın-
dan genel kurulumuza katılan Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi 
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 
ve İyi Parti Ankara Milletvekili Prof. 
Dr. Ayhan Altıntaş konuşmalarını 
yaptılar.

Karamollaoğlu: 
Çözüm birbirimize 
kenetlenmektir…
Seçimlerin bir beka sorunu olarak 

ele alınmasının yanlış olduğunu vur-
gulayan Karamollaoğlu, 

“Bizim topraklarımızın üzerinde başka-

larının emelleri var ama bu bir beka sorunu 

Sendikamız Tez-Koop-İş’in 11. Olağan Genel Kurulu 23-24 Mart’ta Ankara’da yapıldı. Büyük bir 

coşkuyla geçen Genel Kurul’da yöneticilerimizin, delegelerimizin, konuklarımızın konuşmalarının 

yanı sıra yeni dönem yönetici organlarımızın seçimleri gerçekleşti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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GENEL KURUL

değil, her zaman olan bir tehdit. Çözüm, bu 
tehdidin farkına vardıktan sonra birbirimize 
kenetlenmektir, farklılıklarımızla. Biz içeride 
güçlenmedikten sonra dışarıdan gelen tehdit-
lere karşı güçlenmemiz mümkün olmaz. Ah-

laki ve manevi değerlerimizin gelişmesi lazım. 
Güçlenmek; üretime dönük yatırımlarla, do-
matesten patlıcana, etten süte biz üretebilmeli, 
dışarıya muhtaç olmamalıyız demek. Bunu 
temin edebiliyorsak güçlüyüz demektir. Dışa-

rıdan aldığımız ilaçla, silahla kendimizi mü-

dafaa ediyorsak biz güçlü değiliz. Milli gelir 
artmadan biz patinaj yapar dururuz.” dedi.

Kılıçdaroğlu: Vergi değil 
gelir tabana yayılmalı…
Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına 

Türkiye’deki emekçilerin yakıcı sorun-
larına değinerek başladı. İşsizlik, taşe-
ronlaşma, emeklilikte yaşa takılanlar, 
açlık ve yoksulluk sınırları, asgari ücret 
ve bu ücretin dahi altında geliri olan 
milyonlarca insanın yaşadığı yoksulluk 
konuşmanın ana vurgu noktaları oldu.

Bir toplumda yoksullukla, haksız-
lıklarla mücadele etmenin, emekçi-
lerin sorunlarını çözmenin en temel 
yönteminin sendikal örgütlülüğün 
artması olduğu vurgusunu yapan Kı-
lıçdaroğlu, sendikalar ve siyasetçilerin 
birbirlerini eleştirmesi ve geliştirmesi 
gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin çalı-
şanlarının tümünün Tez-Koop-İş üye-
si olduğunu belirterek Türkiye’de siya-
si partiler içinde çalışanları sendikalı 
olan tek siyasi partinin CHP olduğu-

nu söyledi. Aynı zamanda daha önce 
taşeron şirket elemanı olarak çalışan 
tüm personelin, eşit haklarla kadroya 
geçirildiğini vurguladı. Ülkedeki vergi 
eşitsizliğine değinerek ‘vergiyi tabana 
yayacağız’ açıklamasının yanlış ol-
duğunu ve itiraz edilmesi gerektiğini 
belirtirken, asıl olarak gelirin tabana 
yayılması gerektiğini söyledi.

Altıntaş: Doğru 
bildiklerimizi söylemeye 
devam ediyoruz, 
gelecekten umutluyum
Üniversitelerin nicelik olarak ar-

tarken nitelik olarak zayıfladığını, 
basın ve düşünce özgürlüğünün ge-
rilediğini ve muhalif  seslerin yargı ile 
medya desteğiyle baskı altında tutul-
duğunu söyleyerek “Muhalefet olarak 
yıkılmıyoruz, doğru bildiklerimizi söyle-
meye devam ediyoruz.” mesajını verdi.  

Konuşmasının sonunda 31 Mart 2019 
Yerel Yönetim Seçimleri’ne değinen 
Altıntaş Türkiye’nin geleceğinden 
umutlu olduğunu, Tez-Koop-İş Sen-
dikası gibi düşünen ve cesur insanla-
rın olduğu sendikaların varlığının bu 
umudu arttırdığını belirtti.

Özdemiroğlu: Emekten 
yana eşit, özgür, barış dolu 
bir dünyayı hep birlikte 
kuracağız…
Sendikamız Genel Başkanı Hay-

dar Özdemiroğlu yaptığı konuşmada 
emekçilerin ülkede yaşadığı sorunlar-

Umutsuzluğa 

kapılmak, yılgınlığa 

düşmek yok, 

emekten yana eşit, 

özgür, barış dolu bir 

dünyayı hep birlikte 

kuracağız. Başka 

bir dünya mümkün!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İyi Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş
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dan, işçi cinayetlerine, ülkenin sıcak 
gündemlerinden gelecekteki müca-
deleye kadar pek çok konuya değin-
di. Özdemiroğlu’nun konuşmasından 
satır başlıkları:

Taşerondan kadroya geçen 
işçilerin sorunları devam 
ediyor
Taşeron düzenlemesi kapalı kapı-

lar ardında sendikalardan, muhalefet 
partilerinden kaçırılarak yapıldı. Bin-
lerce taşeron işçinin özlemle beklediği 
düzenleme muhataplarına tartıştırıl-
madan bir gecede KHK ile çıkarıldı. 
Meclis’te tartışılsaydı ve sendikalarla 
müzakere edilseydi sonrasında da 
açığa çıkan yanlışlar, eksiklikler ve 
haksızlıklar giderilebilecekti. Ancak 
hükümet tarafından bu tercih edilme-
di… Talebimiz tüm taşeron işçilere 
kurum ayırımı yapılmadan ayrımsız 
şartsız kadro verilmesidir.

 Asgari ücret açlık sınırındadır
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 

geçerli olacak asgari ücret 2 bin 20 
TL olarak belirlenmiştir. Tabii bu ra-
kam Asgari Geçim İndirimi (AGİ) da-
hil olarak belirlenen bir rakam. AGİ 
çıkarıldığında saptanan asgari ücre-
tin 1829 TL olduğu görülecektir. Bu 
rakam emeğiyle geçinen milyonlarca 
işçinin ve ailesinin geçinebilmesi için 
gerekli olan ücretin çok altındadır. 
Son yıllarda artan enflasyon ile bir-
likte asgari ücretlinin alım gücü geri-
lemiştir. Asgari ücret döviz karşısında 
ciddi kayıp yaşamıştır.

İşsizlik ürkütücü boyutlara 
ulaşmıştır
İşsizlik rakamları korkunç boyut-

lara ulaşmıştır. İşsiz sayısı resmi ra-
kamlara göre 4 milyonu aşmıştır. Her 
4 gençten biri işsizdir. Gençler işçi 
sınıfının en güvencesiz, örgütsüz ve 
korunaksız kesimini oluşturmaktadır.

İşsizlik fonu işverene teşvik 
fonuna dönüşmüştür
İşsizler için kullanılması gereken 

işsizlik fonu uzun yıllardır işverenlerin 
istekleri doğrultusunda kullanılmak-
tadır… İşsizlik fonunun amacı dışın-
da kullanımına son verilmelidir.

Kıdem tazminatı kırmızı 
çizgimizdir, dokundurmayız!
Kıdem tazminatının fona devri 

tartışmaları yeniden gündeme getiri-
liyor. Bir kez daha uyaralım. Kıdem 
tazminatı işverenlere bir yük değil 
Türkiye işçi sınıfının 80 yıllık kaza-
nımıdır. Sosyal bir hukuk devletinin 
yapması gereken kıdem tazminatını 
fona devretmek değil, her işçinin kı-
dem tazminatı alabilmesini güvence 
altına almaktır. Fon tartışmalarından 
vazgeçmelidir. Kıdem tazminatı işçi-
lerin iş güvencesidir, sendikaların ise 
kırmızı çizgisidir. Kıdem tazminatının 
fona devrine izin vermeyeceğiz.

Tutuklu sendikacılar 
bir an önce özgürlüğüne 
kavuşmalıdır
Türk-İş’e bağlı TÜMTİS Sendi-

kası’nın yürüttüğü örgütlenme faali-
yetleri nedeniyle, TÜMTİS Ankara 
Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ve 

GENEL KURUL
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Ankara Şube Yöneticileri 1,5 ile 6,5 yıl 
arasında değişen sürelerde hapis ceza-
ları aldı. Davada rol oynayan savcıdan 
hakime pek çok isim FETÖ soruştur-
maları nedeniyle görevden alındı.

Örgütlü toplum; demokrasimizin, 
hak ve özgürlüklerimizin teminatıdır. 
Örgütlenmek, işçiler için anayasal bir 
hak olduğu gibi, işçileri örgütlemek de 
sendikacıların asli ve birincil görevidir. 
Hiç kimse bu asli görevini yerine getir-
diği için cezalandırılmamalıdır. Sen-
dikal örgütlenmenin önündeki tüm 
engeller kaldırılmalıdır. Örgütlenme 
çalışmaları yapan sendikacılara değil, 
işçilerin sendikalaşmasını engelleyen 
işverenlere ağır yaptırımlar uygulan-
malıdır.

İşçilerin Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü 1 Mayıs
11. Olağan Genel Kurulumuzu 

İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanış-
ma Günü 1 Mayıs’tan kısa süre önce 
gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da tüm emek örgütlerinin katılı-
mıyla işçilerin, emekçilerin talepleriyle 
1 Mayıs alanlarını dolduracağız. Her 
türlü gösteriye açık olan bu meydanlar 
yıllardır 1 Mayıslarda işçilere ve emek-
çilere kapatılmıştır. 2019 1 Mayısında 

bu yanlıştan dönülmeli, Taksim ve Kı-
zılay Meydanları işçilere açılmalıdır.

Sendikalar 1 Mayısı anlam ve öne-
mine uygun bir şekilde bayram hava-
sında kutlamalıdır. Yaşasın 1 Mayıs!

Başka bir dünya mümkün!
Konuşmasını emek ve demokrasi 

mücadelesinin geleceğine yönelik bir 
mesajla bitiren Özdemiroğlu:

“Umutsuzluğa kapılmak, yılgınlığa düş-
mek yok, emekten yana eşit, özgür, barış dolu 
bir dünyayı hep birlikte kuracağız. Başka bir 
dünya mümkün!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz! Yaşasın 
Tez-Koop-İş!” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 
divana yapılan öneriler doğrultusun-
da çalışma yürütmek ve genel kurula 
sunmak üzere komisyonların oluştu-
rulmasına geçildi. Genel Kurulun ilk 
günü komisyon çalışmaları neticesin-
de hazırlanan karar önerilerinin su-
nulması ve oylanması ile devam etti.

Genel Kurulun ikinci gününde 
sendikamızın yeni dönem yönetim or-
ganlarının seçimi yapıldı. 

Seçim sonuçlarının ve yönetim 
organlarının belirlenmesinin ardın-
dan bir konuşma yapan Genel Baş-
kan Haydar Özdemiroğlu, sendikal 
birliğin ve yeni dönemdeki görev ve 
sorumluluklarımızın önemini vurgu-
ladı.

Seçimler sonrası yeni Genel Yöne-
tim Kurulu şu isimlerden oluştu. 
Haydar Özdemiroğlu – Genel 
Başkan
Hakan Bozkurt – Genel Sekreter
İsmail Aydın – Genel Mali Sekreter
Çağdaş Duyar – Genel Örgütlenme 
Sekreteri
Sebahattin Şen – Genel Eğitim 
Sekreteri
Levent Koç – Üye
Mehmet Pekgöz – Üye

GENEL KURUL
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ÇALIŞTAY

Genç İşçiler 
Çalıştayı 

Çalıştaya farklı sendikalardan 
genç üye ve uzmanların yanı sıra 
farklı işkollarından sendikasız genç 
emekçiler, akademisyenler, part-time 
çalışan üniversiteliler, plaza emekçi-
si, freelance çalışan vb. beyaz yakalı 
emekçiler, çeşitli işkollarından örgüt-
süz genç emekçiler, alana dair çalış-
ma yürüten uzman ve emek aktivist-
leri katıldı.

Çalıştay’da ilk sözü, çalıştaya ev 
sahipliği yapan Tez-Koop-İş Sendi-
kası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı 
Nejla Önder aldı. Genç işçilerin sen-
dikalaşması için özel çalışmalar yap-
tıklarından, gençemek Dergisi’nin bu 
ihtiyaçtan doğduğundan, genç işçileri 
önemsediklerinden bahsetti. Ardın-
dan sözü gençemek editörü Hakan 
Koçak’a bıraktı. Koçak dergiyi tanıt-
tı, genç işçilerin çalışma yaşamındaki 
sorunlarının ve sendikaların onlara 
ulaşma, kapsama konusunda yaşa-
nan problemlerin dünyada da önemli 
bir tartışma konusu olduğunu belirtti. 
Çalıştayın tam da bu noktada bir ara-
yışın sonucu olduğunu söyledi. 

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi’nde 
gönüllü faaliyetler yürüten genç uz-
manlar, genç nüfusun işçi sınıfının 
önemli bir parçasını oluşturduğunu 
buna karşılık genç işçiler arasında 
sendikal örgütlenme düzeyinin çok 
düşük olduğunu vurguladı. Genç iş-
çilerin örgütlenmesinin önemli bir 
sorun olduğunun ve bu sorunun genç 
işçilerin görüş, önerileri ve çabalarıy-
la çözülebileceğinin altını çizdi. 

Genç emekçilerin kendi dene-
yimlerinin, sorunlarının ve örgütlen-

Tez-Koop-İş Sendikası gençemek Dergisi ve Yeni Emek Ofisi tarafından 12 

Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de Genç İşçiler Çalıştayı düzenlendi. 
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meye yönelik fikirlerinin tartışıldığı 
çalıştaya, Petrol-İş, Kristal-İş, Tür-
kiye Denizciler Sendikası, Deriteks, 
DİSK, Dev-Yapı-İş sendikalarından 
üyeleri ve uzmanları katıldı.  

Katılımcılar ilk olarak kısaca 
kendilerini tanıttılar, birbirlerini ta-
nıdılar. Ardından çalıştayda tartışıl-
masını istedikleri sorun alanlarını 
birer cümle ile açıklayarak postitle-
re yazdılar ve duvara yapıştırdılar. 
Katılımcılardan gelen öneriler doğ-
rultusunda; gençlik ve sendikal ör-
gütlenme, kuşak çatışması, güvence-
sizlik, çalışma koşulları, geleceksizlik 
ve ücret olmak üzere altı temel başlık 
belirlendi ve karma atölye grupları 
oluşturuldu. Atölyelerde yapılan tar-
tışmaların ardından atölye sözcüleri 
oldukça canlı sunumlar yaptılar. 

Öğretici ve dinamik geçen su-
numların ardından forum kısmına 
geçildi. Forum kısmında atölyelerde 
tartışılan başlıklar üzerinden tartış-
malara devam edildi. Genç işçilerin 
örgütlenme sorunlarına dair öneriler 
getirildi. Farklı şehirlerden, gelen, 
farklı işkollarında çalışan genç işçile-

rin yaşam deneyimleri, sosyalleşme 
pratikleri birbirinden çok farklı olsa 
da çalışma yaşamında karşılaştıkları 
zorlukların, geleceğe dair kaygıları-
nın ve beklentilerinin oldukça ben-
zer olduğu açığa çıktı. 

Benzeri çalışmaların ortak çaba-
larla devam etmesi gerektiği konu-
sunda tüm katılımcılar ve toplantıyı 
organize edenler hemfikir oldular. 

Çalıştay çağrı 

metni:

Tez-Koop-İş Sendikası gençmek 

Dergisi ve Yeni Emek Çalışmaları 

Ofisi olarak 12 Ocak Cumartesi günü 

bir genç işçi çalıştayı düzenleyeceğiz. 

Çalıştayda, genç işçilerin çalışma 

ve hayat deneyimlerine, yaşadıkları 

sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin 

tartışmalar yapacağız. Tartışmaların, 

“genç işçi olma” gündemiyle meşgul 

olan işçilerin, araştırmacıların ve 

emek örgütlerinin hayat ve emek 

mücadelesi içinde faydalanabileceği 

çıktılar üretmesini arzuluyoruz.

Bu türden tartışmaların, herkesin 

serbest biçimde düşünüp katkı 

sunabildiği ve katılımcıların sözleri 

arasında hiyerarşi kurulmayan 

ortamlarda yapılmasını özellikle 

önemsiyoruz. Dolayısıyla 

çalışmamızda böyle bir ortam 

yaratmaya çalışacağız. Umarız 

bu ortam, mücadelenin sınırlarını 

genişletecek fikirlerin/duyguların 

yeşermesine vesile olur.

Çalıştayımıza; market, dükkan, ofis, 

sivil toplum kuruluşu, fabrika, atölye, 

okul, üniversite, hastane, sokak, ev 

vb. birçok alanda çalışan ya da işsiz 

olan genç arkadaşlarımız özellikle 

davetlidir. Aynı zamanda bu gündem 

üzerine kafa yoran sendikacı, uzman, 

akademisyen, araştırmacı veya 

gönüllülerin de tartışmalara çok şey 

katacağını düşünüyoruz ve onları da 

aramızda görmek istiyoruz.
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Cihan Sezer 
Comdata - Tez-Koop-İş üyesi 

 › Genç Işçiler Çalıştayı’na katıldın, söz aldın; 

nasıl değerlendirdin çalıştayı?

Sendikalı genç işçileri ve diğer genç çalışanları ora-
da görmek benim için moral vericiydi. Genç işçilerin 
biraraya gelmesi ve onlara bir sorumluluk verilmesi 
olumlu bir gelişmeydi. Çalışma grupları etkili bir yön-
temdi ve forumda da birbirimize çok şey kattık. 

 › Genç bir emekçi olmaktan kaynaklı çalışma 

hayatında hangi sorunlarla karşılaştığını 

düşünüyorsun?

Bir kere en başta bize geleceksizlik dayatılıyor. Okul 
okuyorsun, üniversite okuyorsun, ama bunun karşılığı 
günde 10 -11 saat çalışma, asgari ücret, esnek bir ça-

lışma düzeni ve mobbing oluyor. Gençler iş hayatına 
daha yeni atıldığı için sınırlı tecrübeleri oluyor ve bu 
durum yöneticiler tarafından kullanılıyor. Mobbing, 
uzun çalışma saatleri ve düşük ücret, doğal bir şeymiş 
gibi onlara dayatılıyor. ‘İş hayatı böyle, beğenmezsen 
çıkarsın,’ gibi bir yaklaşımla karşılaşıyorlar. Gençler 
en değerli zamanını, en önemli yıllarını eğitim içinde, 
daha verimli aktivitelerle geçirebilecekken, sadece çalı-
şarak harcamak durumunda kalıyor.

 › Pek çok genç işçi sık iş değiştiriyor, eski 

kuşaklara nazaran. Sen de bunu yaşadın mı? 

Tabii ki yaşadım. İnsanlar çalıştığı işten memnun 
değil, yaşadığı hayattan memnun değil, daha iyisini bu-
lacaklarını düşünüyorlar. Bir çağrı merkezinde çalışan 
bir genç, ‘Burası bana göre değil ben geçici olarak ba-
kıyorum buraya’, diyerek çalışıyor. İş bulamazsa yıllar-
ca çalışıyor, ama farklı bir iş bulursa bırakıp çıkıyor; fa-
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kat gittiği yer de buradan çok farklı bir yer değil. Oysa 
televizyonlarda, basında gençlerin önüne bambaşka bir 
ideal yaşantı konuyor; o yüzden gençler gerçekliği tam 
anlamıyor. Kendisinin işçi olduğunu, hayatı boyunca 
bu şekilde çalışacağını, hayatı boyunca çalışıp sadece 
bir ev sahibi olacağını bir türlü kabullenemiyor. Bu 
yüzden işçi sınıfı olma bilincini kavrayamıyor.        

 › Sendikal deneyimi olan bir insansın; 

sence kuşak farkı, sendikal örgütlenme 

çalışmalarına nasıl yansıyor? 

Çalışmalarda şunu gördük: Evli, çocuğu olmuş, ger-
çekten geçim derdine düşmüş insanlar direkt sendikaya 
katıldılar. Mesela eşi doğuma hazırlanıyor veya çocu-
ğuna bakıyor, direkt sendikaya üye oluyor. Daha genç 
olanlar, yazın rahatlıkla tatiline gidenler ya da sadece 
tüketim ihtiyaçları için çalışanlar, sendikaya biraz daha 
uzak. ‘Ben burada kalıcı değilim’ diye düşünüyor, ken-

dini oraya ait hissetmiyor. 

Aslında aralarında belki en fazla 10 yaş fark var, ku-
şak farkı denebilecek bir fark bile yok. Ama sorumluluk 
alanlar, omuzlarında yük taşıyanlar, sendikal örgütlen-
menin gerekli olduğuna daha kolay ikna oluyor. 

 › Bu farkı çözmeye çalıştınız mı?

Şunları söyledik: Siz buradan gitmeyi, başka bir iş 
bulmayı düşünüyorsunuz ama bulacağınız iş bundan 
çok farklı olmayabilir. Fakat sendikalı olursanız, burası 
bırakıp gitmek istemeyeceğiniz bir iş haline gelecek, bu-
rada uzun süre çalışacaksınız. Neden dolayı bırakmak 
istiyorsun; mobbing ve düşük ücret yüzünden, zama-
nının tamamını burada geçirdiğin için. Ama sendika 
girerse, sosyal hayatına ayıracak zamanın, tatil yapa-
cağın zamanın olacak ve kendine iyi bir gelecek kurma 
şansın olacak.

ÇALIŞTAY

13Mayıs 2019



Yasemin Kahveci
CarrefourSA, Tez-Koop-İş üyesi

 › Çalıştayı genel olarak nası buldun, sana neler 

kattı? 

Güzel bir etkinlikti, elbette katkıları oldu. Pek çok 
insanın hayatını öğrenmiş olduk, yaşadıklarını öğren-
miş olduk. Biz de mağazamıza çalışmak için gelen genç 
işçileri kazanmak istiyoruz, kaybetmek istemiyoruz. 
Sendikaya yönlendiriyoruz. 

Özellikle genç kadın çalışanların çok sorunu var. 
Hatırlarsın, çalıştayda söz alan bir bayan arkadaş, ha-
mile bir arkadaşının durumunu anlatmıştı. Bu baya-
nı tutmuşlar çok uzak bir mağazaya vermişler. Bunu 
duyduğumda ben çok üzülmüştüm. Hamile bir bayana 
yardımcı olmamız gerekirken, tutuyor işveren, ancak 
iki vesaitle gideceği daha uzak bir yere veriyor. 

Bizim mağazamızda da hamile bir bayan var, şu 
an yanımda. Ben mağazamda temsilciyim ve elimden 
geldiği kadar onu ezdirmemekten yanayım. En hafif  iş 
neyse onu yaptırmaktan yanayım. Bunu ben yapma-
sam erkekler hiç acımıyor, görüyorum. 

 › Erkekler bu konularda kadınlarla dayanışma 

göstermiyor mu?

Erkekler hiçbir şekilde bu durumları önemsemiyor-
lar. ‘Bu bayan hamile biraz daha destek çıkalım,’ demi-
yorlar; veya hamile olmasa da bir bayan bir iş yapıyor-
sa, ucundan tutayım, destek çıkayım demiyorlar. Hatta 

daha çok üstüne gitme var: ‘Bayanın yeri evidir, neden 
çalışıyor?’, gibi konuşmalar da oluyor, erkek çalışanlar 
arasında.

 › Sence genç işçilerin yaşadıkları sorunlar neler? 

Ben 30 yaşındayım. 17 yaşında lise bitti, 18 yaşında 
market sektöründe, Carrefoursa’da çalışmaya başla-
dım, 12 yıldır da aynı şirkette çalışıyorum. Başka her-
hangi bir sektörde çalışmadım; o yüzden sadece mar-
ketten örnek verebilirim. 

Mağazamızda 20, 22 yaşında gençler var. Bazı 
gençler işine dört elle sarılıyor, yaşça büyükler de on-
lara övgüde bulunuyor. Ama bazen de öyle genç işçiler 
geliyor ki, bir gün çalışıp çıkıyor. ‘Sizle mi uğraşaca-
ğım?, A değil de B firmasına giderim’ diyor. Ama daha 
girişken, sohbet eden, işine sahip çıkan gençler de var. 

Ben hep sabrettim; biri üstüme mi geldi, ‘Allah bü-
yüktür, o gider başkası gelir’ diye düşünüyordum: ‘İşimi 
bırakmayayım, çalışayım, kendi ayaklarımın üzerinde 
durayım; kimseye muhtaç olmayayım.’ Ailemden harç-
lık istemedim, tersine ben yardımcı oldum. Ben hep bu 
zihniyette olduğum için bu kadar uzun süredir çalışıyo-
rum. Ama şimdiki gençler öyle değil, çok çabuk sıkılı-
yor ve kaçmaya yer arıyorlar. 

 › Sence sendikalar gençlerin katılacağı kanalları 

açıyor mu?

Diyelim toplantı oluyor. Ben mağazamdaki sendika 
üyelerine diyorum ki, ‘Gelin siz de, bir şeyler görün ar-
kadaşlar.’ Gençler, ‘Ben orada neden vakit harcayayım 
ki’, diye yaklaşıyorlar. ‘Gençler olarak biz de bir etkinlik 
yapabiliriz’, diyorum mağazamda, kimse yanaşmıyor. 

Katılım yok maalesef. Mesela LCWaikiki’de Esen-
yurt deposunda çalışan sendikalı bir arkadaşımız işten 
atılmış. Yapılan basın açıklamasına işyerindeki gençleri 
götürmek istedik; işten atılan arkadaşımız da genç so-
nuçta. Ben kimseyi götüremedim oraya; kaç kişiyle ko-
nuştum, bunu bir zaman kaybı olarak gördüler. ‘Yarın 
sizin de başınıza gelebilir’ dedim. Sadece gençler değil 
bütün insanlar yalnız kendi çıkarını düşünüyor. 
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gençemek Dergisi
Yeni Emek Çalışmaları Ofisi

Umudu Genç İşçiler Taşıyor.

Etkinliğe yaklaşık 50 genç emekçinin yanı sıra 
yaşı daha ileri sendika uzman ve yöneticileri ve emek 
aktivistleri de katıldı. Katılan gençler sendikalı veya 
sendikasız emekçilerdi; market çalışanları ağırlıklı olmak 
üzere inşaat, cam, metal, denizcilik, bar / restoran 
emekçisi gençler, ayrıca çok sayıda part time çalışan 
öğrenci de katılımcılar arasında bulunuyordu.

 
Neler Tartışıldı?
Çalıştayda çalışma grupları oluşturularak sunumlar 

yapıldı. Her ne kadar grupların ayrı konuları vardıysa 
da, çok sayıda örtüşen unsur mevcuttu: Özellikle krizle 
beraber genç işçilerin iş bulmakta zorluk çektiği belirtildi. 
Pek çok genç okuduğu bölümle ilgili çalışma fırsatı 
yakalayamıyor. İş bulsa dahi, bu işler genelde geçici süreli 
veya part-time oluyor. ‘Deneme süresi’ mekanizması 
işverenler tarafından işçilerin elini zayıflatmak için 
kullanılıyor. Öte yandan işverenler sürekli ‘deneyim’ 
istiyor; gelgelelim yeni mezun gençlere bu deneyimi 
edinecekleri fırsatları sunmaya yanaşmıyorlar.

 
Sık iş değiştirme
Gençler düşük ücretlere çalışmak zorunda 

kalıyor ve sürekli iş değiştiriyor. Çalışarak bir şey 
kazanamayacaklarını, biriktiremeyeceklerini düşünerek 
işle sürekli bir bağ kurmaktan kaçınıyorlar. Bu yönelim 
bazıları için bir zorunluluk, bazıları için bir tercih, bazıları 
içinse bir eleştiri konusu olarak öne çıkıyor.

 
“Diplomayla iş bulurum”, beklentisi genç işçiler 

arasında çok yoğun. Oysa çok vasıflı mühendis, 
öğretmen gibi arkadaşlar, özellikle hizmet sektöründe 
vasıflarının altında iş yapmak durumunda kalıyor. Bu 
da ileride sık iş değiştirmelerine yol açabiliyor. Kıdemle 
beraber maaşların artmaması da, aslında gençlerin 
uzun süre bir işte kalma hevesini kıran bir etki yaratıyor: 
Market işçisi, deneyimli bir kadın katılımcı uzun yıllardır 
çalışmasına rağmen asgari ücretin biraz üstünde aldığını 
söyledi; öte yandan genç işçilerin “işine sahip çıkmak, 
çabuk öğrenmek” konusunda eksiklikleri olduğunu da 
belirtti.

 
Bütün bunlar toplamda sık iş değiştirmeye yol açıyor: 

Düşük ücret, işin kıdemle gelen bir vaadinin olmaması, 
işteki katı disiplinin moral bozması ve güven kırması, 
veya okulla beraber işi idare etmek zorunda olmak 
nedeniyle, gençler her işte kısa süre kalıyor.

 
İşyerinde baskı
Sık iş değiştirme sonucunda herhangi bir sektörde 

kıdem ya da vasıf sahibi olmayan gençler daha fazla 
mobbinge açık hale geliyor.

 Eskiden kıdemlilerin gençlere karşı çok daha sert 
olduğu, bugün bu sertlik olmamasına rağmen gençlerin 
yine de kendilerini baskı altında hissettikleri söylendi. 
Gençler işe girdiklerinde vasıfsız olmalarından kaynaklı 
olarak bu tür bir mobbinge de daha fazla maruz 
kalıyorlar. Öte yandan gençler bir işyerine girdiklerinde 
zaten yoğun olarak işi yapamama, başaramama korkusu 
yaşıyor; bu iki unsurun birleşmesiyle, işi öğrenmeye 
yönelik isteklerini kaybediyorlar. Sonuçta gençlerde, “bu 
baskı varsa iş çok zordur, ben başaramam; o zaman 
daha basit iş bulayım” şeklinde bir düşünce doğabiliyor.

 
Güvencesizlik unsurları
İşverenler özellikle genç çalışandan bir değil birkaç 

kişilik iş istiyor, kendi alanı olmayan alanlara dair taleplerde 
bulunuyor. İşçiler açısından koruyucu olması beklenen 
toplu sözleşmelerin bile kuşaklar arasında farklar 
yaratabildiği belirtiliyor. Toplu sözleşmeleri kendi çıkarı 
için tehdit olarak görebilen işverenler ‘telafi’ için toplu 
sözleşmeye dahil olmayacak şekilde İşKur’dan personel 
alımına yönelebiliyor. İşbaşı eğitim programları kapsamında 
bir genç işçi İşKur aracılığıyla geçici bir süreliğine işe giriyor 
ve o süre sonunda inisiyatif işverene ait oluyor. Bu da 
güvencesizliği bire bir hissetmesine neden oluyor.

 
İşverenler işçiler arasındaki ayrımları -kadın ve 

erkek, genç ve yaşlı, ‘beyaz’ yakalı ve ‘mavi’ yakalı, 
sendikalı ve sendikasız, kadrolu ve taşeron- da kendi 
çıkarı için kullanmaya gayret ediyor. Genellikle bu tür 
farklar grupların birlikte hareket etmelerini engellemek, 
bazılarını diğerine kıyasla daha çok sömürmek, 
bazılarının özel güvencesizlik durumlarından veya 
beklentilerinden faydalanmak için kullanılabiliyor.

 
Buna karşı vereceğimiz cevabın bu ayrımları göz 

ardı etmek, hepimizin -durum, deneyim, beklenti, vb. 
açısından- aynı olduğunu biçimsel olarak iddia etmek 
olmayacağı dile getirildi. Amacın bu ayrımların ve özgün 
sorunların tanınması ve anlaşılması ve ortak mücadele 
paydalarında birleştirilmesi olabileceği ifade edildi.

 
Okuyan işçiler
Çalıştaydaki gözlemlerden biri de, öğrenci 

işçilerin sayıca arttığı yönündeydi. Örneğin vakıf 
üniversitesinde akademisyen olan bir katılımcı “Bir 
çok öğrencim çalışıyor; LC Waikiki’ye tişört katlamacı 
yetiştiriyoruz,” ifadesini kullandı. Genç bir katılımcıysa 
son yıllarda bir milyondan fazla öğrencinin iş nedeniyle 
üniversitelerinden ayrılmak zorunda kaldığını; iş ve 
okumak arasında seçim yapmaya zorlandığını ifade etti. 
Öte yandan öğrenciler okul yoğunlaştığında işi bırakmayı 
da tercih edebiliyor.

 
Gençlerin bir yandan da okumak zorunda kalması, 

okumak için borçlanmayı beraberinde getiriyor. Bursların 
yerini kredilerin alması da genç borçluluğunu artırıyor. 
Bu nedenle pek çok genç iş yaşamına borçlu giriyor.

Genç İşçiler Çalıştayı Özet Raporu
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 Öte yandan üniversite mezunu işçilerle diğerleri 
arasında bir gerilim olduğuna da değinildi. Üniversite 
mezunu olanların müşterileri idare etme konusunda 
daha acemi olduğu, insanlardan gelen sertliklere alışık 
olmadıkları söylendi.

 
Kadınlar
Öte yandan, özellikle vurgulanması gereken bir 

tespit de genç kadın işçilerin, bilhassa çocuğu olanların 
gündemleriydi. Çalıştayın en başında, kendisi de anne 
olan genel moderatör arkadaş, ‘Buraya gelmek için 
hanginiz çocuğunun bugünlük bakımını ayarlamak 
zorunda kaldı?’ sorusunu yönelttiğinde, neredeyse 
sadece, en ön sıralarda oturan kadın arkadaşlar el 
kaldırdı. Bu da bize, erkek emekçilerin çocuk bakımı 
konusunda hala çok sınırlı inisiyatif alarak, bu alandaki 
yükü kadınların sırtına bıraktığını gösterdi.

 
Çalıştayda genel moderatör ve grup 

moderatörlerinde çoğunluk kadın olduğu halde, 
katılımcılar arasında erkekler yüzde 60’tan fazlaydı. 
Ancak söz alan çeşitli genç kadınlar, kadın işçilerin 
gündemlerinin sendikalarca daha fazla hesaba katılması 
gerektiği vurgusu yaptı.

 
Örneğin yeni sendikalaşmış bir genç kadın arkadaş, 

asgari ücretin kira ve çocukların eğitimi gibi ağır 
masraflar karşısında çok yetersiz kaldığını, çocukların 
eğitimini kötü etkileyerek yoksulluğu gelecek kuşağa 
aktardığını ifade etti. Özellikle çalışan kadınların 
işyerinde hiyerarşi basamaklarının en altında kaldığını 
belirtti. Doğum veya süt izni için talepte bulunan, izin 
alan bir kadın arkadaşının uzak, ancak iki aktarmayla 
gidebileceği, bir mağazaya sürgün edildiğini paylaştı; 
işverenin amacının bu kadın arkadaşın tazminatsız bir 
şekilde işten ayrılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

 
Bu gibi kayıplara karşı ortaya çıkan kadroya 

geçme, işyerinde yükselme, ekonomik özgürleşme 
gibi beklentiler de mevcut koşullarda hayalkırıklığı ile 
sonuçlanabiliyor.

 
Kadınlara yönelik bu baskılar yapılırken, erkek 

çalışanlar genelde fazla sesini çıkarmıyor. Oysa kadınlara 
yönelik bu yaklaşımların bir işlevi de diğer çalışanlara 
gözdağı verilmesi. Dolayısıyla genç kadın işçilerin 
sorunları aslında bütün işçi sınıfını ilgilendiriyor.

 
Sonuç
Bütün eksiklere rağmen, Genç İşçiler Çalıştayı önemli 

bir deneydi. Farklı sendikalardan ve sendikasız işçi ve 
aktivistler bir araya geldi, zengin bir deneyim paylaşımı 
yaşandı. Çalıştayın bizi bir dizi tespite ulaştırdığını 
söyleyebiliriz:

•  Çalıştay gibi yatay tartışma biçimleri genç işçiler için 
bir ihtiyaç ve bu etkinlikler çoğaltılmalı. Bu türden 
etkinliklerde genç işçilerin birbirlerini tanımalarını 
ve kendi kuşaklarına özgü deneyim ve sorunları 
daha çok duymalarını/anlamalarını sağlayacak 
yöntemler geliştirilmeli. Bunun için gençlerin başka 
kuşaktan işçilerin olmadığı paylaşım ortamlarında 

-örneğin, çalışma gruplarında- bulunmaları iyi 
olabilir. Ama bazen bu yeterli olmayabilir ve bu 
türden etkinliklerde, genç işçilerin birbirlerini sesini 
duymama eğilimlerine karşı önlemler alınması 
gerekebilir. 

•  Çalıştaylara daha çok genç kadının katılımı 
sağlanması için çaba gösterilebilir. Böylece genç 
işçileri bir kuşak olarak kendilerini tanırlarken, 
aralarındaki farkları da daha çok görebilir ve 
konuşabilir olurlar. 

•  Genç emekçiler güvencesizliği çok yoğun yaşıyor 
ve bu onların gerek işyerinde gerek sendikalarda 
süreçlere müdahalesini kısıtlıyor. Bu nedenle 
sendikaların gençleri güçlendirmesi ve bunu 
onlara yöntemler önererek, kaynak ve alan (fiziksel 
alan, komisyon çalışması, çalıştay, vb.) sağlayarak 
yapması önemlidir. 

•  Sendikadaki deneyimli emekçilerin gençlerle daha 
yoğun diyalog kurması, onların faydalanabileceği 
deneyim ve araçları onlara açması gençlerin 
iş ortamına ve sendikal çalışmaya daha yoğun 
müdahil olmasını sağlayabilir. Aynı zamanda bu 
tür bir kuşaklararası diyalog gençlerin özgüvenini 
artırarak işyerinde mobbingden korunmalarına 
katkı sağlayabilir

•  Genç işçilerin üst kuşakların deneyim ve 
yöntemlerinden nasıl faydalanabileceklerini 
tartışabilecekleri ortamların yaratılması da 
anlamlıdır. Aynı zamanda genç işçilerin kendi 
dillerini üretmelerinin ve sendikal faaliyette 
kullanılmasının önü açılabilir. İşyeri temsilciliği, 
sendika yöneticiliği, vb. gibi alanlar gençlere daha 
çok açılmalı ki, sendikanın kendisi gençlerin sözünü 
daha çok içeren bir alan haline gelsin. 

•  Gençlerden özgül sorunlarını unutmaları 
istenmemeli; sendikalar farklı emekçi kategorilerinin 
özgül sorunlarını görebilmeli ve bu farklı sorunları 
ortak paydada birleştirmelidir. Aynı zamanda 
genç kuşaklar kendi kuşaklarına özgü sorunları 
anladıkça, üst kuşakların da kendilerine özgü 
-yaşam ve çalışma- koşulları olduğunu anlayacaktır. 
Bu sayede iki kuşak arasındaki ilişki daha karşılıklı 
ve açık bir hale gelebilir ve böylece kuşaklar 
birbirlerinin deneyimlerinden ve perspektiflerinden 
faydalanabilirler. 

•  Sendikaların kendi içinde gençlere yer açarken daha 
geniş genç işçi kesimlerine ulaşmak için pre-sendikal 
biçimler geliştirmesi, genç işçileri içeren oluşumlarla 
teması arttırması, okullara ulaşması anlamlı olabilir. 
Sendikanın kendi içinde genç işçilerin deneyimlerini, 
taleplerini ve yöntemlerini içerecek şekilde bir 
dönüşüm geçirmesi dışarıya da yanısayacak ve 
mücadelenin daha geniş genç işçi kesimlerine 
yayılmasına vesile olacaktır. 

Emek mücadelesine dair hayallerimizin ve 
mücadelenin kapsadığı alanın genişletilmesi yolunda 
umudu genç işçiler taşıyor.

Raporun tamamına ve çalıştay videosuna dergimizin 
sosyal medya hesaplarından ve Yeni Emek Çalışmaları 
Ofisi’nin web sitesinden (www.yeniemek.org) ulaşabilirsiniz.
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Çizerimiz 

Fahrettin Engin 

Erdoğan’ın 

‘Türkiye Emek 

Hareketi 1 Mayıs 

Afişleri Sergisi’, 

Divriği Kültür 

Derneği Mehmet 

Atay Sergi 

Salonu’nda açıldı. 

Divriği Kültür 

Derneği ‘Türkiye 

Emek Hareketi 1 
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1 MAYIS

Sendikamızın genç üyeleri ekonomik krizin faturasını ödememek için, “Zamlar geri alınsın adalet sağlansın” demek için, “İşten atmalar yasaklansın” demek için, 
“İşsizlik sigortası fonunun yağmalanmasına son” demek için, “Sendikal örgütlenme ve grev hakkının önündeki engellemeler kaldırılsın” demek için, “Kadın işçilere 
eşit işe eşit ücret uygulansın, işyerinde kreş ve emzirme odaları zorunlu olsun” demek için, “Bütün mülteci işçilere eşit haklar tanınsın” demek için, emeklilikte 
yaşa takılanların hakları için, “İş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınsın, iş cinayetlerinde ölmek istemiyoruz” demek için, “Artık yeter! Kadın cinayetleri ve yaşamın 
her alanında şiddet son bulsun” demek için, “Bilim insanlarına baskılar son bulsun, akademiye özgürlük” demek için, “Düşük ücretlere, kuralsız çalışmaya dur” 
demek için, “Taşeron işçilere derhal kadro, taşeron işçilik yasaklansın” demek için, “Mobbinge hayır!” demek için, güvenceli bir iş, güvenceli bir gelecek için “Kıdem 
tazminatıma dokunma” demek için, “Barış içinde insanca, özgür yaşanacak bir dünya mümkün” demek için Türkiye’nin her tarafında 1 Mayıs alanlarında yerlerini 
aldılar.

1 Mayıs’ta 
Alanlardaydık.

Edirne

Eskişehir

Ankara

Adana
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1 MAYIS

Kocaeli

Samsun

Izmir

Antalya

Muğla
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Kıdem iş güvencesi olmaktan çıkacak
Türkiye’de her 10 ișçiden 6’sı iș güvencesi kapsamında değil. Bu ișçilerin çok büyük kısmı 30’dan 
az ișçi çalıștıran küçük ișyerlerinde çalıșıyor. Patronlar bu ișçileri istedikleri zaman, hem de 
gerekçe bile göstermek zorunda olmadan ișten çıkarabiliyor. Ama bu ișçiler ișe iade davası 
açamıyor. Bu yüzden bu durumdaki ișçilerin tek güvencesi kıdem tazminatı. Çünkü patronlar bu 
ișçileri ișten çıkarmadan önce kıdem tazminatı yükü nedeniyle iki kez düșünmek durumunda. 
Ancak fon sisteminde patronların artık böyle bir derdi olmayacak. Özellikle küçük ișyerlerinde 
çalıșan ișçiler tek korumalarından da mahrum kalacak.

01

İşten atmalar daha kolay hale gelecek
Kıdem tazminatının fona devri sadece iș güvencesi kapsamında olmayan, küçük ișyerlerinde çalıșan 
ișçiler için kayıp anlamına gelmiyor. Büyük ișyerlerinde çalıșan, iș güvencesi kapsamında olan, hatta 
sendikalı ve toplu iș sözleșmesi olan ișçiler için de kıdem tazminatı iș güvencesi olmaktan çıkacak. 
Zaten patronların temel derdi, kıdem tazminatı yükünü azaltmak, böylece daha kolay ișçi çıkarabilmek. 
Fon sistemiyle birlikte hem patronlara olan maliyet düșeceği hem de kıdem tazminatı ișten çıkarma 
halinde ödenen bir hak olmayacağı için ișten atmalar daha kolay olacak. Özellikle uzun yıllardır aynı 
ișyerinde çalıșan, kıdem süresi yüksek olan ișçilere kıyım yapılması daha basit hale gelecek.

02

İşten atmalar daha kolay hale gelecek
Kıdem tazminatının fona devri sadece iș güvencesi kapsamında olmayan, küçük ișyerlerinde çalıșan 
ișçiler için kayıp anlamına gelmiyor. Büyük ișyerlerinde çalıșan, iș güvencesi kapsamında olan, hatta 
sendikalı ve toplu iș sözleșmesi olan ișçiler için de kıdem tazminatı iș güvencesi olmaktan çıkacak. 
Zaten patronların temel derdi, kıdem tazminatı yükünü azaltmak, böylece daha kolay ișçi çıkarabilmek. 
Fon sistemiyle birlikte hem patronlara olan maliyet düșeceği hem de kıdem tazminatı ișten çıkarma 
halinde ödenen bir hak olmayacağı için ișten atmalar daha kolay olacak. Özellikle uzun yıllardır aynı 
ișyerinde çalıșan, kıdem süresi yüksek olan ișçilere kıyım yapılması daha basit hale gelecek.

03

Kıdem tazminatı kara gün dostu olmayacak
Kıdem tazminatı ișten çıkarılan ya da kıdem tazminatına hak kazanacak șekilde ișten ayrılan 
ișçilerin kara gün dostudur. İșsizlik ödeneğinin hem miktar hem süre bakımından düșük olduğu 
Türkiye’de ișinden olan ișçinin can simididir kıdem tazminatı. İșçi tazminatı ile borcunu harcını 
öder, çorbasını kaynatır, çocuğunun okul masraflarını karșılar. Ancak fon sisteminde ișten 
çıkarılan ya da ayrılan ișçi, asgari süreyi henüz doldurmamıșsa, fondaki parasını istese de 
alamaz. Asgari süreyi doldurmuș olsa bile emeklilikten önce parasını almak isterse büyük 
kayıplar yașayabilir.

Tazminat son ücretten hesaplanmayacak

04
Çeyiz ya da askerlik parasına son
Askere giden erkek ișçi kıdemini alır. Evlenen kadın ișçi evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdemini 
alıp ișten ayrılabilir. Çeyiz parasıdır kıdem tazminatı, askerlik parasıdır. Ama fon sisteminde ișçi 
askerlik ya da evlilik nedeniyle ișten ayrılsa bile fondaki parasını çekemeyebilir.

İşçinin kıdem kozu elinden alınacak

İşten atmalar daha kolay hale gelecekPrimi düşük gösterilenin kıdemi de düşecek

Yol ve yemek gibi yan haklar kıdeme yansımayacak

İşçinin kıdemi enflasyon karşısında eriyebilecek

Kıdem tazminatı 30 günün altına düşebilecek

Kıdem Tazminatı Fona 
Devredilirse Ne Olur?

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Yakın zamanda yeniden gündeme getirilen kıdem tazminatının fona devri sendikamızın asla kabul etmediği 

bir düzenleme. Neden kabul etmediğimizi bir kez daha Onur Bakır’ın aydınlatıcı yazısından yaptığımız alıntıyla 

anımsatmak istedik.

Sendika Uzmanı

Onur BAKIR
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Kıdem tazminatı kara gün dostu olmayacak

06

Tazminat son ücretten hesaplanmayacak
Kıdem tazminatı son, giydirilmiș, brüt ücretten hesaplanır. Yani ișçi kaç yıl çalıșmıș olursa olsun, geçmiș yıllarda 
ne kadar ücret alırsa alsın, kıdem tazminatını en son ücreti üzerinden alır. Örneğin kasiyer olarak ișe bașlayan 10 
sene boyunca kasiyer olarak asgari ücretle çalıșan, ardından kasa șefi pozisyonuna terfi eden ve ücreti 1,5 
asgari ücrete çıkan ișçinin kıdem tazminatı artık 1,5 asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Ancak fon 
sisteminde ișveren kıdem primini, ișçinin o ayki ücreti üzerinden yatırır. Böylece bu örnekte ișçinin kıdem 
primi 10 yıl boyunca asgari ücretten yatar ve ișçinin eline geçecek kıdem tazminatı çok ciddi miktarda 
düșer. Tazminatın son ücretten hesaplanmayacak olması tazminatı üçte ikiye, hatta yarıya bile düșürebilir.

Çeyiz ya da askerlik parasına son

05

İşçinin kıdem kozu elinden alınacak
Sanıldığının aksine ișten kendi ayrılan ișçi de kıdem tazminatı alabilir. İșçi istifa etmek yerine 
-koșullarının mevcut olması șartıyla- haklı fesih hakkını kullanırsa kıdem tazminatını alabilir. Örneğin 
ücreti eksik ya da geç ödenen, fazla mesaisi verilmeyen, ișçi sağlığı önlemleri alınmayan, mobbing 
uygulanan ișçi haklı fesih yapıp, tazminatını da alarak ișten ayrılabilir. Ama fon sisteminde haksızlığı 
uğrayan ișçi artık “kıdemimi alıp giderim” kozunu kullanamaz. Cebinden tazminat ödemeyeceğini 
bilen patronlar daha da arsız ve pervasız davranabilir, ișçilerin haklarını daha kolay gasbedebilir. 
Öte yandan ișçi haklı fesih yapsa bile asgari süre dolmadıysa fondaki parasını alamayabilir.

01

İşten atmalar daha kolay hale gelecek
Kıdem tazminatının fona devri sadece iș güvencesi kapsamında olmayan, küçük ișyerlerinde çalıșan 
ișçiler için kayıp anlamına gelmiyor. Büyük ișyerlerinde çalıșan, iș güvencesi kapsamında olan, hatta 
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07

Primi düşük gösterilenin kıdemi de düşecek
Türkiye’de sayısı milyonlarla ifade edilebilecek ișçinin SGK’ya bildirilen ücreti, eline geçen gerçek 
ücretinden düșüktür. Çünkü patronlar daha az prim ödemek için ișçinin ücretini daha düșük 
göstermekte, hatta asgari ücretten prim ödemektedir. Fon sisteminde, kıdem tazminatı primi ișçinin 
gerçek ücreti değil SGK’ya bildirilen ücreti üzerinden yatırılacağı için bir kayıp da bu nedenle 
yașanacaktır.

08

Yol ve yemek gibi yan haklar kıdeme yansımayacak
İșçiye yemek ve yol yardımı ödenmiyor ama ișyerinde yemek veriliyor ve servis sağlanıyor olabilir. 
Bu yemek ve servis hakkının parasal karșılığı kıdem tazminatı hesabına dahil edilir. Ama fon 
sisteminde parasal olmayan haklar kıdem tazminatına yansımayacaktır. Öte yandan kıdem 
tazminatı primi, sigorta primi kesintisine tabi ücret üzerinden hesaplandığı takdirde ișçinin 
sigorta primi kesilmeyen hakları da (örneğin kasa tazminatı, çocuk ve aile zammı) hesaba 
girmeyecektir.

09

İşçinin kıdemi enflasyon karşısında eriyebilecek
Zorunlu BES sisteminde olduğu gibi kıdem tazminatı fon sisteminde de ișçinin hesabına 
yatırılan paralar ișletilecek, nemalandırılacaktır. Ancak ișçinin parasının enflasyonun 
karșısında değerini korumasının garantisi yoktur. Zorunlu BES sisteminde ișçilerin primleri 
sadece son 1 yılda enflasyon karșısında yüzde 10 değer kaybetmiștir. Kıdem tazminatı fonu 
sisteminde de benzer bir durumun yașanması, ișçinin kıdem tazminatının pula dönmesi 
kuvvetle muhtemeldir.

10

Kıdem tazminatı 30 günün altına düşebilecek
Kıdem tazminatı her 1 yıllık kıdem için 30 günlük ücret üzerinden hesaplanır. Patronlar bu 
kurala șiddetle karșı çıkmakta, 30 günün düșürülmesini (örneğin en az 14 güne düșürülmesini) 
talep etmektedir. Fon sisteminde nasıl bir kural getirileceğini henüz bilmiyoruz ama 
30 günün așağı çekilmesi büyük bir olasılık. Bu durumda kıdem tazminatı bir darbe 
daha yiyecek, iyice küçülebilecektir.

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Yazının tamamı için: www.evrensel.net/haber/377495/kidem-tazminati-fona-devredilirse-ne-olur
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Söyleşi:
Hakan KOÇAK

Comdata Çağrı 
Merkezi Çalışanları 
Sendikalaşıyor

Samsun Şube’nin Dinamik Gündemi: Örgütlenme ve Eylem

Samsun Şube Başkanı 
Tarık Sayın

Comdata Çağrı Merkezi çalışanları çalışma koşullarının ağırlığı, sürekli maruz kaldıkları mobbing, duygusal 

emek sömürüsü, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gibi pek çok sorunu aşabilmek için 

sendikalaşma talebiyle 2018’in sonlarında sendikamızla temasa geçtiler. Başlıcaları İstanbul, Samsun, Konya, 

Eskişehir, Mardin ve Kayseri olmak üzere bir çok merkezde hizmet veren Comdata Türkiye’nin 3 bin 500’e 

yakın çalışanı var. Her geçen gün şirket de çalışanların sorunları da büyüyor… 

2019 yılı Ocak ayı itibariyle sendika örgütlenme çalışmalarına başladı. Cihan Sezer ve Havvanur Erişkin, 

yakın zamana kadar Comdata çalışanıydılar. Çağrı esnasında yaşanan bir sorun gerekçe gösterilerek işten 

çıkarıldılar. Metin Taşan da aynı dönemde işyerinde gördüğü psikolojik baskıya dayanamayarak istifa etti. 

Arkadaşlarımızla örgütlenme sürecine dair sohbet ettik. 

Havvanur ERIŞKIN: 23 yaşında. Konya Selçuk 
Üniversitesi’ndeki 2 yıl ön lisans eğitimini Yerel 
Yönetim Bölümünü’nde yaptı. Şu anda Açık 
Öğretim’e devam ediyor. Okul bittikten bir 
süre sonra Comdata’ya girdi. Bu onun ilk ilk iş 
deneyimi. Burada iki buçuk yıl kadar çalıştı, şu 
anda çalışmıyor. 

Metin TAŞAN: Girne Amerikan Üniversitesi’nde 
Sinema-TV okudu ancak bitiremedi. Şu 
anda İstanbul Üniversitesi’nde uzaktan 
eğitimde Coğrafya okuyor.  Daha önceden 
İstanbul’da barmenlik, akrabasının yanında 
da yedek parçacılık yapmış. Babasının sağlık 
problemlerinden dolayı 2012 yılında Samsun’a 
gelmiş ve o tarihten bugüne kadar da 
Comdata’da çalışmış. 

Cihan SEZER: Tokatlı. Lise mezunu. 
Bilgisayar Mühendisliği’ni kazanmış ama ailevi 
nedenlerden bitirememiş. Lise mezunu olarak 
Comdata’da yakın zamana kadar çalışmaya 
devam ederken kısa süre önce işten çıkartıldı. 
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 › Comdata’daki çalışmanız 
sona erdi, bu nasıl oldu?
Havvanur: Oradan ayrılık pek 

hoş olmadı, bir bilgi güvenliği ihlaliyle 
alakalı olduğunu söyleyerek çıkardılar 
ama bir dikkatsizlik nedeniyle ya-
şandı aslında olay, o da şöyle: Genel 
anlamda vardiyalar çok karışık, bir 
hafta geceye geliyoruz, bir hafta gün-
düz geliyoruz gibi. Yine gece vardiya-
sındayız işte, hep takım olarak geliriz 
biz zaten, 10 kişilik, 6 kişilik takımlar 
halinde çalışıyoruz. O gün de yine bir 
gece vardiyasındayız. Bir müşteri ra-
hatsız ediyor sürekli, arkadaşlara dü-
şüyor yine sırayla oturduğumuz için 
masalarda, o düştüğü anda herkese 
ikişer kez düşmeye başladı sadece bir 
takım lideri var ortamda da. Bulunan 
takım liderine numarayı verelim belki 
müdahale eder, “çağrıyı almayın ya 
da hani şuan hizmet veremiyoruz” 
diye “çağrıyı kapatın” der dedik çün-
kü adam bizi teknik anlamda bilgi 
almak için aramıyor, rahatsız etmek 
için, muhabbet etmek için arıyor. Ci-
han Abi’ye de müşterinin numarasını 

verdim. Sonra o da beni rahatsız eden 
biri olduğunu düşünerek kendi numa-
rasından arayıp “rahatsız etme, niye 
ediyorsun” gibisinden görüşme yapıp 
kapatmış. Daha sonrasında da takım 
liderlerine mail atıldı. Takım lideri de 
olayı artık nasıl anlattı bilmiyorum. 
Cihan Ağabey’i işten çıkardılar. O ha-
ber verdikten sonra ben de dedim ki 
beni de çıkarırlar bu durumda çünkü 
bu olayı bire bir ben yaşadım. Gittim 
şirkete, çağrıya girmeyeceğim dedim. 
Yetkili biri var orada, operasyon mü-
dürü, onunla görüşeceğim dedim. 
Kimseyle görüştürmediler, ekranla-
rımı falan açmadım, hatta da girme-
dim. Bir 5-10 dakika geçti bir takım 
lideri geldi “Havvanur Hanım gel” 
dedi. Böyle kamerasız bir oda, 3 kişi 
karşımda bir masada, biri operasyon 
müdürü benim görüşmek istediğim. 
Ama operasyon müdürü konu hak-
kında hiç konuşmuyor, kararlarını 
vermişler, bitti havasındalar. Kâğıdı 
koydular önüme, okudum, “tamam 
böyle bir olay oldu, farklı anlatılmış 
olabilir size ama bir bizi dinleseydiniz, 
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ya da bir savunma alsaydınız” dedim. 
Tamam, kabul ediyorum, numara 
dikkatsizlikle de olsa verildi falan ama 
hani suçsuz olan birini, vardiyada bile 
olmayan birini neden suçluyorsunuz 
derken benim konuşmamı böldü, ben 
daha konuşacağım hiç dinlemeden 
insan kaynakları yetkilisi “fark etmez, 
ne olursa olsun, kim aradıysa da kim 
yaptıysa da kim söylediyse de suçlu” 
dedi ve çıkışım verildi. 

Bizim şirket kendi adamıysa işine 
geldiği olayı kapatır ama işine gelme-
diği olayı ise kişi her şeye karşı çıkıyor-
sa onu hemen bir şey çıksa da çıkar-
sak ya da tutanakla mı çıkarsak ama 
bir şekilde çıkarsak… 

 › Peki verdiler mi kanuni 
haklarınızı?
Havvanur: Hayır hiçbir hakkı-

mızı vermediler. Kısacası orada nasıl 
biliyor musunuz, ya erkeksen askere 
gideceksin tazminat almak için, du-
racaksın duracaksın bir yıl boyunca 
işkence çekeceksin ya da kadınsan 
evleneceksin çıkacaksın. Orada çalış-
mak zorundasınız biz ne dersek onu 
yapacaksınız muhabbeti var. O yüz-
den orada yaşı geçmiş insanlar evlen-
me ya da askerlik nedeniyle çıkamadı-
larsa kovularak çıkıyorlar kesin ve net. 
Bahanelerini bulurlarsa hemen, her 
şey hazır yani, sessizce çıkarıyorlar…

Orada iki buçuk yıl falan çalıştım 
ama artık psikolojim çöktü resmen. 
Orada hiçbir hakkımızı vermediler. 
Sonra biz arabuluculuk için şirketle bir 
toplantı yaptık ama insan kaynakla-
rından birini göndermişler, “biz hiçbir 
şeyi kabul etmiyoruz, haklarını da ver-
miyoruz” demiş. “İstedikleri dava ya da 
farklı bir şey varsa kendileri savunabi-

lirler” demiş. Dava başlayacak, inşallah 
hayırlısıyla o da sonuçlanır diyoruz. 

 › Metin sen de kendin ay-
rılmak durumunda kaldın 
sanıyorum yaşadıkların yü-
zünden, değil mi?
Metin: Ben de 7 yıl Comdata’da 

çalıştım ama ben direkt arkadaşlarım 
gibi çıkartılmadım, kendi isteğimle 
çıkmak durumunda kaldım. Ama beni 
bu pozisyona getiren de sebepler oldu 
tabii. 7 yıl içerisinde yoğun bir baskı 
gördüm ben de, özellikle mobbing an-
lamında. İşin yoğunluğu vs. bu sürece 
getirdi beni de. Aslında bu iş yapılması 
zor olan bir iş değil, insanlarla iletişim 
kurmak…Ama dış faktörler, yan fak-
törler bunu zorlaştırıyor ve problem 
yaşamamıza neden oluyor, hatta psi-
kolojik sorunlar yaratıyor bizim için. 
Ben, dediğim gibi, kendi rızamla istifa 

Comdata işyerindeki örgütlenme sürecini sistemli biçimde 

götüren Samsun Şubemiz, 27 Ocak 2019 tarihinde Genel 
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ettim 2 hafta öncesinde ve yakmış ol-
dum tazminat hakkımı. Bir arkadaşım 
farklı bir şirkette çalışıyor, o mesela 
kendi rızasıyla çıktığı halde bütün hak-
larını alarak çıktı. Bunu söylediğimde 
insan kaynakları yöneticisine, o böyle 
bir şey olmayacağını söyledi. “Başka 
bir şirket bunu uyguluyorsa siz niye 
uygulamıyorsunuz” dediğimde de 
şirketin inisiyatifinde olduğunu ama 
şirketin böyle bir şey yapmayacağını 
söylediler o yüzden de haklarımı ala-
madım tabii ben de.

Dün de toplantıda da söyledik ya 
her şey para değil, artık sağlık prob-
lemleri yaşamaya başladım. Vücu-
dumda böyle egzama tarzı yaralar 
çıkmaya başladı stresten dolayı. Çün-
kü hayatımda olumsuz giden bir şey 
yok, beni tek geren, strese sokan yer 
orasıydı. O yüzden de yani ayrılmak 
durumunda kaldım.
 › Ne yapıyordun Comdata’da 

çalışırken?
Metin: Müşteri temsilcisiydim, 

7 yıl boyunca insanlarla aralıksız gö-
rüşme yaptım. Çok kısa süreli back 
ofis, yani çağrı almayan birimde, ça-
lıştım ama onun dışında 7 yıl boyunca 
aralıksız devamlı irtibat halindeydim 
müşteriyle. Satış da yaptım, internet 
satışı yaptım, internet paketi satışı. 

Gelen çağrıları karşıladım, işte şikâ-
yetti, fatura problemleri, hattıyla ilgili 
sorunlar yaşanıyorsa teknik anlam-
da yardımcı olmaya çalıştım. Başka 
şikâyetleri varsa onları aldım, kayıt 
oluşturdum. Yani tam donanımlı bir 
personel olduk orada, teknik anlam-
da, fatura anlamında. Aslında bunla-
rın ayrı ayrı birimleri var, hattını iptal 
ettirmek isteyen abone olduğunda on-
ları ikna -ki yapmamız gereken bir iş 
değil-onu da yaptık.

Bunları yaptık, karşılığında prim 
alıyor muyduk, prim alamıyorduk ta-
bii ki, sözde vardı ama gerçekte prim 
mirim yoktu tam tersi maaşımızı bile 
tam olarak alamıyorduk. Ben 1600 
lira asgari ücretken, 900 lira aldığı-
mı biliyorum. Tamam devamsızlığım 
var, olabilir rahatsızlığımdan dolayı 
vs. ama hiçbir şekilde bu derecelere 
düşeceğini zannetmiyorum ama bir 
şekilde kesiyorlardı. Eksik süre, tu-
tanak almışsın vs. gibi senin maaşını 
ufak ufak kopartıyorlardı yani.

 › 7 yılda takım lideri vs. gibi 
pozisyonlara geçme duru-
mun olmadı mı?
Metin: Oldu şöyle oldu: Kon-

ya’da operasyon açılmıştı yeni, bana 
teklif  ettiler, “Sen Konya’ya git takım 
lideri olarak göreve başla.” dediler. 
Ben de dedim farklı bir şehre gide-
ceğim ki tecrübem de var geçmişten. 
Şartlar nasıl olacak? Şartlar buranın 
şartlarıyla aynı olacak dediler. Yani 
ücrette bir artış yok, 15 gün şirket otel 
masrafını karşılayacak, 15 gün sonra 
kiralık ev tutacaksın, ben onu kabul 
etmedim. Burada da ilk başta o po-
zisyona sokuyorlardı, söylüyorlardı da 
bana ama ben arkadaşlarımdan yana 
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tavır sergilediğimden dolayı o kritere 
giremedim. Başvuru yaptım, o başvu-
ruya da kabul görmedim. Takım li-
derliği onların onay verecekleri en son 
şeydi benim için. Çünkü takım lideri 
olabilmeniz için bütün karakteriniz-
den, kişiliğinizden, arkadaşlarınızdan 
ödün vereceksiniz. Tamamen kralın 
yanında olmanızı istiyorlardı ben de 
onu yapamıyordum, yapmadım da.

 › 7 yıllık deneyimli çalışan 
olarak asgari ücret mi alı-
yordun, bir yükseliş olma-
mış mıydı ücrette?
Metin: Asgari ücreti bile alamı-

yordum, kesintiler oluyordu. Yani 7 
yıllık personel de olsanız bir aylık per-
sonel de olsanız o asgari ücreti alıyor-
sunuz. Herhangi bir kıdem durumu 
yok.

 › Sendikalaşma olmadan 
önce de sen, Cihan, bazı 
çalışanların haklarını savu-
nan bir pozisyondasınız an-
ladığımız kadarıyla?
Metin: İlk baştan itibaren, tabii 

kesinlikle öyle. Sendikalaşmayla ilgili 
Cihan ile içeride çok çalışmalarımız 
oldu, farklı farklı sendikalarla görüş-
tük. İlk baştan beri böyleydik, Cihan 
daha yoğun bu konuda, biz hakları-
mızı aramaya çalışıyorduk. 

Benim gördüğüm Samsun’da ilk 
açılan yer burası. 7-8 yıl öncesinde 
Samsun’un genç kesimi, işe yeni atıla-
cak insanlar, yaş ortalaması küçük in-
sanlar buraya işe başlıyorlar. Gelecek 
kaygısı olmayan insanlar, cep telefonu 
alayım, 2 ay çalışıp gideyim diyenler 
genelde. 

En az lise mezunu ama üniversi-

te mezunu arkadaşlar da var. Maden 
mühendisiyle de tanıştım ben orada, 
çevre mühendisi de vardı. Öğretmen 
olan da vardı. Yani burası bir nevi 
denize düşen yılana sarılır gibi böyle 
kurtarıcı gibi görülüyor, işsiz kalma-
yayım gibi ama o da işte maalesef  ki 
işin kalitesini düşürüyor, önüne gelen 
işe giriyor. Bizim gibi oraya işe başla-
yanlar sonrasında kısa sürede takım 
lideri oluyor, süpervizör oluyor hatta 
operasyon müdürü oluyor. Bu defa o 
altındaki insanı tamamen ezmeye ça-
lışıyor.
 › Çalışma düzeni nasıl oluş-

turuluyordu?
Metin: Ben aktivasyonda çalışı-

yordum. O zaman akşam 19:00’da 
çıkışımız vardı. Süpervizör, şuan halen 
görevde, geldi bize “3 saat mesai ya-
pacaksınız” dedi. Ben itiraz ettim, de-
dim “3 saat nasıl mesai yapacağız? Biz 
sabah 09:00’da geldik 19:00’da çıka-
cağız, yarın kaçta geleceğiz o zaman, 
12’de mi” dedim. Hayır yine aynı 
saat. Ben dedim 3 saat burada mesai 
falan yapmam, yasal sınırınız en fazla 
1 saat mesai yaptırmak, şunu duyduk-
tan sonra ona da kalmayacağım de-
dim, ben gidiyorum dedim. Benimle 
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birlikte 7-8 arkadaş da çıktı arkamız-
dan. Benim o tepkimden sonra 3 saat 
herhangi bir mesai olmadı ama 1 saat, 
15 dk. gibi mesailere keyfi anlamda da 
bazen bıraktılar. Mesaiye bırakıyorlar 
ve mesai ücretleri de ay sonu geldi-
ğinde yatmıyor. Yatmadığında itiraz 
ettiğinizde de ya takım liderinizin gir-
mediğini söylüyorlar, ya bir dahaki ay 
yatacak deniliyor. Bir dahaki ayda o 
iş temposu vs. ya takipten kaçıyor ya 
unutuluyor, bir şey oluyor bir şekilde 
adamlar yatırmıyor yani mesaileri de. 

Havvanur: Bu binadaki zaten en 
büyük sorunlardan biri de maaşların 
tam yatmaması.

Metin: Yatmıyor, yani gidip an-
lattığınızda özür dileyecek pozisyona 
geliyorsunuz niye buraya geldim diye, 
o derece yani. Tutanak tutuyor. O tu-
tanak senin işte alacaksan primini en-
gelliyor. Moladan geç geldin 5 dakika, 
Cihan’ın başına geldi, benim başıma 
geldi. 3 dakika geç geldin moladan 
kesildi diyor. Takım lideri ve süper-
vizör onayıyla tutuyor tutanağı. Siz 
29 gün boyunca çalışmışsınız bilfiil, 
herhangi bir problem yok 30. gün ar-
tık prim alacaksınız hak ettiniz, o 29. 
gün tutanağı tutuyor sizin priminizi 

yakıyor, 30 günlük emek gitti. Böyle 
acımasızlıkları var.

Havvanur: Çünkü bizim orada 
karnelerimiz var, hani 30 gün çalışı-
yoruz mesela, belirlenmiş değerleri-
miz var, değerlerini tutturdun diye-
lim, rapor da almadın, işte karneye 
250 TL para yatıyor normalde ama 
eğer işte dediği gibi son günde. En ba-
sitinden söylüyorum, molayı geçtim, 
“ben oraya dedim, sen şuraya otur-
dun” diye tutanak tutuyor adam. Ya 
masa bilgisayar her yer aynı zaten.

 › Cihan sen ne diyeceksin 
sendikalaşma çabasının da 
öncülerinden biri olarak?
Cihan: Çağrı merkezine 2011’de 

başladım. Şu an buradakilere göre en 
eski benim, içeride de en eskilerden 
biriyim. Benim gençliğim zamanında 
bu İtalyan firma yoktu, Koç grubu-
nundu şirket. Yemekler olsun, çalışma 
saatleri olsun, vardiyalar olsun, içeri-
deki yönetim olsun biraz daha rahat-
tı aslında ya da küçüktü firma, belki 
ondan…. Şimdi inanılmaz derecede 
zorlaştı. Madencileri bilirim, hani ça-
lışma şartlarını uzaktan görüyoruz, 
inşaat işçileri neşe ve türkü söyleye-
rek çalışıyorlar, bizimkinin daha zor 
olduğunu düşünüyorum. Zaten çağrı 
merkezi dünyada 4.sıralamadaymış 
iş zorluğunda sanırım ama bence bi-
zimki –hele de bu firmayla- Türki-
ye’deki en zor işyeri. Bir kere aralıksız 
konuşuyorsun. Başka işlerde, mesela 
fabrikada çalıştım, tekstilde çalışanları 
bilirim, hayal kurarsın bir iş yaparken 
işte kafan başka bir şeylere gidebilir, 
düşünürsün, elin çalışır bedenin ça-
lışır, kendini aslında daha da enerjik 
hissedersin. Burada hem bedenini, 
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hem kafanı her şeyini işe veriyorsun 
aralıksız bir şekilde. Nefes alamıyor-
sun eveyl denilen şeyler var, eveyl’den 
herkesi faydalandırmıyorlar. O eveyl 
müşteri temsilcisinin iki çağrı arasın-
da kaldığı boş kaldığı zamandır. Bizde 
o boşluğu kaldırdılar. Eğer fazla evail 
kalıyorsak müşteri temsilcilerini eve 
gönderiyorlar gerekirse, ücretsiz izin 
veriyorlar, “yeter ki boş kalmayın, size 
para veriyoruz” diyorlar işte. Gittikçe 
psikolojik işkenceye döndü, acı çeke-
rek kıvranarak çalışıyor arkadaşlar. 

Sabah broşür dağıttık sendikalı 
olun diye, uzun zamandır zaten sen-
dikaya çağırıyoruz. Birisi “Dün acil-
deydim toplantıya gelemedim, çok 
istiyordum.” dedi. Takım liderinin 
uyguladığı baskıdan acile kaldırılmış, 
sinir krizi geçirmiş. Her gün onlarcası 
ağlar, sinir krizi geçirir, bayılır. Öyle 
bir ortamda çalışıyoruz. Pis, havalan-
dırmaya yatırım yapmıyorlar, hava-
landırma içerideki havayı alıyor içe-
riye üflüyor. Yüzlerce işçi aynı anda 
içeride, oksijen bitiyor, artık ayakta 
duramayacak hale geliyor insanlar. 

 › Çalıştığınız binayı gördük, 
yaklaşık 1500 çalışan için 
hayli küçük görünüyordu.
Cihan: İŞKUR’lar sanırım yok o 

sayının içerisinde, bir de bir 500 ka-
dar da İŞKUR çalışanı var. Normal-
de 2000 kişi kadar içeride olduğuna 
eminim ben. O 2000 kişi o binada 
tıkış tıkış çalışıyoruz. Kimi zaman san-
dalye masa bulamıyoruz, gürültü hat 
safhada, bunu söylediğimizde, “yok 
diyorlar, biz ses ölçümü yaptırıyoruz 
ortam ölçümü yaptırıyoruz”. Ses öl-
çümünü de arkadaşlar hep müfettiş-
lere söylemişlerdir, itiraz etmişizdir. 

Mesela binanın en sessiz köşesinde ses 
ölçümü yapılıyor, ortada çalışanlar ise 
bu kulaklığı takılı diğer kulağını eliyle 
tutarak konuşuyor. Bazıları kaptırıyor 
kendini, unutuyor bağırıyor. İnanıl-
maz bir gürültü ortamı, takım liderleri 
bir taraftan böyle bağırarak giderler: 
“Ben daha kaç kere söyleyeceğim size, 
siz laftan anlamıyor musunuz, ba-
kın böyle giderseniz hepinizin canını 
yakarım, bu böyle gitmez, ayağınızı 
denk alın!”. Bunlar bizde öyle bir etki 
yaratıyor ki artık yani kasılıyoruz. Ger-
çekten sağlığımızı mahvetti, biz çalış-
tık aslında ama bir taraftan da kamp 
gibi yani, bir yerde topladılar bizi, bir 
suçun bedelini ödemiş gibiyiz. Yani 
aldığımız maaş gerçekten çok komik 
maaştı yaptığımız işe göre de... Prim 
diyorlar, size ekstradan prim veriyoruz 
diyorlar, primleri kısıyorlar, alamama-
mız için her şeyi yapıyorlar, kriterleri 
sürekli değiştiriyorlar, kriterleri yerine 
getiriyorsak başka kriter koyuyorlar.

 › Nasıl kriterler?
Cihan: Ortalama bir çağrı me-

sela 300 saniye sürer, bir çağrı 600 
saniye sürer, bir çağrı bazen 1 dakika 
sürer, bunların ortalaması 280 saniye 
olacak. Ama gün içerisinde gerçekten 
sorunlu müşteriler geliyor. Teknik ola-
rak birçok açıklamada bulunmamız 
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gerekiyor. Bir de Türkiye’nin insanı 
teknolojiye daha yeni yeni ısınıyor, bil-
miyorlar. İnsanlar bilgisayardaki klav-
yedeki harfleri bulamıyorlar, biz ona 
“q” harfini ters “p” diye anlatıyoruz, 
insanlarımız bilmiyor. Kızmıyoruz da 
insanlarımıza, bilmemesi gayet nor-
mal. Bunu onlara anlatıyoruz ve çağ-
rılarımız uzun sürüyor, 20 dakika, 25 
dakika, 50 dakikaya çıkabiliyor. 

Akşama kadar bu böyle devam 
ediyor. Yemek molamız var 30 dakika, 
bazen 45 dakika olabiliyor. Çalışma 
saatine göre molamız var işte çıkıyo-
ruz çayımızı içip aşağı iniyoruz ama 
öyle bir şeye uğramışız ki o yukarı çı-
kıp da çay içtiğimiz anda, dinlendiği-
miz anda kendimizi toplayamıyoruz, 
normal halimize gelemiyoruz, beden 
toplanmıyor.

Metin: Yani molalar da bu dinlen-
me süreci için yeterli süreler değil, 10 
dakika. Zaten en alttan yukarı çıkar-
ken merdivende geçiyor zamanın, bir 
5 dakika gidiyor. Yani yukarı çayı alıp 
ancak aşağı inebiliyorsun, dinlenme 
yok, yine o kriterler içerisinde molalar 
var, molayı aştığınızda o primi, karneyi 
etkiliyor ama molayı aşmamanız için 
sizin için artı bir şey de yapmıyorlar. 
Yani su almaya gittiğinizde bile sebile, 
mutlaka molayı tuşlamanızı istiyorlar, 
tuvalet aynı şekilde. Yani insani şeyle-
ri bile molayla karşılamanızı istiyorlar, 
tuşlamanız gerekiyor. O da sizin mola-
nızın artmasına sebep oluyor.

 › Yani sizin molalarınız doğ-
rudan o ekranlardan gözü-
küyor.
Metin: Ekranda sayaç gibi de-

vamlı akıyor, gözüküyor. Ay sonunda 
da molayı aştığınızda yine bir kesinti 

geliyor karşınıza. Artı tutanakla kesin-
ti yapılıyor.  

Yerel bir gazete burayla ilgili bir 
yazı yazmıştı, bir ayda 8 tane ambu-
lans gelmiş şirkete. Yani yoğun bir am-
bulans da geliyor çünkü çok sinir krizi 
geçirenler, bayılanlar, hastalananlar...

 › Sen az önce Havvanur’un 
anlattığı olay sonucu işten 
çıkartıldın değil mi?
Cihan: Evet aynı sebeple çıkarıl-

dık zaten böyle bir bahane arıyorlar-
dı. Servisler kalitesiz, en ucuz firma-
larla anlaşıyorlar, yemek firmaları da 
keza öyle, en ucuzlarıyla anlaşıyorlar. 
Malzemeleri sürekli topluyorlar, tu-
valetteki kâğıtları topluyorlar pahalı 
diye, tasarrufa gidiyoruz diye. Sürekli 
bizden kısıyorlar, biz de haliyle, biraz 
bilinçli olanlar, biraz düşünenler bi-
raz dayanamayanlar itiraz ediyorduk. 
Kaç kere Metin ile gitmişizdir, Hav-
vanur ile gitmişizdir yöneticilere. Yani 
çok kötü de bir şey söylemiyorduk, 
gayet kurumsal bir dille, “işte Ahmet 
Bey, Mehmet Bey, Onur Bey böyle 
bir durum var içeride, böyle bir sorun 
var dayanamıyoruz” diye. Servis bizi 
zehirledi, servisin egzoz borusu kırık, 
duman arabanın içerisinde. Bir de az 
servis çıkardıkları için çok güzergâh 
dolaşıyoruz. O egzoz kokulu servisin 
içerisinde zehirlenerek gidiyoruz, ze-
hirlenerek geliyoruz. Neredeyse acile 
gideceğiz buna haliyle itiraz ediyoruz. 
Yemeklerimizden kurt çıktı diye re-
simlerini aldım ben, bir de o kadar iyi 
niyetliyiz ki şirketin genel müdürüne 
göndermedim. “Bakın yemeklerimiz-
den kurt çıkıyor resimleri var, bunu 
size göndersem bir hafta yemek yiye-
mezsiniz, o yüzden ben size resimle-
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rini göndermiyorum ama lütfen bize 
yardımcı olun yemekhane firmasını 
değiştirin”…dedim. 600 tane imza 
topladık bir de, imzaları da gönder-
dim şirketin genel müdürüne. 

Artık istemiyorlardı bizi, çünkü 
kendi düzenlerine çomak sokuyoruz 
ya da canları sıkılıyor bizim itiraz et-
memize, çünkü sürekli çok kurumsal 
çok iyi bir şirket gibi lanse etmeye 
çalışıyorlar, ama değil. Güya dünya 
devi bir firmanın: Vodafone’nun işini 
yapıyoruz. Vodafone da memnun bu 
durumdan. Vodafone çünkü gelecek 
müşteriye bakıyor, müşteriye hizmet 
verilmiş mi ona bakıyor. Buna rağmen 
arkadaşlarım, o kadar kendilerine kö-
tülük yapılmasına rağmen, o kadar 
iyiler ki halen müşterilere hizmet ve-
riyorlar, halen müşterilere iyi davranı-
yorlar. Bunu şirket görmüyor tam ter-
sine şirket bunu kullanıyor. Bizim iyi 
niyetimizi başka türlü suistimal ediyor.. 
Çalışanların büyük çoğunluğunun 
ilk işi, liseyi bitiren ya da üniversiteyi 
bitirmiş de meslek sahibi olamamış 
kişi ilk iş deneyimini orada yapıyor. İş 
dünyasını da böyle zannediyor, çalış-
ma hayatını böyle zannediyor. Bence 
Türkiye’de bizim çağrı merkezi gibi 
başka bir yer yoktur, özellikle bu Com-
data firması, özellikle bu Samsun’daki 
birim çok daha değişik, bir deney ala-
nı gibi bizim için. İnsanları deniyorlar 
sanırım, hani filmlerde olur insanların 
böyle psikolojileriyle oynarlar, bir yere 
toplu bir şekilde tıkarlar, işte birbirle-
rine düşürürler falan. Deney alanıyız.
 › Sendikalaşma çabalarınız 

nasıl gelişti bu işyerinde?
Cihan: Tabii! İlk, işte 2011 yılın-

da başladığımda Koç Grubundaydı, 1 
sene sonra falan araştırmaya başladım 

sendikayı, sendika bulamıyorduk 
yani. Hatta Yargıtay’a gitmiş, Ha-
ber-İş sanırım Amasya’da AssisTT 
işçilerini sendikalı yapmaya çalışınca 
AssisTT’in sahibi o senidkayı mahke-
meye vermişti. İşte bu adamlar kablo 
döşeyen işçilerle aynı sendikada ola-
maz çünkü Türk Telekom işçileri o 
kablo çeken, internet kablosu çeken 
işçiler falan o sendikadaymış, onlarla 
aynı yerde olamaz çağrı merkezi iş-
çileri diye Yargıtay’da dava açmış, o 
dava yıllarca bizi oyaladı zaten. Ar-
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TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI’NDA 
BİRLEŞİYORUZ!

-
-

karşı karşıya kalıyoruz. Sorunlarımızın çözümünde 
muhatap bulamıyoruz.

-

-

-

-

’na 

ortamı yaratmaktan uzaktır. 

İNSAN ONURUNA YAKIŞIR
ÇALIŞMA KOŞULLARI

İSTİYORUZ!

SENDİKAYA ÜYE OL! GÜÇLÜ OL! TEZ-KOOP-İŞ’Lİ OL!

-

-

-
-
-

-

 

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

alınmamaktadır.

Samsun’da Comdata işyeri örgütlenme çalış-

maları kapsamında arkadaşlarımız günün erken 

saatlerinden itibaren bildiri dağıtımı yapıyorlar. 
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kadaşlara sendikalaşalım fikrini açtı-
ğımda heyecanla karşılandım, herkese 
açamadık zaten ilk başta, heyecanla 
karşılaştık. Meltem diye bir arkadaşım 
vardı GSM’de, ilk onunla başladık. Bir 
sendikayı çağırdık buraya gittik sendi-
kacılarla görüştük, ne zaman isterse-
niz buradayız dediler, üye olun yeterli 
dediler, üye olmaya başladık sonradan 
öğrendik ki Yargıtay süreci var, çağrı 
merkezleri sendikalı olamıyor. Ondan 
sonra araştırmaya başladık, o sendi-
kadan bir 6-7 ay haber bekledik, bir 
dönüş olmadı. Bir taraftan içeride de 
durmuyoruz, haber bekliyoruz ama 
insanlara da “çağrı merkezinde sen-
dikalı olursak çok daha iyi şartlarda 
çalışabiliriz” diyoruz. Derken bu mü-
dürlerimizin kulağına gitti, direkt beni 
çağırdılar. “Sen böyle böyle, milleti 
ayaklandırıyormuşsun falan”… Yok 
dedim ne alakası var, milleti nasıl 
ayaklandıralım. “İşte sendikaya çağı-
rıyormuşsun… “sendikaya çağırmak 
milleti ayaklandırmak değil” dedim, 
“anayasal bir hak” dedim. Bence de-
dim siz de sendikayı düşünün, sizi de 
korur dedim. Güldüler, kahvaltı edi-
yorlardı masalarına davet ettiler, yak-
laştım kahvaltılarından aldım falan. 
Ondan sonra “biz sonuna kadar senin 
arkandayız ama artık olmuyor böy-
le şeyler, artık sendika zamanı geçti” 
dediler. “Bu işçilerin kavgaları şunları 
bunları artık bitti”. Yok dedim “kav-
ga dövüş yok, biz sadece anayasal bir 
hakkımızı kullanmak istiyoruz”. 

Beni dinlediler ama çok da geçme-
di başka bir bölüme gönderdiler. Tabii 
benimle birlikte sendikayla uğraşan 
arkadaşlar vardı onları da gönderdiler. 
Durur muyuz yeni gittiğimiz bölümde 
de aynı şekilde sendikalaşmaya devam 

ettik ama sendikalardan cevap ala-
madık, sendikalarla öyle uğraştık ki. 
Canımıza tak etti, yani üye olamıyo-
ruz, sendika bulamıyoruz üye olacak. 
İnsan kaynakları müdürü sizin sendi-
ka hakkınız yok dedi, yöneticiler öyle 
diyor. Çağrı merkezleri iş kolu tespiti 
yapılmadığı için sendikalı olamazlar 
falan dedi. Yöneticiler de baktılar ki 
bilinçliyim biraz bir şeyler biliyorum, 
yani çok da üstüme gelmediler, bırak-
tılar. Ama meğer bir taraftan diş bili-
yorlarmış, böyle fırsat kolluyorlarmış.  
Çok dikkatli çalıştım, işimi temiz yap-
tım bunlara açık vermedim, müşteri-
lerle polemiğim olmadı, hakaret ola-
yım olmadı, yardımcı oldum. Hatta 
karnelerim hep yüksek çıkmıştır, beni 
karnelerimden dolayı takım lideri yap-
mak istediler ama yapmadılar. Çok iyi 
bir bölüme aldılar, kurumsal bölüme, 
orada şirketlere baktım. 

Sonrasında Tez Koop-İş’i bulduk, 
Tez Koop-İş ile durumu aştık, biz de-
dik yıllardır uğraşıyoruz, öyle böyle bir-
çok sendikaya da gittik sendikalaşmak 
istiyoruz, içeride epey de bir sayımız 
oldu aslında. Tez Koop-İş de sağ olsun 
tamam dedi biz bu işi yaparız, siz bize 
güvenin. Tamam dedik biz gerçekten 
çok uğraştık, güven problemi de açık-
çası yaşıyoruz. Sonra sendika bizimle 
görüşerek bir broşür hazırladı. Broşü-
rün içerideki etkisi deprem gibi oldu, 
yöneticiler telefonla sağa sola koşuyor-
lar, birbirileriyle yazıştıklarını, konuş-
tuklarını duyuyoruz. İşte “broşür da-
ğıtıyorlar, polisi arayın yasal mı bu, ne 
yapıyorlar” falan. Kendimize geldik, 
bir güç kazandık, bir özgüvenimiz ta-
zelendi ve Tez Koop-İş ile şu anda mu-
azzam bir sayıya ulaştığımızı düşünü-
yorum. İnşallah kısa sürede de yetkiyi 
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alacağız, oradaki o bize uyguladıkları 
baskının, o psikolojik işkencenin cevabı 
sendikal örgütlenmemiz olacak. Hak-
larımızı alacağız, daha insani çalışma 
koşulu olacak. Çalışan arkadaşlarımı-
zın burayı çoğu geçici bir iş olarak, bi-
ran önce kurtulacakları; ya evlenip ya 
da askere gidip tazminat alacakları bir 
iş olarak düşünüyor. Bence toplu söz-
leşme olunca çoğu kalıp emekli olabi-
leceği, böyle insan gibi çalışacakları bir 
iş olarak göreceklerdir. Migros çalışan-
larını, Carrefour çalışanlarını görüyo-
ruz, sendikalı diğer işçileri görüyoruz, 
bizden çok çok farklılar. Bizdeki bu psi-
kolojik şiddet olayını, içerideki yoğun 
baskıyı sendikayla bitireceğimize ina-
nıyorum. Yani işten çıktım ama yine 
de bırakmayacağım, sendikalı müca-
deleye devam ediyorum, sendikayla 
birlikte, sendikanın bünyesinde. Daha 
fazla kişi de katmış olduk belki, insan 
kaynakları müdürüyle karşılaşıyorum 
kapıda, “sen hala bıkmadın mı?” diyor 
bana. Bıkmam dedim, belki çıkardığı-
na da pişman olmuş olabilir adamlar 
beni. Çünkü daha çok kişiye ulaştık 
daha çok üye yaptık.

Metin: Sendikalaşmayla alakalı 
Cihan ile ortak çalışmalarımız oldu, 
ilk baştan beri. Ben bu anlamda çok 
olumlu düşünüyorum, olacağına da 
inanıyorum çünkü içerde herkes bizim 
anlattığımızın ötesinde yoğun baskıla-
ra maruzlar. Sendikayı şu anda belki 
yeni yeni öğrenmeye başladılar ama 
tam anlamıyla öğrendiklerinde kesin-
likle bu işi çözeceklerine eminim. 

Cihan: Toplantıya çağırdığım 
arkadaşlardan birisi, “Allah aşkına ne 
olur bu işin peşini bırakmayın” diyor. 
Sendikadan içerideki müşteri temsilci-
lerinin, çalışan arkadaşların öncelikli 

beklentisi o, “sakın bu işi bırakma-
yın”... Yani çok istekliler, bir taraftan 
korkuyorlar da, korkmaları gayet do-
ğal, bilmiyorlar ilk işleri olduğu için. 
Böyle bir beklenti içindeler, hatta ilk 
broşür dağıtımında “ya neredeydiniz, 
sizleri bekliyorduk, çok geç kaldınız” 
diye sitem bile eden arkadaşlarımız 
var. Ya çok tuhaf, anlatırken gözleri-
miz doluyor bazen, arkadaş da bilir.

Havvanur: Ben daha önce hiç-
bir sendikaya üye değildim zaten. Üye 
olmadığım için bilmiyordum, yine 
Cihan Ağabey anlattı bana, yani bize 
hepimize söyledi böyle bir durum var 
diye… İnsan ister istemez bir düşünü-
yor; “hani şimdi sendikaya üye olsak 
ne olur?”... Çünkü yaş küçük genel an-
lamda, 20 yaşında, 23 yaşında, yani 25 
yaşa kadar. O yüzden diyorlar ki “son-
radan önümüze çıkabilir mi” bu mev-
zu… Cihan abinin de dediği ilk broşür 
dağıtıldığında biz hepimiz hattaydık. 
Herkes broşürleri almış zaten, bir se-
vinç içinde, tanımadığımız insanlarla 
bile çağrı bittikten sonra orada muhab-
bet ediyoruz. Mesela bir arkadaş dedi 
ki, askere gidecek çocuk işte, “ben evet 
askere gideceğim ama sonuna kadar, 
sendika nereyse gidip üye olacağım, 
hiç yoktan benden sonra gelecek in-
sanlar doğru düzgün çalışsınlar” dedi. 
Bu kadar mağdur oldukları, tehditlere, 
boyun eğmek zorunda kaldıkları için. 
Bazıları çünkü hiç sesini çıkaramıyor. 
Biz servis yüzünden zehirlendik, ger-
çekten Cihan abi hastanelik oluyordu 
ve serviste 10 kişiyse gittik 2 kişi şikâyet 
ettik ya. Koca serviste herkes şikâyetçi 
ama 2 kişi şikâyet edebildik….

Cihan: Ama şimdi biz daha güç-
lüyüz artık, sendikamızla beraber ba-
şaracağız.

AÜ İletişim Fakültesi öğretim 
üyesi Gamze Yücesan-Özde-
mir, bir saha araştırmasına 
dayanan 2014 tarihli kitabında 
genç emekçileri gözlemleyip 
inceliyor, çağrı merkezlerinde 
emek-sermaye ilişkileri üze-
rinden gençlik, sınıf ve direniş 
konularını ele alarak genel so-
nuçlar çıkarıyordu. 

Hocamız, çağrı merkezlerini 
“üçüncü binyılın fabrikaları”, 
çağrı merkezi çalışanlarını ise 
“21. yüzyılın proletaryası” ola-
rak tanımlıyor ve çağrı merkezi 
çalışanlarının, aynı zamanda 
sınıf mücadelesinde de önemli 
bir aktör olarak sahne alacağı-
nı öngörüyordu.

Comdata örgütlenmesindeki 
gözlemlerimiz konuya ilişkin 
bu değerli çalışmadaki sap-
tama ve öngörüleri doğrular 
nitelikte.

İnatçı Köstebek - Çağrı Mer-
kezlerinde Gençlik, Sınıf ve Di-
reniş,  Yordam Kitap, 2014.
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Makro İşçisi 
Tazminat Hakkının 
Peşinde
Samsun Makro/Taze market işçileri patronlarının usulsüzce gaspettiği tazminat haklarını alabilmek için aylardır Samsun 

sokaklarında bir direniş sürdürüyorlar. Samsun şubemiz sendikamız üyesi olmamalarına karşın Makro/Taze direnişçilerini 

sınıf dayanışması temelinde destekliyor, onlara ev sahipliği de yapıyor. Biz de gençemek olarak direnişin öncüsü dört 

arkadaşımızla bir söyleşi gerçekleştirdik. Ekonomik krizin Anadolu’da emekçileri nasıl etkilediğini ve buna karşı nasıl 

yaratıcı direnişler ortaya koyduklarını görmek istiyorsak onları izlemeye devam edelim...

Orada bir direniş var uzakta...

Söyleşi:
Hakan KOÇAK

 › Görüşülen Kişiler         
Ahmet ÖZEKEN
Eda BULUT

Sündüs ŞAHIN
Yıldıray ZEREN

Mayıs 2019 33



 › Önce sizi tanıyalım, Makro 
Market’te ne kadar zaman-
dır çalışıyordunuz?
Sündüs: 2011’den bu yana 

Makro Market’te çalıştım, yedi buçuk 
sene orada kaldım maalesef. İyi bir ça-
lışma ortamındaydı ilk başlarda, gayet 
de güzeldi ama maalesef  son 2 sene 
içinde Makro Market’in artık çöküşü 
görülmeye başlamıştı. Bir konkorda-
to ilan ettiler, her zaman bize dediler 
ki arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin, 
ciromuzu yükseltelim, yardımcı olun. 
Ne kadar eksik yanları varsa da sevi-
yorduk Makro’yu, tamam dedik. Gazi 
Şubesinde çalışıyordum ben, tamam 
dedik yardımcı olalım. Zaten hepimiz 
birlikte çalışıyoruz bir emek veriyoruz, 
şirketin de bu durumda olmasını hiç 
kimse istemiyordu açıkçası. Artı Birle-
re önem vermeye başladık bu sefer.

 › Ne demek Artı Bir?
Sündüs: Müşteri mesela 10 par-

ça ürün alıyorsa bir parça da personel 
önerip, aldırıyor promosyonlu ürün-
lerden. Çalıştık da çabaladık, emek de 
verdik 6-7 ay kadar konkordatodan 
sonra ama maalesef  sonradan anladık 
o iş öyle değilmiş. Zaten çöküntüler 
olmaya başlamış, hesaplarına para 
aktarmaya başladıklarını hissetmeye 
başladık artık. Dedik ki ceplerini dol-
duruyorlar bunlar, tabii o zamanlar 
böyle biraz din üzerinden falan da yü-
rümeye başlamışlardı. Toplantılarımız 
olurdu bizim, toplantılarda her zaman 
dedikleri şey “ben kimsenin hakkını 
yemem”... Biz de güveniyorduk açık-
çası çünkü müslümanız elhamdülillah. 
Çok da güveniyorduk ona, arkasın-
daydık. Şeref  Bey geldiğinde mesela 
herkes önünü iliklerdi, ayağa kalkardı. 

 › Şeref Bey dediğiniz kim?
Sündüs: Makro Market’in kuru-

cularından, yönetim kurulundan biriy-
di. Zaten karşılığını güya veren oydu 
ama her zaman eksik maaşlar alıyor-
duk biz mesela yıllarca, yedi buçuk se-
nedir ben hep eksik maaş almışımdır. 
Bir kez olsun sormadım da hiçbirine, 
neden ben eksik maaş alıyorum diye 
çünkü gerçekten çok emek verdim ben 
o şirkete, müşterisinden çok çevrem 
oldu orada açıkçası. Görev yerim ka-
saydı ama bunun dışında reyonculuk 
da yapıyordum ben. Bizim yemekha-
nede bir arkadaş var, o gelmediği za-
manlar bulaşıkçılık da yaptık biz mese-
la. Sonra işler kötü gitmeye başladıktan 
sonra artık insanın ister istemez modu 
da düşüyor. Açıklama bekliyoruz yok, 
soru soruyorsun karşılık yok. Öyle öyle 
derken market en sonunda kapandı. 
Yine haberimiz yok, herhangi bir imza 
yok, herhangi hiçbir şey yok. Yani bir 
belge verirsin, imzalaman gereken çı-
kış belgesi ama o da yok. Bizden izin-
siz, paravan bir şirkete maalesef  ki 
devretmişler: Taze Makro...

Şeref  dedi ki, Makro’nun kuru-
cularından, “siz haklarınızı Taze’den 
alacaksınız”, Taze dedi ki “hayır siz 
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haklarınızı Şeref ’ten alacaksınız” ama 
öyle bir şey değildi bu iş. Ben Makro 
bünyesinde çalışıyorsam benim hakla-
rım sende, o hakkı bana zaten vermek 
zorundasın. Bizi meydanlara toplayan 
şu anda zaten Şeref, maalesef  ki başka 
hiç kimse değil. Aylardan beri de dire-
niyoruz, hiçbir zaman da vazgeçme-
yeceğiz. Ekonomik kriz var, maalesef  
Dolar’ın yükselmesinden sonra orta-
lık epey bir berbat halde. Arkadaşım 
Ahmet görüşmeye gittiklerinde işsizlik 
maaşınız yok mu sizin diye sormuş. 
Ben 800 Lira alıyorum işsizlik maaşı, 
1600 Lirayla geçinemezken 800 Li-
rayla nasıl geçinebilirim, iş olanağı da 
yok zaten çünkü piyasa çok berbat bir 
halde. Ben Makro’ya girdiğimde 22-23 
yaşımdaydım şuanda 31 yaşındayım 
ama maalesef  ki yaşa da bakıyorlar ar-
tık ve ben iş bulamıyorum. 20’li yaşları 
zaten orada tükettim, benim en güzel 
zamanlarım zaten Makro ile gitti. 

Müşterisine her zaman güler yüzlü 
oldum, hiçbir zaman hiçbir müşte-
riyle tartıştığımı bilmem. Hakaretini 
çekiyorsun, A’dan Z’ye yani aklınıza 
gelmeyecek şeyler. Bu tarz şeylerle he-
pimiz karşılaştık, yedi buçuk senedir 
de karşılaştığım o kadar çok olay var 
ki aklımdan uçan ama maalesef  düşü-
nüyorum bizim psikolojimizi bozmuş-
lar artık iyice, iyi bir durumda değiliz 
hiçbirimiz. 
 › Yani sizi topluca Makro iş-

ten çıkartmış, başka ünvanlı 
bir şirkette işe almış haberi-
niz olmadan.
Sündüs: Aynen haberimiz ol-

madan! Taze’de çalışmak istemedim 
çünkü eğer sen bana Taze’de çalışıp 
çalışmak istemediğimi sormuyorsan... 
Devir ettiysen o kâğıdı benim önüme 

getirmek zorundasın sen, demek ki 
başka bir şey var senin kafanda. Bizim 
beklediğimiz hiç olmazsa biriniz çıkıp 
deyin ki “böyle böyle bir süreçteyiz. 
Ama bizimle hiç muhatap olmadılar. 

Ben bu kadar uğraşmışken sen 
neden benim hakkımı vermiyorsun? 
Gerçekten uğraştım ama yani, müşte-
risiyle ayrı uğraştım çünkü ben zaten 
Makro’yu seviyordum, ben arkadaş-
larımı seviyordum orada, ben oradaki 
insanları zaten seviyordum. Şu an di-
renişteyiz, inşallah en yakın sürede de 
çözüme kavuşur diye düşünüyorum. 
Ben sadece bu direnişe verdim kendi-
mi asla ve asla vaz geçmeyeceğiz yani.

 › Ahmet sen de kendini tanı-
tır mısın öncelikle.
Ahmet: 31 Temmuz 2018 tari-

hinde Makro’dan çıkış alan 380 per-
sonelden biriyim. Bu şirkette karı-koca 
çalıştık 8 yıl boyunca. 31 Temmuz-
da habersiz bir şekilde çıkışımızı al-
dık, Taze firmasına satıldıktan sonra 
Makro firması. Taze 3 gün sonra dedi 
ki biz sizi, Makro’yu satın aldık. Ka-
nunda, satan firma haklarımızı vere-
rek- çünkü isim hakkını da satmış- hak-
larımızı vererek sürece devam etmesi 
lazım, tazminatlarımızı vermesi lazım. 
Taze firmasında devam etmemiz de 
tamamen onun arkasından gelişecek 
bir durumdu. Şimdi Makro bize taz-
minatlarımızı verseydi, Taze ile gö-
rüşmeye çağırsaydı görüşür çalışırdık. 
Makro bize tazminatlarımızı vermedi. 
Taze’ye gittiğimizde dedi ki “bizle ça-
lışacak personelin hakkı bizde, çalış-
mayacak olan personelin hakkı bizde 
değil”. Taze’ye geçtiğimizde de hakla-
rımızın ne kadar saklı olacağını araştır-
dık. Taze firması Ankara’da bir gecede 
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60 tane mağaza kapatıp kaçıp giden 
bir firma. Araştırdıktan sonra böyle bir 
firmaya nasıl güvenip haklarımızla de-
vam ederiz diye düşündük. 380 kişinin 
300’ü kazan kaldırdı, gitmedi, Taze 
firmasında başlamadı. Başlamadıktan 
sonra diğer arkadaşlara da söyledik, 
“bakın arkadaşlar bu firma böyle bir 
firma, gitmeyin buradan belki maaş da 
alamayacaksınız, haklarınızı da alama-
yacaksınız”. Çok çok mağdur olan 80 
arkadaşımız gitti. 

Mağaza aktif  bir şekilde devam 
ederken biz ne yaparız ne ederiz diye 
düşündük. Biz, sendikanın ne oldu-
ğunu bilmiyorduk. Şahsen ben bili-
yordum da, genelimiz bilmiyordu. 
Sendikanın bu konuda nasıl yardım 
edebileceğini ya da çalışırken sendikalı 
olsaydık nasıl faydaları olacağını o dö-
nemki kesim bilmiyordu. Tez Koop-İş 
Sendikası’na geldik, “bizim böyle bir 
mağduriyetimiz var ne yapabiliriz” 
diye sorduk. Bir hafta içinde oluyor, 
firma kapandı devretti, bir hafta için-
de sağ olsun Tez-Koop Samsun Şube 
Başkanı Tarık Sayın çok ilgilendi, sü-
recin başından beri yanımızda. 

Arkadaşlar ilk önce dedik hukuki 
süreç, hemen bir avukat bulundu, 130 
kişi davamızı açtık. Tarık bey dedi ki 
sadece hukuki süreçle değil arkadaşlar, 
direnmek de lazım dedi, burada dire-
nilecek bir malzeme var, bir mağaza 
var çünkü kanunen seni satan ve alan 
2 yıl boyunca senin hakkından sorum-
lu. Makro vermese Taze verecek, Taze 
vermezse Makro, alacak bir kişi var 
dedi karşımızda. Taze patronlarıyla 
görüştük, vadeli bir satış olduğu için, 
Makro Market’ten vadeli aldığın için 
verin bizim haklarımızı, Makro ile an-
laşın bizim tazminat haklarımızı verin 

sizinle çalışalım dedik, böyle bir öneriy-
le gittik adamlara. Hayır efendim öyle 
bir şey yok, gidin dedi Makro’dan alın. 
Veriyor musun vermiyor musun, ver-
miyorum dedi, iyi tamam! İlk günden 
başladık direnmeye, eylemler yapma-
ya başladık, Taze firmasının kapısının 
önünde eylemler yapmaya başladık. 
Diyeceksin ki ne kadar eylem yapma-
yı biliyordun, ne kadar direnmeyi bi-
liyordun? Hiç bilmiyordum. Kısmen 
sosyal medyadan faydalandık, kısmen 
geçmişteki direnişlere baktık… Bugün-
kü direnişlere baktığımızda hak arayış-
larında psikolojik baskı çok önemli. 4 
ay boyunca Taze firmalarının önünde 
direndik, eylem yaptık, basın açıkla-
maları yaptık, halkı bilinçlendirdik, 4 
ay sonra da Taze firmasını kapattık. 
Hep beraber, 300 tane mağdur, hafta-
da 1 gün 2 gün 3 gün neyse, toplan-
dık. Direniş için basın açıklamaları için 
el birliği güç birliğiyle bu firmaya biz 
ekmek yedirmedik. Direnişlerimiz ma-
ğazalar kapandı diye bitmedi. Tamam 
bu adam da gitti ne yapacağız, direnişe 
devam, bizim alınacak  haklarımız var 
sonuna kadar. Ne yaparız ne ederiz 
dedik bizi yönetenlere gittik, haftalarca 
çağırdık sloganlarımız buradaydı “işçi 
burada vekil nerede, işçi burada vekil 
nerede” affedersiniz ipleyen de yok-
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tu. Vekil gelmiyorsa biz gideriz dedik, 
kalktık üç arkadaş Ankara’ya gittik, 
iktidara muhalefete girdik anlattık der-
dimizi. İktidar tarafı “size hukuki süreç 
çözüm bulacaktır” dedi. “Başka yapa-
bileceğimiz ne var dedi”… 380’di 600 
kişi olduk dedim, iş yok güç yok dedim, 
tazminat haklarımızı alamadık, millet 
aç dedim aç, millet aç! Herhangi bir 
yardım yok bir para yok, bunlar için 
yapabileceğiniz çok şey var dedim. 
Dediğimde bana şöyle bir cevap geldi: 
“işsizlik ödeneğiniz yok mu?” Şimdi bu 
iktidardaki bizi yönetenler tek bir ağız-
la konuştukları için yukarıdaki ne ko-
nuşuyorsa aşağıdaki de onu konuşuyor 
ve bizim içimizde yüzde sekseni iktidar 
yanlısı olmasına rağmen, yıllarca oy 
vermişler, bugün düştüğü pozisyonda 
iktidarın tepkisi bu. 

 › Bu arada Samsun’da dü-
zenli olarak eylemleriniz 
sürüyor.
Ahmet: Tabii düzenli eylemle-

rimiz sürüyor. Şimdi belediye başkan 
adayları geziyor yakın dönemde, mey-
danları geziyor insanları çağırıyor. Biz 
seslendik, biz mağdurlardan kimseyi 
çağırmayın gelmeyeceğiz. Siz de gele-
cekseniz eğer hiç resim çekilmeye gel-
meyin, çözüme gelin. Çözüm derken 
ne istiyorsun şimdi, şimdi her partinin 
belediye başkan adayı var, iktidarın da 
var, muhalefetin de var, filanın da var. 
Yerelde tabanda böyle bir sıkıntımız 
var, işçi bize oy vermeyecek, ne ya-
pabiliriz? Bir gecede anayasa değişe-
biliyorsa, bir günde bir patronun 400 
milyon borcu silinebiliyorsa Türkiye 
genelindeki bütün işçi mağdurların 
da çözümü var. Gelin elbirliğiyle ya-
pın bunu, yapmadınız mı biz de size 

oy vermeyeceğiz. Bizim size oy ver-
mememiz ne demek, biz yandaş bir 
firmanın çalışanlarıydık, iktidarcı bir 
firmanın. Çalışanların %80’i de ikti-
dara oy veren kişilerdi. Olay sağ-sol 
olayı değil, 15-17 yıl boyunca iktida-
ra oy veren mağdur bugünkü süreçte 
iktidarın desteğini görmediği için ikti-
darın üstünü çizmiş, sana diyor oy yok 
daha. Kesin ve net sana oy yok diyor 
ama sana oy yok derken de şöyle mu-
halefete de bir dönüp bakıyor, sanma 
ki sana da oy var. Sen çözersen sana 
var, oturup izlersen sana da oy yok. 

 › Bu çağrınız ve eylemleriniz 
Samsun’da kamuoyunda 
nasıl karşılanıyor?
Ahmet: Şuan tepki almaya başla-

dık, halk tarafından olumlu, devlet ta-
rafından olumsuz. Biz meydanlara çı-
kıyoruz, direnirken bağırıyoruz, bugün 
sadece Makro mağduru diye bağırmı-
yoruz, Flormar işçisi diye bağırıyoruz, 
Cargill işçisi diye bağırıyoruz. Ben biz-
zat çadırlarını ziyaret ettim, meclisten 
çıktıktan sonra baktım ki yukarıdan, 
işçi sınıfı için çözüm yok. Bursa’da 
Cargill çadırını ziyaret ettim, 14 tane 
arkadaş sendikalı oldular diye işten 
atıldılar, çadır kurmuşlar 250 gündür 
çadırda direnişteler. 2 arkadaş gittik 
çadırlarına, gitme sebebimiz şuydu, 
kardeşim sen burada direniyorsun ben 
orada direniyorum, belki sen o firma-
nın mağdurusun belki ben bu firmanın 
ama sonuca geldiğinde mağduriyet 
her yerde aynı, sonucu aynı. Nerede 
mağdur olursak olalım sonuç olarak 
hepimiz aynı sıkıntıyı çekiyoruz, işsi-
ziz güçsüzüz haklarımız gasp edilmiş. 
Benim naçizane fikrim şudur, bugün 
ha deyince toplanamayız, ha deyince 
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bir araya gelemeyiz ama sosyal medya 
denilen çok büyük bir güç var, sosyal 
medyadan destekleyelim birbirimi-
zi. Ben Samsun’da Cargill’i tanıta-
yım, Cargill’i anlatayım; sen Bursa’da 
Makro’yu anlat, bütün bölgeleri anlat. 
Çıktık oradan Kocaeli’ye gittik Flor-
mar çadırına, kadınların direnişini 
gördüm, sendikalılar direniyorlar. 

Dayanışma çadırına bir ziyaretimiz 
oldu. Birbirimize ilk önce biz destek 
vereceğiz, biz destek vermezsek birbi-
rimize yukarıdan bize destek gelmez. 
Biz genel anlamda çok büyük bir kit-
leyiz. İşçi mağduru, çalışan ve işsiz ka-
lanlar. Çalışan da içinde, çalışanlarla 
da görüşüyorsunuz, çalışanların da 
mağduriyetlerini görüyor. Biz ilk önce 
bir toplanalım, biz toplandıkça sesimiz 
daha fazla çıksın, yukarıdaki adamlar 
yapmayacaklarsa da yapmak zorunda 
kalsınlar. Biz sonuç almadan sokak-
lardan çıkmayacağız, sonuç almadan 
meydanları bırakmayacağız. Aldık de, 
hadi kendi adına sonuçlandı, haklarını 
aldın tazminatını aldın ne yapacak-
sın. Şimdi ben bu sürece girene kadar 
böyle yürüdüğünü bilmiyordum ama 
bu sürece girdikten sonra tutun ki bir 
cenaze geçiyor, doğal olarak, inanç 
olarak o tabutun altına gireriz ama 
camiye ama mezarlığa kadar gideriz. 
Ben kendi adıma konuşuyorum bugün 
şurada bir direniş gördüğümde, bir 
yürüyüş gördüğümde hemen arkasına 
katılacağım, hemen desteğimi verece-
ğim çünkü biz bugün yürürken sadece 
Makro mağduru için yürümüyoruz, 
sendikasıyla yürüyoruz, sivil toplum 
örgütleriyle yürüyoruz, yerel partilerle 
yürüyoruz, yerel dediğim altını çize-
rek söylüyorum yerel hep sol, sağ yerel 
yok. Bugün mağdur işçinin yanında 

olan sosyalistler, komünistler. Hani 
bilmeyen insanlar farklı görüyor ama 
içine girdiğinde de adamların neye 
hizmet ettiğini anlıyorsun. Adamlar 
mağduriyetin yanında ve biz yürüttü-
ğümüz eylemlerde özne olduğumuz 
için bizim kortej kurallarımız vardır. 
Gelirsin Makro mağdurunun kortejine 
katılırsın, pankartını tutarsın, sloganını 
atarsın. Öndeki adam ne bağırırsa ar-
kadaki adam da onu bağırır, asla kor-
tej kuralından çıkamazsın, buradaki 
özne biziz, işçi mağduru. Biz derdimizi 
anlatamazsak, biz derdimizin çaresi-
ni bulamazsak kimse bulamaz zaten. 
Önce biz direneceğiz, hakkımızı iste-
yeceğiz ki ondan sonra bize destek ve-
recekler. Yani şu anda yürüttüğümüz 
direniş Samsun kamuoyunda gayet 
olumlu tepki alıyor, basın yönünden 
de her hafta basın örneğin bizi takip 
ediyor, “bu hafta ne yapacaksınız, bu 
hafta nereye yürüyeceksiniz”...

 › Eda seni de tanıyabilir mi-
yiz?
Eda: Ben Eda Bulut. 2012 yılın-

dan beri Makro Market’e hizmet ver-
dim. Çok şube gezdim, en az 9 şube 
gezmişimdir bu mağazada, sebebini bi-
razdan zaten açıklayacağım. Benim de 
iş çıkışım 11 Haziran’da verildi, diğer 
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arkadaşlarım gibi değilim ben, benim 
mağazam kapatıldı. Türkiye Cumhu-
riyetinin bana verdiği bir hak olarak 
bir ihbar süresi vardır. İhbar süresi iş-
çiye bildirilir, mağaza kapatıyorsan da 
ona göre kapatırsın, hakkımı, alacağı-
mı her şeyini helalleşirsin temizlersin 
gidersin. Bölge müdürümüz, Samsun 
sorumlusu kendisi. Mağazamıza ge-
liyor, diyor ki: “arkadaşlar bugün çok 
güzel bir haber aldım Makro Market 
devrediliyor çok güzel bir firmaya, 
mağazamızı temizleyelim, her şeyimiz 
düzenleyelim, ip gibi yapalım”. Biz 19 
Haziranda öyle bir sevindik ki.. Ben bu 
şirketi kendi adıma konuşuyorum, hiç-
bir zaman sevmedim, başladığımdan 
beri, ama seven arkadaşlarım vardı, 
borçlu arkadaşlarım vardı, evine ek-
mek götüren arkadaşlarım vardı, onlar 
için sevindim bencillik yapmadım. Ben 
devredilmesi taraftarıydım, hakkımı 
alayım çıkayım kurtulayım şunlardan 
diye ama arkadaşlarımın ihtiyacı ol-
duğunu gördüğüm zaman, o ana ka-
dar ben bilemezdim, ben de onlar gibi 
aynı gün temizlik de yaptım düzenle-
me de yaptım. 20 Haziran günü bölge 
müdürü gelip yüzümüze bile bakma-
dı, mağaza müdürüne geçti ve dedi ki 
“arkadaşlara söyle kapatıyoruz, bugün 
son”. Ben 6 yıllık bir personelim bana 
3 ay öncesinden bildirmen gerekiyor ki 
Makro Market’te yeni personel sayısı 
çok azdır. Hep eskidir kemik kadrodur, 
hepsine 3 ay önceden bunu bildirmek 
zorundadır. Bizi insan yerine koysaydı, 
diyebilirdi ki: “arkadaşlar ben gerçek-
ten çok zor bir durumdayım, şirket 
olarak çok buhranlı günler geçirdik, 
evet bugüne kadar size bir açıklama 
yapmam gerekiyordu, düzeltebilirim 
zannediyordum kendime güveniyor-

dum, düzeltemedim, hakkınızı helal 
edin”. Başka zaman hak hukuk di-
yorsun, bende kimsenin hakkı kalmaz 
diyorsun. Bize gelip deseydi ki “tüm 
hakkınız bende saklıdır, ben bunu size 
vereceğim”… Bizi insan yerine koyup 
karşısına alıp konuşsaydı bugün arka-
daşlarım bu kadar alevli olmazdı, bu 
kadar fitili ateşlemezlerdi yani. İnsan 
yerine koymadılar, hiçbir hakları bu-
güne kadar verilmedi. 

Ben 9 aylık hamileyim, son günü-
me kadar çalıştım bu çalışma süre-
since de evime çok uzak bir mesafeye 
gittim, 2 dolmuş değiştirdim. Derdimi 
anlatıyorum diyorum ki “ben hamile-
yim zor durumdayım, gidemiyorum, 
2 dolmuş değiştiremiyorum, araba tu-
tuyor işte ağırlık çekiyorum şu bu”… 
Bana dediği tek kelime var: “yapabile-
ceğimiz bir şey yok ablacığım”…

Ben altı yıl, altı buçuk yıl boyun-
ca direndim, içte de direndim, bize 
zorunlu imzalar attırdılar bugüne 
kadar, bize zorunlu mesai yaptırdılar. 
Ben bir bayanım, benim bir çocuğum 
var, ben yeri geldi gece 24:00’a kadar 
Makro Market’e hizmet verdim, gece 
24:00’a kadar! Ben bir kadın olarak 
gece 24:00’dan sonra evime gidip 
hangi hizmeti yapabilirdim, çocuğu-
ma hangi aralıkta vakit ayırabilirdim. 
Bunda benim rızamı hiçbir zaman 
almadı, imza attırdı, mobbing uygu-
luyor bana. “İster yaparsın ister yap-
mazsın”, yapmadım çok kez direndim 
bu sefer ne yaptı az önce de dedim 9 
kadar mağaza gezdim. Beni bu ma-
ğazalardaki gezdirme amacı pes etsin 
kendisi bıraksın, çünkü niye alacağım 
var, içeride tazminat hakkım var. Ben 
9 aylık hamileyim, son günüme kadar 
çalıştım bu çalışma süresince de evime 
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çok uzak bir mesafeye gittim, 2 dol-
muş değiştirdim. Derdimi anlatıyo-
rum diyorum ki “ben hamileyim zor 
durumdayım, gidemiyorum, 2 dolmuş 
değiştiremiyorum, araba tutuyor işte 
ağırlık çekiyorum şu bu”… Bana de-
diği tek kelime var: “yapabileceğimiz 
bir şey yok ablacığım”, bana dediği tek 
kelime bu. Ben her gezdiğim mağaza-
da da bu haksızlığa susmadım, arka-
daşlarıma dedim neden imzalıyorsu-
nuz kâğıtları, imzalamayın. Bir buçuk 
saat mola hakkım var bana 45 dakika 
kullandırıyor, 45 dakika 46 olmaya-
cak! Bana bu baskıyı da yapıyorsun, 
başıma böyle yöneticiler koyuyorsun 
madem 46 da oluyordu bazen 47 de 
oluyordu, o günüm benim akşama ka-
dar zehir oluyordu içeride. 

Neden katlandım, içeride bir hak-
kım var. Yeri geldi ihtiyacım olduğu 
için sustum, yeri geldi kendimi kul-
landırmak istemedim, hakkımın pe-
şine düştüğüm için. Direndim diren-
dim direndim, bugünkü direnişlerin 
çoğunun amacı zaten tamamen hak 
için de değil insanların bugüne kadar 
kullanılmış olması içlerinde kalan bir 
psikolojik sorun yarattı. Şahsen bende 
yarattı, ben çok öfkeliyim, kendilerine 
çok öfkeliyim. Neden beni insan ye-
rine koymadın, ben sana hizmet ver-
dim, bugün orada bu kadar trilyonun 
varsa en büyük sebeplerinden birisi 
benim, işçi. Ben sana emek verdim, 
ben senin müşterinle abi kardeş gibi 
oldum. Bugün Samsun’da eylem ya-
pıyoruz, bakıyorum geçen yürüyorum 
yanımda bir tane abla yürüyor, benim 
müşterim, “çok seviyorduk sizi, Allah 
razı olsun, dönmeyin yolunuzdan iler-
leyin” diyor. Dönmüyoruz zaten bun-
lar bizi daha çok güçlendiriyor. 

 › Tuhaf olmadı mı ilk kez ey-
lem yapmak, sizin açınız-
dan?
Eda: Kendi adıma konuşuyo-

rum, bugün kadın haklarına karşı bir 
girişim olur ülkemizde ben yürürüm, 
bir gün bir çocuk tecavüzü olayı olur, 
mesela en son Leyla ve Eylül isminde 
2 kız çocuğu vardı, Uğur Mumcu Par-
kı’nda bir yürüyüş oldu en son Sam-
sun’da. Samsun’da olduğum için onu 
biliyorum, ben ona da katıldım. Bir 
gün bir hayvana bir zulüm olmuştur 
ona da katıldım. Şunu biliyorum ko-
nuşmazsam ağzımı açmazsam kimse 
beni duymuyor. Ben iktidar partisine 
bugüne kadar çalıştım, hizmet verdim, 
ona oy verdim ve çok üzülüyorum şu 
anda gerçekten emeğime yazıkmış 
çünkü benim arkadaşlarım bana diyor 
ki “Eda sen şuanda orada yürüyorsun 
ama sana hiç iyi gözle bakmıyorlar”. 
Neden? Yanında senin solcu yürüyor, 
yanında senin HDP’li yürüyor, Hal-
kevci’si yürüyor, şucu yürüyor sen de 
osun, ben o değilim. Ben bugün kalkıp 
hiçbir zaman siyasi slogan atmadım, 
parti şudur parti budur demedim. Ben 
ne dedim? Hak dedim, emek dedim, 
işçi dedim. Bu benim hakkım değil mi? 

Biz işçiyiz, kapitalizm ülkemizde 
genişledikçe işçi sınıfına baskısı artıyor. 

2,5 liralık makarnayı alıp evin-
de pişiremeyen arkadaşlarım var. Biz 
bayan olduğumuz için her zaman 
gidemeyebiliyoruz ama diğerleri ev 
ziyaretleri yapıyorlar, görüyorlar. Bir 
konser yapıldı Haluk Levent bey sağ 
olsun, yapmak zorunda mıydı? Değil-
di, gerçekten değildi.

 › Nerede yaptı?
Eda: İstanbul’da bir konser yaptı 
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ve gelirini Makro Market mağduru iş-
çilerine bağışladı. Hatta arkadaşların 
ona gitme amacı kendilerine düşen pay 
için değildi. Bizim Samsun bölgede 
bir arkadaşımız var, çocuğu rahatsızdı, 
onun için… Biz böyle bakıyoruz çün-
kü, biz kardeşiz, yıllarca birbirimizin 
derdini dinledik. Bakıyoruz en dipteki 
kim, o kişidir o gün. Sağlık açısından, 
bir bebek var ve ihtiyaç var. Beyin ame-
liyatı olması gerekiyordu. Oradan ge-
len geliri herkes ona bağış yapacaktı, o 
niyetle gidildi, o niyetle tutunduk. Sağ 
olsun kendisi onu da bırakmadı onu 
da karşıladı. Yani bugün birileri çıkıp 
bize yardım edebiliyorsa başkaları da 
yardım edebilir. Para olarak kimseden 
bir beklentimiz yok, biz zaten eylemle-
rimizde de diyoruz: “dilenmiyoruz! 

 › Sizi de kısaca tanırsak?
Yıldıray: Merhabalar adım Yıl-

dıray Zeren. 2014 yılında Makro 
Market’e giriş yaptım askerden sonra. 
Samsun’da işsizlik şartları olduğu için 
Makro Market’e başvurdum, 4 yılımı 
verdim Makro Market’e, iyi kötü gün-
lerim oldu, acı dolu, neşe dolu günle-
rimiz oldu, bayağı bir arkadaşlarımız-
la kenetlendik, aile gibi olduk, son-
rasında. Manav reyonundaydım, ya 
daha doğrusu, Eda arkadaşımız nasıl 
mağaza mağaza dolaştıysa ben de re-
yon reyon dolaştım. İlk başta bir sene 
reyoncuydum, ondan sonra şarküteri 
reyonuna geçtim, ardından çiğ köfte-
ye geçtim, en sonunda beni manava 
layık buldular. Son bir buçuk sene fa-
lan manavcıydım ben. Hatta Ahmet 
Ağabeyin yardımcısıydım, manav 
yardımcısıydım. 31 Temmuz itibariy-
le çıkış verildikten sonra far tutulmuş 
tavşan vardır, mesela sudan çıkmış 

balık vardır, o hale geldik biz. “Biz ne 
yapacağız, biz nereye gideceğiz, bizi 
kim duyacak, daha dün neydik bu-
gün ne olduk” gibisinden konuşmalar 
yaparken toplandık AVM baskınında 
bulunduk 200 arkadaş. Sonrasında 
200 arkadaş olarak çıkış kâğıdı veril-
medi, “ne yapalım ne edelim” dedik, 
sendikaların varlığını biliyorduk zaten 
ama genel olarak bilmiyorduk. Bilinç-
li değildik fazla, keşke bilinçlenseydik 
zamanında.

Ufak çapta eylemlerimiz oldu, me-
sela bu Makro Market çıkış verdikten 
sonra kimi arkadaşlarımız dava süreci-
ne gitti, kimi arkadaşlarımız bekleme 
sürecine gitti derken biz bir bölündük. 
Ondan sonra şuan burada olan iki ar-
kadaş kafa kafaya verdik ne yapalım 
ne edelim, ilk başta mesela broşürler 
bastırdık, Taze Market’e boykot baş-
lattık. Broşürler, afişler, 6 ay boyunca 
ben sokak sokak gezdim, gece gündüz 
uyumadım. Taze Market’e boykot 
çağrısı yaptık, afişler asarak, insanla-
rı bilinçlendirerek. Mesela bu 6 aylık 
süre boyunca her partiye gittik. İktidar 
dışında diğer partilerimiz sağ olsunlar 
sıcakkanlı davrandılar, çaylarını çor-
balarını içtik. Sonrasında iki arkadaş 
eylem kararı aldık, mesela Talip Baş-
kan da sağ olsun onunla irtibatlarda 
bulunduk, toplantılara girdik, bir ko-
mite oluşturduk. Bu komitede mesela 
haftada bir haftada iki sefer, ne zaman 
eylem kararı alıyorsak...

İşverenlerin bizim karşımıza çıkma 
yüzleri olmadı açık söyleyeyim. Ben de 
2 ay sonrayı düşünmeye çalışıyorum 
“acaba 2 ay sonra market kapanırsa 
ne olacağız” diye. Şöyle bir düşündüm 
teknoloji çağındayız, hepimizde akıllı 
telefonlar mevcut, hepimiz ve Twitter 
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ve Facebook kullanıcısıyız. Özellikle 
Twitter’den hiç ulaşılmayacak sanat-
çılara ulaştık, mesela Haluk Levent. 
Ben bu şekilde sokak direnişlerinde bu-
lunurken Haluk Levent’e Twitter’den 
3 ay boyunca ulaşmaya çalıştım, gece 
gündüz sosyal medyada taciz derler ya 
hani iyi anlamda, bu adamı taciz et-
tim. Sonunda Haluk LEVENT aradı, 
“ya dostum” dedi “durumunuzu bili-
yorum” dedi “Twitter’den takip edi-
yorum”, gerçekten de takip ediyordu. 
“Ben sizin için ne yapabilirim” dedi, 
şöyle düşündü benim 28 Kasım’da 
Moda Kayıkhane’de bir konserim var 
dedi bu konser gelirini size vermek is-
tiyorum dedi yetkililerle görüşüp. Tabii 
dedi “380’e böldüğümüz zaman ufak 
rakamlar düşecek ama manevi olarak 
sizin yanınızda olduğumu bilin” dedi. 
Sonra konser gününe 1 hafta kala 
dostum dedi, “içinizden 3-4 arkadaşı 
konsere davet etsem, yol masraflarınızı 
karşılayıp, kalacak masraflarınızı kar-
şılayıp, önlüklerle bayraklarla sahneye 
gelip ben sizi alkışlatsam nasıl olur” 
dedi. Olur ağabey dedim, kendi adıma 
bencillik yapmam gerekirse hayalimi 
gerçekleştirdim. Sonuçta bu direniş ol-
masa ben kim Haluk Levent’in konse-
rine davet edilmek kim. Ondan sonra 
konsere katıldık, bayağı bir eğlenceli 
bayağı bir renkliydi. Tabii burada 
önemli olan bizim eğlenmemiz değildi. 
Hani ne kadar eğlenebilirdik mağdur 
sıfatıyla. Ardından İstanbul’a indiğim 
zaman bir haber aldık, Cemil abinin 
bebeğinin beyin ameliyatı olması gere-
kiyordu. Biz de şöyle düşündük, hani 
biz buraya eğlenmeye gelmedik, biz 
buraya mağduriyetimizi dile getirmeye 
geldik. Haluk Levent’ten gelecek olan 
parayı bebeğe bağışlayalım. 

Ondan sonra Haluk Levent’le 
yüz yüze karşılaştığımız zaman, Ha-
luk Ağabey dedik biz buraya kendi 
mağduriyetimiz için geldik ama dedik 
şöyle bir sıkıntımız daha var, bir bebe-
ğimiz var beyin ameliyatı olması gere-
kiyor dedik. Bu bize vereceğin parayı 
biz ona bağışlamak istiyoruz dedik. O 
da “Yok dedi, ben bu parayı size ve-
receğim ve o bebeğimiz için de hasta-
ne masraflarını ben karşılayacağım” 
dedi. Biz orada duygulandık, gerçek-
ten çok babacan bir adam. Ardından 
gerçekten de dediğini yaptı bebeğin 
beyin ameliyatı gerçekleştirildi, mas-
raflarını üstlendi. Bu arada kendisine 
buradan da teşekkür ederiz tekrardan.

 › Bebek iyi mi bu arada?
Yıldıray: Bebek iyi, çok şükür iyi. 

Ondan sonra hukuki sürecimiz de-
vam ediyor. Ben şu konuya değinmek 
istiyorum: biz bu duruma düştüysek 
gerçekten örgütlenemediğimiz için 
düştük. Mesela biz zamanında Makro 
Market’te çalışırken gerçekten sendi-
kalaşsaydık, örgütlenseydik bu duruma 
düşmezdik. Niye diye soracak olursa-
nız mesela Ahmet arkadaşımızla bir 
arkadaşımız ülkenin diğer direniş ça-
dırlarını ziyaret etti, Flormar ve Car-
gill’i.. Onlar da anayasal hakları olan 
sendikalaşma sürecinde işten atıldıkları 
için direnen arkadaşlarımız. Bizim du-
rumumuz farklı onların durumu fark-
lı, mağduruz ama onlar sendikalaştığı 
için bizler mağaza kapandığı için işsiz 
kaldık, çıkarıldık. Bizler de zamanında 
bu Tez-Koop’u tanısaydık gerçekten 
daha güçlü bir direniş olurdu.

Eda: Hiçbirimiz sendikalı deği-
liz zaten, Makro Market’in işçilerinin 
hiçbiri sendikalı değil.
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 › Hiç gündeme geldi mi peki 
siz orada çalışırken?
Eda: Oldu, olmaz olur mu, kimse 

sıcak bakamıyordu çünkü insanların 
işe ihtiyacı var. Gerçekten Türkiye’de 
ekonomik bir kriz var…Gerçekten 
korku da var baskı da var, işte bu tarz 
şeyleri söyleyenler olmuyordu bile şir-
ket içerisinde ama yani dediği gibi...

Ahmet: Her yıl motivasyon gecesi 
düzenlerdi Makro Market, 2010 yılın-
da basın mensuplarından biri Makro 
Market patronu Şeref  Songül’e soru-
yor, “personelinizi sendikalı yapmak 
ister misiniz?” Şeref  Songül’ün verdiği 
cevap şu: “Ben personelimin sendika-
sıyım”. 

Biz sendikayı anlattık arkadaşlara, 
ben sendika kökenli bir firmadan gel-
dim buraya, kurumsal bir firmadan, 
sendikayı az çok bilen anlatan kişiydim. 
Eski Carrefour’cuyum ben, şartlarını 
biliyordum güzelliklerini biliyordum. 
Benim gibi birkaç arkadaş daha vardı, 
daha önce sendikalı çalışan fakat yan-
daş firma olduğumuz için iktidarcı ve 
çalışanların da çoğu patroncu olduğu 
için aslında görüş açısından saygı duyu-
yordular, inanıyordular ama işte yıllarca 
insanları Allah Allah diye kandırdılar. 

 › Bu direniş çok şey öğretmiş 
görünüyor.
Eda: Çok şey ve hızlı bir şekilde 

öğrendik.

Ahmet: Şunu söyleyeyim 380 
arkadaş adına konuşmak gerekirse 
bu 6 ay önce direniş nedir bilmezdik, 
eylem nedir bilmezdik, şimdi sokakta 
parmakla gösteriliyoruz. Mesela yeni 
girdiğim iş yerinde a direnişçi geldi, a 
eylemci arkadaş geldi gibi hitaplar da 
ediliyor.

Emniyetin en büyük dileği: gidin 
kardeşim kendinize iş bulun direnme-
yin, düşmeyin sokaklara.

Yıldıray: Beni uğraştırmayın, 
fazla mesai yaptırmayın.

Ahmet: Ben de dönüp “iş var da 
iş mi beğenmiyoruz” dedim. Alacak 
bir hakkım var, ben buradaki hakkımı 
bugün bırakırsam yarın başka yerde 
hak arayamam. İlk önce burada hak-
kımı arayacağım, gittiğim yerde de 
örgütleneceğim, nasıl örgütleneceğim 
çok büyük bir örnek var: Sendika. 

Eda: Tekrar söylemek istiyorum 
amacımız “biz tazminatımızı alıp 
çekilelim” değil hiçbir zaman. Her 
zaman çalışan her arkadaşımızın ar-
kasındayız, destekçiyiz. Bugüne kadar 
evet eylem nedir, direniş nedir biz de 
bilmiyorduk ama öğrendik, ilk hede-
fimiz nedir hakkımızı aldıktan sonra, 
bilmeyeni bilinçlendirmek, gerçekten 
desteklemek. Sadece bilinçlendirmekle 
olmuyor manevi bir destek lazım olu-
yor, dediğim gibi ben de bugün bura-
da birini göreyim arkasında dururum 
hakkını aradığı müddetçe.
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 nSamsun Makro direnişçileri sokağın 
yanısıra aynı zamanda sosyal 
medyada da etkin bir mücadele 
yürütüyorlar. Onları www.

twitter.com/makrosamsndiren 

ve www.facebook.com/

samsunmakrodireniscileri 

adreslerinden izleyebilirsiniz.
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İşçilerin Sendikalaşma 
Mücadelesi Sürüyor
Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Kale Kayış, Muğla, Es-
kişehir ve Urfa Tüvtürk’te işçilerin sendikalaşma müca-
delesi devam ediyor. CARGİLL’de 351, Aydın Belediye-
sinde 269, Muğla Tüvtürk’te 234, Eskişehir Tüvtürk’te 
135, Urfa Tüvtürk’te 133, Sibaş’ta 96, Kale Kayış’ta 29 
gündür sendika hakkı için mücadele eden işçiler hakları 
ve alacakları için direnişlerini sürdürüyor.

Bursa Orhangazi’de 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve 
hayvan yemi üretmeye başlayan Amerika’nın gıda devi 
Cargill’de Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten 
atılan Cargill işçilerinin direnişi bir yılı doldurdu. Dire-
nişçiler şirketin İstanbul’daki genel merkezi önünde kitle-
sel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Biz de gençemek 

olarak açıklamaya destek verenler arasında yer aldık. 
Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Aydın İmar AŞ’de 

çalışırken Sosyal-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için iş-
ten atılan 9 işçinin direnişi de 269 gündür sürüyor. İşçiler 

işlerine geri dönene kadar mücadele etmeye kararlılar.
Aydın Söke’de bulunan konserve fabrikası SİBAŞ 

Gıda’da sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 81 
SİBAŞ işçilsinin direnişi 96. günü geride bıraktı. 57’si 
kadınlardan oluşan işçilerin direnişi kararlılıkla devam 
ediyor.

Dergimiz yayına hazırlandığı sırada Birleşik Metal-İş 
sendikasının örgütlü olduğu Cem Bialetti iş yerinde, toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması ve uzlaşma sağla-
namaması üzerine greve gidildi. 

Kale Kayış İşçileri: 
“Çalışırken Ölmek 
İstemiyoruz! Kale’ye 
Sendika Girecek!”
İstanbul Silivri’de bulunan ve 300’ü aşkın işçinin çalıştı-
ğı Kale Kayış fabrikasında işçiler kötü çalışma koşulları, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği ve iş-
verenin tüm bu koşullara kayıtsız kalmasına ve sendika-
laşma nedeniyle artan baskılara karşı direnişe geçti.

Kale Kayış işçileri direnişlerinin 32. günlerinde Siliv-
ri sahilde aileleriyle birlikte kitlesel bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Yapılan eylemde “Çalışırken Ölmek İs-
temiyoruz! Kale’ye Sendika Girecek!” diyen işçiler, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alındığı bir işyerinde 
sendikalı olarak çalışmak istediklerini dile getirdi.

Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz 
Silivri’de 400 civarında fabrika olduğunu ve hiçbirinde 
sendikal örgütlenme olmadığını belirterek işçilerin iş ci-

nayetlerinde yaşamını yitirdiğini, iş kazalarında sakat-
landıklarını, iş göremez duruma geldiklerini aktardı. 
Kale Kayış’ta da 3 iş cinayeti yaşandığını, işçilerin İSİG 
önlemleri alınmadığı için yaralandıklarını, çalışamaz 
duruma geldiklerini belirtti. İSİG önlemleri talebiyle iş 
bırakan Kale Kayış işçilerinin mücadelesinin çok önem-
li olduğunu söyledi.
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Sınıf Hareketine Umut 
Olan, Kadın Hareketine 
Dinamizm Katan 
Flormar Direnişi  
297. Gününde Sona Erdi
Kocaeli Gebze Organize Sanayi içerisinde bulunan 
Flormar fabrikasından, Petrol-İş sendikasında örgütlen-
dikleri için atılan 132 işçinin direnişi 297. gününde varı-
lan anlaşma ile sona erdi. Anlaşma gereği işçilere kıdem 
ve ihbar tazminatlarının yanı sıra 4+12 maaş bekleme 
ve sendikal tazminat ödenecek. Ayrıca iş kanununun 
25/2 maddesine göre işten atılan işçilerin çıkarılma 
maddeleri 18. madde olarak değiştirilecek böylece işçi-
ler alamadıkları işsizlik maaşlarını da alabilecekler. 

“Bu eylemin sonucu zaferdir”
297 gündür sendikalaşma mücadelesi veren Flormar 

işçileri, direnişlerini sonlandırmanın ardından Gebze 
Aşkı Mahal Düğün salonunda bir açıklama yaptılar. Bu-
rada konuşma yapan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Sü-
leyman Akyüz, Flormar yönetiminin sunduğu teklifi ka-
palı oylama yaparak işçilerin onayına sunduklarını ifade 
etti. Yapılan oylamadan “haklarımızı ve tazminatlarımı-
zı alarak bu eyleme son verelim kararı” kararı çıktığını 
aktaran Akyüz, direnişin 298. gün itibariyle sonlandırıl-
dığını duyurdu. Akyüz konuşmasını şu şekilde sürdür-
dü: Direnişteki işçiler, 297 gün bir aile oldular, bir arada 
çalıştılar, bir arada oturdular, çileyi birlikte çektiler, bu 
nokta itibariyle ayrılmak öyle kolay değil. Bu yüzden bu 
işin hem duygusal hem de onursal boyutu vardır. Sizler-

le beraber tabii ki mücadele ettik, büyük mücadeleler 
verdik ama sesimizi Türkiye’nin her tarafına hatta ülke 
sınırlarını aşıp bütün dünyada yer bulmasına rağmen ne 
yazık ki Türkiye’de maalesef  duyması gerekenler, kulak 
vermesi gerekenler, hareket etmesi gerekenler hareket 
etmemişlerdir. O yüzden işçi sınıfının, emekçilerin bir-
likte olmaktan birlikte hareket etmekten başka şansları 
olmadığını bütün dünyaya örneğiyle göstermiştir bu ey-
lemlilik. Kim nereye çekerse çeksin, bu eylemin sonucu 
zaferdir. Neden zaferdir? Çünkü her türlü zorlu koşul-
lara ve şartlara rağmen 297 gün direnilmiş, mücadele 
verilmiştir.

“Flormar direnişi tüm Türkiye’deki 
kadınlara, sınıf hareketine umut oldu”
Direnişin pek çok kesim tarafından sahiplenildiğine 

dikkat çeken Petrol-İş Genel Merkez Yöneticisi Musta-
fa Mesut Tekik, “Burada asla bir yenilgi psikolojisi yok. 
Petrol-İş ve dostları ile Flormar’ın yiğit kadınları asla 
yenilmediler. Bütün kuşatma, yalnızlaştırma çabaları-
na rağmen bu direniş kadın eksenli büyümeye ve tüm 
Türkiye’deki kadınlara, sınıf  hareketine umut olmaya 
devam etti. Flormar’ın yiğit kadınları, sendikal ve hu-
kuksal mücadelemiz sürecek. Flormar’a Petrol-İş’in ve 
işçi sınıfının bayrağı dikilene kadar bu mücadele devam 
edecek.” dedi.

“Emek ve Dayanışma kazanmıştır”
Direnişin işçilerin yasal tüm hakları ve en üst sınırdan 

sendikal tazminatları alınarak kazanımla sonuçlandı-
rıldığını belirten direnişteki işçilerden Nurhan Güler, 
“Flormar markasıyla üretim yapan Kozan Kozmatik’te 
sendikal mücadelemiz yargıya taşınan örgütlenme sü-
recimiz ise devam edecektir. Flormar direnişi boyunca 
sendikamız ve işçiler, tüm dünyada ve ülkemizde daya-
nışma gösteren, destek veren, eylemler düzenleyen, di-
renişin duyurulmasında katkısı olan, Flormar işçilerinin 
sesine ses katan tüm sendika, emek, kadın örgütlerine, 
siyasi partilere, derneklere ve basın, yayın kuruluşlarına 
teşekkür ediyoruz. Ülkemizin onurlu işçileri, kadınları, 
gençleri, gazetecileri, sanatçı ve aydınları Flormar iş-
çilerinin mücadelesine güç vererek hep birlikte umudu 
büyütmüş, ülkemizin vicdanı olmuşlardır. 297 gün bo-
yunca direnen işçiler, emek ve dayanışma kazanmıştır” 
ifadelerini kullandı.
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Araştırma Dai-
resi (DİSK-AR) ekonomik krizin 
2018’de çalışma yaşamı ve işçi sını-
fı üzerindeki etkilerini inceleyen bir 
araştırma raporu hazırladı. Rapor-
da yöneticiler açısından görmezden 
gelinen ekonomik krizin çalışma 
yaşamı ve işçi sınıfı üzerindeki etki-
lerini kapsamlı olarak inceliyor. Eko-
nomik kriz süresince belirli aralıklar-
la tekrarlanacak olan araştırmanın 
ilkinde ekonomik krizin 2018 yılı 
içindeki olumsuz etkileri ele alınıyor. 
Özellikle Mayıs 2019’den başlaya-
rak şiddetlenen krizin etkileri nicel 
ve nitel boyutlarıyla inceleniyor. 

Raporda ekonomik durgunluğun 
ve küçülmenin, yüksek enflasyon ve 
yüksek işsizliğin birlikte görüldüğü 
2018 krizinin etkilerinin uzun vade-
li olacağı ve krizden çıkışın zaman 
alacağının ve tırmanan fiyatlarla bir-
likte tırmanan işsizlik ve geçim şart-
larının zorlaşmasının krizin emekçi-
ler açısından en olumsuz sonuçları 
olduğunun ve krizin faturasının işçi 
sınıfına ve ücretli çalışanlara yüklen-
mek istendiğinin altı çizilmiştir.

Raporda öne çıkanlar: 
Krizin en çarpıcı sonucu ekono-

mik büyümedeki yavaşlama oldu: 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2018’in 
üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre sadece yüzde 
1,6 arttı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 
11,5 oranında artmıştı. Ekonomik 
büyümenin 2018’in 4. çeyreğinde 
eksiye düşmesi bekleniyor. Büyüme-
deki düşüş istihdamı olumsuz etkile-

yecek ve işsizlikte artışa yol açacaktır.
Krizde yarım milyon yeni işsiz: 

2018’de en yüksek işsiz sayısı ekim 
ayında görüldü. İşsiz sayısı Ekim 
2017’den Ekim 2018’e bir yılda 501 
bin, 2018’de ocak ayından itibaren 
ise 564 bin arttı. Geniş tanımlı işsiz 
sayısı bir yılda 517 bin kişi arttı ve 
6,4 milyona yaklaştı. Tarım dışı işsiz-
lik hızla tırmanarak yüzde 13,6’ya 
yükseldi. 2018 yılında bütün işsizlik 
türlerinde artış yaşandı. En yüksek 
artış genç işsizliği ve tarım dışı genç 
kadın işsizliğinde yaşandı. Genç iş-
sizliği yüzde 19,3’ten yüzde 22,3’e, 
tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüz-
de 33’e tırmandı.

Kriz hanehalkı borçlanmasını ve 
harcamasını azalttı: 2018’de hane-
halkı borcunun hanehalkı harcana-
bilir gelirine oranı geriledi. 2017’de 
yüzde 48 olan borç oranı krizin et-
kisiyle 2018’de yüzde 40’a düştü. 
Borçlanma eğiliminde yavaşlama 
yaşanıyor.

Krizin yükü ücretlilere yükleniyor: 

Krizin ekonomik ve toplumsal etki-
leri konkordato ilanları, şirket iflas 
ve ödeme güçlükleri, işten çıkarma, 
ücretsiz izin, üretimi durdurma, 
üretimi azaltma, intihar ve kendine 
zarar verme eylemleri ve krize karşı 
işçi eylemleri biçiminde görülüyor. 
Krizin yoğunlaştığı 2018’in son dört 
ayında binlerce konkordato başvu-
rusu gerçekleşti.

Krizle birlikte işten çıkarmalar 
yoğunlaştı: İşten çıkarmaların en yo-
ğun olduğu sektörler olarak konkor-
datoda başvurularında olduğu gibi 
inşaat, metal, petro-kimya, dokuma, 
madencilik ve gıda olarak öne çıkı-
yor. Kriz döneminde bazı işyerleri 
işten çıkarmaları tercih ederken ba-
zıları da işçileri ücretsiz izne çıkar-
ma/çalışanlara zorla izin kullandır-
ma, fazla çalışmaları kaldırma, işçi 
ücretlerinde kesintiler uygulama, 
vardiya sayılarında değişiklik yapma 
ve üretimi durdurma gibi yöntemle-
ri tercih ediyor. Böylece kimi şirket-
ler işçi çıkarmayı bir süre öteliyor.

DİSK-AR “Krizde Emeğin Durumu:
Ekonomik Krizin İşçi Sınıfına ve Çalışma 
Yaşamına Etkileri” Raporunu Açıkladı
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İşsizler Ordusuna Son 
Bir Yılda 1 Milyon 318 
Bin Kişi Daha Katıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2018 dönemi 
“Hanehalkı İşgücü Araştırması” sonuçlarını, Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) ise 2019 Ocak ayı kayıtlı işsiz sayılarını 
açıkladı. Açıklanan her iki veride de ekonomik krizin etkisi-
ni giderek arttırdığı, önümüzdeki aylarda da artışını sürdü-
receği görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Zonguldak Ereğli’de 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bin yeraltı üretim 
işçisinin alımı için binlerce genç işsiz, gece saatlerinden iti-
baren İŞKUR İl Müdürlüğü önünde beklemeye başladı. 
Bu hafta İŞKUR önündeki uzun kuyrukların yanı sıra bir 
de gıda enflasyonunun uzun süredir yüksek seviyelerde sey-
rediyor olması nedeniyle gıda fiyatlarını düşürmeye yöne-
lik Ankara ve İstanbul’da tanzim satış tezgâhları kuruldu. 
İŞKUR önlerinde olduğu gibi bu tezgâhların önünde de 
uzun meyve sebze kuyrukları oluştu. İŞKUR önündeki 
bekleyişler de tanzim satış tezgâhlarının önündeki uzun 
kuyruklar da işsizliğin ve yoksulluğun geldiği boyutu gözler 
önüne serdi. 

İŞKUR tarafından her ay açıklanan kayıtlı işsiz sayıları-
na göre Ocak ayında işsiz sayısı 3 milyon 775 bin kişi oldu. 
Ocak 2018’de 2 milyon 457 bin 336 olan işsiz sayısında, 
ekonomik krizin iyice belirginleştiği ve döviz kurlarında 
büyük dalgalanmaların yaşandığı Ağustos 2018’den sonra 

ciddi artış yaşandı. 2019 yılının ilk ayında ise kayıtlı işsiz sa-
yısı 4 milyona yaklaştı. Bu da Ağustostan bu yana 1 milyon 
105 bin kişinin daha işsiz kaldığını, son 12 ayda ise toplam 
kayıtlı işsiz sayısına 1 milyon 318 bin kişinin daha eklendi-
ğini gösteriyor. Bu rakamlar ise sadece kayıtlı işsizleri yan-
sıtıyor, kayıt dışı veriler açıklanan rakamlara yansıtılmıyor.

İŞKUR tarafından açıklanan verilerde kayıtlı işsizlerin 
yüzde 49’unun erkek, yüzde 51’inin kadın, yüzde 30’unun 
ise 15-24 yaş grubunda olduğu belirtildi. En çok kayıtlı iş-
sizlerin mesleklerinde ise 117 bin 48 ile satış danışmanı ilk 
sırada yer aldı. İkinci sırada 112 bin 546 ile büro memuru, 
üçüncü sırada ise 63 bin 667 ile servis elemanı (garson) ola-
rak açıklandı. Kayıtlı işsizlerin meslekleri arasında 23 bin 
132 hemşire, 7 bin 850 inşaat mühendisi de yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Mart 2019 günü 
açıkladığı Aralık 2018 dönemi “Hanehalkı İşgücü Araştır-
ması” sonuçlarına göre Aralık 2017 döneminde yüzde 10,4 
olan işsizlik 3,1 puan artarak Aralık 2018’de yüzde 13,5’e 
yükseldi. Aralık 2017’de 3 milyon 291 bin olan işsiz sayısı 
bir önceki yıla göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 
302 bin oldu. 

İşsizlik türlerinin tamamında ciddi artış yaşandı. Geçen 
yılın aynı dönemine göre en fazla artış genç işsizliği ile genç 
kadın işsizliğinde gerçekleşti. Genç işsizliği Aralık 2017’ye 
göre 5,3 puan artarak yüzde 19,2’den Aralık 2018’de yüz-
de 24,5’e yükselirken, kadın işsizliği Aralık 2017’ye göre 
2,3 puan artarak 13,1’den 15,4 seviyesine yükseldi. Tarım 
dışı kadın işsizliği ise yüzde18,9’a tırmandı. Ne eğitimde ne 
de istihdamda olan gençlerin (NEET) oranı ise yüzde 24,9 
olarak açıklandı.

Makro Market 
İşçilerinin 
Direnişi Sürüyor
Makro Market kriz bahanesiyle kon-
kordato ilan ederek 31 Temmiz 2018 
itibariyle 600’ü Samsun’da olmak 
üzere, Türkiye genelinde 6500 civa-
rında işçiyi bir gecede tazminatsız 
olarak işten çıkardı. Samsunda işten 
çıkarılan işçiler alacakları için huku-
ki süreç başlattılar. Aynı zamanda 
Makro işçileri Tez-Koop-İş Sendika-
sı Samsun Şubesiyle birlikte aylardır 
kent merkezinde eylem gerçekleştiri-
yor. 

Yaklaşık 10 aydır süren direniş bo-

yunca Makro Market işçileri her Pa-
zar günü yaptıkları eylemlerin dışın-
da, tazminat hakları için imza kam-
panyası düzenledi. 11 Aralık 2018 
tarihinde Samsun’dan kitlesel olarak 
Ankara’ya gitti ve orada Tez-koop-iş 
Sendikasında yöneticiler ve millet-
vekilleri birlikte bir açıklama yapıp 
ardından Makro Market Genel Mer-
kezinin önünde eylem gerçekleştirdi. 
Makro işçilerinden Ahmet Özeken 
ve Mahmut Gültekin Samsun Makro 
Market Direnişçileri adına Cargill ve 
Flormar direnişlerine dayanışma zi-
yaretlerinde bulundu. 

Makro Marketin konkordato dava 
sürecini de yakından takip eden iş-
çiler bu zamana kadar 4 kez Anka-
ra İstinaf  Mahkemesi’nde görülen 
duruşmalara katılım gösterdi. En 

son 26 Mart 2019 tarihinde görülen 
duruşma bilirkişi raporunun hazır-
lanmaması sebebiyle 14 Mayıs 2019 
tarihine ertelendi. Duruşmaya kitle-
sel katılım gösteren işçiler ardından 
Makro Market Genel Merkezi önün-
de oturma eylemi ve basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

Makro Market’in konkordato ilan 
etmesiyle faaliyet gösterdiği tüm iller-
de olduğu gibi Samsun’da da işsiz ka-
lan ve tazminatlarını alamayan işçiler 
eylemlerini sürdürüyor.
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Nijerya’da 
Sendikaların 
Mücadelesi Sonucu 
Asgari Ücret Arttırıldı

31 Ocak 2019 -  
Nijerya’da sendika-
ların yürüttüğü kam-
panyalar ve mücade-
le sonucunda asgari 
ücrette yüzde 60’lık 
bir artış gerçekleşti. 
30 bin NGN (yaklaşık 
87 dolar) civarında ücret talep eden sendikalar, aynı za-
manda devletin küçük işyerlerinde çalışan işçilere daha 
düşük bir ücret verilmesini dayatması ve kabul edilmediği 
koşulda miktarı 27 bin NGN’ye düşürme tehdidi tepki ile 
karşılandı. Bunun karşılığında Nijeryalı sendikalar ülke 
çapında eylemler organize ederken konuyla ilgili genel 
grev çağrısında bulundu. Genel grev çağrısının ardından 
yapılan görüşmelerde devlet sendikaların taleplerini ka-
bul etti.

Verilen mücadele sonucunda bir kazanım elde edilmiş 
olsa da, Nijerya’da ve daha pek çok ülkede ücretlerin iş-
çilerin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gereken dü-
zeylerin çok altında olduğu biliniyor.
Kaynak: https://www.ituc-csi.org/trade-unions-win-minimum-wage?lang=en

Cinsiyet Eşitliği 
T-Shirt’lerini Yapan 
Kadın İşçiler Sefalet 
İçinde Yaşıyor 

21 Ocak 2019 - Ünlü pop müzik grubu Spice Gir-
ls tarafından cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amaçlı 
kampanya kapsamında üretilen t-shirt’lerin, Bangla-
deş’te sefalet düzeyinde ücret alan kadın işçiler tarafın-
dan yapıldığı ortaya çıktı.

Üzer inde 
#IWannaBe-
A S p i c e G i r l 
(Bir Spice Girl 
Olmak İsti-
yorum) yazan 
t - sh i r t ’ l e r in 
tanesi 19.40 
Avro’ya satılırken t-shirt’leri yapan kadınlar saatte 35p 
(0.35 avro) ücretle geçinmek zorunda. Daha önce de 
benzer bir skandal “This is What a Feminist Looks Like” 
(Feminist dediğin böyle olur) yazılı t-shirt’leri yapan ve 
Mauritus’ta düşük ücretlerle çalışan kadınların eylemine 
polisin saldırması ve kadınları darp etmesi sonucunda 
yaşanmıştı.
Kaynak:  http://www.industriall-union.org/its-no-surprise-that-the-spice-

girls-t-shirt-was-made-by-workers-on-poverty-wages

Hindistan’da 
Tarihin En 
Kitlesel Grevi 
Gerçekleşti 

10 Ocak 2019 - Hindistan’da 
10 farklı sendikal konfederasyon ve 
çeşitli bağımsız sendikaların katılı-
mıyla 8-9 Ocak tarihlerinde dünya 
tarihindeki en kitlesel grev gerçek-

leşti. 150 milyon civarında işçinin 
katıldığı greve imalat, madencilik, 
enerji, ulaşım, bankacılık, kamu hiz-
metleri, inşaat ve daha pek çok farklı 
sektörden işçiler katıldı. Greve aynı 
zamanda tarım işçilerinin de katılımı 
dikkat çekti.

Mayıs ayında yapılacak olan 
seçimlerden önce hükümete ve se-
çime girecek partilere önemli bir 
mesaj verme amacıyla gerçekleşti-
rilen grevde taleplerin ana eksenini 

çalışma yasalarının düzenlenmesine 
sendikaların da dahil edilmesi oluş-
turuyor. 
Kaynak:  http://www.industriall-union.org/indi-

an-workers-hold-biggest-strike-in-history
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Avrupa’nın 8 Ülkesinde 
İşçilerin Durumu  
10 Yıl Öncesinden 
Kötü

25 Mart 2019 - Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 
(ETUC) tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa’da 
ekonomik krizin etkileri derinleşiyor. Yansıtılan büyüme 
rakamları ve maaş zamlarına rağmen, 8 Avrupa Birliği 
ülkesinde işçilerin ücretleri enflasyondan arındırıldığın-

da 10 yıl öncesine göre düşüş gösteriyor. 
2009-2019 yılları arasında yapılan karşılaştırmada: 

Yunanistan’da yüzde 23, Hırvatistan’da yüzde 11, Kıb-
rıs’ta yüzde 7, Portekiz’de yüzde 4, İspanya’da yüzde 3, 
İtalya’da yüzde 2, Macaristan’da yüzde 1, İngiltere’de 
yüzde 1 oranında düşüş gözleniyor.

ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini yaptığı açık-
lamada “Bu durum krizin tüm ülkelerde sona ermedi-
ğinin, hatta ekonominin düzelme eğilimi gösterdiği ül-
kelerde işçilerin bundan faydalanamadığının ispatıdır.” 
dedi.
Kaynak:  https://www.etuc.org/en/pressrelease/workers-8-eu-countries-

worse-10-years-ago

ITUC: IMF’nin Asgari 
Ücrete Yönelik Saldırıları 
Yanlış ve Tahrip Edicidir

3 Nisan 2019 
- Dünya Sendika-
lar Konfederas-
yonu (ITUC) ta-
rafından yapılan 
haberde IMF’nin 
“asgari ücretin 
gereğinden faz-
la yükseltilmesi, 
işverenlerin istih-
damı azaltmasına yol açabilir” şeklindeki açıklamasına tepki 
gösterildi. IMF’nin yayınladığı F&D Magazine isimli dergi-
sinde yer alan “Asgari Ücret İşçilere Fayda Sağlıyor mu?” 
başlıklı makalede yer alan bilgilerin, yanıltıcı şekilde seçilmiş 
kanıtları sunarak asgari ücreti yükseltmenin işsizliği arttıra-
cağı yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten 
ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow,

“IMF’nin asgari ücretin yükseltilmesinin işçiler ve genel 
olarak ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini gösteren pek 
çok kanıtı yok sayması üzücü. Eğer IMF eşitsizliğe karşı mü-
cadele etme konusunda samimi ise ekonomik büyüme sağ-
lama konusunda başarısız olan politika tavsiyelerini ve kredi 
şartlarını bir kenara bırakmalıdır.” şeklinde konuştu.
Kaynak: https://www.ituc-csi.org/imf-attacks-on-minimum-wages-are?lang=en

Almanya’da DHL 
İşçilerinin Kazanımı 
– Tek İşkolu, Tek 
Sözleşme

3 Nisan 2019 - Almanya’da Posta ve Kargo ser-
visi veren Deutsche Post DHL firması ile Ver.di sen-
dikası arasında 5 yıldır süren pazarlıklar neticesinde 
DHL işçileri için önemli bir kazanım elde edildi. 
Daha önce işçilerini iki ayrı işkolu içerisinde tutan ve 
kadrolu çalışanlarının yanı sıra taşeron sistemiyle 14 
bin civarında şoför çalıştıran DHL ile yapılan sözleş-
mede, tüm çalışanların aynı işkolu içerisinde tek bir 
sözleşmeye dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan görüşmelerin son oturumunda varılan 
kararla ilgili Ver.di Başkan Yardımcısı Andrea Kocsis 
“Çifte standartlı maaşların ve standartların sonuna 
geldik. Artık tekrardan tek firma ve tek sözleşme 
var” yorumunda bulundu.

Kaynak:  https://www.uniglobalunion.org/news/one-workforce-one-
agreement-verdi-ends-two-tiered-workforce-germanys-post
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1990’lı yıllarda başlayan ve günü-
müz dünyasında bir femoneme dö-
nüşen çağrı merkezleri, küreselleşen 
dünyanın modern işleri arasında ye-
rini aldı. Özellikle müşterisine bir te-
lefon kadar uzaklıkta hizmet sunması 
ve o telefonun nerede çaldığının pek 
de önemli olmadığı bu yüzyılda çağ-
rı merkezleri, genç işsizliğinin yüksek 
olduğu gelişmekte olan ülkeler için 
önemli bir istihdam kaynağı olarak 
görülüyor. Öte yandan açık ofis or-
tamında çok sayıda insanın birarada 
çalışması ile çalışmanın her aşamada 
sıkı denetleme ve izlemeye tabi tutul-
ması sebebiyle çağrı merkezleri “21. 
yüzyılın kitlesel fabrikaları,” “the 
new sweatshops” (çalışma koşulla-
rı kötü olan merdiven altı işyerleri), 
“beyaz yakalı fabrikaları” ve aklın 
içindeki üretim bantı” olarak da ad-
landırılıyor.

Kuzeyden Güneye Çağrı 
Merkezlerinin Göçü
Çağrı merkezleri, telefon trafi-

ğinin yoğun olduğu ortamlarda, bu 
kanal üzerinden gelen müşteri istek 
ve ihtiyaçlarının belirli bir düzen 
çerçevesinde yönetilmesini sağlayan 
bir sistem ile işletilir. Gelişen teleko-
münikasyon altyapısı sayesinde dün-
yanın bir ucundan diğer ucuna hızla 
erişimin sağlanmasıyla birlikte sunu-
lacak hizmetin/malın üretildiği yer 
ile müşteri şikayetlerinin dinlendiği, 
pazarlamanın yapıldığı yerin aynı 
olmasına da gerek kalmadı. Böylece 
2000’li yılların başıyla birlikte kuzey 
ülkelerindeki şirketler çağrı merkez-
lerini merkez ofislerinden çok uzak-
lara taşımaya başladılar. Özellikle 
telekomünikasyon alt yapısına sahip 
ve telekomünikasyon ücretinin düşük 
olduğu ülkeler, işin gereğini yerine 
getirecek nitelikte ve ucuzlukta işgü-
cünün bulunduğu ülkeler ve hükü-
metlerce finansal teşviklerin verildiği 
ülkeler çağrı merkezleri için çekim 
merkezi oldular. Üniversite mezunu 
ve yabancı dil bilgisine sahip genç 
işgücünün yoğun ve işsizlik oranının 

Her gün dünyanın dört bir yanında daha fazla telefon çalarken çağrı 

merkezleri de büyüyor. Öyleki günümüzde çoğunluğu gençlerden oluşan 

çağrı merkezleri çalışanlarının sayısı 13 milyonu aşmış durumda. 

DÜNYADAN

Çağrı Merkezlerinde 
Sendikal Örgütlenme: 
Dünyadan Öne Çıkan 
Örnekler*

Uluslararası Çalışma Örgütü  
Gaziantep Saha Koordinatörü

Bilge ÇOBAN
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yüksek olduğu yani daha ucuza çalı-
şabilecek işgücü potansiyelinin oldu-
ğu ülkeler çağrı merkezleri için cazi-
be merkezi olurken gelişmekte olan 
bu ülkeler çağrı merkezlerini yeni bir 
istihdam olanağı olarak kucakladı. 
Hindistan, Güney Afrika, Filipinler 
bu kapsamda en öne çıkan ülkeler 
arasında yerini alırken çağrı merkez-
lerini güney küreye taşıyan şirketler 
temelde personel masrafı olmak üze-
re toplam masraflarını %60’a varan 
bir oranda azalttılar. 

Çalışma koşullarının ağırlığı sebe-
biyle çağrı merkezlerinde işten ayrıl-
ma ve personel değişim oranı yüzde 
50 düzeyindedir. Öyleki Kanada’da 
bir çağrı merkezinde bir sene içeri-
sinde personel değişim oranı yüzde 
yüze çıkmıştır. Tüm çalışanları değiş-
mese de bir pozisyonu aynı yıl içeri-
sinde üç defa doldurmak durumun-
da kalan şirket yöneticileri gençlerin 
çağrı merkezinde çalışmayı gerçek 
ve kalıcı bir iş görmediklerini belirt-
miştir. Çağrı merkezi çalışanları ara-
sında yapılan çalışmalar ise yüksek 
personel değişiminin sebebini başka 
bir iş fırsatının ortaya çıkması, çağ-
rı merkezi yönetimi tarzı, görevler, 
ödül sistemi, kendi işi üzerinde oto-

DÜNYADAN

rite sahibi olamamak gibi sebeplerle 
açıklamaktadır. Hindistan’da yapılan 
bir araştırmaya göre yıllık %50’leri 
bulan personel değişim oranının 
sebebi çalışanlar üzerinde kurulan 
baskı ve normal olmayan çalışma 
koşullarıdır. 

Çağrı Merkezlerinde 
Sendikal Örgütlenme 
Sayıları milyonlarla ifade edi-

len çağrı merkezleri çalışanlarının 
yalnızca %35’i toplu sözleşme kap-
samında ve sendikal haklardan ya-
rarlanabilmekte. Köklü ve yaygın 
bir toplu sözleşme ağına sahip olan 
Avrupa ülkelerinde çağrı merkezi ça-
lışanlarının toplu sözleşmeden yarar-
lanma oranı %70’lerde iken bu oran 
Amerika’da %20’lerde ve gelişmekte 
olan ülkelerde ise %30’lar düzeyin-
dedir. 

Avrupa ve Amerika’da çağrı mer-
kezi çalışanları işlerini daha kalıcı bir 
iş bulana kadar ara bir durak olarak 
değerlendirmektedir. Bu bölgelerde-
ki çağrı merkezleri daha çok lise ve 
üniversite mezunu gençlerin part-ti-
me ve geçici sözleşmelerle çalıştıkları 
işyerleri olarak şekillenmektedir. Öte 
yandan gelişmekte olan ülkelerde 
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çağrı merkezleri gençler arasında 
prestijli ve kalıcı bir iş olarak görül-
mektedir. Sendikaların, genç işçilerin 
beklentilerine, genel ve özel olarak 
işyerinde yaşadıkları problemlere ha-
kim olmaları ve genç işçilerin taleple-
rini kucaklayan çözümler üretmeleri 
başarılı bir sendikal örgütlenmenin 
de anahtarı olacaktır. Örneğin İn-
giltere’de İşçi Sendikaları Kongresi 
(TUC) ücretsiz telefonla destek hattı 
kurarak çağrı merkezi çalışanlarının 
sorunlarını belirlemek istemiştir. İki 
hafta içerisinde binden fazla telefon 
alan hattı % 70 oranında sendikasız 
çağrı merkezi çalışanları aramıştır. 
Arayan çalışanların çoğu aşırı de-
netimden, molaların azlığından ya 
da kullanılamamasından, çalışma 
koşıllarının yarattığı sağlık problem-
lerinden ve çalışma koşullarının stre-
se sebep olmasından yakınmışlardır. 
Sendika aldığı bu bilgiler üzerinden 
örgütlenme kampanyasının stra-
tejisini oluşturmuş ve telefon hattı 
aramalarıyla bağ kurduğu örgütsüz 
genç işçileri ve işyerlerini öncelikle 
sendikalaştırma çabasına girmiştir. 

Yine İngiltere’de çağrı merkezin-
de çalışan gençler işe gecici bir iş gö-
züyle bakmakta ve finans sektöründe 
daha kalıcı bir iş bulana kadar çağrı 
merkezlerinde çalışmakta. Bunun 
bir sonucu olarak telekomünikas-
yon sendikası sadece sendika üyelik 
sürecinde bile birçok üyesini kaybe-
debilmektedir. Örgütlemek istediği 
bu genç işçi kitlesinin beklenti ve 
yönelimlerini tespit eden İngiltere’de 
finans sektöründe faaliyet gösteren 
UNIFI Sendikası ve telekomünikas-
yon sendikası olan CWU iki sektör 
ve bu iki sendika arasında üyelik de-
ğişimlerini içeren bir anlaşma yap-
mışlardır. Buna göre çağrı merkez-

lerinde çalışan ve telekomünikasyon 
sendikasında üye olan işçiler finans 
sektöründe çalışmaya başladıkların-
da kesintisiz bir şekilde telekomü-
nikasyon sendikasında elde ettikleri 
haklar ve sosyal desteklerle yeni sen-
dikalarında yer alabiliyorlar. İki sen-
dika arasındaki bu anlaşma yüzlerce 
çağrı merkezi çalışanı gencin sendi-
kalaşmasının önünü açmıştır.

Brezilya’da ise Sintratel (Telemar-
keting Sendikası) çoğunluğu siyahi-
lerden, LGBTİ üyelerinden oluşan 
çağrı merkezi çalışanlarına ulaşabil-
mek için sendikada ırkçılık ve cinsiyet 
yönelimi üzerine seminerler ve kurs-
lar başlatmış ve sendikayı çağrı mer-
kezi çalışanlarının günlük uğradıkları 
ve sorunları tartıştıkları bir platforma 
dönüştürmüştür. Üyeleriyle birlikte 
Brezilya LGBTİ onur haftasına da 
katılmaya başlayan sendika LGBTİ 
hareketiyle işçi hareketini birleştiren 
özel bir örnek yaratmasının yanında 
çağrı merkezlerinde çalışan onbinler-
ce eşcinselin de sendikaya üye olma-
sını sağlamıştır. Sendika sonrasında 
LGBTİ komisyonu kurarak üyele-
rinin hem işyerlerinde yaşadıkları 
sorunları hem de cinsel yönelimleri 
sebebiyle işyerlerinde karşılaştıkları 
sorunlara çözümler üretmeyi sürekli 
hale getirmiştir. 

Kimi sendikalar üyeleri aracılı-
ğıyla çağrı merkezleri çalışanlarının 
taleplerini belirlemekte ve bu taleple-
ri toplu sözleşmeler yoluyla örgütsüz 
işyerlerini de kapsayacak haklara dö-
nüştürmektedir. Hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren UNISON sendikası 
İskoçya’da çağrı merkezinde çalışan 
üyeleri arasında çağrı merkezi çalı-
şanlarının temel taleplerini belirle-
mek amacıyla bir anket yapmış ve 
ankete 46 bin örgütlü çağrı merkezi 
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çalışanı katılmıştır. Sendika anket 
sonuçları üzerinden “Standartla-
rın Yükselişi” başlığıyla 6 maddelik 
“Çağrı Merkezleri Bildirgesi” hazır-
lamıştır. Adil maaş ve çalışma koşul-
ları, iş ve sosyal yaşam dengesinde 
pozitif  yaklaşım, daha iyi iş süreci 
tasarımı, sendikalara katılma şansı, 
eğitim ve kişisel gelişim desteği, iş 
güvenliği ve sağlığı önlemlerinden 
oluşan bildirge hem toplu sözleşme-
lerde kullanılmış hem de sendikasız 
işyerlerinin örgütlenmesinde çağrı 
merkezi çalışanlarını birleştiren ta-
lepler olarak değerlendirilmiştir.

Sendikaların çağrı merkezlerin-
de çalışan üyelerinin işten kaynaklı 
oluşan hastalık ve sorunlarına dair 
yürüttükleri çalışmalar hem üye işçi-
lere güven verirken hem de örgütsüz 
çağrı merkezi çalışanlarını sendika-
laşmaları konusunda cesaretlendir-
mektedir. Bu konuda özel bir örnek 
olarak Avusturalya ve İngiltere’de 
telekomünikasyon sendikasının çalış-
ması verilebilir. Sendika çağrı merke-
zi çalışanı üyelerinin telefondaki ses 
patlaması, kısık ya da çok yüksek sese 
maruz kalmaları sonucu yakalandık-
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ları “akustik şok” hastalığı sebebiyle 
üyeleri adına açtığı davalar sonu-
cunda tazminat hakkı elde etmiştir. 
Öyleki İngiltere İletişim İşçileri Sen-
dikası bir yıl içerisinde aynı içerikli 
100 davayı kazanmış ve üyelerine 
toplamda 1 milyon sterlin tazminat 
ödenmesini sağlamıştır.

Çağrı merkezlerinin yaygınlaş-
ması sendikalar açısından yeni ör-
gütlenme alanları da açmıştır. Çağrı 
merkezi çalışanlarının sendikalaşma 
çabaları dünyanın dört bir yanında 
artarken örgütlenme deneyimleri, 
sendikalaşmayla sağlanan kazanım-
lar çoğunluğu örgütsüz olan çağrı 
merkezi çalışanlarını da sendikalaş-
mak için cesaretlendirmeye devam 
etmektedir. Diğer bir deyişle hergün 
dünyanın dört bir yanında telefon-
lar çalarken o telefonlara seslerini 
katan genç işçiler insanca çalışma 
koşullarına erişmek için birleşmeye 
ve örgütlenmeye devam etmekte ve 
başarılı sendikalaşma deneyimlerine 
imza atmaktadırlar. 
* Bu yazıda 2015 yılında Brezilya, Campinas 

UNICAMP Üniversitesi’ne tarafımca sunulan 
“The Litarature Review:The Realm of Call 
Center” başlıklı tezden faydalanılmıştır. 
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Çağrı Merkezi Çalışanları ve 
Sendikalar
21. Yüzyılın başından itibaren 

sektördeki büyümeye paralel olarak 
sorunların da artmasıyla, çağrı mer-
kezleri küresel ölçekte sendikaların 
da merceğinde yer almaya başladı. 
Tez-Koop-İş’in de üyesi olduğu küre-
sel sendikal Birlik UNI tarafından bu 
alanda yapılan çalışmalar 2005 yılına 
uzanıyor.

2005 yılında UNI tarafından Yu-
nanistan’ın başkenti Atina’da düzen-
lenen Çağrı Merkezleri Konferansı 
bu alandaki sendikal örgütlenme 
çalışmalarında da bir milat olarak 
kabul ediliyor. UNI tarafından saha 
çalışmalarıyla düzenlenen 2 yıllık bir 
araştırmanın neticesinde düzenlenen 
konferansta dünyanın dört bir yanın-
dan sendikalar ve çağrı merkezi çalı-
şanları bir araya gelmişti. Araştırma 
sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığı 
konferansta çağrı merkezi çalışanla-
rının oldukça yakıcı sorunlarına ışık 
tutuldu.

En büyük sorun: Stres!
Konferansta üzerinde en fazla 

durulan sorun çalışanların, çalışırken 

yaşadıkları sürekli ve yıpratıcı stres ol-
muştu. Bu stresin önemli bir kısmının 
çalışanlara gerçek dışı hedeflerin/
kotaların dayatılması ve çalışırken 
sürekli gözetim altında olma durumu 
olduğu sunulan raporda belirtiliyor.

İş yerinde süpervizörler ve yöneti-
ciler tarafından uygulanan mobbing, 
çalışanlar arasından sürekli olarak 
rekabetin körüklenmesi, arayan müş-
teriler tarafından yöneltilen hakaret 
ve baskılara maruz kalma gibi insan 
psikolojisini olumsuz etkileyecek bir-
çok durum çağrı merkezi çalışanla-
rının devamlı olarak maruz kaldığı 
unsurlar.

Konferansa Senegal’den katılan 
bir delegenin verdiği bir örnek duru-
mu çok iyi tarif  ediyor. Senegal’de-
ki SYTS isimli sendikanın delegesi 
olarak konferansa katılan Yacine 
Ndiaye, çalıştıkları çağrı merkezinin 
Fransız bir firmaya hizmet veren 
800 kişilik bir işyeri olduğunu belirti-
yor. Fransa’dan arayarak kendilerine 
ulaşan müşterilerin, karşılarında bir 
Fransız’la konuştukları izlenimini ya-
ratabilmek için çalışanlar kendilerini 
Fransız isimleriyle tanıtmak ve Fran-
sız aksanıyla konuşmak zorundalar.

DÜNYADAN

Çeviren ve Derleyen: 
Ekin Erdem EVLİYA

Tez-Koop-İş Eğitim Bürosu, Uzman

Dünya Sendikaları 
Çağrı Merkezi 
Emekçilerinin Peşinde
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Örgütlenme Çabaları
Sektörde örgütlenmenin önünde 

bazı engeller de var. Birincisi, çoğu 
çalışan kendisini ‘geçici’ olarak gör-
düğü için sendikal örgütlenme ile 
‘uğraşmak istemeyebiliyor’ ya da eko-
nomik koşullarda zor bulduğu işini 
riske atmak istemiyor. İlk başta kulağa 
normal gelen bu tutumlar ise uzun 
vadede çalışanın zararıyla sonuçlanı-
yor. Çünkü çoğu zaman iş düşünüldü-
ğü kadar ‘geçici’ olmayabiliyor ya da 
çalışanlar işlerinden olma korkusuyla 

daha fazla mobbinge, daha fazla stre-
se ve daha uçuk hedeflere/kotalara 
maruz kalabiliyorlar.

UNI konferansında, istisnasız 
olarak tüm çağrı merkezlerin stresin 
önemli bir sorun olduğu vurgulanıyor 
ve çalışmanın düzenlenmesi için sen-
dikalaşmanın önemine vurgu yapılı-
yor. Çalışma yaşamının düzenlenme-
si, şartların insan onuruna yakışır bir 
düzeye getirilmesi, çalışanların ruh ve 
fiziksel sağlığının korunması için sen-
dikaların küresel ölçekte işbirliği yap-
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Telekomünikasyon sektörü ve bağlı 
çağrı merkezlerinin en yoğun oldu-

ğu ülkelerden biri ABD. Dünya devi 
pek çok firmanın bulunduğu ülke-

de, çağrı merkezi çalışanlarının en 
yoğun üye olduğu sendika ise Com-

munication Workers of America – 
CWA (Amerika İletişim Çalışanları 
Sendikası). CWA’nın çağrı merkezi 
çalışanlarının haklarını ilerletmek ve 
korumak amacıyla yürüttüğü çalış-

malara birkaç örnek verebiliriz.

Telekomünikasyon Devi AT&T’de 
Grev ve Güvenceli Iş Hakkı
2017 yılının Mart ayında, dünyanın 
en büyük telekomünikasyon firması 
olan AT&T 17 bin çalışanının yaptığı 
grevle sarsıldı. Çalışma koşullarının 
giderek kötüleşmesi, çalışma ya-

sasına aykırı koşulların dayatılması 
ve ücretlerin gerilemesi nedeniyle 
yapılan grevin sarsıcı bir etkisi oldu.

CWA, AT&T’nin çalışanlarını uz-

manlık alanları dışındaki konularda 
da çalışmaya zorladığını, bu yön-

temle işçi maliyetlerini düşürmeye 
çalıştığını ancak bunun çalışanların 
daha fazla mesai yapmak zorun-

da kalması, ailelerinden daha fazla 
uzak kalmaları ile sonuçlandığını ve 
üstelik potansiyel iş kazaları ya da 

sistem hataları oluşabildiğini iddia 
ederek, bu nedenlerle grev yaptık-

larını hatırlattı.

Grevin ardından CWA ve telekomü-

nikasyon devi AT&T arasında yapı-
lan toplu iş sözleşmesi sürecinde 
ise bir ilke imza atıldı. 36 eyalette 
çalışan 21 bin çağrı merkezi çalışanı 
adına imzalanan sözleşmede ABD 
tarihinde ilk kez çağrı merkezle-

rinde güvenceli çalışma sağlanmış 
oldu. Yapılan 4 yıllık sözleşme üc-

retlerde iyileştirme, sağlık sigortası, 
ek mesai ücretleri gibi başka ko-

nularda da kazanımları bulundu-

rurken, aynı zamanda sektörün ta-

mamına etki edebilecek ölçekte bir 
sözleşme olarak değerlendiriliyor.

AT&T Sözünü Tutmadı, Binlerce 
Çağrı Merkezi Çalışanını Işten 
Çıkarttı
2017’de yaşanan grev ve toplu iş 
sözleşmesi süreçlerinin ardından 
geçtiğimiz aylarda AT&T, bünyesin-

deki üç çağrı merkezini kapatarak 
10 binden fazla çalışanın işsiz kal-
masına yol açtı.

Hükümet tarafından AT&T’de 20 
milyar dolarlık vergi indirimi yapı-
lırken, AT&T bu indirimi istihdamı 

güçlendirmek için kullanacağına 
söz vermişti. ABD’de en büyük si-
yasal tartışmalardan biri şirketlerin 
vergilendirilmesi konusudur. Libe-

ral iktisatçı ve siyasetçiler şirketlere 
yapılan vergi indirimlerinin istihdam 
yaratarak işsizliği engelleyeceğini 
savunur. Ancak AT&T’de sağlanan 
vergi indirimine rağmen tersi bir 
durum gelişti.

CWA konuyla ilgili detaylı bir ra-

por yayınlayarak AT&T’nin sözünde 
durmadığını belirtti. Çeşitli kanal-
lardan resmi şikâyetlerde bulunan 
sendika bu konudaki çalışmalarını 
sürdürüyor.

Çağrı Merkezi Çalışanlarını 
Korumak Için Yasa Talebi...
CWA, ülkenin pek çok eyaletinde 
yasal düzenlemelere yönelik çalış-

malarda bulunuyor. En son Virginia, 
Washington, Tennessee eyaletlerin-

de yerel meclis komitelerinde ha-

zırlanan yasa teklifleri kabul edildi. 
Daha önceden 5 farklı eyalette ka-

bul edilen yasaların başka eyaletle-

re de yayılması öngörülüyor. Çağrı 
merkezi çalışanlarının daha güven-

celi çalışabilmesi için yasa teklifle-

rinin yerel meclislerde yasalaşması 
için çalışmalar sürüyor.

ABD’de Çağrı Merkezleri Mücadelesi…
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Çağrı merkezlerinde çalışanların en 
büyük korkularından birisi de mer-
kezlerin kapatılarak işçi maliyetle-

rinin daha düşük olduğu ülkelere 
yönlendirilmesi, ‘yani outsourcing’. 
Bu durum hem şirketin bulunduğu 
ülkedeki emekçiler için işsizlik ya 
da işsizlik korkusuyla insanlık dışı 
çalışma koşullarına razı edilme an-

lamına geliyor, hem de hizmetlerin 
taşındığı ülkelerde son derece dü-

şük ücretlerle köle gibi çalışan işçi-
ler demek oluyor.

AT&T, Verizon, Alnico, Comcast 
gibi telekomünikasyon devlerinin 
sermayelerini kaydırdığı temel ül-
kelerden biri olan Filipinlerde çağrı 
merkezi çalışanları kendilerine da-

yatılan çalışma koşullarına karşı ça-

reyi sendikalaşmakta arıyor.

The Guardian’ın haberine göre, Fi-
lipinlerde çağrı merkezlerinde işe 
başlama ücreti ortalama aylık 5 
bin peso (93 Dolar) kadar düşük 
düzeylerdeyken ortalama ücret-
ler 13-15 bin peso (240-270 Dolar) 
arasında. Çalışan maliyetlerini dü-

şürmek için maaşlara çeşitli kota-

lar getirildiği belirtilirken, işçilerin 
kıdeminin artmasını önlemek için 
işten çıkartmaların yoğun olduğu 
belirtiliyor. 12 yıldır çağrı merkez-

lerinde çalışan bir işçi bu durumu 
“Ne kadar iyi çalışırsan işten atılma 
ihtimalin de o kadar yükseliyor” 
diye belirtiyor.

Bu durumun karşısında ülkedeki 

çağrı merkezi çalışanları sendi-
kalaşmanın yollarını arıyor. Şu an 
ülkede sadece Alorica firmasın-

da örgütlü olan Alorica Çalışanları 
Sendikası (UEA) bulunuyor. Aynı 
zamanda çeşitli dayanışma ağı 
şeklinde örgütlenmiş yapılar da var. 

2015’ten beri yürütülen sendika-

laşma mücadelesinin neticesinde 
ülkede çağrı merkezi çalışanlarına 
yönelik sömürünün derinleştiği-
ni vurgulayan UAE başkanı Sara 
Prestoza, Şirketlerin sendikalarla 
pazarlık etmeyi, çalışma koşullarını 
düzeltmek grev dışında bir seçe-

nekleri kalmadığını belirtiyor. Grevi 
hayata geçirmek için devletle çe-

şitli görüşmelerin yürütüldüğü be-

lirtiliyor.

Filipinlerde Çağrı Merkezi 
Çalışanlarının Sendikalaşma Çabası

masının önemi vurgulanıyor.
Konferansta çağrı merkezlerinin sendikalaşmasına dair 

olumlu örnekler de sunuluyor. Yunanistan, Brezilya ve 
Hindistan başta olmak üzere sendikalaşma örnekleri var. 
Özellikle Latin Amerika’nın çağrı merkezlerinin yarısını 
barındıran Brezilya’da sendikalaşma öncesi asgari ücretin 
hemen üzerinde ve yoğun çalışan sirkülasyonu ile çalışılan 
çağrı merkezlerinde çalışma koşullarında yaşanan dönü-
şüm dikkat çekici.

2005’te düzenlenen konferansın ardından UNI ve bağ-
lı sendikaların dünya çapında çağrı merkezlerine yönelik 
örgütlenme çalışmaları devam ediyor.  Dünyanın dört bir 
yanından delegelerin katıldığı konferanslar, çalıştaylar dü-
zenleniyor.

UNI küresel çağrı merkezleri raporunun tamamını bu 
adreste bulabilirsiniz (İngilizce): https://www.unigloba-
lunion.org/sites/default/files/attachments/pdf/Report-
CallCntreEngLite.pdf

UNI tarafından çağrı merkezi çalışanlarına yönelik 
hazırlanan broşür – Neden Sendikalı Olmalıyız? (İngiliz-
ce): https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/
files/news/uni-weekofaction-leaflet-final-en.pdf
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GENÇEMEK ORADAYDI

İyi Giyinmek de, 
Sendikalı Olmak da 
Herkesin Hakkıdır!

LC Waikiki’nin Esenyurt’taki Evren Sanayi Mahalle-
si’nde bulunan deposunda çalışan Seher Güllübudak, 29 
Ocak’ta 9 yıldır çalıştığı işyerinde Tez-Koop-İş Sendikası’na 
üye olup işyerinde örgütlenme çalışmaları yürütürken, LC 
Waikiki yönetimi tarafından “işyeri disiplinine uymadığı” 
gerekçesiyle tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı. 

Sendikamız 5 Şubat’ta Esenyurt’taki deposu önünde, 19 
Şubat’ta da Bağcılar’da bulunan genel merkezi önünde ba-
sın açıklaması yaparak LC Waikiki’nin sendikal örgütlen-
meye yönelik haksız ve hukuksuz tutumunu protesto etti. 
Biz de Seher arkadaşımızla bir söyleşi gerçekleştirdik...

LC Waikiki, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli perakende tekstil firmalarının başında geliyor. “İyi 

giyinmek herkesin hakkı” felsefesi ile bugün 45 ülkede 922 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki, 

bünyesinde yaklaşık 30.000 civarında işçinin çalıştığı büyük bir işletme. Peki, bu işletme bu büyümeyi ve 

zenginleşmeyi sağlayan işçilerin haklarına ne kadar saygı gösteriyor?
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 › Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba, 1980 Ardahan doğum-
luyum. Evli, 2 çocuğu olan bir anne-
yim. İlk işçilik deneyimim 1999 yılın-
da Cemtaş’ta başladı. Bu tekstil fir-
masında sendika çalışması başlatıldı. 
Cemtaş’ta yaklaşık 20 öncü işçi işten 
çıkartıldı. Daha sonra işten çıkartı-
lan arkadaşlarımızla, şu an LCW’nın 
bulunduğu Evren Sanayi-2’de (Esen-
yurt’ta), bir ay boyunca Cemtaş di-
renişi yaptık. Çeşitli tekstil firmala-
rında çalışarak sendika çalışmalarına 
dâhil oldum. 20.08.2010 tarihinde 
LCW’nın deposunda işe başladım. 
2017’de yılında LCW’da sendika ça-
lışması yapıldığını duydum. Kendi 
imkânlarımla 2 yıl önce işten çıkartı-
lan Deniz Sak adlı arkadaşı buldum, 
kendisiyle tanıştık, başarılı bir sendika 
çalışması yürüttük.

Ben ve Deniz sendika çalışması-
nı işveren işkolunu değiştirene kadar 
sürdürdük. Esenyurt’taki LCW depo 
olduğu için, başka bir işkolunda görü-
nüyordu. Daha sonra işveren işkolu-
nu değiştirince yaptığımız onca üyelik 
silindi. LCW depo değil mağazacılık 
oldu. Daha sonra işçilere işkolunun 
değiştiğini anlatmak zor oldu. İşçile-
rin bu konuda kafası çok karıştı, ben 
de onları ürkütmemek adına müm-
kün olduğunca sendikadan söz etme-

dim. Önce elimden geldiğince onla-
rın sorunlarıyla, dertleriyle, aklınıza 
ne gelirse her şeyleriyle ilgilendim. 
Güzel ve sağlam dostluklar edindim. 
Bu davranışımdan sonra kendileri 
talepte bulundu sendikaya nasıl üye 
olabiliriz diye.

 › LCW işçileri ne gibi sorunlar 

yaşıyor?

LCW yönetim olarak çok zayıf, 
üst yönetim sürekli değişiyor. Her 
gelen yönetim kendince kurallar uy-
guluyor. Çalışanlar bu durumdan çok 
şikâyetçi. Şimdi ise Toyota denilen 
yönetim sistemi var. Çalışanlar illal-
lah etti; sürekli baskı, sürekli 
mobbing uygulanıyor. Kai-
zen denilen öneri sistemleri 
var, her gün yapılan perfor-
mans toplantılarında takım 
liderleri çalışanları tehdit 
ediyor, “öneri verin” diye sü-
rekli işçilere baskı yapıyorlar. 
Performansı düşük olan kişi, 
toplantıda deşifre edilerek teh-
dit ve baskıya maruz kalıyor. 
Primlerden kesinti yapmak 
için sürekli tutanak tutuluyor, 
sürekli geri bildirim yapılıyor. 
İşçiler çok bunaldı. İşçilerin son 
zamanlarda en çok karşı çıktığı 
konu ise 1 güne 5 gün uygula-

“LCW çalışanlarının 

benden beklentisi 

var. LCW 

çalışanlarının 

umudunu 

kıramam.”

05 Şubat 2019 tarihinde 

sendikamızın konuyla ilgili 

yaptığı basın açıklamasında şu 

ifadeler yer aldı:

LC Waikiki, işçilerin alınteri sonucu 

tırmandığı zenginlik basamaklarında 

işçilerin seslerini duymaz olmuştur. 

LC Waikiki sermayesini büyütürken 

çalışanlarını baskılarla kötü çalışma 

koşullarına mahkûm etmiştir. 

LC Wakiki depolarında işçilere, zorla, 

kaldırma kapasitelerinin üzerinde 

ağır koliler taşıtılmakta, bunun 

sonucunda da çoğu işçi bel fıtığı gibi 

hastalıklara yakalanmakta; rapor 

alınca da tutanaklar tutulmaktadır. 

Bu mu sizin etik kurallarınız!

LC Waikiki resmi internet sitesinde 

diyor ki felsefemizin sloganı  “İyi 

giyinmek herkesin hakkı”, LC Waikiki 

işçileri de diyor ki felsefemiz, 

“Sendikalı olmak ve iyi giyinmek 

herkesin hakkı”  

Tez-Koop-İş Sendikası olarak 

buradan LC Waikiki’ye sesleniyoruz:

Seher ve diğer LC Waikiki emekçileri 

sizin üç kuruşunuza mahkûm 

köleler değildir!  
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ması: İşe gitmediğiniz gün için 1 güne 
5 gün primden kesiliyor. İşçiler bunu 
kabul etmediler. Kendi aralarında 
birlik olup itiraz dilekçesi hazırladılar; 
ama kabul edilmedi, primler kesilme-
ye devam ediyor.

 › Siz hangi gerekçe ile işten çı-

karıldınız?

İş kurallarına uymadığım gerekçe 
gösterilerek işten çıkartıldım; ancak 
ben bu çıkışı kabul etmiyorum. Her 
şeyden önce işime dönmek istiyorum; 
çünkü haksız yere atıldım. Bunun 
için ne gerekiyorsa yapacağım. LCW 
çalışanlarının benden beklentisi var. 
Ben çalışanların umuduyum, LCW 
çalışanlarının umudunu kıramam. 
Benim telefonlarım susmuyor, sürekli 
arıyorlar: “Seher, sen söyle biz yapa-
lım.” benim arkamda böyle bir birlik 
varken yapılması gereken neyse boy-
numun borcudur. Ne diyoruz LC’de: 
“iyi giyinmek herkesin hakkıdır”, sen-
dikalı olmak da LCW işçilerinin hak-
kıdır. 

 › Elinden geldiği kadar sorun-

larla ilgileniyor, problemleri 

çözmeye çalışıyorsun işyerin-

de, böyle bir ilişki kurmuşsun 

işçiyle anladığım kadarıyla.

Evet, benim yapım bu, gerçekten 
yapı gereği de böyle davrandım. Hani 
bir yerlerden destek de almıyorum. 
Yani diyorum ya kimin başı sıkışsa 
“Seher”... “Seher sen söyle biz yapa-
lım.”. İnsanların güvenini öyle bir ka-
zanmışım ki, gerçekten bunu kelime-
lerle anlatmak yetmez, hani yaşayıp 
görenler var zaten. Ben tazminatsız 
mı çıkartıldım, tazminatlı mı onu bile 
sormadım kesinlikle. Benim gözüm bu 
konuda çok kara. İşçinin benden çok 
beklentisi var, bu da benim boynumun 
borcu, ne gerekiyorsa yapacağım. 
 › Senin işten çıkarılmana işçiler 

nasıl bir tepki gösterdi?

Yani düşünün insan kaynaklarına 
bile gittiler, işi durdurdular ki müdü-
rümüz şaşırmış hatta kendi çapında 
duygulanmış. Yani LCW’da ilk defa 
böyle bir şey oluyor. Deniz arkadaşım 
için işi durdurmuşlardı, çıkış e-maili 
atıldı, işi bıraktı bölümdeki arkadaşlar. 
Benim için de İnsan Kaynakları’na 
gidildi. Yani daha çok insan gidecekti 
ama yöneticiler bırakmamış. Yaklaşık 
20 kişi gitmiş, olsun çok güzel bir şey. 
Onlar mesajı aldı zaten. “Ya ne kadar 
güzel arkadaşınızın yanında durma-
nız, ben çok duygulandım gerçek-
ten.” demiş.

Biz de gençemek dergisi ola-
rak Seher’e başarılar diliyoruz.

GENÇEMEK ORADAYDI
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Önce internetin yaygınlaşması, ar-
dından akıllı telefonların neredeyse 
“her cebe” girmesiyle dijital oyunlar 
da çok geniş bir kitleye hitap etmeye 
başladı. Günümüzde oyun platform-
ları, konsol kuruluşları, yayıncılar, 
geliştiriciler, tasarımcılar, dağıtım-
cılar ve son kullanıcı olarak oyun-
cularıyla oldukça kapsamlı bir diji-
tal oyun endüstrisinden bahsetmek 
mümkün. Nielson’a bağlı SuperDa-
ta araştırma şirketi tarafından 2018 
yılı için hazırlanan Dijital Oyunlar 
ve İnteraktif  Medya raporu da bu 
duruma dikkat çekmekte ve 2018 
yılında dijital oyunların %11’lik bir 
büyüme gösterdiğini, sektörün yıllık 
gelirinin ise 109.8 milyar doları bul-
duğunu ortaya koymakta.1 

1  Bu büyük pastadan aslan payını 61.3 
milyar dolarla mobil oyunların aldığını 
not edelim. Raporun tamamı için;  
https://www.superdataresearch.com/
market-data/market-brief-year-in-review/ 

Endüstrinin tarihine kısaca bak-
tığımızda bazı dönüm noktaların-
dan söz etmek mümkün. Hem iki 
kişinin eş zamanlı olarak oynaya-
bilmesi hem de gerçek zamanlı gra-
fikler kullanmasıyla bugünkü dijital 
oyunların atası sayılabilecek Tennis 
for Two, 1958’de fizikçi William Hi-
ginbotham tarafından tasarlanmıştı. 
Bugün 30’lu yaşlarında olan kuşağın 
çocukluğunda evden eve taşıdığı ka-
setleriyle hatırladığımız atarilerin ilk 
yapımcısı Atari şirketi ise 1972’de ku-
rulmuştu. 80’lerde tetrisler ve meş-
hur Pac-Man hayatımıza girdi. Video 
oyunların yaygınlaşması 1994’te ilk 
Play Station’ın satışa sunulmasıyla de-
vam etti. 1997 yılına gel-
diğimizde, Nokia’nın 
6110 modeliyle birlikte 
yılan (snake) oyunu tele-
fonlara girdi. 2003’te Ste-
am adlı dijital oyun plat-
formu kuruldu. Devam 
eden yıllarda oyuncuların 
bir veya birden çok karakte-
ri belirli bir oyun dünyasında 
kontrol ettikleri rol yapma 
oyunları (RPG / Role Playing 
Games) diye bilinen World of  
Warcraft, Civilization, Diablo, Dota 

ve Final Fantasy gibi oyun serile-
ri milyonlarca kullanıcıya ulaştı. 
Bugün geldiğimiz noktada, New-
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Dijital Oyunlar 
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zoo’nun 2018 yılı raporundan aldı-
ğımız verilere göre dünya çapında 
2.3 milyar aktif  oyuncu olduğunu 
ve bunların %47’sinin dijital oyunlar 
için para harcadığını biliyoruz.2

Homo ludens (oyuncu insan) üze-
rine araştırmalar yapan Huizinga, 
oyunları tanımlarken gündelik ha-
yatın rutininden ayrı olarak belirli 
bir zamansal ve mekânsal niteliği 
olduğunu vurgulamış ve oyunların 
bütünselliği içerisinde incelenmesi 
gerektiğine dikkat çekmiştir. Oyunlar 
üstüne çalışmalar yapan akademis-
yenler arasında ludoloji (oyun bilim) 
ve narratoloji (anlatı bilimi) diye ifa-

2  Raporun tamamı için; https://newzoo.com/
insights/articles/newzoos-2018- 
report-insights-into-the-137-9-billion- 
global-games-market/ 

de edilen iki yönelim bulunmaktadır. 
Oyun bilimciler, bir simülasyon ola-
rak oyunların yapısına ve oyuncula-
ra sundukları deneyimlere eğilirken, 
anlatımcılar ise dijital oyunları anlatı 
kuramlarıyla açıklamaya ve bu ku-
ramları yeni medya tartışmalarıyla 
geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bi-
nark ve Bayraktutan’a göre de dijital 
oyunların karakteristiği oyun oyna-
ma edimine yeni medyanın özellikle-
rini dahil etmeleridir. 

Dijital oyunları incelerken sadece 
gündelik hayattan kaçış olarak nite-
lenen tek bir işlevleri olmadığı; stres-
le başa çıkma, keyifli vakit geçirme, 
bilişsel ve topluluksal becerilerin ge-
lişimi gibi olumlu sonuçları olduğu 
da anlaşılmıştır. Oyunlar insanlara 
yalnızca gündelik hayatın dışında bir 
rutin sunmaz, bununla beraber diğer 
oyuncularla iş birliği yapmayı ve ta-
kım çalışmasını öğrenmeyi gerektiren 
anlatılar sunarak onlara çeşitli beceri-
ler kazandırır. Bu çerçeveden bakıldı-
ğında, ana akım medyada kullanıldığı 
şekliyle bağımlılık kavramı oldukça 
sorunlu bir kullanımdır. Uzun süre-
ler bilgisayar başında oyun oy-
nayarak vakit geçiren kimseleri 
bağımlılık söylemi üzerinden 
eleştirmek yerine, eğer bu du-
rum gündelik hayatlarını sür-
dürmelerini etkileyecek kadar 
ciddi problemlere yol açıyorsa 
“sorunlu oyun oynama” davra-
nışı üzerinden değerlendirme-
miz daha doğru olacaktır. 

Dijital oyunların bu kadar popü-
ler olmasının temel sebebi sinema ve 
edebiyattan farkı olarak da gösterilen 
karakteristiğinde yatmaktadır. Sine-
ma ve edebiyat ürünlerinde gördü-
ğümüz kurgudan farklı olarak dijital 
oyunlarda oyuncu “karar verici” ko-

Dijital oyunları incelerken sadece 

gündelik hayattan kaçış olarak 

nitelenen tek bir işlevleri olmadığı; 

stresle başa çıkma, keyifli vakit 

geçirme, bilişsel ve topluluksal 

 becerilerin gelişimi gibi olumlu  

    sonuçları olduğu da 

                   anlaşılmıştır. 

Mayıs 2019 61



SANAL ÂLEMDEN

numundadır, oyunda sunulan hikâye-
yi “kendi aldığı kararlarla” şekillendi-
rerek sürdürür. Netflix’in 2018’in son 
günlerinde yayımladığı Blackmirror 
isimli bilim-kurgu dizisinin ilk uzun 
metrajlı filmi niteliğindeki Blackmirror: 
Bandersnatch’in izleyicilerine vadettiği 
şey tam da bu etkileşimdi. Karakter-
lerin karşılaştıkları durumlarda izle-
yicilere sunulan iki seçenek arasında 
karar vererek filmin nasıl süreceğine 
karar verebilecekleri söyleniyordu. 
Lakin iki seçeneğe sıkıştırılmış kurgu 
o kadar belirli ve sınırları keskin hat-
larla çizilmiş bir dünyaydı ki, böyle 
bir bilim-kurgu dizisinin izleyicilerini 
hiçbir şekilde tatmin edemedi. Peki 
dijital oyunlardaki karakterler bu sı-
nırları belirli dünyalarda ne kadar 
hareket kabiliyetine sahipler? Ya da 
şöyle soralım; başka bir oyun müm-
kün mü? 

Dijital oyunlar, oyuncular için bir 
tür “seçim illüzyonu” yaratan me-
kanizmalardır. Yaratılan bu illüzyon 
içerisinde oyun oynamak basit bir 
boş zaman aktivitesinden öte ideo-
lojik bir eylem olarak görülmektedir. 
Oyuncuların seçim şansı olsa da ka-
rakterlerin başarılı olmak için hikâ-
yelerinde belirli patikaları takip et-
meleri gerekmektedir. Call of  Duty’de 
Fidel Castro’yu öldürme görevi gel-
diğinde “gereği yapılmalı”, Civiliza-

tion’da temel diplomatik kurallara 
uymalı, kendi uygarlığınızda başarılı 
olmak için atalarınızın izlediği yön-
temleri izlemeli ve “demokrasiyi” 
inşa etmelisiniz. Bu resimde “başka 
bir dünya” için yer yoktur. 

Öte yandan, oyuncularda bir şe-
kilde yabancılaşma hissi uyandıran 
kimi oyunlardan söz etmek müm-
kün. Örneğin Spec Ops: The Line oyu-
nunda;

- Kendin için öldürmek cina-
yettir, devletin için öldürmek 
kahramancadır, eğlence için 
öldürmek zararsızdır.

- Bugün kaç çocuğu yetim bı-
raktın?

- İstediğin her an durabilirdin. 
gibi oyuncuları rahatsız edici birtakım 
uyarılar yer almaktadır. Benzer bir şe-
kilde Stanley Parable’da oyuna başlar-
ken şu uyarıyla karşılaşmaktayız; 

Önce ‘Escape’ tuşuna, ar-
dından ‘quit’ (çıkış) butonu-
na bas. Bu oyunu yenmenin 
başka bir yolu yok. İlerle-
meye devam ettiğin sürece 
başkasının çizdiği bir yolda 
yürümeye devam edeceksin. 
Oynamayı şimdi bırak ve 
bu senin tek gerçek seçimin 
olacak!

Bu gibi uyarılarla oyun aslında 
yarattığı seçim illüzyonunu yıkmak-
ta, oyuncuya kendi sunduğu seçe-
nekler üzerinden hareket edeceğini 
hatırlatmaktadır. Rol yapma oyun-
larındaki klasik mantığı tamamen 
başka bir düzleme taşıyan bir başka 
oyun ise This War of  Mine. Bu oyunda 
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bir iç savaşta harabeye dönmüş bir 
ülkede karakterlerin hayatta kalması 
için oynamaya çalışıyorsunuz. Ama 
sonuçta sadece yaşadıkları günleri 
uzatabiliyorsunuz çünkü “kaybet-
mek için” oynuyorsunuz. Kazanmak 
üzerinden inşa edilen tek taraflı bir 
savaş yok ortada. Hayatta kalmaya 
çalışan sivillerin gündelik rutinlerine 
eşlik edip yaşam mücadelesi veriyor-
sunuz ve oyun onlarla bir tür bağlan-
tı kurmanızı sağlamaya çalışıyor. Bu 
çerçeveden bakıldığında This War of  
Mine bize başka bir oyunun da müm-
kün olduğunu gösteriyor. Sonuç iti-
bariyle oyunlar “sadece bir oyun” 
diyerek geçiştirebileceğimiz şeyler 
değil. Dijital oyun endüstrisi, sinema 
ve müzik endüstrilerinden bile daha 
hızlı büyümeye devam ederken bizi 
nelerin beklediğine hazırlanmakta 

fayda var. Oyunsuz kalmayın!
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Gürültü Açısından Yüksek Riskli Işyerleri:

Çağrı 
Merkezleri
Sektörde 2007 yılında 28.600 

olan istihdam 2018 yılında 108 bine 
çıkmıştır. Artışın önümüzdeki yıl-
larda da sürmesi beklenmektedir. 
Çağrı merkezlerinde çalışanların 
çok büyük bir bölümünü gençler ve 
kadınlar oluşturmaktadır. Sektörde-
ki en büyük işveren örgütlenmesi-
nin verilerine göre; çalışanların yaş 
ortalaması 27’dir, %66’sı kadındır 
ve %62’si üniversite mezunudur.3 

Dolayısıyla çağrı merkezi istihdamı 
eğitimli ve genç bir işgücüne dayan-
maktadır. Ancak ağır ve yıpratıcı 
çalışma koşulları nedeniyle sektörde 
işgücü devir oranı yüksektir. 

Çağrı merkezleri iş istasyonları 
çoğunluğu açık ofis ortamları ola-
rak tasarlanmıştır. Çok sayıda işçinin 
ayrı odalar yerine aynı alanda ça-
lıştıkları çağrı merkezlerinde işçiler, 
zaman baskısı altında, stresli ve gü-
rültülü bir iş ortamında, ergonomik 
açıdan kötü ya da yetersiz iş gereçleri 
ile çalışmak durumunda kalmakta-

dır. İç içe geçen pek çok risk faktörü 
(uzun süreli oturma, arkaplan gürül-
tüsü, yetersiz kulaklık, kötü ergono-
mi, zayıf  iş kontrolü, yüksek zaman 
basıncı, yüksek zihinsel ve duygusal 
talepler, kas-iskelet sistemi rahatsız-
lıkları, ses bozuklukları, stres) birbiri 
ile etkileşim halinde pek çok meslek 
hastalığı ve işle ilgili hastalığa zemin 
hazırlamaktadır. Bu çalışmada, çağrı 
merkezi işçileri için fiziksel bir mes-
leki tehlike oluşturan gürültü ele alı-
nacaktır. 

Gürültü Yaygın Bir Mesleki 
Tehdit
İşyerlerinde en yaygın karşılaşılan 

fiziksel tehlikelerden birisi gürültü-
dür. Yüksek düzeyde gürültüye ma-
ruz kalma, çalışanların sağlık ve gü-
venlikleri açısından önemli bir teh-
like oluşturmaktadır. Araştırmalar, 
dünyadaki işitme kayıplarının %16 
ila 24’ünün işyerlerindeki gürültü 
maruziyetinden kaynaklandığını or-

Tüm dünyada çağrı merkezlerinde çalışanların sayısı hızla artmaktadır. İstatistikler Avrupa ülkelerinde 

çağrı merkezi çalışanlarının toplam istihdam içindeki payının %2 ila 4 arasında değiştiğini, Türkiye’de 

istihdam oranlarının henüz bu rakamların çok gerisinde olmakla birlikte hızlı ve istikrarlı bir artış 

eğiliminde olduğunu göstermektedir.1,2 
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taya koymaktadır.4 Çalışanlar hemen 
her meslek kolunda ve neredeyse her 
işyerinde gürültüye maruz kalsalar 
da bazı sektörler (madencilik, inşaat, 
tekstil) ve bazı meslekler (trafik polis-
leri ve askerler gibi) gürültü maruzi-
yeti açısından yüksek risk grubudur. 
Çağrı merkezi çalışanları da mesle-
ki gürültü maruziyeti ve buna bağlı 
sağlık sorunları açısından yüksek 
riskli çalışan gruplarından biridir.5

Gürültü maruziyetine bağlı işitme 
kaybı, son yıllarda hızla gelişen çağrı 
merkezleri sektöründe ana sorunlar-
dan biridir. Aşırı ve sürekli yüksek 
ses seviyelerine maruz kalmak, hem 
geçici hem de kalıcı işitme kayıpları-
nın yanı sıra uykusuzluk, yorgunluk, 
sinir bozukluğu gibi psikolojik sorun-
lara da yol açmaktadır. Çalışanların 
sağlığını korumak amacıyla işyerinde 
maruz kalabilecekleri gürültü düzeyi 
sınırlandırılmıştır. Uluslararası stan-
dartlara göre, işitme sistemine zarar 
veren gürültü düzeyi 100-10.000 
Mhz ve 85 dB düzeyi olarak kabul 
edilmektedir. 

Tek Başına Kulaklık 
Takmak Sorunu Çözmüyor
Çağrı merkezi çalışanları iş esna-

sında görüşmelerini kulaklık kullana-
rak yaptığı için, çalışanlar hem çalış-
ma ortamındaki hem de kulaklıktaki 
ses düzeyinden etkilenir. Kulaklıkla 
çalışmak, kulaklık aracılığıyla iletilen 
ses ve sinyallere maruz kalmaya ne-
den olur. Yapılan araştırmalar kulak-
lıkla iletilen ses düzeyinin işitme siste-
mine zarar veren gürültü sınırını, 85 
dB(A), geçebildiğini göstermektedir. 
Birleşik Krallık’ta 15 çağrı merkezin-
deki 150 işçiyi kapsayan bir araştır-
mada kulaklıklardaki gürültü düzeyi, 
65-88 dB (A) arasında ölçülürken6; 
Fransa’da 21 çağrı merkezinde 117 
operatörü kapsayan bir başka araş-
tırmada kulaklıktaki gürültü düzeyi, 
60-90 dB(A) arasında ölçülmüştür.7 

Her iki çalışma da, yaygın olmamak-
la birlikte, kulaklıklardaki gürültü 
düzeyinin kritik sınırı geçebildiğini 
göstermektedir. Türkiye’de İş Sağlığı 
Güvenliği Genel Müdürlüğü bünye-
sinde yürütülmüş bir araştırmada,  
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9 işyerinde yapılan ölçümlerin yal-
nızca birinde 85dB(A)’nın üzerin-
de bir değer kaydedilmiştir.8 Ancak 
ölçüm alınan 4 çağrı merkezinde 
günlük gürültü maruziyet değerleri, 
mevzuatta tanımlanan en düşük ma-
ruziyet sınır değeri olan 80 dB(A)’in 
üstünde görülmektedir.

Çağrı merkezlerindeki yüksek 
arka plan gürültüsü çalışma koşulla-
rını etkileyerek çalışanların kulaklık-
taki ses seviyesini normalin üzerinde 
açmalarına yol açabilmektedir. Bir 
araştırma arka plan gürültüsü nede-
niyle, çalışanların %80’inin kulaklık 
ses düzeyini yükselterek rahatsız edi-
ci ya da gürültülü bir ortamda çalış-
tıklarını tespit etmiştir.9 Bu durum 
çağrı merkezi işçilerini, kulaklıktaki 
ses düzeyinin aniden yükselmesi-
ne (patlamasına) bağlı ortaya çıkan 
akustik şoklara karşı kırılgan kılmak-
tadır. Akustik şoklar kulak çınlaması 
gibi fiziksel sorunlara, kaygı ve dep-
resyon gibi duygusal sorunlara yol 
açabilmektedir. Birleşik Krallık’ta 
Sağlık Güvenlik Kurumu (HSE) ta-
rafından yapılan bir araştırmada 
görüşme yapılan çağrı merkezi çalı-
şanlarının %30’unun akustik şok be-
lirtileri gösterdiğini belirtmiştir.10 Bu 
veri, kabaca her üç işçiden birinin 
akustik şoku deneyimlediğini göster-
mesi bakımından çarpıcıdır. 

Arka plan gürültü düzeyinin yük-
sekliği, kulaklıklardaki kulaklıkla ile-
tilen ses düzeyinin işitme sistemine 
zarar veren gürültü düzeyini geçe-
bilmesi ve akustik şok tehlikesi, işyer-
lerinde gürültüye karşı önlemleri zo-
runlu kılmaktadır. Alınacak önlemler 
işyerinin tasarımından ekipman seçi-
mine kadar uzanan bir dizi eylemi 
kapsar.11 Buna göre;

•  Çağrı merkezi iş istasyonu ve 

dinlenme alanları tasarımında 
uygun yükseklikte bölmeler ya-
pılmalı ve ses emici malzeme 
kullanılmalıdır

•  Yazıcı, fotokopi makinası gibi 
gürültü yapacak araç ve gereç-
ler çalışma ortamından ayrıl-
malıdır

•  Kulaklıkların ses kalitesi düzenli 
olarak test edilmeli; eskimiş te-
lefon ve kulaklıklar yenileri ile 
değiştirilmeli veya tamir edil-
melidir. 

•  Çalışma merkezlerinde işveren 
tarafından çalışanlara temin 
edilen kulaklıkların ses seviyeleri 
ayarlanabilir olmalıdır.

•  Ayrıca kulaklıklarda ses düzeyi-
nin aniden yükselmesini engelle-
yecek sistem bulunmalıdır. 
•  Çalışanlar gürültü tehlikesi hak-

kında bilgilendirilmeli, kulaklık-
lı mikrofon kullanımı konusun-
da eğitilmelidir. 

•  Çağrı merkezi çalışanları mesai 
saatleri içerisinde uzun saatler 
kulaklık takmaktadır. Bu durum 
kulak tahrişi ve enfeksiyon ris-
kini yükseltmektedir. Kulaklık-
ların hijyeni sağlanmalı ve her 
çalışana bireysel bir kulaklık ve-
rilmelidir.

Sonuç Yerine
Çağrı merkezleri için gürültü 

önemli bir mesleki tehlike oluştur-
maktadır. O yüzden çalışma ortamı-
nın gürültülü olup olmadığının tes-
piti önemlidir. İşçi, çalışma ortamın-
daki gürültü düzeyinin yüksek olup 
olmadığına karar vermek için teknik 
olmayan bazı kurallardan yararlana-
bilir.12 Buna göre;

•  Eğer işçi yanında bulunan ar-
kadaşı ile konuşmak için sesini 

Çağrı merkezlerindeki yüksek 

arka plan gürültüsü çalışma 

koşullarını etkileyerek çalışanların 

kulaklıktaki ses seviyesini 

normalin üzerinde açmalarına 

yol açabilmektedir. Bir araştırma 

arka plan gürültüsü nedeniyle, 

çalışanların %80’inin kulaklık 

ses düzeyini yükselterek rahatsız 

edici ya da gürültülü bir ortamda 

çalıştıklarını tespit etmiştir.
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alışılmışın dışında yükseltmek 
ya da diğer kişinin kulağına ba-
ğırmak zorunda kalıyorsa mü-
saade edilebilir gürültü düzeyi 
aşılmış demektir.

•  Eğer işçi işgünü sonunda kula-
ğında çınlama ya da kafasının 
içinde gürültü işitiyorsa aşırı gü-
rültüye maruz kalmış demektir. 

•  Eğer işçi sabah işe giderken ko-
nuşma ve müzik seslerini açık ve 
net olarak anlıyor ancak işgünü 
sonunda konuşma ve müzik se-
sini açık ve net olarak anlamak-
ta güçlük çekiyorsa işyerinde 
yüksek düzeyde gürültüye ma-
ruz kalıyor demektir. 

Eğer çalışma yaşamınızda bu 
türden sorunlar yaşıyorsanız, kalıcı 
işitme kaybına uğramamak için ha-
rekete geçmelisiniz. Çünkü önlem 
alınmadığı takdirde kalıcı işitme so-
runları yaşamanız kaçınılmazdır. 
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Kasiyerlerde kas iskelet sistemi hastalıkları riski yüksek çünkü 

Yürüyen Bant da Yok 
Standartlara Uygun 
Koltuk da

Kasiyerlik kas iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma 
riski en yüksek 10 meslek grubundan biridir. Bu işi kas 
iskelet sistemi hastalıklarının gelişimi için tehlikeli mes-
leklerden biri kılan nedenlerin başında kötü tasarlanmış, 
ergonomik olmayan iş istasyonları gelmektedir. gençe-

mek’in geçen sayısında işyerindeki ergonomik sorunla-
ra ilişkin hazırladığımız ve dergimizle birlikte işyerlerine 
ulaştırdığımız mini anketin sonuçları, işyerlerinde çalı-
şanların sağlığını tehdit eden en temel tehlikelere karşı 
dahi gerekli önlemlerin alınmadığını ortaya koymaktadır. 

Katılımcıların tamamı büyük market zincirlerinin il 
ve ilçelerdeki çeşitli büyüklükteki marketlerinde çalışan 
kasiyerlerdir. Bu işyerleri sendikalı ve işyerleri toplu iş söz-
leşmesi kapsamındadır.  Bu kapsamda bu işyerlerindeki 
çalışma koşullarının sektör ortalamasından görece iyi 
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu işyerlerinde 
bile işçi sağlığı iş güvenliğine ilişkin önlemlerin alınma-
mış olması, sektördeki işçi sağlığı uygulamalarının duru-
mu hakkında önemli bir göstergedir. Anketin kasiyerlerin 
çalıştığı iş istasyonlarındaki ergonomik sorunlara ilişkin 
bulguları şunlardır: 

01

 Müşterilerin satın aldıkları ürünlerin kasadan 
geçirilmesini kolaylaştıran taşıma bantları 
(konveyör bandı) hala pek çok markette kul-
lanılmamaktadır. Ankete katılan kasiyerlerin 
%52’si işyerinde taşıma bandı olmadığını be-
lirtmiştir. Taşıyıcı bant kullanılmaması yüzün-
den çalışanlar uzanma, çekme, sürükleme gibi 
hareketleri normalden daha fazla yapmak zo-
runda kalmaktadır. Bu durum kas iskelet siste-
mi rahatsızlıkları riskini artırmaktadır. 

02
 Market zincirlerinin bazı işyerlerinde taşıma 
bandı kullanılırken, bazı işyerlerinde taşıma 
bandının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
kapsamda aynı market zincirinin işçi sağlığı 
alanındaki önlemleri mağaza-bölge bazında 
farklılaşabilmektedir. Çalışanların anket form-
larına eklediği notlar, bozulan taşıma bantla-
rının tamirinin hızla yapılmadığını, kasiyerin 
bozuk bantta çalışmaya devam ettiğini göster-
mektedir.

Dergimizin 3. sayısıyla birlikte market işyerlerine ulaştırdığımız ankete 

Türkiye’nin 33 ilinden 300 kişi katıldı.  İşyerindeki ergonomik sorunlara 

ilişkin anketi doldurup bize ulaştıran tüm üyelerimize teşekkür 

ediyoruz. Anket sonuçları mağaza ve marketlerdeki iş istasyonlarının 

kötü tasarlanmış olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.  
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03

 Anketimize katılan kasiyerlerin %83’ü ağır 
ya da hantal eşyaları, onları kaldırmaksızın  
tarayamamaktadır. Araştırmalar ortalama bir 
süpermarket kasiyerinin 8 saatlik mesaisinde 
yaklaşık 3 tonluk ürünü kasadan geçirebildi-
ğini göstermektedir. Taşıyıcı bantların olma-
dığı, ağır ve hantal eşyaların da tarayıcıdan 
geçirilmek için kaldırılmak zorunda olduğu 
çalışma ortamı, kasa çalışanlarının sağlığı için 
önemli ve acil bir tehdit oluşturmaktadır. Ay-
rıca tarayıcıların nesneleri ilk seferde kolayca  
okuyamaması, kasiyerlerin tekrarlanan ha-
reketlerini ve iş yükünü daha da artırmakta-
dır.  Nitekim kasiyerlerin %34’ü tarayıcıların  
nesneleri ilk seferde tarayamadığını söyle- 
miştir. 

04
 Sürekli ayakta durarak çalışmak gibi sürekli 
oturarak çalışmak da insan sağlığına zararlı-
dır. İşverenler kasiyerler için bel desteği olan, 
yüksekliği ayarlanabilir koltuklar sağlanmakla 
yükümlüdür. Ancak anketimize katılan kasi-
yerlerin %65’si kasa çalışanları için standartla-
ra uygun koltuklar sağlanmadığını belirtmiştir. 
Bu durumda kasiyerler ya ayakta çalışmak ya 
da ergonomik olmayan koltuklarda uzun süre-
ler oturmak zorunda kalmaktadır. 

05
 Anket iş istasyonlarının kötü tasarımına ilişkin 
güçlü göstergeler sunmaktadır. Kasiyerlerin 
%59’u işyerindeki klavyenin ayarlanabilir nite-
likte olmadığını ifade derken; %16’sı ekranları 
eğilmeden okuyamadıklarını; %19’su barkod 
okuyucu, kasa ve diğer ekipmanların kasiyer-
lerin rahatlıkla ulaşabileceği konumda olma-
dığını; %12’si ise tartı, taşıma bandı ve yatay 
tarayıcı plakaların aynı yükseklikte olmadığını 
belirtmiştir. Anket soruları arasında yer alma-
masına rağmen, çok sayıda çalışan anket form-
larına ekledikleri notlarda,  yükseğe yerleştiri-
len sigara kutularına erişmelerini kolaylaştıra-
cak basamak olmadığı için zorlayıcı uzanma 
hareketler yaptıklarına dikkat çekmiştir. 

Sonuç Yerine
Sonuçlarını paylaştığımız anketin sorularını Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (yeni adıyla Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından hazırlanan mağa-
za ve süpermarketlerde işverenlerin yapmakla/yaptırmak-
la yükümlü olduğu risk değerlendirmesi için örnek teşkil 
eden kontrol listesini temel alarak hazırlamıştık. Anket 
sonuçları, bakanlığın doğrudan tanımladığı en temel tehli-
kelere karşı yeterli önlem alınmadığını göstermektedir. Bu 
durum kas iskelet sistemi hastalıklarını mağaza ve market 
çalışanları için açık ve acil bir tehdit haline getirmektedir. 
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Kasiyerlerin %52’si taşıma 

bandı olmayan kasalarda 

çalışıyor, %65’ine 

standartlara uygun bel 

desteği olan koltuk 

sağlanmıyor, %83’ü ağır ya 

da hantal eşyaları taramak 

için onları kaldırmak 

zorunda kalıyor.

İşyeri: .................................
..................................... 

Şube: ....................................
.................................

Evet þ Hayır ý

İşyerinizde kasa çalışanları için uzanma ve eğilmeyi azaltıcı bantlar kullanılıyor 

mu?

Barkod okuyucu, kasa ve diğer ekipmanların kasiyerlerin rahatlıkla 

ulaşabileceği konumda olması sağlanıyor mu?

Tartı, konveyör (taşıma bandı) ve yatay tarayıcı plakalar aynı yükseklikte mi?

Kasalardaki klavyelerin yüksekliği çalışanın boyuna göre ayarlanabiliyor mu?

Kasiyerler ekranları eğilmeden okuyabiliyor mu?

Kasa çalışanları için bel desteği olan, yüksekliği ayarlanabilir koltuklar 

sağlanıyor mu?

Kasiyerler, ağır ya da hantal eşyaları onları kaldırmaksızın tarayabiliyor mu?

Tarayıcılar nesneleri ilk seferde kolayca okuyabiliyor mu? 

Anketi doldurduktan sonra fotoğrafını çekip 0533 086 6486 numaralı 

WhatsApp hattımıza ya da gencemek@tezkoopis.org mail adresine 

gönderebilirsiniz. Ayrıca işyeri temsilcinize ya da şubenize de elden teslim 

edebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederiz.

Kasiyer Üyelerimiz İçin İSİG Anketi
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Soru 1  İşyerinizde kasa çalışanları için uzanma ve 
eğilmeyi azaltıcı bantlar kullanılıyor mu?

  Sıklık Yüzde 

Evet 142 47.3 

Hayır 156 52.0 

Boş 2 0.7 

Toplam 300 100.0 

Soru 2  Barkod okuyucu, kasa ve diğer ekipmanların 
kasiyerlerin rahatlıkla ulaşabileceği konumda 
olması sağlanıyor mu?

  Sıklık Yüzde 

Evet 242 80.7 

Hayır 58 19.3 

Toplam 300 100.0 

Soru 3  Tartı, konveyör (taşıma bandı) ve yatay 
tarayıcı plakalar aynı yükseklikte mi?

  Sıklık Yüzde 

Evet 259 86.3 

Hayır 38 12.7 

Boş 3 1.0 

Toplam 300 100.0 

Soru 4  Kasalardaki klavyelerin yüksekliği çalışanın 
boyuna göre ayarlanabiliyor mu?

  Sıklık Yüzde 

Evet 122 40.7 

Hayır 177 59.0 

Boş 1 0.3 

Toplam 300 100.0 
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GÜVENLİ ÇALIŞMA

 Soru 5  Kasiyerler ekranları eğilmeden okuyabiliyor 
mu?

  Sıklık Yüzde 

Evet 250 83.3 

Hayır 48 16.0 

Boş 2 0.7 

Toplam 300 100.0 

Soru 6  Kasa çalışanları için bel desteği olan, yüksekliği 
ayarlanabilir koltuklar sağlanıyor mu?

  Sıklık Yüzde 

Evet 104 34.7 

Hayır 196 65.3 

Toplam 300 100.0 

Soru 7  Kasiyerler, ağır ya da hantal eşyaları onları 
kaldırmaksızın tarayabiliyor mu?

  Sıklık Yüzde 

Evet 47 15.7 

Hayır 250 83.3 

Boş 3 1.0 

Toplam 300 100.0 

Soru 8  Tarayıcılar nesneleri ilk seferde kolayca 
okuyabiliyor mu?

  Sıklık Yüzde 

Evet 198 66.0 

Hayır 102 34.0 

Toplam 300 100.0 
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Bu defa bu yazıda futbolun, bize 
futbol oynatarak değil oynatmaya-
rak hediye ettiği üç ismin hikâyesini 
anlatmaya çabalayacağım. Futbolu 
mecburen bırakan, sanata, felsefeye, 
insanlığa futboldan armağan, arka-
sından gelen kuşakları derinden et-
kileyen üç ismi yazacağım: Albert 
Camus, Ahmet Erhan ve Eduar-
do Galeano.

Albert Camus, 1913 yılında 
Cezayir’de dünyaya gelir. Cezayir 
Üniversitesi’nde sürdürdüğü felsefe 
öğrenimini sağlık nedenleriyle ya-
rıda bırakıp 1938’de Paris’e gider. 
İlk kitapları Tersi ve Yüzü ve Dü-
ğün  bu dönemde yayınlanır. Ama 
dünya edebiyatına vuracağı dam-
ga Yabancı adlı romanı ve Sisifos 
Söyleni başlıklı felsefi denemesiyle 
olur. Başkaldıran İnsan, Yaz, Sür-
gün ve Krallık isimli eserleri ustalık 
döneminde; Mutlu Ölüm ve İlk 
Adam adlı romanları ölümünden 
sonra yayınlanır. 1957’de Nobel 
Edebiyat Ödülü alır. Albert Camus, 
20. yüzyıl edebiyat ve düşünce dün-
yasının en önemli isimlerinden biri 
olarak kabul edilir.

Camus’nün, Cezayir Üniversi-
tesi’nde parlak bir felsefe öğrenci-
siyken felsefeden de yazmaktan da 
daha büyük bir aşkla bağlı olduğu bir 

şey vardır: Futbol. Cezayir Üniversi-
tesi Racing Club takımının kalecisi-
dir. Kaleciliği biraz mecburiyettendir 
esasında, kaleci ayakkabıları futbol-
cu ayakkabılarından daha az yıp-
randığından Camus kaleyi seçmek 
durumundadır. Onu izleyenler çok 
tutkulu ve çok cesur bir kaleci oldu-
ğu konusunda hemfikirdirler. Ancak 
doktorların da hemfikir olduğu bir 
konu, ne yazık ki Camus’nun ciğer-
lerinin futbol oynamasına izin ver-

Futboldan İnsanlığa 
Armağan Üç İsim

YAZAR:  
Elif  ÇONGUR
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meyeceğidir. Tüberküloz yüzünden 
futbolla vedalaşır. Ama her zaman 
en büyük tutkusunun futbol olduğu-
nu söyleyecektir.

Albert Camus, insanların ger-
çekleri, felsefe ve dogmanın karışık 
dehlizlerindense futbolun yalınlı-
ğında bulabileceğini düşünür. Hatta 
şöyle der: “Ahlak ve insanın yüküm-
lülükleri hakkında güvenebileceğim 
ne biliyorsam futbola borçluyum.” 
Bir röportajında da “Tiyatro mu 
futbol mu?” sorusuna “elbette 
tereddütsüz futbol” yanıtını ve-
rir. Tüberküloz illetine yakalanmasa 
dünya belki de onu Varoluşçuluğun 
en önemli filozoflarından ve Nobel 
Edebiyat ödüllü bir yazar olarak de-
ğil, çok önemli bir kaleci olarak tanı-
yacaktı. 

Futbolun, futbol oynatmayarak 
bize armağan ettiği bir diğer isim 
“Adana Demirspor’un gelmiş geçmiş 
en iyi sol açığı” diye anılacak kadar 
iyi futbolcu olan büyük şairimiz Ah-
met Erhan’dır. Ahmet Erhan’ın 
şiiri, memleket şiirinde bir döne-
min başlama vuruşudur, dizeleri her 
daim santrada durur. Hiçbirini bir-
birinden ayıramam ama bana göre 

“ben öleyim ücralarda/ey şehir ule-
ması/ siz tıpış tıpış yaşayın” dizeleri 
bu topraklarda yazılmış en kuvvetli 
dizelerdendir.

Futbol, Ahmet Erhan’ın da en 
büyük aşkıdır. Adana Demirspor’da 
futbol oynarken kaval kemiği kırılır. 
Belki iyileşebilecektir ama küser, o kı-
rıklıkla şiire başlar. Zaten biz onu hep 
küskün, hep kırık, hep buruk biliriz. 
Zaten biz onu öyle severiz. Türkiye 
şiiri o muazzam dizeleri; “Bugün de 
ölmedim anne”yi mesela ya da “Şair 
olmak zarar ömüre”yi biraz da, Ah-
met Erhan’ın kaval kemiğini kıran 
Adıyamanspor’un sağ bekine borçlu-
dur. Ahmet Erhan’ın futbol tutkusu-
nu, vedasını ve burukluğunu sanıyo-
rum en iyi şu dizeleriyle anlayabiliriz: 

“günde üç maç yaptığın 
kavurucu sıcakların altında 
Adana Demirspor’da Fatih 
Terim’le aynı takımda 
epeyce sıyrık meşin bir 
yuvarlağın peşinde 
Fatih Galatasaray’a doğru 
deplase oldu, sense şiire 
kesilmiş bir süt kadar 
buruk 
yıllar kaldı arkada ve önde”

Futbol, Ahmet Erhan’ın da  

en büyük aşkıdır. Adana 

Demirspor’da futbol oynarken 

kaval kemiği kırılır. Belki 

iyileşebilecektir ama küser, 

o kırıklıkla şiire başlar. Zaten 

biz onu hep küskün, hep kırık, 

hep buruk biliriz. Zaten biz 

onu öyle severiz. Türkiye şiiri 

o muazzam dizeleri; “Bugün 

de ölmedim anne”yi mesela 

ya da “Şair olmak zarar 

ömüre”yi biraz da, Ahmet 

Erhan’ın kaval kemiğini kıran 

Adıyamanspor’un sağ bekine 

borçludur.
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Futbolun bize, futbol oynat-
mayarak hediye ettiği üçüncü isim 
Eduardo Galeano’dur. Galeano, 
Uruguay’da doğar. Henüz on dört 
yaşındayken ilk politik çizgi roma-
nı, Sosyalist Parti’nin haftalık yayın 
organı El Sol’da yayınlanır. 1960’lı 
yıllarda gazeteciliğe editör olarak 
başlar. 1973’teki askeri darbede 
hapse atılır, sonra sürgüne yollanır. 
Arjantin’de Crisis adlı bir kültür 
dergisi çıkarmaya başlar. 1976’da 
Arjantin’de askeri darbe olunca İs-
panya’ya gider. 1985 yılında geri 
dönebildiği memleketi Uruguay’da 
13 Nisan 2015’te; arkasında onlarca 
kitap, onlarca ödül ve “Hayırse-
verlik dikeydir, aşağılar. Daya-
nışma yataydır, yardım eder,” 
gibi enfes bir hayata bakış cümlesi 
bırakarak buralardan gider. 

Futbol Galeano için de büyük 
bir aşktır. Futbolcu olmak istemiştir 
fakat kendi ifadesiyle “bacakları iste-
memiş”tir. Öyle bir yeteneği yoktur. 
Bu sevdasını bir dönem Fenerbah-
çe’de de oynamış olan Uruguaylı 
futbolcu Lugano’ya atıfla “Galeano 
değil, Lugano olmak isterdim!” di-
yerek anlatmıştır. Eduardo Galeano, 

futbolcu olamaz ama futbol dilencisi 
olduğunu, elinde şapkasıyla dünya-
nın dört bir yanını gezerek “güzel 
bir maç” dilendiğini söyler. Yazdığı 
enfes kitapların yanında Gölgede ve 
Güneşte Futbol diye muazzam bir 
futbol kitabı da yazar. Galeano gü-
nümüz futbola bakışını şöyle özetler:

“Televizyonda seyredilen 
profesyonel futbolun neşesi 
kaçmış durumda. Beş 
forvetli eski zamanları 
özlemle yâd edip şimdi 
geriye yalnızca bir 
tane kaldığını hüzünle 
kavrıyoruz mecburen, 
giderek bir tane bile 
kalmayacağını anlıyoruz: 
Herkes geriye, ilerde kimse 
kalmasın! Zoolog Roberto 
Fontanarrosa’nın belirttiği 
gibi, golcüler ve pandalar 
soyu tükenmekte olan 
türler.” 

Teşekkürler futbol. Oynattıkların 
ve oynatmadıkların için. Bu yazı sı-
nırlarında en çok Albert Camus, Ah-
met Erhan ve Eduardo Galeano için. 

SPOR

Futbol Galeano için de 

büyük bir aşktır. Futbolcu 
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Ekonomik Kriz 
İşçilerin Borçlanmasına 

Neden Oluyor

Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) 
ekonomiye ilişkin tüm tahminleri açık-
lanan verilerin gerisine kaldı. Böylece 
YEP’in tutarlı ve gerçekçi olmadığı bir 
kez daha görüldü. Ayrıca ülkede yaşa-
nan siyasal kriz, ekonomik krizi derin-
leştirerek hukuk devletinin aşınmasını 
hızlandırdı. 

Krizin yol açtığı yüksek işsizlik, iş-
sizlik fonunun işveren fonuna dönüş-
mesi, ücretlerin zamanında veya hiç 
ödenmemesi çalışanların borçlanma 
eğilimini arttırdı. Çalışanların ücretin-
den her ay yüksek oranda vergi kesi-
lirken, işverenler vergi indirimlerinden 
yararlandırıldı ve sağlanan teşviklerle, 
krizin maliyetleri “toplumsallaştırıla-
rak”, fatura yine çalışanlara kesildi. 

Yapılan araştırmalarda bireysel 
kredi ve kredi kartı borcunu ödeye-
meyenlerin sayısında artış yaşandığı 
tespit edildi. DİSK-AR’ın, krizde işçi-
lerin durumunu ve geçinme şartlarını 
ortaya koyduğu “Krizde Emeğin Du-

rumu1” adlı çalışması geçtiğimiz gün-
lerde yayınladı. Yayımlanan raporda, 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merke-
zi’nden alınan verilere göre 2017 ile 
2018 yılları arasında kredi ve kredi 
kartı borcunu  ödeyemeyenlerin sayı-
sının ciddi biçimde arttığı ve 2017 Ka-
sım ayında 133 bin olan sayının 2018 
Kasım ayında 165 bine yükseldiği gö-
rüldü. Rapora göre 2017 Kasım-2018 
Kasım arasında borçluların oranı %33 
artış gösterdi. 

Milyonlarca işçinin açlık sınırının 
altında çalıştığı göz önüne alındığın-
da kriz koşullarında borçlanmanın 
kaçınılmaz olduğu ortadadır. Ayrıca 
işverenler tarafından ücretlerin hiç ya 
da zamanında yatırılmaması durum-
larında da işçiler hayatlarını idame 
ettirebilmek için borçlanmak zorunda 
kalmaktadırlar. 

1  http://disk.org.tr/wp-content/
uploads/2019/02/DISK-AR-Krizde-
Emeğin-Durumu-Arastirmasi-SON.pdf

HAKKIMIZ HUKUKUMUZ

2018 Türkiye açısından pek çok değişikliklerin yaşandığı önemli bir 
yıl oldu. Adına “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” denilen yeni bir 
rejimin inşa edildiği bir döneme girildi ve krizden çıkış için formüle 
edilen “dengelenme” planlarına karşılık 2018’in Eylül ayından itibaren 
ekonomik kriz şiddetli bir biçimde kendini hissettirdi. 

Av. İrfan TAŞKIN

Kocaeli Barosu Avukatı
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Ödeme tarihinden itibaren 20 

gün geçmesine karşın ücret 

ödenmemişse işçi 20 günlük 

süreden sonra iş görme 

borcunu yerine getirmekten 

de kaçınabilir. Ancak ücretinin 

ödenmemesi nedeni ile 

çalışmaktan kaçınan işçinin 

çalışmadığı dönem için ücrete 

hak kazanıp kazanmayacağı 

tartışma konusudur. 

Ücretlerin Zamanında Ya da 
Hiç Ödenmemesi Halinde 
İşçinin Hakları
Emeğin karşılığı olan ücret işçi açı-

sından hayati bir önem taşımaktadır. 
Ücretin, miktarını, ne zaman ve nasıl 
ödeneceğini bilmek işçi açısından bir 
hak işveren açısından ise bir yükümlü-
lüktür.

İş sözleşmesinin yazılı yapıldığı hal-
lerde işçinin ücretinin ne kadar olacağı 
ve hangi zaman dilimi içinde ödene-
ceği sözleşmede belirtildiğinden işçi, 
ücreti ve ödeme zamanı hakkında bilgi 
sahibi olabilmektedir. İş sözleşmesinin 
yazılı yapılmadığı hallerde ise 4857 sa-
yılı İş Yasasının 8. maddesine göre iş-
veren işçiye en geç iki ay içinde çalışma 
koşullarını, çalışma süresini, ücretini, 
ücret ödeme dönemini, sözleşmenin 
niteliğini ve fesih halinde taraflarca 
uyulması gereken hükümleri gösteren 
yazılı bir belgeyi işçiye vermek zorun-
dadır. Bunun dışında yasanın 32. mad-
desinde ücretin en geç ayda bir öde-
neceği, yasanın 37. maddesinde ücret 
hesabının, ödeme gününün ve ödeme 
dönemine ilişkin hafta tatili, bayram 
ve genel tatil ücretleri gibi tutarların ve 
ücretten yapılan kesintilerin gösterildi-
ği ücret bordrosunun işçiye verilmesi 
gerektiği açık bir şekilde düzenlenmiş-
tir. 

Ülkede yaşanan ekonomik krizin 
faturasını işçilere ödetmeye çalışan 
işverenler son dönemlerde işçilerin 
ücretlerini zamanında yatırmamakta 
veya hiç yatırmamaktadırlar. Bu du-
rumda işçinin yasadan doğan birta-
kım hakları bulunmaktadır. Öncelikle 
işçi aylık ücretinin miktarı ve ücretin 
ödenme zamanı konusunda bilgi sa-
hibi olmalıdır.  Belirlenen ücret ödeme 
döneminin işverenin geçici mazeretleri 
nedeni ile değişeceği durumlarda, bu 

durumun makul bir süre öncesinde 
işçiye bildirilmesi gerekir. Ücretin za-
manında ödenmemesi makul süreyi 
aşması halinde işçi bu durumu haklı 
fesih nedeni yapabilecektir. Ancak bu 
durumda işçi 1 yılını doldurmuş ise 
sadece kıdem tazminatına ve kullan-
madığı yıllık izin ücretlerini alabilecek, 
iş sözleşmesini kendisi fesih ettiği için 
ihbar tazminatına hak kazanamaya-
caktır. 

Ödeme tarihinden itibaren 20 gün 
geçmesine karşın ücret ödenmemişse 
işçi 20 günlük süreden sonra iş görme 
borcunu yerine getirmekten de kaçı-
nabilir. Ancak ücretinin ödenmemesi 
nedeni ile çalışmaktan kaçınan işçinin 
çalışmadığı dönem için ücrete hak ka-
zanıp kazanmayacağı tartışma konu-
sudur. Buna ilişkin Yargıtay’ın önüne 
sadece bir olay gelmiş ve 10.02.2005 
tarihinde vermiş olduğu kararında 
“Davacı ücretinin ödeme günün-
den itibaren 20 gün içinde ödenme-
mesi sebebiyle iş görme borcunu 
yerine getirmekten 60 gün süreyle 
kaçındığını çalışmadığı bu süre-
nin ücretinin davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir….
Bu süre içinde ücret ödemesi yapı-
lacağı yasa tasarısında düzenlen-
diği halde Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki görüşmeler sırasın-
da bu düzenleme yasa metninden 
çıkarılmış ve bu suretle Yasama 
organı boşta geçen bu sürede ücret 
istenemeyeceğine dair iradesini 
açık olarak ortaya koymuştur…
işçinin çalışmaması kendi iradesi 
ile oluşmuştur” 2 sözleri ile işçinin ça-
lışmaktan kaçındığı döneme ilişkin üc-
rete hak kazanamayacağını belirtmiştir. 
Yargıtay’ın bu kararı iş hukukçuları ta-

2  Y. 9. HD. 2004/13259 E, 2005/3782 K, 
10.02.2005 T
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rafından eleştirilmiş ancak Yargıtay’ın 
görüşünü değiştireceği başka bir olay 
daire önüne gitmemiştir.

Maaş Haczi İşyerinde 
Olumsuzluklara Neden 
Olmuyorsa Fesih Nedeni 
Yapılamaz
İşçinin borçlarını ödeyememesi 

icralık olmasına neden olabilir. Bu du-
rumda işçinin maaşına haciz gelmesi 
sözkonusudur. İş yasasının 35. madde-
sinde işçinin aylık ücretinin dörtte birin-
den fazlasının haczedilemeyeceği dü-
zenlenmiştir. Dolayısıyla maaşına haciz 
gelen işçinin maaşının dörtte birinden 
fazlası haciz edilemeyecektir. İşçinin 
birçok borcu bulunması ve bu borçla-
rından dolayı ayrı ayrı icralık olması du-
rumunda dahi maaşının sadece dörtte 
biri haczedilebilecektir. İşçinin maaşına 
haciz gelmesi halinde işveren, işçinin 
ücretinden haciz kesintisi yaparak bunu 
icra dairesine yatırmak ve kesintiyi üc-
ret bordrosunda göstermek zorundadır.  

İşçinin maaşına sık sık maaş haczi 
gelmesi halinde işverenler bu durumu 
fesih nedeni yaparak işçinin iş sözleş-
mesini fesih edebilmekteler. Ancak salt 
maaş haczinin iş sözleşmesinin feshine 
gerekçe olmayacağı açıktır. Bir başka 
anlatımla işveren sırf  işçinin maaşında 
haciz bulunması nedeni ile iş sözleş-
mesini fesih edemeyecektir. Yargıtay 
işçinin borcu nedeni ile ücretinin hac-
zedilmesinin işverene geçerli nedenle 
fesih hakkı vermediğini belirterek, bu 
durumun ancak işyerinde olumsuzluk-
lara neden olması ve öncesinde işçiye 
ihtar çekilmiş olması halinde fesih ne-
deni yapılabileceğini belirtmiştir. 

“İşçinin borcu nedeniyle ücretinin 
haczedilmesi, kural olarak işverene 
geçerli nedenle fesih hakkı vermeme-
lidir. İşçinin ücretine sık sık haciz gel-

mesi nedeni ile iş sözleşmesinin geçerli 
nedene dayalı olarak feshedilebilmesi 
için işçiye önceden ihtar çekilmeli ve 
bu durumun işyerinde olumsuzluklara 
yol açtığı somut bir biçimde ortaya ko-
nulmalıdır.” 3 

Yargıtay içtihadı göz önüne alın-
dığında, maaşına sık sık haciz gelen 
işçinin durumu işyerinde olumsuzluk-
lara neden olmuyorsa bu durum fesih 
nedeni yapılamayacaktır. Ancak bu du-
rumun işyerinde olumsuzluklara neden 
olması ve bunun işveren tarafından 
kanıtlanması halinde işveren işçinin iş 
sözleşmesini fesih edebilecektir. Tabi 
bunun öncesinde işçiye ihtar çekilerek 
olumsuzluklara neden olan bu duru-
mun düzeltilmesi istenmiş olmalıdır.

Çalışma hayatında işçilerin işten 
ayrılma sebeplerinin başında ücretleri-
nin ödenmemesi veya eksik ödenmesi 
gelmektedir. Öte yandan ücretlerin 
ödenmemesi ya da geç ödenmesi işçi-
lerin giderlerini zamanında yatırma-
masına, dolayısıyla icralık olmalarına 
neden olmaktadır. Bu durum özellikle 
kriz dönemlerinde borçlanma eğilimi-
ni arttıran unsur olarak karşımıza çık-
maktadır. Krizin 2019’un ilk aylarında 
daha kuvvetli bir biçimde hissedilmeye 
başlandığı; istihdamın düştüğü, büyü-
menin yavaşladığı, konkordato ilanla-
rının arttığı görülmektedir. Tüm bun-
lara karşılık işten çıkarmaların 
ve ücretlerin zamanında ya da hiç 
ödenmemesine yönelik işçilerin İş 
Kanunu’ndan doğan hakları bu-
lunmakla birlikte bu hakların etki-
li bir şekilde kullanılması, hakka 
zamanında ulaşılması için işçiler 
kollektif iş hukukundan kaynakla-
nan haklarını etkili bir şekilde kul-
lanmalı ve örgütlenmelidirler.
3  Y. 9. HD. 2015/30854 E. 2015/31326 K. 

05.11.2015 T

İşçinin maaşına sık sık 

maaş haczi gelmesi halinde 

işverenler bu durumu fesih 

nedeni yaparak işçinin 

iş sözleşmesini fesih 

edebilmekteler. Ancak salt 

maaş haczinin iş sözleşmesinin 

feshine gerekçe olmayacağı 

açıktır. Bir başka anlatımla 

işveren sırf işçinin maaşında 

haciz bulunması nedeni 

ile iş sözleşmesini fesih 

edemeyecektir.

HAKKIMIZ HUKUKUMUZ
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Barış Bıçakçı
Tarihî Kırıntılar 

Sadık okurları dahi yazarı yolda 
görse tanımaz belki ama sanki 
Barış Bıçakçı onları bir yerlerde 

görmüştür, hatta bu birçoğumuz için 
tekil bir temasla da sınırlı olmayabi-
lir, yanımızdan geçmiş, yöremizde 
bulunmuştur, farklı dönemlerimize 
uzaktan eşlik etmiştir. Barış Bıçakçı 
edebiyatında, insanın yaşayıp unut-
tukları metinlerin satırlarında görü-
nerek bir yerlerden tanışıyoruz hissini 
okura kuvvetle duyurur. 

Tarihî Kırıntılar’a gelirsek; hikâ-
ye, üniversiteyi bitirdikten sonra bir 
gazetenin kültür sanat bölümünde ça-
lışmaya başlayan Can’ın, 1992 yılın-
da evden ayrılarak ortadan kaybolan 
on dokuz yaşındaki ablası Meral’in 
sırra kadem basması üstüne kurulu. 
Bu elbette sadece metnin zeminini 

oluşturuyor. Meral’in evi terk etmesi-
nin ardında kesin bir kanıt olmasa da 
kimliği belirsiz bir şairin peşine takılıp 
gittiğinden aile fertleri emin. Meral’in 
odasındaki bir kitabın arasında bulu-
nan tek sayfalık imzasız bir mektupla 
ufak tefek ipuçlarından öte ellerinde 
bir iz olmasa da bu arayış tüm aile 
üyelerinin dünyasını işgal ediyor. Her 
biri belleğinde bu kayıpla açılan yara-
yı farklı biçimlerde ödünleme yoluna 
gidiyor ve buluştukları ortak zemin ise 
şiir oluyor. Anne edebiyat dergilerin-
de bulduğu şiirlerin dizelerinde kızı-
nın izini sürüyor. Baba şiir yazmaya 
başlıyor. Anne babanın bir süre sonra 
artık kızlarının geri dönmeyeceğini 
kabullenmesine karşın Can için du-
rum farklı. Bir kış günü ablasının gidi-
şine tanıklık eden Can, onun zihninde 

Barış Bıçakçı’nın son romanı Tarihî Kırıntılar geçtiğimiz 

günlerde İletişim Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. 

Tarihî Kırıntılar, Behçet Çelik ve Ayhan Geçgin’le edebiyat 

yazışmalarından oluşan Kurbağalara İnanıyorum’dan 

bu yana sessizliğini koruyan yazarın dokuzuncu romanı. 

Güncel Türkçe edebiyatta özellikle öykü ve romanlarıyla 

olduğu kadar; kitap fuarlarında sadece eserleriyle bulunan, 

imza günleri gibi etkinliklerde yer almayan, röportaj 

vermeyen, gözlerden ırak bir yazar oluşuyla da dikkat 

çeken bir isim Bıçakçı. 

HAZIRLAYAN:  
Dilek YILMAZ
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bıraktıklarıyla, takma isimle üç beş şiir 
yazmış bir şairin peşinden gitmesi ih-
timalinin ağırlığı arasında, çıktığı yola 
devam ederek şairlere hayat hikâye-
lerini anlattırdığı bir kitap oluşturma 
fikrini sürdürüyor. Her ne kadar açık 
bir itirafa dönüştürmekte zorlansa da 
tanınmış şairlerle röportajlar yaparak 
ablasıyla ilgili bir iz bulmaya çalışıyor. 
Kitapta hikâyenin odağını da aslında 
bu röportajlar ve sonlarına iliştiri-
len Poetika’lar oluşturuyor. “İnsan, 
“Nasıl yaşamalı?” sorusunun 
cevabını şiirde aradığı için şair 
olur. Her fırsatta kendisine iri 
dişlerini, sivri tırnaklarını göste-
ren, salyasıyla üstünü başını ıs-
latan gerçeklik ile koyun koyuna 
nasıl tutarlı bir hayat sürdürece-
ğini bulmak için şair olur. İnsan, 
gerçekliğin dişinden tırnağından 
kurtararak artırdığı sözcükleri 

Hikâye, üniversiteyi 

bitirdikten sonra bir 

gazetenin kültür sanat 

bölümünde çalışmaya 

başlayan Can’ın, 1992 

yılında evden ayrılarak 

ortadan kaybolan 

on dokuz yaşındaki 

ablası Meral’in sırra 

kadem basması üstüne 

kurulu. Bu elbette 

sadece metnin zeminini 

oluşturuyor. 

boşa harcamamak için şair olur. 
Ama çoğunlukla boşa harcar ve 
işte o zaman insan, yazdığı dize-
leri bir güzel silkelemek için şair 
olur.”

Can şiir ve şairlerle de hesaplaşı-
yor bir yandan. Şairlerin hikâyeleri 
karakterleşerek romana karışıyor. Her 
ne kadar bütünüyle birbirinden ayrı 
karakterlerin dile getirdiği şiir anla-
yışlarından derlenmiş görünse de, 
sonunda Poetika olarak sözü kurgula-
yan belli oluyor.

Geçmişten bugüne yaşam kesit-
lerinde okur, parçalı aktarım içinde 
Can’la beraber dün ve bugün arasın-
da sürekli hareket halinde geziniyor. 

Barış Bıçakçı’nın yakın dönemin 
yaralarına, ortak acılarımıza gön-
dermeleri farklı bir sorgulamanın da 
kapısını aralıyor. “Bir süre yetmişli 
yıllardan, her şeyin çabucak deği-
şebileceğine dair inançtan ve genç 
ölümlerden bahsediyorlar. Sonra 
ikisi de susuyor. Gazetelerdeki 
anma ilanları kadar sessizler”.  

Şüphesiz ki hayat yaslarla, fela-
ketlerle, kayıplarla, acılarla devam 
ediyor. “Belki bu günlerde şiirden 
söz etmek de felaketin ortasında 
sevişmek gibidir” derken duydu-
ğumuz, Can’ın olduğu kadar yazarın 
da sesi. Can’ın zihnindeki kırıntılarla 
yakın tarihimizin kırık hikâyeleri bir-
birine geçiyor. 

Yola şiirle çıkan Bıçakçı, roman 
yazarı olduğu kadar öyküleriyle de 
okurun gönlünde ayrıcalıklı bir yere 
sahip. Bu romanda da türler arası ge-
çişlerin izleri belirgin olarak görülü-
yor. Odağında şair ve şiirin durduğu 
bu metni bütünde şiir olarak yorum-
layan okurlar da olacaktır, olsun. Ba-
rış Bıçakçı içimizde bir yerden kendi 
dilinde seslenmeye devam ediyor. 
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Başka bir Memleketten 
İnsan Manzaraları:

ROMA
Roma hakkında pek çok şey yazıldı, çizildi. 

Yayınlandığı andan itibaren çağdaş sinemanın 

başyapıtlarından biri olarak değerlendirildi. 

Yönetmeni Alfonso Cuaron, aynı anda hem En 

İyi Yönetmen hem de En İyi Görüntü Yönetmeni 

dallarında Oscar kazanan ilk kişi oldu.

Yazıya belli uyarılarla başlayalım. 
Öncelikle Roma, filmin ismini ilk kez 
duyan insanlarda oluşan algının ak-
sine Roma İmparatorluğu’nda ya da 
İtalya’nın Roma kentinde geçmiyor. 
Bunlarla da herhangi bir ilişkisi yok. 
Film, 1970 yılında Meksika’nın baş-
kenti Mexico City’nin Colonia Roma 
mahallesinde geçtiği için bu ismi ta-
şıyor.

İkinci uyarı, film son derece sıkıcı 
bir film! Evet, filmi izlemesi oldukça 
zor… Ancak bu onu kötü bir film 
yapmıyor. Sıkıcı olmasından kastım, 
filmin bir Pazar akşamı kafa dağıt-
mak ya da eğlenmek için izlenecek 
bir film olmadığı. Filmin genel olarak 
temposu oldukça düşük olduğundan 
eğer ‘öylesine’ izlemeyi planlıyorsanız 
tavsiye etmem. Roma, izleyicisinden 
biraz zahmet talep eden bir film. Eğer 
filmi izlemeyi kafanıza koyduysanız, 
epey zorlanacağınızı söyleyebilirim. 

Ancak eğer hakkını vererek izlerseniz 
filmin size çok şey düşündürteceği-
nin ve size bir şeyler katacağının da 
garantisini veririm. Roma tarzındaki 
filmler, sinemanın sadece bir eğlence 
aracı olarak ele alınmadığı eserler.1

Şimdi filme gelelim. Bu noktadan 
sonra filmin içeriğine dair de belli şey-
lere değineceğim için filmi izlememiş 
okuyucular, izledikten sonra yazının 

1  Bir benzetme yapacak olursak, 
klasik romanları örnek verebiliriz. 
Yazılmalarının ardından on yıllar, yüzyıllar 
geçmiş olsa bile insanlığın hafızasına 
kazınan edebiyat eserleri okuması zor 
eserlerdir ve okuyucusundan belli bir 
düzeyde gayret bekler. Bu yönleriyle boş 
vakitlerde okunabilecek, hızlı tempolu 
ve ‘ilginç’ olaylara dayalı romanlardan 
farklıdırlar. Suç ve Ceza ile örneğin Da 
Vinci’nin Şifresi’ni okumak arasındaki 
farka benzer bir fark, Roma gibi filmler ve 
Hollywood’un bizi alıştırdığı tarzda filmler 
arasında da var. Yanlış anlaşılmasın birini 
yüceltmek ya da diğerini aşağılamak için 
söylemiyorum, ikisinin de tamamen farklı 
niteliklere ve amaçlara sahip eserler 
olduğunu belirtiyorum sadece.

YAZAR:  
Ekin Erdem EVLİYA

Tez-Koop-İş Eğitim Bürosu, Uzman
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kalan kısmını okumayı tercih edebilir. 
Ancak Roma, ‘sonunda ne olacağını 
öğrenince’ verdiği keyiften hemen he-
men hiçbir şey kaybetmeyen bir film. 
Çünkü filme gücünü veren şey filmde 
yaşanan olaylar değil. Tam tersine 
görüntüleri, sesleri, kamera açıları, 
derinliğe sahip karakterleri ve genel 
olarak izlediğiniz esnada ve sonrasın-
da size hissettirdiği ve düşündürdüğü 
şeyler diyebiliriz.

Roma hakkında pek çok şey yazıl-
dı, çizildi. Yayınlandığı andan itiba-
ren çağdaş sinemanın başyapıtların-
dan biri olarak değerlendirildi. Yö-
netmeni Alfonso Cuaron, aynı anda 
hem En İyi Yönetmen hem de En İyi 
Görüntü Yönetmeni dallarında Os-
car kazanan ilk kişi oldu.

Pek çok değerlendirmede, film 
bir ‘sevgi hikâyesi’ olarak ele alındı. 
Hizmetçi Cleo’nun hizmetçisi olduğu 
aile ve özellikle de çocuklarla kurduğu 
ilişki bunun örneği olarak gösterildi. 
Özellikle Cleo’nun yüzme bilmeme-
sine rağmen denize girerek çocukları 
boğulmaktan kurtarması, sonrasında 

anne, çocuklar ve Cleo’nun kumsalda 
birbirlerine sarılarak verdikleri gö-
rüntü bu şekilde yorumlandı.

Diğer yandan filmin kadınların 
yaşadığı sorunlara ve güçlü kadın 
karakterlere ışık tuttuğu da söylendi. 
Keza Cleo’nun sevgilisinin hamile 
olduğunu öğrendikten sonra onu terk 
etmesi, ailenin babası Antonio’nun 
anne Sofia’yı aldatarak aileyi terk 
etmesi, Sofia’nın katıldıkları partide 
cinsel tacize maruz kalması, Cleo’nun 
bebeğinin ölü doğmasıyla (ve buna da 
içten içe bir miktar sevinmesi) nede-
niyle yaşadığı travma, Sofia gibi bur-
juva da olsa, Cleo gibi bir emekçi de 
olsa kadınların yaşamda benzer so-
runlarla karşılaştığını resmeder gibi.

Filmin karakterleri ve konusu as-
lında yönetmen Cuaron için çok ki-
şisel de bir konu. Filmdeki pek çok 
olay ve tema Cuaron’un çocukluğun-
da yaşadığı ortamı yansıtıyor. Cleo 
karakteri de Cuaron’un çocukluğu-
nu geçirdiği evdeki hizmetçilerinden 
esinlenerek düşünülmüş. Dolayısıyla 
Roma, pek çok yönden Cuaron’un 

SİNEMA

Cleo’nun sevgilisinin 
hamile olduğunu 
öğrendikten sonra onu 
terk etmesi, ailenin 
babası Antonio’nun 
anne Sofia’yı aldatarak 
aileyi terk etmesi, 
Sofia’nın katıldıkları 
partide cinsel tacize 
maruz kalması, 
Cleo’nun bebeğinin ölü 
doğmasıyla (ve buna 
da içten içe bir miktar 
sevinmesi) nedeniyle 
yaşadığı travma, Sofia 
gibi burjuva da olsa, 
Cleo gibi bir emekçi 
de olsa kadınların 
yaşamda benzer 
sorunlarla karşılaştığını 
resmeder gibi.
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‘kişisel hikâyesi’ olarak da ele alındı.
Bana kalırsa gerek kişiselliği, gerek 

kadınlara yönelik vurgusu, gerek sınıf  
farklarına değinmesi, gerekse de bir 
‘sevgi hikâyesi’ olması yönlerinden 
tek boyutlu ele alınarak yapılan de-
ğerlendirmeler, doğru noktalara par-
mak bassa da eksik kalıyor.

Filmi izlediğimde baskın olarak 
hissettiğim şey ne sevgi, ne öfke, ne 
acıma ne de bariz politik bir mesaj 
oldu. Görebildiğim kadarıyla Alfon-
so Cuaron, oldukça kısıtlı bir zaman 
diliminde (filmin tamamı birkaç haf-
talık bir süredeki olayları kapsıyor) ve 
kısıtlı bir coğrafyada (bir iki sekans dı-
şında filmin tamamı aynı mahallede 
geçiyor) kalmasına rağmen, bizlere 
kendi ülkesinin, kendi insanlarının ol-
dukça etkili bir resmini çizmiş.

Filmi her izlediğinizde bir yenisini 
fark edebileceğiniz göndermeler, me-
taforlar, detaylarla karşılaşıyorsunuz 
(filmin anlaşılabilmesi için kesinlikle 
birden fazla kez izlenmesi gerektiği-
ni düşünüyorum). Bütün bunlar yö-
netmenin gözünden - bana kalırsa 

biraz hüzünlü bir tonla - kendi ço-
cukluğunu, ailesini, halkını ve ülkesi-
ni resmediyor. Cuaron bunu o kadar 
ustaca yapmış ki görsellerden kame-
ra hareketlerine ve açılarına, seçilen 
müziklerden karakterlerin samimiye-
tine, film size oldukça canlı bir tablo 
sunuyor.

Filmdeki kadın karakterlerin yaşa-
dıkları, Cleo ve diğer hizmetçiler ile 
aile arasındaki sınıfsal çelişkiler ile bu 
ilişkilerdeki ikiyüzlülük, hizmetçiler 
ve işverenlerin arasındaki kültürel ve 
etnik çelişkiler2, Cleo’nun sokaklar-
da uzun uzun yürüdüğü sahneler-
de gördüğümüz manzaralar, filmin 
geçtiği dönemin gerçek politik olay-
ları… Film aynı anda bunların hep-
sine odaklanırken aslında hiçbirine 
odaklanmıyor. Bir ülkeyi insanlarıyla 
birlikte resmederken bunların her biri 
tablodaki ustaca fırça darbelerinden 

2  Cleo ve diğer hizmetçiler yerli bir 
halk olan Mixtec kökeninden gelirken 
işverenleri Avrupa kökenli Meksikalılar. 
Cleo ve diğer hizmetçiler kendi aralarında 
anadilleriyle konuşurken işverenleriyle 
İspanyolca konuşuyorlar.
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biri olarak yerini alıyor.
Filmin bana kalırsa etkili yanı, 

kısıtlı bir zaman ve mekânda geçme-
sine rağmen filmde resmedilenlerin 
herkese kendine dair de bir şeyler 
anlatması. Filmdeki insanların hikâ-
yesinden kendinizden, kendi ülkeniz-
den de bir şeyler bulmamak mümkün 
değil. 

Büyük umutlar beslediği sevgilisi 
Fermin’in, Cleo’nun hamile olduğu-
nu öğrenince sırra kadem basması… 
Cleo kendisini bulduğunda onu şid-
detle tehdit etmesi… Fermin’in dövüş 
eğitimi adı altında bir çetede örgüt-
lenmesi3… Filmin en yoğunlaştığı 

3  Los Halcones (Şahinler): Meksika’da 
1960’lı yılların sonunda ve 1970’li yılların 
başında 1968 hareketinin de etkisiyle 
ortaya çıkan toplumsal hareketleri 
bastırmak amacıyla liderleri ABD’de CIA 
tarafından eğitilen milliyetçi paramiliter 
grup. Grubun özellikle üniversite 
öğrencilerinin eylemlerine saldırmak 
üzere yoksul mahallelerde yaşayan 
gençleri dövüş sporları ve benzeri sosyal 
etkinliklerle örgütlediği biliniyor.

sahnelerden birinde bu çetenin eylem 
yapan kitlelere saldırarak eylemcileri 
katletmesi4… Sadece bir örnek ama 
çok tanıdık geliyor değil mi?

Filmin beni en çok etkileyen sah-
nesiyle yazıyı bitireyim. Anne Sofia 
çocuklarla birlikte yanlarına Cleo’yu 
da alarak (tabii ki kendilerine hizmet 
etmek üzere) arkadaşlarının çiftliğine 
gider. Burada çocuk gürültüleri, al-
kol, yeme içme arasında çiftlikte yan-
gın çıkar. Yangının olduğu yere gidil-
diğinde herkes oradadır. Çocuklar el-
lerindeki küçük bardaklarla yangına 
su taşımaktadır. Çok bir etkisi yoktur 
elbette ama çocuklar için bu biraz 
oyun gibidir. Çiftlikteki çalışanlar zin-
cir halinde yangına kova kova su taşır, 
yangını söndürmeye uğraşırlar, yüzle-
rinde odaklanmışlık vardır. Efendiler, 
yani ortamdaki burjuvalar ise ellerin-
deki şarap kadehleriyle yangının orta 
yerinde gezinmektedir. Yüzlerinde 
yanı başlarındaki yangına yönelik bir 
kayıtsızlık okunur. Yangının olduğu 
yere gelmişlerdir, söndürmek için uğ-
raşıyor gibi görünmeye gayret ederler 
ama aslında hiçbir şey yapmamakta-
dırlar… Tam bu noktada kostümlü 
bir adam gelir, kameranın tam kar-
şısında İskandinav dilinde bir şarkı 
söylemeye başlar. Arka planda yangın 
devam ederken, şarkı adeta ülkeye, 
insanlara yakılan bir ağıt gibidir. Şar-
kısını söyledikten sonra çıkar gider ve 
arka planda oyun oynayan çocuklar, 
su taşıyan hizmetçiler ve şarap içerek 
dolanan burjuvalar kalır…
4  Los Halcones etkin olduğu yıllarda 

Meksika’da pek çok katliama imza 
atmıştır. Bunlardan en etkilisi, filmin bir 
sahnesinde de işlenen Corpus Christi 
katliamıdır. Bu katliamda 120’ye yakın 
kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Aynı 
yıllarda CIA’nın Türkiye de dahil pek çok 
ülkede benzer örgütlenmeler geliştirdiği 
bilinmektedir.

SİNEMA

Filmin bana kalırsa 
etkili yanı, kısıtlı bir 
zaman ve mekânda 
geçmesine rağmen 
filmde resmedilenlerin 
herkese kendine 
dair de bir şeyler 
anlatması. 
Filmdeki insanların 
hikâyesinden 
kendinizden, kendi 
ülkenizden de bir 
şeyler bulmamak 
mümkün değil. 
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Komşunun Evi 
Yanarken…

Biedermann eşi ile birlikte birbiri 
ardına yangınların çıktığı, birtakım 
kimliği belirsiz kişilerin çeşitli evleri, 
iş yerlerini kundakladığı bir şehirde 
yaşamaktadır. Gazete haberlerini 
düzenli olarak takip eder. Haberler-
den takip ettiği kadarıyla, “kundak-
çıların” cezalandırılması –hatta “sal-
landırılması”- gerektiğini düşünür. 
Olup bitenden haberdardır. Yine de 
bunun kendi başına gelebileceğini 
hiç düşünmez. Derken bir gün evine 
gelen bir misafir, Schmitz, Bieder-
mann’a kendini acındırarak evinin 
çatı katında bir süre kalmak ister. 
Biedermann, kundakçıların kendi 
evine gelebileceğini asla düşünme-
diğinden olsa gerek, evsizi eve kabul 
eder. Ne de olsa “zalim bir patron” 
gibi görünse de kendisi “iyi bir insan” 
olmanın gerekliliklerinin farkında-
dır(!). Kısa süre içinde Schmitz ve di-
ğer evsiz arkadaşı, Biedermann’ların 
evine yerleşirler. Eve bidonlarla ben-

zin taşırlar ve bunların hepsini Bie-
dermann’ın gözü önünde yaparlar. 
Biedermann kendi evindeki yangın 
hazırlığının karşısında bile “aymaz” 
tavrını sürdürür. Gözüyle gördüğü 
halde görmezden, duymazdan gelir; 
inanmaz. Ta ki, bizzat kendi evinde 
çıkan yangına eşiyle birlikte şahitlik 
edene, cehennemi boylayana dek. 

Max Frisch bu oyunu Hitler reji-
minin yükselmesinde Alman yurttaş-
ların sessizliğinin etkisini düşünerek 
yazdığını açıklar. Faşizm yükselirken 
çevresinde olup bitenin, başkalarının 
başına gelenin, burnunun dibindeki 
şiddetin karşısında üç maymunu oy-
nayan bir halkı temsilen kurar Bay 
Biedermann’ı. Biedermann’ın tem-
silî bir figür olduğunu da şöyle ifade 
eder: “Bu, gerçekte pek mümkün ol-
mayan bir hikâyedir. Siz sadece uy-
durulmuş bir figürsünüz; bizim her 
birimizin kendi içimizdeki Bay Bie-
dermann’sınız.”  

İsviçreli yazar Max Frisch 1958 yılında bir tiyatro metni 
kaleme alır: Biedermann ve Kundakçılar (Biedermann und die 
Brandstifter). Oyunun konusu özetle şöyledir: Bay Biedermann 
bir burjuvadır; saç ilacı üreten bir fabrikanın patronudur. 
Gerektiğinde maddi çıkarları doğrultusunda çalışmasından 
memnun olduğu kişilerin dahi işine son verebilmektedir. 
Nitekim oyunun henüz başlarında Biedermann’ın, saç ilacı 
“buluşuna”, diğer bir deyişle fabrikanın gelirine ortak olmayı 
talep eden bir çalışanını işten çıkardığını öğreniriz. 

HAZIRLAYAN:  
Ceren ÖZCAN
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Oyun, Türkiye’de hem orijinal 
adıyla hem de farklı uyarlamalarla 
pek çok kez sahnelenmiştir. Bilinen 
uyarlamaların biri Yavuz Pekman’ın 
yazıp Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönet-
tiği, Semaver Kumpanya tarafından 
sahnelenen, Süleyman ve Öbür-
süler’dir. İlgi çeken bir diğer uyar-
lama ise Dostlar Tiyatrosu’nun Ay-
mazoğlu ile Kundakçılar oyunu 
olmuştur. Her iki oyunda da karakter 
isimlerinin Türkçeleştirilmiş olması 
ve oyunun Türkiye toplumuna uyar-
lanmış olması göze çarpar. 

Biedermann ve Kundakçılar, 

bu sezon ODTÜ Oyuncuları tara-
fından sahneleniyor1. 1960’ta çalış-
malarına başlayan ODTÜ Oyun-
cuları, kurulduğu günden bu yana 
–askerî müdahaleler dolayısıyla veri-
len zorunlu araların dışında- faaliye-
tini sürdürmekte. Yolu ODTÜ’den, 
hatta Ankara’dan geçip de ODTÜ 

1  ODTÜ Oyuncularının yorumunu 
sezon bitmeden ODTÜ Mimarlık 
Amfisi’nde görebilirsiniz. Detaylı bilgi 
ODTÜ Oyuncularının sosyal medya 
hesaplarında ve http://odtuoyunculari.
metu.edu.tr/ adresinde.

Oyuncularını tanımayana pek rast-
lanmaz. Bunda elbette ODTÜ 
Oyuncularının kolektif  emekle sah-
nelediği oyunların katkısı büyüktür. 
Biedermann ve Kundakçılar da, 
ekibin yine incelikli bir dramaturgi 
çalışmasının ardından sahneye koy-
duğu, nitelikli bir yapım. Oyunu 
ODTÜ Oyuncularının yorumundan 
izlediğimizde şunu gayet iyi anlıyo-
ruz: Bay Biedermann her şeyin far-
kında, ondan gizlenen hiçbir şey yok. 
Oyundaki kundakçılardan birinin de 
söylediği gibi “saklanmanın en ga-
ranti yolu her zaman açık ve çıplak 
gerçeğin kendisidir”2. Öyle ki, evine 
gelen kundakçılar benzin bidonlarını 
dahi saklamıyorlar ondan. O kadar 
ki, evinin kundaklanacağına ihtimal 
vermeyerek, “benim başıma gelmez 
diye düşünerek” kundakçılara yan-
gını ateşleyecek kibriti veren de Bie-
dermann’ın ta kendisi.

Oyunda Biedermann, eşi, hiz-
metçisi ve kundakçılar dışında 

2  Max Frisch, Biedermann ile Kundakçılar, 
çev. : Hasan Kuruyazıcı, Multilingual 
Yayınları, 2000, s.53.
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önemli bir oyun kişisi daha var: 
koro. Söz konusu yapımlarda farklı 
yorumlarla ele alınan koronun met-
nin orijinalindeki işlevini Max Frisch 
Antik Yunan tragedyalarındaki koro-
ya benzetir. Biedermann ve Kun-
dakçılar’ın korosu Antik Yunan tra-
gedyalarındaki koronun bir parodisi 
gibidir. Tragedyalarda koro fikirler 
öne süren, tavsiyeler veren ve zaman 
zaman eyleme müdahale etmekle 
tehdit eden “toplumsal/kolektif ” bir 
oyun kişisidir. Frisch’in metninde de 
itfaiyeciler korosu, etrafta çıkan yan-
gınlardan haberdardır; olayları göz-
lemler, seyirciye aktarır ve sorgulan-
masına yardımcı olur. 

Oyunda, tıpkı Yunan tragedya-
larında olduğu gibi, koronun karak-
terleri –Biedermann’ı- uyardığını da 
görürüz. Biedermann uyarıları dik-
kate almaz, kendi evinin kundakla-
nabileceği ihtimalini hiç düşünmez. 
Bu bakımdan Biedermann’ın tutu-
mu, bize Alman Rahip Niemöller’in, 
Washington’daki Yahudi Soykırımı 
Müzesi’nin girişinde asılı şu sözlerini 
hatırlatır:

Naziler komünistleri götür-
düklerinde sustum. Çünkü 
ben komünist değildim. 
Sendikacıları götürdükle-
rinde sustum. Ben sendika-
cı da değildim. Sosyalistle-
ri içeri aldıklarında sesimi 
çıkarmadım. Ben sosyalist 
değildim. Yahudileri tutuk-
ladıklarında sustum. Çünkü 
ben Yahudi değildim.Beni 
götürdüklerinde, geride 
artık protesto edebilecek 
kimse kalmamıştı…

Oyun, faşizmin sıradanlaşıp 
norm haline gelerek nasıl yüksele-
bildiğini gösterir bize. Önce kun-
dakçılık olağanlaşır, sonra bir baş-
kasının başına gelmesi normalleşir; 
“nasıl olsa benim başıma gelmez” 
diye düşünülür, “ben hiçbir şey yap-
madım ki”. Biedermann “iyi bir in-
san” olmaya çalışmaktadır. Ortada 
evinin kundaklanması için hiçbir 
sebep yoktur. Ne de olsa vergilerini 
vermiş, hiçbir eyleme katılmamış, 
hiç sesini çıkarmamış, karşı çıkma-
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mış, tepki göstermemiş, bir bildiri-
ye imza bile atmamıştır. Oysa Bay 
Biedermann, kötülüğün herkesin 
başına gelebilecek kadar sıradanlaş-
tığının, başkasının başına gelenleri 
gerekçelendirmenin tam da faşizmin 
kendini normalleştirmesine ve meş-
rulaştırmasına katkı sağladığının 
farkında değildir. Başkasının başına 
geleni gerekçelendirerek, “nasılsa 
bana olmadı” demenin uç noktası, 
kötülükle karşılaşan kişinin bunu as-
lında hak etmiş olduğunu düşünme 
ve bundan gizli bir haz duyma hali-
dir. Aristoteles Antik Yunan traged-
yalarının oyunun sonunda seyircide 
katharsise yol açtığını öne sürer. 
Seyirci kahramanın yaşadıklarını 
görür, onunla birlikte öfke, korku ve 
acıma duygularının en doruğa çıktı-
ğı anı (pathos) yaşar ve sonra “neyse 
ki benim başıma gelmedi” diye dü-
şündüğü anda da “arınıp rahatlar”. 
İşte bu rahatlamanın getirdiği tuhaf  
neşe, faşizmi görmüş Alman toplu-
munun diline de bir sözcük olarak 
yerleşmiştir: schadenfreude; yani, 
başkasının acısından mutlu olmak. 

Yine de Max Frisch, bu oyunda Bay 
Biedermann’ı henüz bu raddeye 
gelmemiş, sadece çevresinde olanla-
ra “tepkisiz” bir “aymaz” olarak ele 
almıştır. 

Bugünden baktığımızda Bay 
Biedermann’ın düşünme biçiminin 
toplumsal yaşamımıza içkin hale 
gelmeye başladığını fark ediyoruz. 
Toplumsal gerçeklik bize başımıza 
kötü bir şey gelmesi için “bir suç iş-
lemiş” olmamız gerekmediğini farklı 
örneklerle defalarca gösterse de, ha-
len Biedermann gibi kafamızı kuma 
gömme, ateş evimizin orta yerine 
düşene dek, komşunun yanan evine 
bir su dökmeme eğilimindeyiz. Hat-
ta yakın tarihimizde yaşanan pek 
çok toplumsal ve doğal afette görül-
düğü gibi, bir başkasının çektiği acı-
yı haklılaştırma, gerekçelendirme ve 
belki de bundan gizli bir keyif  alma 
halindeyiz. Ancak tarih, herkese şu 
sorunun sorulacağı bir günün he-
men şimdi olmasa bile muhakkak 
geleceğini gösteriyor bize: Komşu-
nun evi yanarken, sen ne yapı-
yordun?
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Gençlerin 
Mülakat Kabusu

Deniz Eren Demir adlı öğretmen 
adayı, fizik alanında 88.295 puanla 
Türkiye 1’incisi oldu. ÖSYM de Tür-
kiye 1’incisi olduğuna dair belgeyi ken-
disine iletti. Fizik öğretmenliği alanın-
da birinci Demir, mesleğini yapmak 
için sözleşmeli öğretmenlik sınavına 
girdi. Ancak, mülakatta 54 puan veri-
lerek elendi. Fizik alanında birinci olan 
Demir, mülakatta elenince büyük bir 
şok yaşadı. Demir, şunları söyledi:

2018 yılı Kamu Personeli Seçme 
Sınavı’nda 88.295750  puan aldım. 
ÖSYM’nin açıkladığı sıralamalara 
göre Fizik Öğretmenliği branşında 
Türkiye birincisi, Fizik ve Fizik Öğret-
menliği branşında ise Türkiye ikincisi 
oldum. Ardından 14.12.2018 tarihin-
de yapılan mülakat sınavına katıldım. 
Mülakat sınavında tüm sorulara doğru 
cevap vermeme rağmen 54 puan ala-
rak başarısız kabul edildim.

2016’da girdiğim mülakatta 95 
puan aldım. Bütün soruları bildiğim 
halde ne oldu da bu yılki mülakatta 
elendim? Girdiğim mülakatların hiçbi-
rinde komisyon üyeleri tarafından zar-
fın içinde bulunanların dışında bir soru 

ile karşılaşmadım. 54 puan verilen son 
mülakatımda da sorulan soruları ya-
nıtlarken puanımın düşük verilmesine 
neden olacak herhangi bir durum yok-
tu. Ben geçen bir yıllık süre içerisinde 
ne oldu da kendimi ifade edemez hale 
geldim ve bu kadar farklı puan aldım, 
anlamış değilim.

OHAL sonrası giderek daha da yoğunlaşan, sistematikleşen kamu istihdamındaki güvencesizleştirme ve 

ayrımcılık uygulamalarından birisi de mülakatlar oldu. Yakın zamanda KPSS puanı ile kendi dalında Türkiye 

birincisi olan öğretmen adayı Deniz Eren Demir’in mülakatta çok düşük puan verilerek elenmesi konuyu 

yeniden gündeme taşıdı. Biz de konuyla ilgili haberler, yazılar ve önergelerle bir derleme hazırlayarak genç 

emekçilerin kamuda istihdamı için önem taşıyan bu konuya dikkat çekmek istedik…
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CHP milletvekili Özgür Özel’in 12.02.2019 tarihinde 
verdiği önergede şu soruları yöneltti: 
•  Bu konuda kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine idari :bir so-

ruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa neden açılmamıştır?
•  Bir milli eğitim il müdür vekilinin bakanlıktan gelen liste doğrul-

tusunda mülakat puanlarının verildiği, dolayısıyla mülakatın bir 
formalite olduğuna yönelik değerlendirmesi ortadadır. Bakanlığı-
nızdan illere, mülakatla kimlerin eleneceği ya da kimlerin sınavı 
geçmesi yönünde puan verileceği biçiminde bir liste gönderilmiş 
midir? Gönderildiyse kim göndermiştir? Bur listede hangi kriterler 
göz önünde bulundurulmuştur? Mülakatla elenen isimler neden 
elenmiştir? Böyle bir listeye neden ihtiyaç duyulmuştur?.

www.cumhuriyet.com.tr

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu öncülü-
ğünde bir grup milletvekilinin aşağıdaki gerekçeyle 
açılmasını istediği meclis araştırma önergesi reddedil-
di.
“Güvenlik soruşturmalarında hiçbir objektif  kriter kullanılma-

makta, tamamen keyfi, sorumsuzca, şahsın lehinde değil aley-
hinde bilgi belge toplama maksatlı olarak yapılmakta, şahıslara 
haklarındaki yanlış veya eksik bilgileri düzeltme imkanı verilme-
mektedir. Bu durum hem insanların mağdur olmasına yol açmak-

ta hem de yargı mercilerinde zaman kaybına neden olmaktadır. Bu 
sebeplerle de konunun Meclis tarafından araştırılması, yaşanan 
mağduriyetlerin gidermesi açısından elzemdir.”

www2.tbmm.gov.tr/d27/10/10-426788gen.pdf

Mülakat ve güvenlik soruşturmasıyla 
ayrımcılık

Levent Gültekin

(Diken, 4.2.2019 Tarihli yazıdan özetlenerek iktibas 
edilmiştir)

-------------------------------
Mülakat sistemi bu ülkenin evlatlarını yiyen, onların 

hayatını karartan bir mekanizmaya dönüşmüş durumda.
Son olarak geçtiğimiz ay on binlerce aday arasından 

20 bin öğretmen ataması yapıldı.
Mülakata çağrılan bu adaylar arasında KPSS sınavında 

derece yapmış binlerce aday vardı.
Mesela KPSS sınavında Türkiye dördüncüsü, altıncısı, 

onuncusu olmuş gençler vardı.
Fakat bir çoğu mülakatta elendiler.  
Akıl almaz bir ayrımcılık, akıl almaz bir kayırmacılık var.
Düşünebiliyor musunuz, sizin evladınız yıllarca çalışıp 

çabalıyor ve en iyi üniversiteden mezun oluyor. 
Sonra yıllarca çalışıp girdiği devlet personel alım sınavı  

KPSS’de yüksek bir başarı göstererek dereceye giriyor.
Bütün bunlar devlette istihdam edilmesi için yetmiyor 

bir de mülakata tabi tutuluyor.
Ülkede ağır bir mülakat zulmü yaşanıyor
On binlerce gencin hakkı gasp ediliyor, hayatları 

karatılıyor ve ülke ile olan aidiyetleri zedeleniyor.
İktidar, mülakatlardaki elemelere kendince şöyle 

bir açıklama getiriyor: Güvenlik soruşturmasından 
geçemediler.

Güvenlik soruşturması denilen kapalı bir kutu var. 
Nedir bu güvenlik soruşturması? Neye tekabül 

ediyor? Tam olarak neyle suçlanıyorlar?
Bu konuda hiç kimsenin bir bilgisi yok.
Çünkü mülakatla elenen gençlere bir açıklama 

yapılmadığı için hiç kimse tam olarak neyle suçlandığını 

da bilmiyor.
Böyle olunca da mahkemeye gidemiyor, hakkını 

arayamıyor.
Akıl almaz bir hak gaspı yaşanıyor.
Bir gencin güvenlik soruşturma dosyasını gören bir 

milletvekili ile konuştum.
Emniyet istihbaratının verdiği raporlarda şöyle şeyler 

yazıyormuş: “Somut bir suçu olmamakla beraber 
babası, amcası, teyzesi, falan kurumda çalıştığı, falan 
sendikaya üye olduğu veyahut filan partide etkin olduğu 
göz önüne alındığında istihdam edilmesi sakıncalı 
bulunmuştur.”

Aklınız alıyor mu böyle bir suçlamayı?
Dahası bu kişiler hakkında yapılan güvenlik 

soruşturması raporlarında şöyle bir ibarenin olduğu da 
söyleniyor: “Bu belge delil olarak kullanılamaz sadece 
bilgi amaçlıdır.”

Görünen o ki güvenlik soruşturması ve mülakat 
sistemi iktidarın yaptığı ayrımcılığın, ‘kendinden olan’ı 
koruyup kollamanın kılıfı olmuş. 

O kesim bu kesim, bizden onlardan diye bir şey yok.
Hepsi bu ülkenin evladı.
Bu çocuklar aynı zamanda bu ülkenin de geleceği.
Ayrımcılıkla, hukuksuzlukla, keyfi uygulamalarla bu 

gençlerin hayatını heba etmek ülkenin geleceğini heba 
etmektir. 

İktidarın, yaptığımız bu eleştirileri, itirazları, uyarıları 
dikkate almayacağının farkındayım.

Benim amacım büyük bir haksızlığa maruz kalan 
bu insanların isyanını topluma duyurmak, onların sesi 
olmak.

Çünkü bu sese kulak vermek, bu haksızlığa karşı 
sesimizi yükseltmek hepimizin görevi.

Yazının tamamı için: www.diken.com.tr/mulakat-ve-
guvenlik-sorusturmasi-ile-yapilan-ayrimcilik/

Konuyla ilgili TBMM’ye iki önerge verildi. 
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Şüphesiz ki tarihte olan biten 
her olayı tüm detaylarıyla bilmemiz 
mümkün değil. Bunun önündeki te-
mel engel bütünün (toplumun) birçok 
açıdan parçaya (bireye) benzemesi. 
Nasıl ki bir insan geçmişinde yaşa-
dığı olayların tamamını eksiksiz bir 
şekilde hatırlayamıyorsa toplum da 
tarihte olan her şeyi tüm detaylarıyla 
bilemiyor. Bireyin kendine dair hatır-
ladığı anıları bilinçaltının kendisi için 
hazırladığı bir seçkiyse toplumun da 
bugün erişebildiği tarihi olay ve olgu-
lar daha önce yaşamış insanların ço-
ğunlukla farkında olmadan yaptıkları 
seçkilerden ibarettir. İşte bu sebep-
tendir ki günlük hayatımız nerden 
geldikleri bizim için belli olmayan ke-
limeler, deyimler, kurallar ve davra-
nış kalıplarıyla doludur. Özellikle biz 
gençler çevremizdeki birçok olup bi-
teni, yalnızca şans eseri bizden daha 
önce dünyaya geldikleri için daha 
yaşlı insanların anlattıklarından öğre-
niyoruz. Oysa her hikâye, her anlatı 
(şu an okumakta olduğunuz bu yazı 
dahil) anlatıcısının niyetlerini taşır ve 
her hikâyede anlatılanlar kadar an-
latılmayanlar da önem taşır. Peki ya 
hikâyeyi anlatanların niyetiyle dinle-
yenlerin faydası arasında bir çelişki 
varsa? O yüzden anlatılanlar kadar 
anlatılmayanlara ve anlatıcılara da 

bakmak gerekir. Biz elimizden geldi-
ğince bu derginin sayfalarında tarihin 
eleğine takılanlara bakarak eksik ola-
nı tamamlamaya çalışacağız. İmkan 
bulursak devam ettirmeyi düşündü-
ğümüz yazılarla tabiri caizse ciddi 
konular üzerinde “geyik muhabbeti” 
yapacağız. İlk geyik muhabbetimizin 
konusu kendisi. Nerden geliyor bu 
geyik muhabbeti lafı?

Topraklarımızdaki ilk demokra-
si deneyimi sayılabilecek I. Meşru-
tiyetin, Osmanlı-Rus harbi bahane 
edilerek II. Abdülhamid tarafından 
1878’de askıya alınmasının ardından, 
1908’de ilan edilen II. Meşrutiyete 
değin 30 yıl kadar süren bir istibdat 
dönemi yaşandı. Bu dönemde Os-
manlı topraklarında baskının ve zul-
mün her türlüsü yaşandı diyebiliriz. 
Yakın tarihimizin bu önemli ve gü-
nümüze de etkisi olan bu döneminde 
bir isim ön plana çıkıyor: Kolağası 
(yüzbaşı) Resneli Niyazi Bey. Resneli 
Niyazi kendi hatıratında II. Meşru-
tiyet’in ilanındaki payını her ne ka-
dar büyük bir tevazuuyla anlatsa da 
bu büyük ihtilalin en önemli isimle-
rinden biri olduğu su götürmez bir 
gerçek. Kolağası Resneli Niyazi Bey 
1908 Temmuz’unda üyesi olduğu 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ka-
rarları doğrultusunda 30 yıldır süren 

Ali Can KAYA

Antalya Şube Üyesi, CarrefourSA İşyeri

Geyik 
Muhabbeti
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istibdat rejiminin zulmüne ve kötü 
idareciliğine karşı mahiyetindekilerle 
beraber Makedonya’nın Ohri ken-
ti yakınlarındaki dağlara çıkmış ve 
ihtilalle neticelenen süreci başlatmış 
oldu. İhtilaldeki önemli rolünden do-
layı “Hürriyet Kahramanı” payesine 
layık görülmüş. 

Fakat bu hikâyenin Resneli Niyazi 
Bey’den dahi daha popüler bir kah-
ramanı var ve bu kahraman yazımıza 
konu olan geyiğin ta kendisi. Resneli 
Niyazi ve çetesine katılmak için görev 
yerlerinden firar eden altı jandar-
ma beraberlerinde bir geyik yavrusu 
getiriyorlar. Bu geyik yavrusu cana 
yakın hareketleriyle ve sevimliliğiy-
le başta Resneli Niyazi Bey’in sonra 

tüm çetenin sempatisini kazanıyor ve 
adeta bu davanın bir maskotu haline 
geliyor. Resneli Niyazi Bey kendi ha-
tıratında daha ileri giderek bu duru-
mu “Davranışındaki insana yakınlığı 
gönüllerimizi kendisine bağlayan bu 
sevimli mahlûku bize gönderen Al-
laha şükürler ediyor, bu gelişte bir 
hayrın, İlahî bir müjdenin işaretini 
görüyorduk.”  sözcükleriyle tasvir 
ediyor. Resneli Niyazi ve çetesi tara-
fından bir kılavuz gibi görülen bu ge-
yik, ihtilalin ardından daha da popü-
ler oluyor ve dönemin gazetelerinde 
hakkında sıkça yazılar yazılıyor. Böy-
lesine önemli olayların yaşandığı bu 
dönemde geyik hakkında bu kadar 
çok yazılıp çizilmesi, önemli konular 
dururken boş bir mevzu hakkında bu 
denli uğraşılması halk arasında “ge-
yik muhabbeti” deyiminin çıkmasına 
neden oluyor.  

Yazının başında bahsettiğim ta-
rihin eleğine bu hikayedeki birçok 
önemli isim ve olay takılırken “geyik 
muhabbeti” tüm bunların arasından 
sıyrılıp günümüze kadar geliyor. Ge-
yiğe de muhabbete de bir küskünlü-
ğümüz yok lakin daha önemli hika-
yelere mâni olmalarına da tahammü-
lümüz olmamalı. Her önemli olayın, 
hikâyenin içinde bir geyik vardır ve 
bunda sakınca yoktur. Yeter ki biri-
lerinin geyiği önümüze koyarak ar-
dındaki hikâyeyi görmemize engel 
olmasına mahal vermeyelim. Bakış-
larımızı yeterince keskinleştirirsek en 
iri geyiğin ardındaki gerçeği bile gö-
rebileceğimizi ve görmek istedikleri-
mizi görmemiz için aramıza konulan 
engellerin üzerine çıkmayı başara-
bilirsek ilk başta hedeflediğimizden 
dahi daha uzakları görebileceğimizi 
unutmayalım. 
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Sendikalar Tiyatro 
Üretebilir Mi?

Tiyatronun Doğuşu ve 
Gelişimi
Tiyatro, yaşanmış veya yaşanabile-
cek olayların sahne üstünde oyun-
cular sayesinde, seyirci karşısında 
canlandırılmasıdır. Bir sahnede, se-
yirciler önünde oyuncuların sergile-
mesi amacıyla hazırlanmış gösteridir. 
Tiyatro da diğer güzel sanatlar gibi, 
dinî törenlerden esinlenerek ortaya 
çıkmıştır. Günümüzdeki modern ti-
yatro, Yunan tanrısı Dionysos adına 
yapılan törenlerden esinlenerek oluş-
muştur.

Dionysus medeniyetin destekçisi 
ve barış aşığıdır. Denizli’nin Bekilli 
yöresinde yaşamıştır. Helen Panthe-
onuna aykırı düşen bir tanrıdır. Bü-
tün efsaneleri bir tek motif  üstüne 
kuruludur: tepki ve direnç. Tiyatro 
sanatının “muhalif  ve asi” kimliğinin 
buradan geldiğini biliyoruz.

Tiyatronun geçmişi çok uzun 

yıllara dayanır. İlkel insan, kuşları, 
balıkları, vahşi hayvanları avlamış; 
meyveleri, yaprakları, çiçekleri topla-
yarak değerlendirmiş, kendilerine ev-
ler kurmuş yaşam alanı oluşturmuş, 
suyu geçmek ulaşım sağlamak amaçlı 
sallar yapmıştır. Bu sayede vahşi do-
ğada hayatta kalma mücadelesi ver-
miş ve yaptığı işin üstünlüğünün de 
farkına varmıştır. Bu faaliyetlerini 
çeşitli seslerle ve dans figürleriyle de 
pekiştirmiştir. Örneğin vahşi hayvan-
ları daha çok avlayabilmek ve avı ko-
laylaştırmak amaçlı danslar, taklitler 
yapılmış, böylelikle ilkel tiyatronun 
ilk temelleri atılmıştır.

Tiyatronun ortaya çıkış amaç-
larından biri de insanların eğlen-
mek, dinlenmek, zaman geçirmek 
istemesidir. Bu amaç doğrultusunda 
oyunlar bulunmuş, güncel olayları 
ve sorunları dile getiren tartışmalar 
düzenlenmiş, bunun sonunda tiyatro 
meydana gelmiştir.

Zamanla tiyatroda da gelişme ve 
ilerleme kaydedilmiştir. Tiyatro bir 
okul görevini de üstlenir. Çünkü bir 
yandan toplumu eğlendirirken, din-
lendirir, bir yandan da eğitir.

Öğretilmek istenen konu tiyatro 

Bu soruyu sorma nedenimiz biraz abes kaçabilir. “Tiyatro 
üretebilir mi?” diye sorarken “tiyatro binası mı?” sorusu 
gelecektir. Kastımız bu değil. İsteğimiz sendikaların 
(sendikamızın) üyelerinden tiyatro oyuncuları çıkarabilmesi; 
kendi karşılaştığı zorluklar veya tıkanıklıklar üzerine tiyatro 
oyunları yazabilmesi, bu oyunları ülke genelinde dolaşarak 
üyelerine ve üyesi olmayan işçilere izleterek farkındalık 
yaratabilmesi. Sendikalara değecek sanat tılsımının büyük 
dönüşümler sağlayacağı kanaatindeyim. Gelin tiyatronun 
tarihsel süreçte toplumlara nasıl etkisi olmuş kısaca değinelim.

İzzet YAYLA

Antalya Şube Üyesi, Migros İşyeri
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aracılığıyla da seyircilere aşılanabilir. 
Tiyatro göze, kulağa ve ruha hitap 
eder, insanın ruhunu aydınlatır, bir 
şeyler öğretir. Tiyatro seyretmeye ge-
len insanlar salon adabını, düşünüp 
yorumlar yapmayı ve toplumsal ku-
rallara uymayı öğrenirler. Tiyatro, 
toplumdaki insanların birbirleriyle 
kaynaşmasını sağlar.

Sendikamızın Tiyatro 
Potansiyeli
Sendikamızın iş kolu 10 numara-
lı “Ticaret, Eğitim, Büro ve Güzel 
Sanatlar”. Ayrıca üyelerimizin or-
talama eğitim durumu lise mezunu 
veya üniversite terk. Teknoloji kulla-
nan (bilgisayar, akıllı telefon, tablet), 
düzenli sinemaya ve tiyatroya giden, 
sosyalleşme konusunda hassas ve al-
gısı yüksek üyelerimiz var. Ayrıca ka-
rakter farklılıklarının yoğun gözlem-
lendiği rengarenk bir profil mevcut.

Üyelerimiz arasında market işçile-
rinin ağırlığı var. Perakende alanında 
işçi çeşitliliği hissedilir derecede göz-
lemlenebilir. Bunun nedeni insan-
ların aldıkları farklı eğitimler, farklı 
yaşam biçimleri ve aile yapılarıdır. 
Perakende sektörü, insanların ihti-
yaçlarını gidermek, ürünler hakkın-
da yeterli bilgiye ve donanıma sahip 
olmakla alakalıdır. Yapılan işlerin su-
numu ve diyalog ön plandadır. Yuka-
rıda vurguladığım eğitim durumları 

gereği işe alım süreçlerinde aranan 
en önemli detay insanın kendisini ifa-
de edebilme yeteneğidir. İnsan kendi-
sini iyi ifade edebilirse, geliştirmesi de 
hızlı olacaktır.

İşe odaklanırken takım çalışma-
sı her zamankinden daha verimli ve 
daha hızlı sonuç verebiliyor. Hayatı-
mızın büyük çoğunluğunu mağaza-
daki arkadaşlarımızla geçiriyoruz ve 
bu da bizi aile haline getiriyor.

Tartışmalarımız bile aile içinde 
olanlarla aşırı benzerlikler gösteriyor. 
İlk ailemiz kan bağımız olan insanlar 
ikinci ailemizde mağazada ki çalışma 
arkadaşlarımız oluyor. Hatta bazı du-
rumlarda konuşmak ve dertleşmek 
için aradığımız insanlar oluyorlar. 
Karşılıklı samimiyet bu şekilde derin-
leşiyor ve ilişkiler karakter kazanıyor. 
Bu bağlamda yaş yelpazesinin de genç 
olması potansiyelimizin ne denli güçlü 
ve dinamik olduğunu gösteriyor.

Mağazalarda çalışan üyelerimi-

zin farklılıklarını ve potansiyellerini 
ortaya çıkarmak için yeni projeler 
üretmek gerekli. Tez-Koop-İş Sen-
dikası’na üye çalışan işçiler, çalışma 
alanlarında eğitimler alarak bugünkü 
konumlarına gelebilmişlerdir. Genel 
becerileri dışında insan ilişkileri kuv-
vetli, ürün sunumu ve ürün bilgisi-
ne erişmek için bilgi arayışına aç ve 
aktif  bilgisayar kullanımı yeteneğine 
sahiptir. Buradan hareketle üyeleri-
mizin keşfedilmemiş cevherler oldu-
ğuna inanıyoruz. Tiyatroyu üyeleri-
mize olabildiğince fazla ulaştırmak 
ve insan çeşitliliğini ortaya çıkarmak 
için hamlelerde bulunmak çok önem-
li bir yere oturmakta. Düşünsenize 
sendikamızın bir tiyatro kulübü ku-
rulduğunu? Üye arkadaşlarımızın 
tiyatro yapıp turneyle illeri gezdiğini 
ve insanlara ulaştığını? Sizce de mu-
azzam olmaz mı? Çok renkli bir üye 
profilimiz var. Bu bizim en önemli 
zenginliğimiz. Bu nedenle tiyatro 
çalışması için çok önemli rezervimiz 
var. Yalnızca bunu, değerlendirmeyi 
bilmeliyiz. Neden olmasın?

İzzet YAYLA
08.06.1991 Eskişehir Doğumlu. 
Üniversitede okuyor. 2011 yılından beri 
Antalya Yeşilbahçe Migros’ta çalışıyor. 
Amatör olarak 11 yıldır tiyatro ile 
uğraşıyor. Antalya Şubemizin kültür-
sanat etkinliklerine katkı sunuyor.
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Hafta sonu evde oturmak ya 
da yan gelip yatmak yerine, 
sabahın erken saatlerinde 

uyanıp araçla yapılan birkaç saatlik 
yolculuk sonrası gün boyu uzun ve 
yorucu bir yürüyüş yapmaya ne der-
siniz? “Mümkün değil, beni evden 
sürükleyerek bile çıkaramazsınız” de-
diğinizi duyar gibiyim. Ancak bunu 
söylemek için acele etmeyin. 

Büyük şehrin stresi, çalışma ha-
yatında yaşadığımız sıkıntılar, özel 
hayatımızda baş etmek zorunda oldu-
ğumuz birçok problem, bir de mem-
leket meseleleri buna eklenince yaşam 
bazen içinden çıkılması zor bir hale 
gelebiliyor. İnsan bir noktadan son-
ra kaçıp kendisiyle başbaşa kalacağı 
yerler arıyor. Benim kendimi huzur-
lu hissettiğim, yürüdükçe daha çok 
dinlendiğim yer, tartışmasız doğanın 
kolları. Bu nedenle bir süredir amatör 

olarak trekking yapıyorum. Kendinizi 
mutlu ve huzurlu hissetmek istiyorsa-
nız, denemenizde yarar var. 

Sağlık durumu elverişli olan her 
yaş grubundan insanın yapabileceği 
trekking, doğa sporlarının en hafif  
kollarından biri. Dilimize İngilizce-
den geçen trekking sözcüğü “doğal 
engellerle dolu bir arazi parçasını her-
hangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın 
yürüyerek aşmak” anlamına geliyor. 
Trekking; yüksek irtifada, organize ve 
kamplı olarak yapılan yürüyüşlere ve-
rilen ad olarak da ifade ediliyor. Sırtta 
taşınan yükler ve yükseklik nedeniyle 
günlük doğa yürüyüşlerine göre çok 
daha zor. Trekking, başlı başına bir 
spor dalı değil de, dağcılığın ilk adımı 
olarak görülüyor. Kısaca uzun ve yo-
rucu yürüyüş de diyebiliriz. Hiking ise 
günü birlik kısa doğa gezisi anlamına 
geliyor.

GEZİ

Hazırlayan:
Mustafa ÖZGEN

Tez-Koop-İş Örgütlenme Bürosu

Trekking Ile Başka 
Bir Yaşam Mümkün
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Başlarken…
Bu aktivite için yürüyüşünüzü 

kolaylaştırması ve tatsız sürprizlerle 
karşılaşmanıza engel olması için ilk 
etapta bir yürüyüş ayakkabısına ve 
orta boy bir sırt çantasına ihtiyacınız 
olacak. Ancak mutlaka rehberinize 
danışıp yürüyüş için nelere ihtiyaç du-
yacağınızı ve yanınıza neleri almanız 
gerektiğini sormanız gerekiyor. Ayrıca 
grup rehberinin yürünecek parkurun 
zorluk derecesine göre vereceği küçük 
ipuçları dışında teknik bir bilgiye sa-
hip olmanıza gerek yok.

Mevsim koşulları, yabani hayat, 
engebeli arazi, sık bitki örtüsü gibi 
etmenler işin içine girince hiç umma-
dığınız durumlar ortaya çıkabilir. An-
cak kurallara uygun hareket edildiği 
ve disiplinli davranıldığında bunları 
aşmak son derece kolay olacaktır.

Ekip halinde yapılan bu sporda tek 
sıra halinde yürümek genellikle esas-
tır. Önde bulunan ve öncü diye tabir 
edilen kişi (genel olarak rehber), yürü-
yüş hızını ayarlayarak rotayı belirler 
ve ekibi yönlendirir. Ekibin arkasında 
yürüyen kişi yani artçı, herhangi bir 
sorunun ortaya çıkması durumunda 
öncüyü bilgilendirerek ekipte yaşa-
nacak kopmaları önler. Öncü ve artçı 
arasında telsiz irtibatının bulunması 
önemlidir. Çünkü ekibin kalabalık ol-
duğu düşünüldüğünde, sesin ulaşması 
ve mesafenin açılması halinde anlaş-
manın sağlanması mümkün olmaya-
bilir. Bunlar işin kuralları ve yapılması 
gereken kısımları. Yürüyüş sırasında 
ihtiyaç duyulan malzemenin seçimi, 
su tüketimi ve yemek de yürüyüşçüler 
için bir o kadar önemlidir.

Kızgın Kayalar Rotası
Fırsat bulduğumuz hafta sonları 

doğaya küçük kaçamaklar yapmaya 
devam ediyoruz. 17 Şubat 2019 Pazar 
günü Alternatif  Trekking ile Kızılca-
hamam’a bir yürüyüş gerçekleştirdik.

Pazar sabahı saat 07.00’de Kumru-
lar Caddesinde (Kızılay) bizi bekleyen 
araçla Eryaman’a kadar güzergâh üze-
rindeki birçok bekleme noktasından 
ekip arkadaşlarımızı alarak Kızılcaha-
mam’daki mola yerimize geldik. Bura-
da verilen molanın ardından ekmek ve 
su gibi yürüyüş sırasında ihtiyaç duya-
cağımız şeyleri aldıktan sonra, yürüyüş 
yapacağımız rotanın başlangıç nokta-
sına hareket ettik. 

GEZİ
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Yürüyüşe Çıkarken 
Gereken Malzemeler:

•  Ayak numaranızdan bir 
numara büyük boğazlı 
kış şartları için uygun su 
geçirmez yürüyüş ayakkabısı 
tercih edilmelidir. 

•  Yedek ayakkabı
•  Buff
•  Küçük bir sırt çantası
•  Yağmurluk, panço, benzeri 

su geçirmez giysi
•  Havlu
•  En az 1,5 litre su
•  Orta boy bir fener-yedek 

pil, kibrit, dikiş malzemesi, 
defter, kalem, düdük

•  Kadife, keten türü yürüyüşü 
engellemeyen pantolon

•  Yün-Pamuk veya termal 
üst ve iç çamaşır, polar türü 
sıcak tutan bir kıyafet, hafif 
bir mont

•  Yürüyüş Batonu, Fotoğraf 
Makinası

•  Yedek kıyafet (pantolon, 
polar, tişört, çamaşır, çorap, 
vb)

•  Şapka-bere-tozluk-eldiven-
güneş gözlüğü-güneş kremi 
(mevsim koşullarına uygun)

•  Bir öğün yetecek yiyecek 
ve içecek (kuru incir, kuru 
üzüm, fındık, ceviz vb.)

•  Temel ilk yardım malzemesi 
ve özel ilaçlar

•  Bıçak (çakı), çatal, 
kaşık, bardak, 
tabak (kırılmaz 
cinsten olmalı, 
ağır ve cam eşya 
konulmamalıdır)
•  Çöp Torbası

Rehberimiz Hasan İLHAN, 
“gençemek” okurları için 
yürüyüş rotamızı anlattı: 

 “Bugünkü rotamız yaklaşık 12 km olarak 
planlanan bir kar yürüyüşü. Kadın ve er-
keklerden oluşan toplam 27 katılımcı var. 
Yürüyüşe Kızılcahamam/Yıldırım Ha-
cılar Köyü’nden başlıyoruz. Bizi bırakan 
aracımızdan indikten ve yürüyüş hazırlığı 
yaptıktan sonra saat 09.30 gibi yürüyü-
şümüze başlıyoruz. Hemen yükselmeye 
başlıyoruz. 1 metreye yakın kar var. Ney-
se ki ilk 1 km’de kar temizlenmiş. Kar 
üzerinde yürümek biraz daha zorlu. Yol 
boyunca sağlı sollu çeşmeler görüyoruz. 
Bu bölgenin sulak bir yer olduğu kesin. 
Çeşmelerin bazılarında kısa molalar veri-
yoruz. Yaklaşık 1 saat kadar sonra Kızgın 
Kayalara varıyoruz. Buradaki kayaların 
üzerinde 120 yıl kadar önce bir Osmanlı 
kontrol karakolunun varlığından bahse-
diliyor. Sonraları tahrip edilmiş ve şimdi 
neredeyse hiç iz kalmamış. Kalenin taşla-
rı bu yörenin köylüleri tarafından ev yapı-
mında kullanılmak üzere taşınmış.

Burada kısa bir fotoğraf  molası veriyoruz. 
Mola sonrası yürüyüş Hacılar yaylası yö-
nünde devam ediyor. Yine hafif  de olsa 
yükseliyoruz. Artık tamamen kar üzerin-
deyiz. Bir arkadaşımız yürüyüş batonla-
rıyla kar derinliğini ölçüyor. 80-90 cm kar 
var. Üstelik bu karın kısmen erimiş hali. 

Hacılar Yaylası’nda yaklaşık 40 dakika ye-
mek ve dinlenme molası veriyoruz. Tüm 
arkadaşlar yiyecek ve içecek getirmişler. 

Mola sonrası  ince bir hat halinde tekrar 
yürümeye başlıyoruz. Herkes basılı izler-
den yürümeye çalışıyor. Bu durum teknik 
olarak yürüyüşçülere kolaylık sağlıyor. 
Çok fazla yorulmuyorsunuz.  Ormana 
giriyoruz. Sık çam ve köknar ağaçları 
arasında belli belirsiz göze çarpan bir yol 
var gibi. Bu yolu izleyerek yine yüksel-
meye devam ediyoruz. Bu hat üzerinde 
de zaman zaman durarak geride kalan 
arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bir arkada-
şımız bu yoğun kar üzerinde yürümekte 
zorlanıyor. Bir süre sonra açık bir araziye 
varıyoruz. Burası tepe noktası ve ağaçlar 
yer yer göze çarpıyor. Burada grup olarak 
toplanıp ne kadar yükseğe çıktığımızı ve 
kar kalınlığını belgeliyoruz. 

Artık iniş zamanı… Yıldırım Ören adın-
da başka bir köye ineceğiz. Aracımız bizi 
o köyde bekliyor olacak. Yoğun kar üze-
rinde iniş gerçekten riskli. Her an kara 
batma ve sakatlanma tehlikesi var. O ne-
denle oldukça yavaş ve dikkatli iniyoruz. 
Bu inişimiz yaklaşık 3 km sürüyor ve saat 
16.00 gibi sona eriyor. Hep birlikte ara-
cımıza ulaşmanın ve keyifli bir yürüyüşü 
daha geride bırakmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz.

Bu keyifli yürüyüş için rehberimize 
ve ekip arkadaşlarımıza çok teşek-
kür ederiz. Biz her zaman olduğu 
gibi çok eğlendik. Huzur ve mutlu-
luk duyduğumuz bir yürüyüşü daha 
tamamladık.

Yürüyüşümüzün teknik verileri:
Yaklaşık 10 km yürüyüş. 350 metre yükseliş ve 370 metre iniş. 

Orta zorlukta. Yürüyüşte zorlanan arkadaşlar için 2 km’lik kısalt-
ma yapıldı. 

GEZİ

112
Acil Yardım

ACİL DURUM TELEFONLARI

110
İtfaiye

155
Polis

114
Zehir Danışma Hattı

177
Orman Yangını

156
Jandarma
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TEZ-KOOP-İȘ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

TEZ-KOOP-İȘ 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 İș Sözleșmesi 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 ȘUBE
Șube Bașkanı Mustafa Oğuz
Kurtuluș Mah. Cumhuriyet Cad. 
MNS İș 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 ȘUBE
Șube Bașkanı 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 ȘUBE
Șube Bașkanı 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 ȘUBE
Șube Bașkanı 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 ȘUBESİ
Șube Bașkanı Barıș 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 ȘUBESİ
Șube Bașkanı 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 ȘUBESİ
Șube Bașkanı Mehmet Pekgöz
Yașar Kemal Cad. Kristal Apt. No: 17/G
Ofis / Diyarbakır
Tel: 0412. 228 59 68  Faks: 0412. 228 59 68
http://diyarbakir.tezkoopis.org
diyarbakir@tezkoopis.org 

EDİRNE ȘUBESİ
Șube Bașkanı Mehmet Meral
Mithat Pașa 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 ȘUBESİ
Șube Bașkanı Hakan Kurt
Gez Mah. Karaveli Sok. Șimșek Apt. Kat: 2
Erzurum 
Tel: 0442. 234 60 89 Faks: 0442. 233 88 02
http://erzurum.tezkoopis.org
erzurum@tezkoopis.org 

ESKİȘEHİR ȘUBESİ
Șube Bașkanı Hasan Hüseyin Yılmaz
Cumhuriyet Mah. Dilem Sok. Çağlayan İș Merkezi 
No: 1/61 Kat: 7 Eskișehir
Tel: 0222. 221 45 26 Faks: 0222. 220 83 74
http://eskisehir.tezkoopis.org
eskisehir@tezkoopis.org 

GAZİANTEP ȘUBESİ
Șube Bașkanı Bilal Öztokmak
İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. Ayıntap İș Merkezi
Kat: 2 No: 201 Gaziantep
Tel: 0342. 323 33 43 Faks: 0342. 323 33 43
http://gaziantep.tezkoopis.org
gaziantep@tezkoopis.org 

GEBZE ȘUBESİ
Șube Bașkanı Engin Șevket Șimșek
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 ȘUBESİ
Șube Bașkanı Tarık Sayın
Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi Ortaklar İșhanı 
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 ȘUBE
Șube Bașkanı Nejla Önder
Osmanağa Mah. Kuș Dili Cad. Volkan İș Hanı 
No: 26 Kat 4
Tel: 0216. 450 14 02 Faks: 0 216. 338 92 64
http://istanbul1.tezkoopis.org
istanbul1@tezkoopis.org  

İSTANBUL 4 NOLU ȘUBE
Șube Bașkanı Hasan Dere
Merkez Mah. Büyükdere Cad. Șimșek Apt. 
No: 3/6 Kat: 3 Șișli-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 ȘUBE
Șube Bașkanı 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 ȘUBESİ
Șube Bașkanı Mert Özen
Șair Eșref Blv. Emlak Kredi Apt. No: 100/601
Alsancak-İzmir
Tel: 0232. 463 52 59 Faks: 0232. 463 54 72
http://izmir.tezkoopis.org
izmir@tezkoopis.org 

İZMİR 2 NOLU ȘUBE
Șube Bașkanı Caner Fırat
İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Musullugiller İș 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 ȘUBESİ
Șube Bașkanı Hüseyin Yıldız
Emir Beyazıt Mah. Kurbanlar Sok. No: 12/1
Menteșe-Muğla
Tel: 0252. 213 19 55 Faks: 0252. 213 19 14
http://mugla.tezkoopis.org
mugla@tezkoopis.org 

ZONGULDAK ȘUBESİ
Șube Bașkanı Șerif Tașören
Mithatpașa Mah. Hayribey Sok. No: 3 Kat: 3 D: 5
Zonguldak
Tel: 0372. 253 40 39 Faks: 0 372. 251 52 72
http://zonguldak.tezkoopis.org
zonguldak@tezkoopis.org 

TEZ-KOOP-İȘ SENDİKASI ȘUBELERİ

Genel Bașkan
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 
Çağdaș DUYAR
Sebahattin ȘEN
Levent KOÇ
Mehmet PEKGÖZ



Fahrettin Engin Erdoğan


