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Merhaba
Çok zorlu bir dönemde çıkartıyoruz bu sayımızı. Dünyanın ve ülkemizin Co-

vid-19 salgınıyla ve emekçilerin bu salgının tüm ağır sonuçlarıyla mücadele ettiği 
bir dönemde. Bir bahar sayısı olmasına rağmen çiçekler açan bir sayı olamadık 
bu kez. Çünkü doğayı, emeği acımasızca talan eden kapitalist uygarlığın krizi 
derinleşiyor, içine alıyor hepimizi ve yeni yeni belalar çıkartıyor insanlığın önüne. 
İklim krizini işlemiştik önceki sayılarımızda, şimdi salgında emeğin durumuna 
bakmak durumundayız sayfalarımızda. Hele de bizim işkolumuzda, hele de genç 
emekçilere yaşattıklarıyla salgın aylardır ana gündemimiz oldu çünkü. 

Bu sayımızda salgının dünyada ve bizde emekçiler açısından yarattığı hak 
kayıplarına da, karşısında gelişen mücadelelere de yer vermeye çaba gösterdik. 
Emeğin tarihine bakınca bu tür felaketlerin her zaman hem acılar yaşattığını 
ama hem de sınıf  bilincini geliştiren, emekçilerin sistemdeki yerlerini, değerleri-
ni yeniden sorgulattığı zamanlar olduğunu görürüz. İçinden geçtiğimiz dönem 
de böyle oluyor, olacak. AVM çalışanları, market çalışanları, çağrı merkezi çalı-
şanları ve daha nicelerinin işyerlerinde yaşadıkları sorunlar da, sessizce içlerine 
attıkları çığlıklar da görülür oluyor/olacak biraz daha. Elbette bu görünürlüğün 
örgütlü bir güç oluşturmak için kullanılabilmesi en önemlisi. İşte sendikalar bu-
nun için var ve genç emekçiler için şimdi sendikaları kendilerinin kılmanın, ken-
dilerini örgütlü ifade etmelerinin tam zamanı. Herşeye rağmen bahar geliyor, 
herşeye rağmen dünyanın her yerinde milyonlarca işçi 1 Mayıs’ta aynı talepleri 
aynı gür sesle bir biçimde dile getirmeye devam ediyor. Geleceği kazanmak için 
geleneği devam ettirmek gerekiyor…

gençemek’in bu sayısındaki Editörden yazısı ilk kez kişisel imza ile yayınla-
nacak. Çünkü artık çok severek, öğrenerek sürdürdüğüm editörlük görevim sona 
eriyor. Başka alanlardaki çalışmalarımla birlikte sürdürmek istesem de görevimi 
bu mümkün olamadı. Yaşam bazen sevsen de ayrı kalmayı, tercih yapmayı, kendi 
gerekliliklerini dayatıyor, bilirsiniz işte…Tüm samimiyetimle, kurucu editörü ola-
rak iki yılı aşkın zamandır devam eden gençemek dergisi deneyiminin benim 
açımdan çok öğretici olduğunu söylemek isterim. Bu, türünün ilk -ve şimdilik 
tek- örneği olan sendikal yayının fikir babası olan Tez-Koop-İş Sendikası Genel 
Başkanı Haydar Özdemiroğlu’na ve tüm sendika yönetimine, bana bu fırsatı ver-
dikleri için teşekkür ediyorum. Bu derginin her sayısı başta Tez-Koop-İş’in genç 
uzmanları olmak üzere ortak bir emeğin ürünü oldu. Sevgili akademisyen, edebi-
yatçı, yazar, uzman dostlarımız yazılarıyla çok değerli katkılar sundular. Derginin 
mutfağında röportajları yazıya geçiren, tasarım yapan, düzelti yapan, görsel bu-
lan, fikir veren arkadaşlarımız oldu, şubelerimize yaptığımız ziyaretlerde bizi ko-
nukseverliğiyle karşılayan şube yöneticilerimiz, temsilcilerimiz, dergimize anlam 
katan söyleşileriyle değerli genç üyelerimiz oldu. Saydıklarımın tümüne içtenlikle 
teşekkür ediyorum. 

gençemek bundan sonra da yoluna devam edecek. Daha da zenginleşerek, 
daha da renklenerek. Ben de elimden gelen desteği her zaman vereceğim elbet. 
Bundan sonra yola devam edecek olanlara da şimdiden kolaylıklar, başarılar di-
liyorum. 

Genç emekçi kardeşlerim umut sizde, unutmayın
Her zaman dayanışmayla…
Hakan Koçak

1Mayıs 2020

EDİTÖRDEN



2 Mayıs 2020

TARİHİMİZDEN

Kuruluş sırasında adı 

Tez Büro-İş olan sen-

dikamızın uzun süre 

en önemli örgütlenme 

alanı Sümerbank ma-

ğazalarıydı. Haberde 

bu işyerinde gerçek-

leştirdiğimiz bir grev 

konu edilmektedir.
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Dört ay gibi bir sürede küresel felakete dönüşen Covid-19 salgını milyonlarca insanı 
etkiledi ve etkiliyor. Bu salgını yalnızca bir sağlık sorunu olarak görmemek, gerçekleşme 
sürecinde ve sonrasında yaratacağı ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal etkileri ile birlikte 
değerlendirmek gerekiyor.

Özellikle gençler, dünyanın tamamında Covid-19 krizinin ortaya çıkardığı sonuçları 
daha da ağır biçimde yaşıyorlar. Genç işçiler çoğu sektörde endişe verici bir oranda işten 
çıkarılıyor; bazı ülkelerde gençlerin neredeyse üçte biri işlerini kaybetti. 

Covid-19 salgını sürecinde çalışma yaşamında ortaya çıkan uygulamalar; yapılanlar 
ve yapılmayanlar bizim için hayati önemde. İşten çıkarmaların yaygınlaşması; ücret öde-
melerinin yapılmaması, eksik ya da düzensiz ödenmesi; parasal ya da parasal olmayan 
sosyal hakların ödenmemesi veya eksik ödenmesi; ücretsiz izinlerin yaygınlaşması; toplu 
iş sözleşmelerinin uygulanmaması gibi sorunlar geniş işçi kesimlerini mağdur etmektedir. 
Çalışmaya devam eden işçilerinse hastalığa yakalanma riskleri yüksek. 

Özellikle de insanlarla temasın yoğun yaşandığı işkolumuzda yaşanan sorunlar kamuo-
yunun da dikkatini çekecek ölçüye geldi. Biz de sendika olarak üyelerimizin hem sağlıkla-
rını hem de iş güvencelerini koruyabilmek adına ciddi bir çaba içinde olduk. Özellikle de 
marketlerde, AVM’lerde ve hastanelerdeki üyelerimizin sorunlarına yönelik farkındalık ya-
ratmak için kamuoyuna dönük çalışmalarımız oldu. Yanısıra örgütlü olduğumuz işletme-
lerde işverenler nezdinde yaptığımız girişimlerle sorunları çözmeye, azaltmaya gayret ettik.   

Salgın döneminde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de otoriter eğilimler öne çıktı. 
Basın-yayın ve iletişim özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar, siyasal kutuplaştırmanın sürdü-
rülmesi, siyasal eleştirilerin devletin güvenliğine saldırı olarak görülmesi, meclisin rolünün 
daraltılması, sendikal örgütlenme özgürlüğüne getirilen sınırlamalar, insan hakları sözcü-
leriyle gazetecilere yönelik tutuklamalar yaşanan sürecin öne çıkan olumsuzlukları oldu.

Küresel salgının durdurulmasının ardından yaşamın ve üretimin olağanlaştırılması 
aşamalı biçimde gerçekleştirilebilir. Ancak temel hak ve özgürlüklerle emeğin korunması 
yönünde etkin adımlar atılmasında sendikaların söz hakkı ve katılımı son derece önemli 
olacaktır.

Bu yıl dünya işçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, Covid-19 salgı-
nının yarattığı olumsuz etkiler altında sınırlı ve sembolik olarak kutlandı. Ancak her yıl 
tekrarladığımız sloganlarımız hiç değişmedi ve değişmeyecek:

Barış, demokrasi, sosyal hak ve özgürlük!

Not: gençemek ikinci yılını doldurdu. Dergimizin Editörü Hakan Koçak, başka bir 
iş bulması nedeniyle görevini sonlandırdı. Yeni yayın sürecini başkabir yayın sorumlusu 
ile birlikte sürdüreceğiz. gençemek’e başlangıçtan bugüne verdiği emek nedeniyle Hakan 
Koçak’a Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyor, yeni çalış-
ma yaşamında başarılar diliyoruz.

Haydar ÖZDEMİROĞLU
Genel Başkan

Covid-19 Salgını Biz İşçileri Vurdu 
Ama Mücadelemiz Aynı Sloganlarla 
Sürüyor

‘‘Temel hak 

ve özgürlüklerle 

emeğin 

korunması 

yönünde 

etkin adımlar 

atılmasında 

sendikaların 

söz hakkı ve 

katılımı son 

derece önemli 

olacaktır.’’
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1 MAYIS

Dünyada hiçbir eylem, hiçbir etkinlik ya 
da hiçbir özel gün ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, 
dini, yaşı, ulusu ya da etnik kökeni, cinsel 
yönelimleri, siyasal ya da sosyal düşüncesi 
ne olursa olsun tüm kıtalarda ve tüm 
ülkelerde insanları 1 Mayıs kadar kitlesel 
biçimde bir arada tutmaz, tutamaz. Bu 
gerçek yalnızca bugünün gerçeği değildir; 
tüm insanlık tarihinde 1 Mayıs gibi ve 1 Mayıs 
kadar kitlesel olarak insanları birleştiren, 
neredeyse aynı ses, aynı duygu içinde 
kaynaştıran başka bir gün yoktur…

Neden?
1 Mayıs, emektir, alınteridir.
1 Mayıs, değerdir, vicdandır.
1 Mayıs, onurdur, güvendir.
1 Mayıs, insandır, insanlıktır.

1 Mayıs’a yüklenen tüm olumlu anlamların 
özünde insanların daha iyi bir dünyaya 
özlemi vardır. Bu özlem barışa, özgürlüğe, 
adalete, demokrasiye… insandan ve 
insanlıktan yana tüm değerlere duyulan 
özlemdir.

Tez-Koop-İş Sendikası 1 Mayıs 2020 Bildirisi:

Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Birlik, Dayanışma Mücadele!
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1 MAYIS

2020 yılı 1 Mayıs’ını Covit-19 küresel salgınının 
yarattığı tüm olumsuzluklara ve yıkımlara 
rağmen yine bu özlem ve duygularla 
karşılıyoruz.
 
•  Yoksulluğun, yoksunluğun, haksızlıkların, 

eşitsizliklerin; savaşların, çatışmaların, terör 
ve şiddetin olmadığı,

•  İşsizliğin sona erdiği, tüm kadın ve 
erkeklerin insan onuruna yakışır biçimde 
güvenli çalışma olanağına kavuştuğu;

•  İnsan haklarına saygılı; ulus, etnik köken, ırk, 
din, siyasal görüş, cinsiyet, sağlık veya yaş 
gibi farklılıkların sömürülmediği; 

•  Yaşam kalitesinin geliştirildiği; gelecek 
kuşaklar için sürdürülebilir, temiz bir 
çevrenin yaratıldığı; 

•  İnsan onuruna yakışır iş, güvenli bir gelecek, 
sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak 
geliştirildiği;

•  Basın, yayın ve iletişim özgürlüklerinin baskı 
altında tutulmadığı, haber alma ve yayma 
haklarının korkusuzca yaşama geçirildiği;

•  Demokrasinin siyasal, sosyal ve kültürel 
yaşamın tüm alanlarında uygulandığı ve 
kurumsallaştırıldığı;

•  Hukuk devleti kurallarının yaşama 
geçirilerek statü ve konumu ne olursa olsun 
herkesin yargı önünde hesap verebildiği, 
ülke ve dünya istiyoruz.

Tüm içinde bulunduğumuz zor koşullara karşın 
sözümüz, haykırışımız ve çığlığımız yine aynı:
Ekmek, barış özgürlük!..
Demokrasi, hak, hukuk!...
Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik,  
Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu



SENDİKAMIZDAN

Sendikamızın Covid-19 Gündemi
Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
emekçiler için ciddi bir tehdit oluşturdu. Sendika-
mızın kurulu olduğu işkolu bu tehditlerin en yoğun 
olduğu işkollarının başında geliyor. Marketlerde, 
AVM’lerde, çağrı merkezlerinde ve hastanelerde 
görev yapan üyelerimiz sürekli olarak virüs kapma 
riski altındalar. Tez-Koop-İş olarak bu işyerlerindeki 
üyelerimizin sorunlarını duyurmak ve çözüm aramak 
için bir çok girişimde bulunduk, çalışmalar yürüttük. 
Kurulan danışma hattıyla üyelerimizin her an bize 
ulaşmasını sağladık. Sosyal medya kampanyalarıyla 
kamuoyunda taleplerimizi duyurmaya gayret ettik. 
Gazetelere verdiğimiz ilanlarla üyelerimizin sağlığı için 
gerekli önlemlerin alınması yönünde çağrılarda bulun-
duk. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor.

Hükümetin koronavirüsle mücade-
le eden sağlık çalışanlarına 3 ay ek 
ödeme öngörürken, aralarında ta-
şerondan kadroya geçirilen işçilerin 
de bulunduğu hastane çalışanlarını 
kapsam dışında bırakması tepki çekti. 
Tez-Koopİş Sendikası Genel Başkanı 
Haydar Özdemiroğlu, kapsam dışın-
da bırakılan işçilerin taleplerini pay-
laştı. Sendikaya iletilen mesajlardan 
bazıları şöyle:

-  Hastayla birebir daha fazla muhatap 
olan bizleriz çünkü hastanın labo-

ratuvar istemlerinden, radyoloji is-
temlerine, ameliyathane önlüklerine 
kadar yardımcı personeller yardım 
etmektedir. 

-  Hasta kabul personeli olarak çalışıyo-
ruz. Hastanede hastayı ilk karşılayan 
personel biziz. Dolayısıyla hastanın 
taşımış olduğu bütün enfeksiyonları 
kapacak bir birimde çalışıyoruz.

-  Memur, doktor, hemşire, temizlik 
görevlileri ile birlikte bir bütün ola-
rak bir arada çalışıyoruz. Koruyucu 

ekipmanlar sınırlı olduğu için 4 D 
işçilerine de sınırlı veriliyor. (Günde 
1 maske ve eldiven)

-  Hastane çalışanları ayırt etmeksizin 
doktoru, hemşiresi, temizlik görevli-
si, güvenlik görevlisi ve veri hazırla-
ma elemanlarıyla bir bütün olarak 
tanınmalıdır. Kadroya geçirilen iş-
çiler de sağlık çalışanlarıdır. Has-
ta bakıcı, veri giriş personeli, tıbbi 
sekreter, hizmetli, laborant, santral, 
biomedikal vb. çalışanları bütünüyle 
sağlık çalışanı ve ayrım yapılamaz.

8 Mayıs 2020
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“AVM’ler, çağrı merkezleri ve toplu işyerlerinde çalışan 
işçiler koranavirüs salgınına karşı risk altındadır” 
gazete ilanı

Cumhuriyet Gazetesi, 17.03.2020
Türkiye Gazetesi,  18.03.2020
Birgün Gazetesi, 18.03.2020
Posta Gazetesi, 19.03.2020
Evrensel Gazetesi, 19.03.2020

Tez-Koop-İş Sendikası, daha Türkiye’de 
koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya 
başlanmadan önce tüm yazılı ve görsel 
basın üzerinden alınması gereken tedbirlere 
dair uyarılar yapmaya başladı. Bu amaçla 
ulusal gazetelere koronavirüs salgınında 
çalışanların büyük risk altında olduğuna dair 
uyarı ilanları verildi. Bunu sosyal medyadan 
yapılan uyarılar izledi. Aynı zamanda 
örgütlü olunan işyerlerindeki üyelere de 
ulaşıldı. Özellikle Migros ve CarrefourSA gibi 
işyerlerinde üyelere detaylı bilgilendirmeler 
yapıldı. Bununla birlikte üyelerin taleplerinin 
derhal yerine getirilmesi için işverenlerle 
görüşmeler yapıldı ve talepler karşılandı.

COVİD-19 Dayanışma Hattı 
Sen Neredeysen Sendika Orada!

Sendika üyelere başta olmak üzere işkolunda bulunan işyerlerinde 
çalışan işçilerin, COVİD-19 salgın süresince karşılaştıkları sorunları 
sendikamıza hızlıca ulaştırmaları ve sorunların çözümü noktasında 
geç kalınmadan harekete geçilmesi için COVİD-19 Dayanışma 
Hattı kuruldu. 23 Mart 2020’de çağrı almaya başlayan hatta gelen 
çağrıların büyük kısmı örgütlü olduğumuz işyerlerinde çalışan 
üyelerimizden geldi. Bir kısmı ise işkolumuzda bulunan sendikasız 
işlerinden ve işkolumuzun dışında bulunan işyerlerinden geldi. 
23 Mart-23 Nisan arası 500’e yakın çağrı alındı. Hatta ağırlıklı 
olarak salgına karşı koruyucu ve önleyici ekipman eksikliği, çalışma 
saatlerinde ve iş yükünde artış, kısa çalışma ödeneği, yıllık izin ve 
ücretsiz izin dayatmaları gibi sorunlar iletildi.

KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE, ÇAĞRI MERKEZLERİNDE VE TOPLU İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN 

İŞÇİLER RİSK ALTINDADIR. 
ACİL ÖNLEM ALINMALIDIR!

  Tüm dünyada küresel bbr salgın halbnb alan Koronavbrüs Hastalığının (COVID-19) 
ülkembzdekb varlığı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Bu hastalığın yaygın-
laşmasının önlenmesb konusunda eğbtbm kurumlarının tatble gbrmesb, spor karşılaşma-
larının bptalb ya da seybrcbsbz oynanması gbbb önlemler alınmasına rağmen her gün bbn-
lerce bnsanın geldbğb, cbddb rbsk barındıran Alışverbş Merkezlerbne (AVM) gbrenlerle 
burada çalışan bşçbler ve çağrı merkezlerb gbbb toplu bşyerlerbnde çalışanlar koronavbrüs 
salgınına karşı cbddb rbsk altındadır.  

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 7 Tandoğan/Ankara
Tel: 0312 213 34 44     Faks: 0312 213 34 30

sendika@tezkoopis.org 

tezkoopissndk

tezkoopissndk

tezkoopis

tezkoopis.org
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 Salgın Ortamında AVM’ler Açılmamalı; 
Çalışanların İş ve Gelir Güvencesi 

Korunmalıdır

Örgütlenme çalışmalarını sürdürdüğümüz AVM’lerin açılması tartışmasında sendikamız tavrını açıkladı:

Tez-Koop-İş Sendikası, AVM’lerin yeniden açılmasının 
gündeme gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığına 4 Mayıs 2020 
tarihinde yazı ileterek AVM’lerin kapalı kalması ve burada 
çalışanların iş ve gelir güvencesinin korunması gerektiğini 
vurguladı.

İlgili yazı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyeleriy-
le birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, 
Türk-İş’e, Türk Tabipleri Birliğine, Türk Eczacıları Birliği-
ne, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine gönderildi.

Yazının tamamı şöyle:
Bakanlığınızın her gün açıkladığı gibi Dünyada ve ül-

kemizde küresel bir salgın halini alan Koronavirüs Has-
talığı (Covid-19) henüz kontrol altına alınamamıştır ve 
yayılımı sürmektedir. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 
10 Mart’tan bu yana başta hekimlerimiz olmak üzere tüm 
sağlık çalışanları küresel salgına karşı canları pahasına, 
fedakârca mücadele etmektedir. Hepimizin isteği bir an 
önce salgının kontrol altına alınmasıdır. Yüksek yayılma 
özelliği olan bu virüse karşı, salgından korunmanın önem-
li koşullarının kişisel hijyen, “evde kalmak”, izolasyon ve 
fiziksel mesafeyi korumak olduğu, hem Sağlık Bakanı Sa-
yın Fahrettin Koca hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
üyelerince sürekli olarak dile getirilmektedir.

Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte yüzbinlerce 
insanın çalıştığı ve milyonlarca insanın alışveriş yaptığı 

AVM’ler gecikmeli de olsa zamana yayılarak kapatılmıştır.
Bugün salgının yayılımında kimi azalmalar olması-

na rağmen alışveriş merkezlerinin önümüzdeki günlerde 
açılabileceği planı gündeme getirilmektedir. Alışveriş Mer-
kezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Al-
taş tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada; AVM’leri 
11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kontrollü açmaya hazır-
landıkları, AVM’lerin açılması için Bilim Kurulu’nun onay 
vermesi gerektiğini dile getirmiştir.

Bu açıklamalar salgın gerçeğinin yarattığı olağanüstü 
riskleri dikkate alan açıklamalar değildir. Salgın normal 
bir seyirde ilerlemezken AVM’lerin açılması “normalleş-
me” adına atılmış bir adım olmayacaktır. Çünkü salgın 
kontrol altına alınana kadar tedbirli davranılması gerek-
mektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından 
yapılan açıklamalarda belirtildiği gibi önlemlerde en ufak 
bir gevşeme, duraksama ya da ihmal tabloyu tersine dön-
dürebilecektir. AVM’ler için alınacak hiçbir önlem yeterli 
değildir. En önemli önlem AVM’lerin açılmamasıdır. Ön-
celiğimiz insan yaşamı olmalıdır. 

Zorunlu çalışmanın yapıldığı işyerlerinde önlemlerin 
ve kişisel koruyucuların yetersizliğine, yemekhanelerde ve 
personel servislerinde fiziki mesafenin mümkün olmadığı-
na ilişkin pek çok olumsuzluk varken, bugün, zorunlu mal 
ve hizmet üretiminin yapılmadığı AVM’lerin açılması doğ-
ru olmayacaktır. Salgın kontrol altına alınmadan, her gün 
binlerce insanın geldiği yüzlerce işçinin aynı alanda yan 
yana çalıştığı AVM’ler, salgının yayılımı açısından ciddi 
risk alanlarıdır. AVM’lerin açılmasının toplum sağlığı için 
oluşturacağı risk ve tehlikeler kamuoyuyla paylaşılmalı-
dır. Salgın kontrol altına alınmadan AVM’ler açılmamalı 
ve burada çalışan yüzbinlerce işçinin iş ve gelir güvencesi 
mutlaka korunmalıdır. Burada çalışan işçilerin ücret ve 
ücrete başlı sosyal hakları ile yürürlükteki tüm kazanım-
ları devlet tarafından güvence altına alınmalıdır.

10 Mayıs 2020
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Tez-Koop-İş Çocuk Dergisi 
Yayın Hayatına Başladı
Tez-Koop-İş Sendikası Çocuk Dergisi, Nisan 2020 sayısıyla 
yayın hayatına başladı. 

Derginin, Sendikamız periyodik yayınları arasında yer 
almasını değerlendiren Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı 
Haydar Özdemiroğlu “Çocuk Dergisinin geleceğimiz olan 
çocuklarımızın yaşamlarına renk katacağını umuyoruz” dedi.

Meclise Sunulan Torba 
Yasa Tasarısı Hakkında 
Sendikamızın Önerileri
Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar 
Özdemiroğlu, işten çıkarmalar konusunda 
düzenleme getiren Torba Yasa Tasarısısının 
Meclis’e sunulması üzerine 10 Nisan 2020 
tarihinde bir açıklama yaptı. Özdemiroğlu, 
yasa tasarısının işten çıkarmaları durduracak 
bir özellik taşımadığını gibi, işten çıkarmalara 
karşı genel ve etkili bir yaptırım içermediğini de 
vurguladı.
-  Yasa tasarısı yeniden düzenlenmeli; Covid-19 

salgını süresince işten çıkarmalar tümüyle 
yasaklanmalıdır. Küresel salgın nedeniyle iş ve 
gelir kaybına uğrayan bütün işçilere işveren, 
İşsizlik Sigortası Fonu ve devlet tarafından 
gelir desteği sağlanmalıdır. 

-  Covid-19’a karşı mücadele kapsamında 
zorunlu ve acil mal ve hizmet üretimi hariç 
olmak üzere, en az 15 gün süreyle, bütün işler 
durdurulmalıdır. 

•  Alınan tüm ekonomik ve sosyal önlemlerde 
ayrımcılık, dışlama, ötekileştirme yaklaşımları 
terk edilmelidir.

-  Yıllardır toplanmayan bir Anayasa hükmü 
olan Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal 
toplanmalıdır.

İş Kolumuzdaki 
Araştırmalara Desteğimiz 
Devam Ediyor
Nurcan Özkaplan, Ece Öztan ve Ester Ruben 
tarafından AVM işçileri arasında gerçekleştirilen 
kapsamlı bir araştırmanın sonucu olarak daha 
önce yayınlanmış olan AVM’nin Yorgun Gençleri 
adlı eserin 2. baskısı sendikamızın katkılarıyla 
yeni bir tasarımla yeniden basıldı. Bu kitapla ilgili 
yazarlarıyla yaptığımız söyleşiye dergimizin 2. 
sayısında yer vermiştik. 



Muğla Şubemizin Çalışkan 
ve Umutlu Gençleri 

Çalışma hayatı 1988 yılında 
İzmir’de başlamış. 1989 yılında 
Yurtiçi Kargo’daki Tümtis 
Sendikası’nın örgütlenme 
çalışmalarında yer almış. Bir yıl 
kadar sonra açığa çıktığında 
6 arkadaşıyla birlikte işten 
çıkartılmışlar. 1991 yılında 
Migros’ta işe başladı ve Tez-
Koop-İş üyesi oldu. 1994-
1995 yıllarında İzmir Şubesi 
olağan Genel Kurulunda şube 
müteşebbis heyetine seçilmiş. 
Daha sonra temsilci olarak 
devam etmiş. 2009’daki Genel 
Kurulda Genel Merkez Denetim 
Kuruluna girmiş. 2010 yılında 
da Muğla Şubesinin açılması 
ile müteşebbis heyeti içinde 
buraya gelmiş ve o tarihten beri 
de şube başkanı olarak görev 
yapıyor.

Bu şubemiz Muğla, Aydın, De-
nizli bölgesini kapsıyor. Şu anda ai-
datlı 3200-3300 civarında üyesi var, 
diğerleri de katılınca bu sayı 3500-
3600’lere ulaşıyor. 

Şube Gençlik Spor Müdürlüğü, 
MediaMarkt, CarrefourSA, Migros 
gibi işyerlerinde örgütlü. Aynı za-
manda örgütlenme çalışmalarına da 
devam ediyor. Özellikle bölgedeki 
AVM’lerde yer alan zincir mağaza-
lara yönelmiş durumda. Koton, LC 
Waikiki Deichmann Ayakkabı gibi 
yerlerden üyelikler sağlanmış. 

Üyelerinin %60’ına yakını genç 
üyeler. Hüseyin başkan “bizim sek-
törümüz bir yerde geçiş sektörü 
gibi, buralarda işe gireyim, çev-
re edineyim, buradan yukarıya 
nasıl çıkarım düşüncesi gençleri-
mizde çokça var” diyor.

Hüseyin başkan, “geçmişe bak-

tığımızda üniversite çevrelerinde 
bile zaten sendikalara ciddi bir 
uzaklık var. Sanki sendika değil 
de farklı bir örgüt gibi değerlen-
dirmeler var. Burası üniversi-
te çevresi olduğu için, hele hele 
oturduğum yerde üniversiteye 
yakın olduğu için iş yerinden eve 
giderken genelde öğrenciler ile 
karşılaştığımda ya da otostopla 
arabaya aldığım zaman sendika 
dediğimde öğrenciler bile şöyle 
bir durup bakıyor. O öğrencilerin 
iş hayatına başladığı zaman sen-
dikaya ne kadar uzak olacakları, 
orada zaten açık açık belli oluyor. 
Yani üniversite son sınıfa gelmiş 
sendikanın ne anlama geldiğini 
bilmeyen bir sürü öğrencimiz 
var. Böyle bir toplum haline dö-
nüştük, dönüştürüldük” sözleriyle 
özetliyor sendikal bilincin eksikliğini.

Muğla küçük sayılabilecek, yeşillikler içinde huzurlu bir Ege kenti. 

Kendisine bağlı sahildeki ilçeleri ise Türkiye’nin en tanınmış turizm 

bölgelerini oluşturuyor. Bu işkolunda, çoğunluğu gençlerden oluşan 

mevsimlik işgücü turizm sezonu boyunca Muğla’nın emek profilini 

belirliyor. Büyük bölümü örgütsüz bir kitle bu. Yatağan ilçesindeki 

termik santral, yakın zamanda özelleştirilene kadar uzun yıllara yayılmış 

efsanevi bir işçi direnişinin merkezi olmuştu. Bugünse bu mücadeleler 

gençler için uzaklarda kalmış durumda. 

Bugün Muğla şubemiz çevre il ve ilçelerle birlikte örgütlü olduğu alanda 

en büyük üye sayısına sahip sendikal merkezlerden biri durumunda. 

Gücünü gençlerden alan bu etkili şubemizi yaptığımız söyleşilerle sizlere 

de tanıtıyoruz bu sayımızda… 

Muğla Şube Başkanı
Hüseyin YILDIZ

ŞUBELERİ GEZİYORUZ

Mayıs 202012



Düşe Kalka Kendimizi 
Sendikanın Kollarına 

Bıraktık
 › Biraz sizi, tanıyalım. Migros’ta 

ne iş yaparsınız, nasıl bir gün-
lük hayatınız var?
Perihan: Kasiyer olarak çalışı-

yorum, full time çalışanım, 6 gün 
boyunca günde 8 buçuk saat çalışı-
yoruz. AVM çalışanı olduğum için 
genelde öğleden sonra çalışıyoruz, 
14.00-22.00 vardiyasında. 

 › AVM’de çalışmak nasıl bir his?
Perihan: Biz şehirde tek sinema-

sı olan AVM’yiz. Sinemadan dolayı, 
özellikle de Çarşamba günleri halk 
günleri olduğu için sinema fiyatları 
indirildiğinde bizde de kola ve cips 
satışları artıyor, yoğunluk oluyor. 24 
kişilik bir ekiple çalışıyoruz 5M bir 
mağazadan dönüştük 3M’e. Hep 
kasada çalışıyordum. Severek yapı-
yorum, daha önce de müşteri tem-
silcisiydim, ilk işe girdiğimde, sonra 
kadro ve mağaza değişikliği olduğu 
için kasiyerlik kadrosunda kaldım.

 › Kasiyerler müşterilerle en 
canlı ilişkiyi yürüten çalışan-
lar, sizde stres yaratıyor mu?
Perihan: Oluyor ama artık ya-

şam şeklimiz, evimiz oluyor Migros. 
Yani evden daha çok vakit geçiriyo-
ruz. Herhangi bir problem yok, her 
şey yolunda.

 › Engelli kadrosuna girişte na-
sıl bir prosedür işliyor?
Anıl: Şöyle, İŞKUR üzerinden 

başvurmuştum. İŞKUR’dan engel-
li pozisyonu açmış Migros, İŞKUR 
sayfasında başvurumu yaptım, onlar 
kendi prosedürlerine uygun biçimde 
ayarlıyorlar, ondan sonra beni çağır-
dılar, burada Meslek Yüksek Oku-
lunda 2 günlük bir eğitim oldu, ona 
katıldım, sonrasında 23 Haziran’da 

SÖYLEŞİ: 
Hakan KOÇAK

Perihan Koca: Aydın Forum Mağazada, 3M 
Migros’ta kasiyer olarak çalışıyor. 2006 girişli. 
35 yaşında. Önlisans mezunu. 

Anıl Özdemir: 24 yaşında. Afyon 
Üniversitesi’nde Muhasebe Bölümünden yeni 
mezun olmuş. Muğla 5M mağazasında, engelli 
kadrosunda, kasiyer olarak çalışıyor.

Devrim Yavuz: Fethiye Erastapark AVM’de 
3M Migros’ta çalışıyor. Yaklaşık üç yıldır Migros 
çalışanı ve yeni usta kasap oldu. Meslek Lisesi 
elektrik-elektronik bölümü mezunu.
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işe girdim, bugün itibariyle de 8. ayın 
içindeyim. 

 › Ne yapıyorsunuz orada?
Anıl: Kasadayım demiştim, yine 

arkadaşımın da dediği gibi müşteriler-
le içli dışlıyız. Mağazanın çıkış birimi-
yiz, tabii bu ister istemez sorumluluk 
ve stresi beraberinde getiriyor. Ama 
bilmiyorum belki de şansım mı diye-
yim biraz daha çabuk alıştım kasaya. 

 › Muhasebe okumuşsunuz, o 
alanda ilerleme düşünceniz 
var mı?
Anıl: Aslında benim bugüne ka-

darki tek hedefim akademisyenlik, 
üniversitede öğretim üyeliğiydi. Oku-
lu bitirdikten sonra ALES’e hazır-
lanmaya başlamıştım fakat ALES’e 
hazırlanma süreci ve Migros’a giriş 
sürecim hemen hemen aynı olun-
ca tam olarak hazırlanamadım ve 
ALES’ten yeterli puanı alamadım 
doğal olarak. Migros’ta keyfim ye-
rinde, memnunum ama her zaman 
kafamda akademisyenlik olduğu için 
tekrar şansımı deneyeceğim açıkçası.

 › Yani yeniden ALES’e girecek-
siniz!
Anıl: Evet, gireceğim yüksek li-

sans için. Sonrasında yapabilirsek 
öğretim üyeliği, bir ihtimal araştırma 
görevliliği yapmak. 

 › Nasıl bir şey öğrencilikten 
sonra iş hayatına atılmak?
Anıl: Hem çok farklı ve öğrencili-

ğe göre daha da zor. Ama bir yandan 
da aynı aslında, sonuçta okula gider 
gibi bir alışkanlık kazanıyorsunuz. 
Yani yıllardır normal okuyoruz, alış-

kanlık oluyor artık okul, okula gidi-
yorsunuz geliyorsunuz. Burada da 
mesela işe gidiyoruz geliyoruz, yani 
Migros artık bizim için bir alışkanlık. 
Mesela lisede sabah 9 akşam 5 gibi 
düşünün, burada da biz de 13.30-
22.00 çalışıyoruz, sekiz buçuk saat. 
O şekilde çalışıyoruz.

 › Gündelik hayatta sosyal iliş-
kilerimizi etkilemiyor mu, ak-
şam geç saatlerde çıkmanız?
Anıl: Yani kısmen. Gençliğin 

verdiği bir şey var, gece 22.00’dan 
sonrası bizi açıkçası çok etkilemiyor 
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çünkü biz yine de gezip tozabiliyoruz 
mesela…

Sonuçta aynı mağazada çalıştığı-
mız evli, çocuklu iş arkadaşlarım da 
var, onlar için tabii ki biraz daha zor 
oluyor. Benim için sorun yok, gencim 
bekârım, daha rahatım yani…Onun 
dışında da annemle ne kadar iyi anla-
şabilirsek gece 22.00’dan sonra benim 
için o kadar sıkıntı yok yani (gülüyor).

 › Kasiyerlik sorumluluğu olan 
bir iş değil mi?
Anıl: Mağaza içerisinde bizim 

böyle bir söylememiz var: işte müşte-
rinin parasını alıyorsunuz, ona göre 
size ekstra bir yük biniyor. Sonuçta 
hiç kimse parasını aldığı birine hoş 
gözle bakmaz. Psikolojik açıdan bir 
stresi var, her müşteri birbirinin aynısı 
olamayabiliyor. Gerçekten çalışanın 
halinden, kasiyerin halinden anlayan 
müşterilerimiz de var. Tam tersi ar-
tık iyice bunalmış adam, “çıkayım da 
gideyim şu mağazadan” derken bir 
anda kasiyere denk geliyor ve 100-
150 lira beklediği bir hesabı ben 300 
lira söyleyince -sonuçta oradan ne ya-
zıyorsa ben onu söylüyorum- geriliyor 
tabi ve orada ufak bir yük biniyor bize 
ama çalışıyorsan profesyonel olmayı 
da öğreneceksin. Bunun altından bir 
şekilde kalkman gerekiyor açıkçası. 
Şimdiye kadar iyi kötü altından kalk-
mayı başardım diyebilirim. 

 › Nerede oturuyorsunuz?
Anıl: Yatağan’da oturuyorum.

 › Yatağan’da sosyal hayat na-
sıl?
Anıl: Yok denecek kadar az, çün-

kü Yatağan yüzölçümü olarak da, 

nüfus olarak da küçük bir yer. Hat-
ta üniversitenin meslek yüksekokulu 
kampüsünü bile bu sene yeni açıldı.
 › Yatağan tabii geçmişte ter-

mik santral ile tanınıyordu.
Anıl: Termik santrali ile anım-

sanmış bir yer. Şu sıralar tabii özel-
leştirdiği için eskisi gibi bir durum 
söz konusu mu bilmiyorum, pek hâ-
kim değilim o konuya.

 › Buraya geliyor musun peki 
sosyal yaşam için? 
Anıl: Şöyle bir alışkanlığımız var, 

Yatağan küçük bir yer olduğu için, 
biz daha çok kahvehanede sohbet 
veya okey oynayan arkadaşlarız ama 
ne zaman bir eğlenmeye çıkalım de-
sek ilk adresimiz Muğla, yani mer-
kez.

 › Tamam devam ederiz, sizi ta-
nıyalım.
Devrim: Fethiye Erastapark 

AVM’de 3M Migros’ta çalışıyor. Ben 
de AVM çalışanıyım. İki buçuk hat-
ta üç yıl olmak üzere Migros çalışa-
nıyım, daha yeni usta kasap oldum. 
Lise mezunuyum, Migros’tan önce 
birçok iş dalında tecrübe edinme 
fırsatım oldu. Çalışmak gerekiyor 
ister istemez, bazen çok genç yaşta 
çalışmak gerekiyor. Kendi açımdan 
bakarsak Migros diğer iş dallarına 
göre bir tık daha; sendikal olarak 
da,normal çalışma hayatı olarak da 
artılar kazandırdı. Eksileri de var 
muhakkak, ben kasap olduğum için 
hizmet reyonundayım, arkadaşın da 
dediği gibi parasını alıyoruz insanla-
rın. İnsanlar hizmeti en üst düzeyde 
bekliyor, verdiğiniz hizmetten mem-
nun kalmaları çok zor oluyor. 
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 › Usta kasap nedir, ne yapar, ne 
olunca usta oluyor?
Devrim: Aslında, et satış elemanı 

olarak başlayabiliyorsunuz orada, o 
zaman sadece işiniz müşteriye et sat-
mak oluyor, hazırlama işlemi ile uğ-
raşmıyorsunuz. Belli bir eğitimden ve 
sınavlardan geçtiğiniz zaman kasap-
lık rütbesi veriliyor sizin için. Daha 
sonrasında tam piştiğinizde tekrar 
sınava tabi tutuyor Migros, hem hız 
olarak, hem işçilik olarak sizi yeterli 
gördüğü zaman usta kasaplık rütbe-
sine geçiş yapabiliyorsunuz. 

 › Bu sınav nasıl yapılıyor?
Devrim: İç eğitici kavramı var 

Migros’ta. İç eğiticiler tarafından 
yazılı ve sözlü olarak ve el işi olarak 
sınava tabi tutuyoruz, bunun sonu-
cunda da isteklerini karşıladığımız 
zaman, sınavı geçebildiğimiz zaman 
rütbe atlatabiliyorlar. Bu da bize eks-
tra olarak yansıyor.

 › Bir tür primi mi var ustalığın?
Devrim: Kesinlikle. Toplu sözleş-

meye göre Migros bu durumda pri-
minizi yükseltiyor. Tabii ki de hepsi-
nin sorumluluğu artıyor, her seferin-
de. Ona göre ilerliyoruz.

 › Müşteri ile iletişim de artıyor-
dur herhalde?
Devrim: Kendi aramızda da 

bunu şöyle örneklendirebiliyoruz: 
işi bilen müşteri işi bilmeyen müşteri 
diye, etten anlayan veya anlamayan 
diye. Etten anlayan müşteri hem bü-
yük kolaylık oluyor hem en büyük 
zorluk oluyor sizin için. İşi bilen müş-
teri tabii ki de daha iyi seçenekler is-
tiyor, dahasını istiyor. Bu sefer tabii 

size çok daha fazla iş düşüyor. Daha 
fazla işlem yapmanız gerekiyor, daha 
ince işçilik yapmanız gerekiyor. Yani 
en basitinden doğrama şeklinize bile 
müdahale edebiliyor müşteri. İnsan-
lık için en kötüsü de bir şeyi yanlış 
bilmek sanırım. Yanlış bilen müşteri 
ile çok zorluk yaşıyoruz diyebiliriz. 
Olması gereken belli standartlar olu-
yor, et de baz alırsak, belli bir yerden 
başlamak, belli bir şekilde doğramak, 
etin sertliğini ve yumuşaklığını bile 
etkileyebiliyor. Müşteri yanlış biliyor-
sa bu sefer zıtlaşma durumuna düşü-
yorsunuz, bakın bu şekilde çok daha 
iyi olur diyorsunuz, müşteri sizin yar-
dımınızı yanlış algılıyor, ister istemez 
serbest piyasa insanları korkutan bir 
alan. Diyor ki “bana böyle dedi ama 
acaba beni yönlendirmeye mi çalı-
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şıyor?” Durum böyle olunca daha 
zorluk yaşıyorsunuz. Üstelik erkek-
lerin satın aldığı kadınların pişirdiği 
durumlarda daha zorluk oluyor.

 › Migros’un en sosyal ilişki ku-
ran grubu herhalde kasaplar 
ya da şarküteri değil mi?
Devrim: Kesinlikle, yani şöyle 

söyleyebilirim, bazı müşterimin ürün-
lerini bir saatte hazırladığım oluyor, 
miktarına göre ister istemez. Bu da 
belli bir bağ kurmanızı gerektiriyor, 
artık dışarıda bile muhabbet edebi-
leceğiniz kişiler oluşturuyor insana. 
Yani mesela kendimden örnek vere-
yim, 1 ay sonra düğünüm var, benim 
düğünümü bekleyen bir dünya müşte-
rim var. O şekilde söyleyebilirim.

Kasap reyonu tabii ki AVM’de ar-
tık ağırbaşlı diyebileceğim bölüm olu-
yor. Genç eleman bulabilirsiniz ama 
genç alışveriş yapan bulamıyorsunuz, 
kasap ve şarküteride. Uğramıyorlar, 
otomatikman gelen kişi ile muhabbet 
etme olasılığınız daha da artıyor.

 › Tekrar size dönelim. Daha 
önce Kipa’da mıydınız?
Perihan: Evet.

 › Kipa da bildiğim kadarıyla bir 
örgütlenme süreci oldu.
Perihan: Evet çok uzun sürdü 

ama…

 › Siz o sırada o süreci yaşadı-
nız!
Perihan: Örgütsüzken de orada 

çalışıyordum, 2006 girişliyim. 2010 
yılından beridir Tez-Koop-İş Sendi-
kası’na üyeyim, 10. yılım. 10 yıl gibi 
bir süreç aldı toplu iş sözleşmesine 

geçmesi. Sendika aktif  olarak yılma-
dan çalışmalarına devam etti ama 
yönetim karşı olduğu için gizli saklı 
sürdü örgütlenme mecburen. 2010 
yılında ben de üye olmuştum. Sonra 
Migros’a geçtiğinizde zaten örgüt-
lüydük, aynı şartlarımızla devam et-
tik, hiçbir hak kaybetmeden.

 › Birtakım baskılara maruz kal-
dınız mı?
Perihan: Evet, genellikle üye ol-

duğumuzu söylemiyorduk, çünkü 
yönetime karşı oluyormuş gibi olu-
yorduk. Mobbing uygulanıyordu, sı-
kıntılar yaşıyorduk ama hep sakladık 
toplu iş sözleşmesine geçene kadar. 
Ama iyi ki sendikalıyız, iyi ki güçlü-
yüz, iyi ki varlar. Ben kendi şirketim-
de de bir süreç yaşadım, süreçte sa-
dece Tez-Koop-İş Sendikası arkam-
da durdu. Yine Hüseyin başkanım 
sağ olsun ilgilendi konuyla. Hani de-
yim yerinde ise burnum kanamadan 
çıktım sürecin içinden.

 › Nasıl bir şeyden çıktı sorun?
Perihan: Müşteri şikâyeti yaşa-

mıştım, onunla ilgili.

 › Disiplin Kuruluna mı gitti 
olay?
Perihan: Disiplin Kurulu top-

lanıyor. Kurula yönetim katılıyor, 
sendikadan katılıyorlar. O zaman 
yine Hüseyin başkanla çalışıyorduk, 
Muğla şube ile. Sağ olsun yardım-
larıyla iyi geçti, herhangi bir sıkıntı 
yok, her şey yolunda.

 › Disiplin cezası almadınız mı?
Perihan: Hafif  aldım, halen de-

vam ediyor görevim.
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 › Disiplin Kurulu diye bir şeyin 
var olması bile toplu sözleş-
melerde olağanüstü bir şey. 
Perihan: Tabii ki yönetim neyi 

uygun görürse onu yapabilir ama 
sendika olduğu için iyi geçti.

 › Sendikanın toplantılarına, 
etkinliklerine katılıyor musu-
nuz?
Perihan: Evet, ben yaklaşık bir 

aydır temsilciyim, ondan önce üyey-
dim. 1 Mayıs organizasyonuna da ka-
tıldım, toplantılara katıldım. Mesela 
hafta tatilinde bile kalkıp Aydın’dan 
gelip şubeyi ziyaret edip, şehri gezip 
dönmüşlüğüm var. “Migros evimiz 
Hüseyin başkan babamız” desem 
az kalır yani. Tez-Koop-İş Sendikası 
olarak Ziraat Fakültesi’nde de örgüt-
lüyüz. Benim eşim Ziraat Fakülte-
si’nde çalışıyor, tarla bitkileri bölü-
münde akademisyen olarak. Hani 
o kısımda hem işveren hem işçi gibi 
oluyoruz. Biraz öyle çatışmalar yaşı-
yoruz eşimle ama …(gülüyor)

O işveren gözüyle bakıyor, tarla 
bitkileri bölümünde doktor öğretim 
üyesi olarak çalışıyor ve işçilerle sı-
kıntı yaşadığında, diyelim ki ekim ya 
da arazi işleri olduğunda, işte diyor-
larmış “hocam yağmur var çıkama-
yız.” falan. Bana, “hep güçlüsünüz” 
diyor, “bir şey söylenmiyor sizinkile-
re, hemen karşımıza çıkıyorsunuz” 
diyor.

 › Sınıf mücadelesini aile içerisi-
ne taşıyorsunuz…
Perihan: Evet, evde de yaşıyoruz. 

Bir şey olduğu zaman ben diyorum: 
işte Tez-Koop-İş Sendikası.. O da 
“ya tamam da işler nasıl yürüyecek, 

tamam işçi de haklı ama bunu bura-
dan alıp buraya kaldırtamıyoruz?” 
diyor…Orada da 23 işçi kardeşimiz 
var. Onlar da Tez-Koop-İş Sendika-
sı’nda örgütlü. Geçen gün yine öyle 
bir olay olmuş, eşim şöyle demiş baş-
ka bir arkadaşına: “Siz bunu böyle 
konuşuyorsunuz ama ben hanımdan 
biliyorum Tez-Koop-İş Sendikası 
çok kuvvetli, hani bunlar bize baş-
ka şeylerle gelebilir haberiniz olsun” 
diye. Bizim sendikal faaliyetlerimiz 
evde de devam ediyor.

 › Çocuğunuz var mı?
Perihan: Kızım var 9 yaşında. 

Ben Boyner örgütlenmesinde aktif  
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olarak çalıştım. Aydın’da bir Boyner 
var, orada. O süreçte hep birebir gö-
rüşmeler yaptım. Kızım 08.00-17.00 
arası okula gidiyor, 17.00’da çıktı-
ğı zaman Hüseyin başkan ziyarete 
geldiğinde kızımı bırakacak kimse 
de yok, ailem Aydın’da yaşamıyor, 
İzmir’de yaşıyor, kızımı da alıyorum 
tüm organizasyonlara birlikte gidi-
yoruz, örgütlenme çalışmalarına da. 
Kızımla birlikte AVM’ye gidiyoruz, 
Hüseyin başkanım da geliyor, oturu-
yoruz. Anlatıyoruz sendikayı, örgüt-
lü gücü...

 › Çok değerli bir çalışma gö-
nüllü olarak sendikal etkinlik-
lere katılmanız.
Perihan: Onları yaşadığımızda 

temsilci değildim üyeyim sadece.

 › Daha da değerli. 
Perihan: Evet

 › İzleniminiz nasıl Boyner veya 
o tür zincir bazı çalışanların 
yaklaşımlarına dair?
Perihan: Benim avantajım küçük 

bir AVM çalışanıyız. Oradaki çalı-
şan arkadaşların hepsi tanıdık oldu-
ğu için, “sen bu işin içinde isen iyi-
dir güzeldir.” diye yaklaşanlar oldu. 
“Evet, artık biz örgütlü olalım bu 
sıkıntıları yaşamayalım” diyerek ge-
lenler oldu. “Depoda çok dar alanda 
çalışıyoruz, uzun saatler çalışıyoruz, 
kaldığımız mesaileri alamıyoruz, pa-
ramız gününde yatmıyor” gibi söy-
lemler de var. Mesela yüzde onluk 
kısımda başarısız olduğum durumlar 
var, korkanlar var işveren tarafından 
işten çıkarılacağım diye. İsminin du-
yulmasını istemeyenler var. Bu süreci 

Kipa döneminde kendimiz de yaşa-
dığımız için onları anlayışla karşılı-
yoruz ama örgütlü olmanın anayasal 
bir hak olduğunu, bunu kimsenin 
engelleyemeyeceğini, ondan dolayı 
işten çıkarılamayacağını, çıkarırlarsa 
da işe dönüşle tekrar işine kavuşabi-
leceğini anlatıyoruz. Bir de “herkes 
üye olsun, ben öyle olurum.” mantı-
ğında olanlar var. 

Migros’u anlatıyoruz, Aydın’da 
ADÜ’de örgütlüyüz, Migros’ta ör-
gütlüyüz, MediaMarkt’ta örgütlü-
yüz, CarrefourSa’da örgütlüyüz; 
Ankara’da birçok kısımda örgütlü-
yüz. Buralardaki sosyal hakları an-
latıyoruz. Tabi en büyüğü inanılmaz 
bir güç, hani kendini yalnız hisset-
miyorsun işverene karşı. Şuna geli-
yorsun yani, tamam yöneticin ama 
o da maaşlı bir çalışan, hani bunu 
görebiliyorsun sendikayı hissetti-
ğin zaman. Hani onun sana yapa-
bileceklerinin de bir yerde bittiğini 
gösteriyor. Ama diğer türlü örgütlü 
olmayınca, mesela Deichmann diye 
bir ayakkabı firmasında da çalışma 
yapmıştım. AVM’de birçok yerde ör-
gütlenme için çalıştık. Mesela orada 
da 5 kişi bir ekipti, bir tane arkadaş 
olmak istemedi diğer hepsinin üyeli-
ğini yaptık. Ondan sonra o kızı işten 
çıkartmışlar, kendi isteğiyle, sendika-
ya üye olmayanı, kendi isteğiyle istifa 
yazmışlar. Bu gözyaşları ile yanımıza 
geldi, “abla ben çok zor durumda-
yım” dedi. Diyor ki “ben bugün üye 
olsam nasıl olur?” dedim ki olmaz, 
seni artık çıkartmışlar. Öyle kendi 
isteğiyleymiş gibi imza atıp işine son 
vermişler kızın. “Beni bir odaya al-
dılar, imza attırdılar, imza atacaksın 
dediler attım.” diyor.
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 › Siz önemli bir rol oynamış-
sınız anladığım kadarıyla ör-
gütlenmelerde.
Perihan: Evet, hem ikili ilişkile-

rimin kuvvetli oluşu, oradaki ekibi 
tanımam, bir de Migros’un şöyle bir 
avantajı var, Kipa ya da Migros’tan 
çıkan arkadaşlar AVM’de çalışan 
arkadaşlar oluyor. Hani mutlaka ya 
onunla ya kardeşiyle ya bir bağlan-
tısıyla mutlaka bir tanışmışlığım olu-
yordu. Bir şekilde yaşayınca, mesela 
Muğla ve Fethiye’ye göre Aydın bi-
raz daha küçük. Boyner’de çalışanı 
bir ucundan yakalıyorsun yani, mut-
laka bir ortak noktan oluyor o kişiyle. 
Şu an iyi gidiyoruz inşallah hepsi üye 
olur ve örgütlü oluruz.

 › Temsilcilik nasıl, şimdi so-
rumluluğununuz atmıştır.
Perihan: Evet, ister istemez ma-

ğaza içinde bir lokomotif  görevi gö-
rüyorsun, yönetimle, personelle, teş-
kilatla. Ben çok severek yapıyorum, 
çok istemiştim.

 › Talepleri oluyor mu üyelerin?
Perihan: Evet, şu an toplu söz-

leşmelerimiz devam ettiği için zam 
oranlarını çok merak ediyor arkadaş-
lar. Tabii, hepimiz para için yapıyo-
ruz bu işi, hayatımıza devam ediyo-
ruz. Ve iş devamlılığı, hani Migros 
bizimle ne kadar devam eder, bu 
kaygılar var. Hani ülkenin gündemi, 
rakamlar bu kadar çoğalınca, hani 
biz yola ne kadar devam ederiz? Bir 
de genelde bizim mağazada yaş or-
talaması çok büyük değil, yaş olarak 
genelde benden küçük rakamlarda 
yaşlar. Ama Aydın ili olarak söyleye-
bilirim mağazada çalışan hiçbir ar-

kadaşımız kirada oturmuyor, hepsi-
nin bir şekilde evi var ya da ev kredisi 
ödüyor. Tabii Migros büyük bir güç, 
kredi kullandırma olanağı sağlıyor. 
Memuriyet gibi diye konuşmuştuk 
biraz önce arkadaşlarla. Ondan do-
layı herkes yaşamına bir şekilde yön 
vermeye çalışıyor ve bundan dolayı 
da işini kaybetmek istemiyor. Uma-
rım devam eder işimiz, 14. yılım bitti 
hedef  20.

 › Sizin sendika ile ilişkileriniz 
nasıl?
Anıl: Ben arkadaşlarıma nazaran 

henüz yeniyim burada. Kasım ayın-
da üyeliğim yapıldı benim. Burası 
da zaten benim ilk deneyimim şuan. 
Açıkçası şu an işin acemisiyim biraz. 
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İş yerinde tabii birçok sendikalı ar-
kadaşım var, benim vakıflar kulüpler 
vb. tarz şeylere önyargılarım vardı 
ama yani işçi sendikası, Tez-Koop-İş 
dediğin zaman hiç böyle önyargısız 
bir şekilde geldim buraya. Arkadaş-
larım da zaten aynı şekilde. Yani sen 
git sıkıntı yok, biz de o yoldan geçtik 
falan gibisinden beni destekler şekil-
de konuştular. O şekilde benim üye-
liğim başladı, bugün de geldim. Yani 
henüz yeni yeni sendika hakkında 
düşüncelere sahip olacağız. Bakalım 
yani ileriki zamanlarda mutlaka gö-
receğim zaten bunu.

 › Dergimiz de bu konuda işini-
ze yarayacaktır.
Anıl : Evet , adı üstünde gençe-

mek, muhtemelen direkt bana hitap 
edecek.

 › Dergi hem üyelere seslensin, 
yardımcı olsun veya sendi-
ka gündemini biraz yansıtsın 
hem de üyelerin sesini diğer 
üyelere ve kamuoyuna yan-
sıtsın istiyoruz.
Anıl: Tabii tamamen bir zincir, 

yani bağlayıcı görevde derginiz.

 › Siz üniversitedeyken orada 
sendika bilinen bir şey mi öğ-
renciler arasında ya da nasıl 
biliniyordu?
Anıl: Kısaca şöyle söyleyebilirim, 

duyuyorduk ama bir fikrimiz yok-
tu. Bir de ben Afyon Bolvadin ilçesi 
var, Yatağan’a nazaran daha küçük-
tür, öyle bir yerde okudum. Orada 
hemen hemen hiç böyle bir durum 
söz konusu değil. 2013 girişliyim, o 
zamandan beri. Ama tabi dışarıda 

okuyan arkadaşlarım vardı, özellik-
le büyük şehirlerde: İstanbul, İzmir, 
Ankara, buralarda da keza öyle. On-
lardan duyuyordum, ara ara köşe ya-
zıları olsun veya dergiler olsun, Ama 
bir fikrim yoktu. İşe başladıktan son-
ra işte arkadaşlar anlattı, ben birkaç 
bilgi edindim falan derken öyle öyle 
fikir sahibi oldum. 
 › Yine size dönelim, sizin nasıl 

sendika ile ilişkileriniz?
Devrim: Öncelikle Perihan Ha-

nım tecrübesiyle gayet güzel özet-
ledi. Öncelikle şu durum oluşuyor, 
AVM’de birçok kişi sendikasız nor-
mal çalışan olunca, gerekli izinler 
gerek getirilerini düşünürsek, soru-
yor arkadaşlarım “Ya Devrim yine 
mi izinlisin?” Evet, izinliyim, ben 
sendikalıyım falan yapıp hemen bir 
artistliğe geçiyorum.“ “Niye, biz de 
Harranlıyız” falan yapıyorlar bana 
(gülüyor). AVM bu konuda avantaj, 
çünkü dip dibesiniz, molaların falan 
denk geliyor, girişler çıkışlar. Otoma-
tikman yan taraftaki insanın çektikle-
rini görüp diyorsun bak sendikadan 
dolayı bana bu ekstradan geliyor. En 
basitinden dediğim gibi 1 ay sonra 
düğün yapacağım, düğün iznine ka-
dar nişanlım Şok Market’te çalışıyor. 
Benim aldığım düğün izni ile onun 
aldığı düğün izni yarı yarıya, yani 
ben iki katı daha fazla izin hak edi-
yorum, sadece sendikalı olmamın 
kazançları oluyor. 21. yüzyıl çok hızlı 
tüketme zamanı gibi geliyor bana. 
Çok hızlı üretiyoruz, çok hızlı tüke-
tiyoruz. Gençlikte de yaşadığımız 
problem bu birazcık da, çok çabuk 
tükeniyor artık insanlar bile. Genel-
de önce çalıştığım iş yerlerinde de 
mantık buydu, 3-4 ay beni geçirdi mi 

ŞUBELERİ GEZİYORUZ

Mayıs 2020 21



yeter mantığı ile bakılıyordu. Benim 
turizm bölgesini düşününce dışarı-
daki işverenler şunu düşünüyor “1 
ay dayansa yeter. Yani aşırı çalışma 
gücü ve baskı oluyor çoğu işyerinde. 
Yani benim bile 1-2 ay çalışıp bir iş-
ten çıkmışlığım var. Perihan hanımın 
dediği gibi ihtiyaç olduğu için çalışı-
yoruz zaten. İhtiyaçlarımızı karşıla-
yamama riskini alıp işten ayrılmak 
zorunda kalıyor insanlar. İşveren de 
1-2 ay sonra başka birini işe alır işimi 
görürüm kafasında oluyor. Yani işve-
renler bile işçiyi hızlı tüketiyor ama 
Migros’ta mesela sendikadan dolayı 
bu hızlı tüketim olayı engelleniyor. 
Baktığımız zaman sendikalı çalışan 
personel 14 yıl, 20 yıl hedefi yapıyor, 
ama dışarıdaki bir işçi yarını görsem 
şükür modunda takılıyor. Piyasada-
ki gündemleri, ülke gündemini göz 
önüne alırsak sendikanın işçileri kat-
tığı değer yüksek oluyor, hızlı tüken-
menizi engelliyor en basitinden.

 › Daha önce çalıştığınız yerler 
daha çok turizm iş kolunda 
mıydı?
Devrim: Turizm iş kolunda da 

çalıştım, lisede elektrik ve elektro-
nik bölümünü okumuştum, elektrik 
elektronik işi üzerinde de çalıştım. 
Örneğin bir büyük şirkette çalış-
tım, bir cezaevinin yapımındaydım, 
elektrik dalında, tabii ki sendikadan 
habersiz. Sendikasız ne şartlarda ça-
lışıldığını gören birisi olarak “orada 
sendikalı çalışsaydım” diyorum ken-
di kendime, “neler olabilirdi neler” 
diyorum. Yani her gün bir iş kazasın-
dan tutun; yenilen, sömürülen hak-
larınıza kadar bir dünya ihlalle dolu. 
Yani düşe kalka kendimizi sendika-

Muğla Şubemizde söyleşilerimizi yaptığımız sırada 8 Mart etkinlik-
leri başlamıştı. 

Kadınların korkulu rüyası meme kanserini konu edinen, Nejla De-
mirci’nin yönettiği “Yüzleşme” belgeseli İstanbul ve İzmir’in ardın-
dan 6 Mart 2020 tarihinde Muğla’da gösterildi.

Muğla Şubesi’nin düzenlediği ve Muğla Barosu Toplantı Salonun-
da düzenlenen belgesel gösterimi çok sayıda kadın üyemizin ya-
nısıra milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla 
gerçekleşti. 

Etkinlik Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özlem Şahin Güngör’ün 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının İnsan Hakları” konulu su-
numu ve yönetmen Nejla Demirci’yle gerçekleştirilen söyleşiyle 
devam etti. Programın sonunda ise Dr. Gülçin Kınay Polat, meme 
kanseri ve erken tanısı konularında bilgilendirme yaptı.
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nın kollarına bıraktık diyebiliriz en 
kolay tabirle.

Perihan: Sendikanın kıymetini 
demeyeyim de, farkındalığını canınız 
acıdığında daha çok hissediyorsun, 
sana dokunduğu zaman. Yani ba-
kıyorsun yalnızsın, o var burada bir 
tek. O çok büyük bir güç.

Devrim: Bir musibet bin nasi-
hatten iyidir, bir kere başına bir şey 
geldiği zaman daha iyi anlıyorsunuz. 
Yüz kez anlatsanız anlamıyorlar 
ama…

 › Sizin temsilcilik göreviniz var 
mı?
Devrim: Şu anda bir temsilcilik 

görevim yok ama meraklıyım diye-
yim.

İnsanlar bir araya geldikçe bir 
şeyleri üst üste koymaya başlamış-
lar. Kasap şarküterinin o avantajı 
var. İki kasiyer arka arkaya yan yana 
duruyorlar ama paylaşabildikleri çok 
az oluyor ama ben sekiz buçuk saat 
mesai yapıyorum, yanımdaki ile ülke 
gündeminden tutun, bir şeyin fiya-
tına kadar, nerede ne olmuşa kadar, 
ister istemez diyalog halinde olunca 
bir şeyden problem yaşıyoruz, ister 
istemez onun da üstüne yorumlar 
konuşuluyor. “Bak ben şunu duy-
muştum, şu şöyleydi, dur bir şuna 
soralım, şunu yapalım” deyince bu 
sendika işlerine veya haklar ile ilgili 
konulara daha çok yönelme fırsatınız 
oluyor. Bu yönden kazanç diyebiliriz, 
yanındaki ile diyalog.

 › Peki, arkadaşlar çok teşekkür 
ediyorum hepinize.

Muğla şubemiz sahip olduğu üye sayısı ile bölgenin en büyük sen-
dikal gücü durumunda. 3-4 yıldan beri basın açıklamaları genelde 
50-60 kişiyle yapılırken İş Bankası önündeki Tez-Koop-İş açıkla-
masının kitleselliği ve yapılan yürüyüş dikkat çekmiş. Kentteki 1 
Mayıs mitinglerinde de, özellikle de kortejindeki gençlerle fark edi-
liyor Muğla şubemiz.
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“Örgütlenme artarsa, ekonomi 
biraz düzelirse, mesai saatlerinde 
iyileştirmeler sağlanabilir. 9 saati çok 
uzun buluyorum”

 › Önce seni tanıyalım
Merve: 13 yaşımdan beri çalışıyo-

rum. İlk olarak paketlemede çalıştım. 
Ailem zorlamadı, ben kendim çok 
istiyordum, zaten okulu bırakmıştım, 
biraz hergele bir çocuktum (gülüyor). 
Ondan sonra da buraya taşındık, bu-
rada bir süre turizmde çalıştım. Sigor-
tam 2016 yılında başladı. O duruma 
çok üzülüyorum, keşke 2013 yılında 
başlasaydı. İşte 3 yıl kadar turizmde 
çalıştım, turizm çok zor bir sektör ger-
çekten.

 › Turizm derken mesela otelde 
mi?
Merve: Evet, otelde çalıştım işte 

çok zor, çok esnek, çok mobbing var, 
psikolojik baskı fazla. O işi bıraktım, 
sektör değiştirdim, yine hizmet sek-
törü gerçi de A101’de başladım ça-
lışmaya. Hayatımın en kâbus 2 yılıy-
dı diyebilirim. Şimdi geçmişe dönüp 
baktığımda neden katlandım diye ha-
len soruyorum kendime bazen. 

 › İş yoğunluğu mu fazlaydı?
Merve: Mesai saatleri çok esnekti. 

Şimdi arkadaşlarla gerçi görüşüyo-
rum, iyileştirildiğini falan söylüyorlar 
ama ne kadar iyileştirilmiş olabilir. 
Sabah 07.00’da başlıyorduk akşam 

işte 22.00’da mağazayı kapatıp çıkı-
yorduk ve bu her gün böyle. Personel 
asla yoktu, kimse çalışmak istemiyor-
du. Bu yüzden de çalışan insanların 
sırtına daha çok yük biniyordu doğal 
olarak. İki kişi, mağazayı 15-20 gün 
döndürdüğünüz oluyordu, artık bitap 
düşüyorduk. Sen kendinden o kadar 
ödün veriyorsun, ona rağmen böl-
ge müdürü veya müdürler geldikleri 
zaman seni ağlatıyorlar, işte “şu niye 
eksik, bu niye eksik” diye. Öyle olun-
ca daha fazla dayanamadım, psiko-
lojim çok yıpranmıştı. Zaten ondan 
sonra depresyona girdim, ayrıldım 
işten. Ondan sonra CarrefourSa’ya 
girdim, CarrefourSa’dan da ayrılma-

Merve Nur Üre: 22 yaşında, Hataylı. Bodrum 
Konacık Carrefour mağazasında şarküteri 
bölümünde çalışıyor. Yaklaşık 2011 yılından beri 
ailesiyle Muğla Bodrum’da yaşıyor. Ortaokul 
mezunu.

Ömer Savrık: 34 yaşında. Muğlalı. Bodrum 
MediaMarkt mağazasında çalışıyor. 
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yı düşünmüyorum artık. Güzel yani, 
sendika da var.

 › Ne zaman başladınız Carre-
fourSa’da?
Merve: CarrefourSa’da 2017 Ey-

lül’ünde başladım. İş görüşmesine 
gittiğimde insan kaynakları sendika-
dan bahsetmişti. Güzel dedim, mutlu 
olabileceğim bir iş arıyordum açık-
çası, yani psikolojik olarak çok fazla 
yıpranmayacağım, en azından daha 
önce çalıştığım işlere göre. Böyle bir 
iş istiyordum. Yani mutluyum ya!

 › Hangi bölümde çalışıyorsu-
nuz?
Merve: Ben iş başvurusunu ka-

siyer olarak yapmıştım. İnsan kay-
nakları daha önce A101’de çalışmış 
olmamdan kaynaklı reyonu uygun 
gördü, tamam dedim, kuru gıda fa-
lan olacaktı. Daha sonra mağazaya 
geldiğimizde mağaza müdürü beni 
şarküteriye verdi. Bir de o zamanlar 
et falan da yemiyordum ben. Veje-
taryen, vegan olacağım kafalarına 
girmiştim. İşte oldu artık, girdik baş-
ladık ama gelecekte muhtemelen şar-
kütericilik yapmam diye düşünüyo-
rum, çünkü zor. Aslında zorluk değil 
de birazcık, nasıl desem, çok detaylı. 
Sevmek gerekiyor, yani çok sevmek 
gerekiyor, yoksa çok sıkılıyor insan.
Gün içerisinde çok fazla işe koşturu-
yoruz, bir de SKT takipleri.

 › SKT dediğiniz nedir?
Merve: Son kullanma tarihi, 

ürünlerin son kullanma tarihi gelme-
den önce belli bir süre önce raftan 
kaldırılması gerekiyor. Onları top-
lamak için koşturuyoruz, çok fazla 

denetleme oluyor ayrıca. İşte hijyen 
denetlemesi, Tarım ve Gıda Bakanlı-
ğı’ndan geliyorlar, ayrıca şirketin ken-
di denetlemeleri oluyor. 

Tabi insanlık hali, illa ki insanın 
gözünden kaçıyor. Geldiklerinde çok 
fazla şeye bakıyorlar: temizliğe, do-
lapların sıcaklık derecelerini tuttu-
ğumuz bir form var ona bakıyorlar, 
izlenebilirlik diye bir şeyimiz var iç 
reyonda, açık ürünler satıyoruz, on-
lara.. Ya her iki günde bir o izlenebi-
lirlikleri yenileme durumu var mese-
la. Yani çok teferruatlı, bir sürü iciği 
ciciği var, bu durum da sıkıcı oluyor 
bazen.

Şimdi de şarküteri ile kasabı bir-
leştirecekler. Şöyle, bizim mağazada 
kasap reyonu ile şarküteri reyonu şir-
kete ait, yani işletici değil kasap. Bazı 
mağazalarda kasap reyonu işleticiye 
ait. Bazı iş kazaları yaşandı, bir tane-
si bizim mağazamıza yaşandı, kasap 
arkadaşımız parmağını makineye 
kaptırdı. Sanırım İŞKUR’dan işe gir-
miş bir arkadaş, kıyma çekerken yine 
parmağını kaptırmış. Ben de şarkü-
teri elemanıyım, yani bir eğitimim 
falan yok henüz ama vardiya dönme 
olaylarından dolayı kasaba da giriyo-
rum, et doğruyorum, müşteriye bakı-
yorum, kıyma çekiyorum. Olası bir iş 
kazasında çok daha büyük sıkıntılar 
yaşanmaması için şimdi bir eğitim 
programı hazırlıyorlar. 

Bu iş kazasını yaptığını söylediğim 
arkadaş gelmedi bir yıl boyunca, te-
daviden dolayı. O zaman kasap bu-
lamadılar, ben de dedim ki o zaman 
beni kasaba çekin, yani sigortamı da 
kasap olarak girin, ben kasap olarak 
devam edeyim şarküteri elemanı bul-
mak daha kolaydır. O da olmadı, iş 
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çıkışı yapıp bir daha girmeleri gere-
kiyormuş, ben de böyle bir şeyi kabul 
etmedim çünkü haklarımı sıfırlana-
cak. Kasaplık güzel ama.

 › Kaza geçiren arkadaşınız ne 
oldu?
Şirket tüm tedavi masraflarını, yol 

parasına varana kadar karşıladı. Ma-
aşı ve sigortası düzenli olarak yatma-
ya devam etti, primi bile kesilmedi ki, 
bence bu çok güzel bir şey. Biz biraz 
sıkıntı yaşadık, çünkü onun yerine 
çok çabuk birini bulamadılar. Ama o 
arkadaşımız için çok iyi oldu, şimdi 
tekrar işine geldi işine devam ediyor.

 › Sanki kadınların daha az gö-
ründüğü bir alan değil mi ka-
saplık?
Merve: Bizim mağazada iki kadın 

var kasapta, erkek yok. Bizim mağaza 
zaten sadece iki erkek var. Mal kabul-
cü arkadaş var, aynı zamanda sendika 
temsilcimiz, bir de mağaza müdürü-
müz. Onun dışındaki tüm çalışanlar 
kadın.

 › Daha mı iyi ortam?
Merve: Biraz politik davranmak 

gerekiyor, onu öğrendim yani Car-
refourSa’ya girdikten sonra. Ben çok 
fevri bir insanımdır, çok kavga etti-
ğim falan oldu bazen arkadaşlarla, 
daha sonra mağaza müdürüm bana 
şöyle bir nasihat verdi, “kimseyi sev-
mek zorunda değilsin, yani saygı duy 
duyma, sev sevme ama burada bir iş 
yerindeyiz ve bu en başta senin için 
zarar, yani sen mutsuz oluyorsun sen 
huzursuz oluyorsun, politik davran” 
dedi. Şimdi eskisi kadar en azından 
çok sinirli değilim.

 › Müşterilerle ilişkilerde sorun 
oluyor mu?
Merve: Yo! Yani zaten çok res-

mi dil kullanıyorum ben, müşteri-
lere karşı. Her gün gelen müşteriye 
bile işte “siz” diye hitap ediyorum, 
“beyefendi hanımefendi” diye hitap 
ediyorum, çünkü belli bir samimi-
yet kurduktan sonra çok konuşmaya 
başlıyorlar ben de sevmiyorum bunu 
yani. Talepleri daha da artıyor, bu 
yüzden mesafeyi hep korumaya ça-
lışıyorum. Yine de seviyorlar, bizim 
müşterilerimiz genelde yaşlı insanlar, 
bundan dolayı bir sıkıntı yaşamadım 
şu ana kadar, bir şikâyet de almadım. 
Hatta daha fazla, işte gidip müdüre 
“çok iyi, işte gülen yüzlü falan” de-
dikleri oluyormuş.

 › Böyle şeyler de oluyor yani!
Merve: Evet, ama artık onlara di-

yeceğim ki benim için mail atın.
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 › Oluyor mu, mail atan müşteri?
Merve: Şikâyet olduğu zaman çok 

çabuk atıyorlar ama “canım cicim, en 
sevdiğim mağaza, muhteşem, bayılı-
yorum o mağazaya!” demelerine rağ-
men genelde çok az teşekkür veya iyi 
şeyler geliyor.

 › Bodrum’dasınız oradaki müş-
teri profiliniz nasıl?
Merve: Ben en çok yabancı müş-

terileri seviyorum. İngilizler falan, 
ne bileyim bir Alman müşterimiz 
var mesela, onları daha çok seviyo-
rum çünkü daha az şımarık oluyor-
lar, daha kibar oluyorlar, hep yardım 
etme çabası içerisindeler. Asla kapris 
yapmıyorlar asla ezme, üstünlük tas-
lama, kaba bir dilleri yok. 

Ömer: Bir de alışveriş mantıkları, 
ne alacağını bilerek geliyorlar, Hani 
bir saat onu mu alsam bunu mu alsam 
şu kaç para bu kaç para olayı yok.

 › Hazır söz almışken arkadaşı-
mıza söz verelim tekrar döne-
ceğiz sana. Öncelikle seni tanı-
yalım, adınız soyadınız yaşınız.
Ömer: Ben Ömer Savrık, Bod-

rum MediaMarkt mağazasında çalışı-
yorum, 34 yaşındayım.

 › Sen ne yapıyorsun?
Ömer: Bir buçuk yıldır Media-

Markt’ta çalışıyorum. Daha önce yine 
satış sektöründeydim, Turkcell’de ça-
lıştım 9 yıl falan. Daha önce kendi iş-
lerim vardı. Yani genelde hep hizmet 
sektöründe, satış sektöründe, sürekli 
müşteri ile birebir satışta, perakende 
sektöründe. Burada mal kabul sorum-
lusuyum, yani satışa göre tezgâhtarlığa 
göre daha rahat, çok bir zorluğu yok 

ama sorumluluğu daha yüksek. İmza 
yetkilerin oluyor mal kabul işlerinde 
falan.

 › Mal kabul bölümü ne yapar, ne 
tür bir iştir?
Ömer: Mağazanın ihtiyaçları doğ-

rultusunda tedarikçiden gelen ya da 
diğer mağazalardan gelen ürünleri ir-
saliye ile karşılaştırıp sistemdeki sipari-
şe göre eşleştirip kabulünü yapıyoruz. 
İmza karşılığında tabii lojistik firmala-
rı ile falan, irsaliyeler üzerine imzalar 
atılıyor. Elektronik sektörü olduğu için 
bizde genelde hep değerli ürün oluyor 
zaten. Beyaz eşya olsun, elektronik cep 
telefonu, bilgisayar…O yüzden riski 
de biraz daha yüksek. Tek tek hepsini 
sayarak alıyorsun. Mesela bazen 3 koli 
mal geliyor, yarım saat, bir saati alıyor, 
bekletiyorsun, saymadan teslim ala-
mıyorsun, imza atıyorsun karşılığında 
aldığına dair. İçeriye verirken tekrar 
senden çıkarken ya da mağaza reyo-
nuna verirken imza ile teslim ediliyor 
mesela, 10 tane ondan 15 tane ondan 
falan. Hani sürekli bir sorumluluk içe-
risinde bizim mal kabul.

 › Takibi de siz mi yapıyorsunuz, 
yani şu maldan azaldı, şundan 
ihtiyaç var?
Ömer: Yok, merkezde talep plan-

lama departmanı var, talep planlama 
departmanı bütün mağazaların sto-
kunu görüyor zaten, ona göre onlar 
planlıyor sevkiyatları onlar sağlıyor. 
Biz sadece giriş ve çıkışlarını yapıyo-
ruz, yani kabullerini.

 › Dolayısıyla müşteri ile muha-
tap olmayan bir servis.
Ömer: Müşteri ile dolaylı yoldan 
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şöyle muhatap oluyoruz, bizde bir de 
eve teslimat sistemi var, her gün sabah 
araç çıkıyor, mesela eve beyaz eşyadır 
falan teslimat varsa onların teslimat-
larını hazırlayıp gönderiyoruz, araca 
yüklenmesi, faturalarının kesilmesi işi 
bizde. Yani müşteri ile birebir muha-
taplığımız yok. Zaten biraz da o özel-
liğinden dolayı buradayım, normalde 
10-12 yıllık tezgâhtarlık geçmişim var, 
satış geçmişim var yani.

 › Yeterince muhatap oldum di-
yorsunuz.
Ömer: Bir de GSM sektörü, tele-

fon sektörü öyle bir sektör ki yani tele-
fonu satıyorum, ya da hattı satıyorum, 
sürekli geri dönüşü en çok olan işler-
den biri. “Telefon bozuldu, ekranı şöy-
le oldu, sesi çıkmadı” bilmem ne oldu. 
Satış sonrasında en fazla uğraşılan iş-
lerden biri yani. Ondan dolayı10-12 
yıllık uğraştan dolayı biraz da artık 
geri planda durayım, artık uğraşma-
yayım, işin mutfağında olayım dedim. 

Satışın da o şeyi var yani, sürekli 
böyle bir şeye koşturman lazım ko-
valamam lazım, sürekli her gün şunu 
satalım bunun satalım oluyor. Yani 
açıkçası onu da yaparım da aman 
depo tabii daha rahat olduğu için de-
podayım. Satışta tabii prim var bizim 
kazandığımıza göre yüksek. Primden 
feragat etmiş oluyoruz, mesela aylık 
300 lira 400 lira prim alıyorsam, on-
lar 800-1000 lira alıyor, eğer hedefini 
yaparsa kotasını tutturursa, yani ma-
ğazada kotayı tutturursa.

 › Peki MediaMarkt’taki işe nasıl 
girdin? 
Ömer: MediaMarkt’taki işe, es-

kiden Turkcell’de çalışıyorum dedim 
ya, Turkcell’in 3 tane bayisi vardı 
Bodrum’da, son dönemdeki ekono-
mik sıkıntılardan dolayı zorluk çekti 
kapatmaya karar verdi. Ondan son-
ra elektronik bildiğim iş olduğu için, 
o sektörde iş aramaya başladım, işte 
MediaMarkt gibi Vatan gibi, Teknosa 
gibi firmalara başvurular yapmıştım. 
MediaMarkt’ta daha önce bizim ma-
ğazada çalışıp orada takım liderliği 
yapan bir bayan vardı onunla görüş-
tük, CV falan bıraktım. 2 ay sonra 
aradılar, depoda bir açık var çalışır 
mısın diye, ben daha önce satışı düşü-
nüyordum, satışta deneyim sahibi ol-
duğum için ama depo da bildiğin bir 
iş. Dedim çalışırım daha iyi olur, arka 
planda falan. O şekilde başladı işte. 

İşe girince de baktım mağazada 
çalışanların hemen hepsi sendikalı, 
çalışan 11 kişi var. Daha önceki çalış-
tığım yerlerde şahıs firmaları olduğu 
için sendikalaşmak zordu yani, sendi-
kaya üye olamıyorduk. Burada önce 
ben bir yoklama yaptım sendikaya 
karşı nasıl duruyor müdürler, acaba 
sendikaya geçsem işten çıkarılır mı-
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yım, herkesle konuştum herkes tek tek 
sendikaya girmiş. 2. ayımda hemen 
girdim sendikaya. Mağazada sendika-
laşmada kimsenin bir sorun yaşadığını 
da görmedim. Hüseyin başkan gelsin, 
toplantı olsun, herkes rahatça gelip 
oturup mutfakta falan konuşabiliyo-
ruz. Hatta takım liderleriyle bile sendi-
ka hakkında muhabbet edebiliyoruz. 

 › Temsilcilik gibi bir görevin var 
mı? 
Ömer: İşyerinde oylama yapaca-

ğız bir hafta sonra. Mağazada çalı-
şıyorsun 10-15 kişi sendikalısın ama 
sendikadan bihabersin, bir bilgilen-
dirme yok, sendikal haklarını bilmi-
yorsun. Temsilci bu konuda biraz geri 
kaldığı için bilgilendirmede kötü ol-
duğu için, biz de mağazada 11 kişi or-
tak karar aldık hepimiz, dilekçe verdik 
değiştirmek istiyoruz diye. Mesela bi-
zim aşağı yukarı 80 tane mağaza var 
Türkiye çapında, depocu olduğum 
için depocular grubu var ortak, hem 
mail grubu hem whatsapp grubu fa-
lan var. Orada sürekli sendika haber-
leri konuşuyoruz sürekli sohbet halin-
deyiz. Hatta bu geçen seneki Mart ayı 
sözleşme döneminde sosyal haklar ne-
ler kazanacağız neler yapacağız, yeni 
ne gelecek, ne kadar zam isteyeceğiz 
bunları konuşalım diye kurmuştuk. O 
bilgilendirmeleri ben mesela gün gün 
söylüyordum arkadaşlara. Temsilci 
bunları fazla yapamadığı için bu sefer 
herkes dedi ki temsilciyi değiştirelim, 
dediler ki sen ol sen bu işi beceriyor-
sun, bilgi birikimin var deneyimin var. 
Daha önceden sendikalı çalışmasam 
da sendikanın ne olduğunu sendika-
laşmanın ne olduğunu az çok biliyo-
rum. Sendikalaşma iş yerinde başlar, 

3 kişi ile 5 kişi başlıyor yani. Mesela 
AVM’lerde diyoruz ya örgütlenmeye 
destek verelim diye. Şimdi AVM’deki 
başka bir çalışan seni sendikalı olarak 
gördüğünde, senin rahatlığını, sendi-
kal haklarını, sosyal haklarını gördü-
ğü zaman “keşke ben de girsem.” der. 

Merve: En ufak bir kıvılcım zaten 
tüm AVM’yi sarar, herkes birbiriyle 
iletişim içerisinde.

Ömer: Temsilcinin görevi de za-
ten sendikayı güçlendirmek, örgüt-
lenmeye teşvik etmek, bilgi paylaş-
mak, sendikanın verdiği sosyal haklar 
olsun, sendikal haklar olsun. Yani 
onlar gerçekleşmediği için biz de bir 
değişim kararı aldık. Büyük ihtimalle 
haftaya seçim yapacağız, temsilciliğe 
adayım ben de yani şu anda.

 › Kolay gelsin diyoruz şimdi-
den…
Ömer: Teşekkür ederim.
Sendikal demokrasi bu işte. Katı-

lım ve gerektiğinde değişim.
Merve: Belki örgütlenme artarsa, 

ileride ekonomi biraz düzelirse, belki 
mesai saatlerinde iyileştirmeler sağla-
nabilir. Çünkü 9 saati çok uzun bulu-
yorum şahsen.

Bir buçuk saat mola var ama 9 saat 
bir mağazada sonuçta...Yani 9 saatimi 
ben çok ucuza sattığımı düşünüyorum 
açıkçası. Satmak istemiyorum, daha 
doğrusu 9 saatimi satmak istemiyo-
rum çünkü çok uyuyan bir insanım. 
Hayatım uyku ile iş arasında geçiyor. 
Bir de evli ve çocuklu kadınlarda çok 
daha büyük bir problem, o kadınların 
Allah yardımcısı olsun gerçekten.

Zamanımızı satıyoruz, çok acı ve-
rici bir şey yani. Ekonomi belki biraz 
düzelirse mesai saatleri azalsa o za-
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man işveren belki daha fazla işçi ça-
lıştıracak, hem işsizliğe de belki böyle 
bir çözüm olur, çünkü çok fazla işsiz 
insan var. Bilmiyorum bazen karam-
sarlaşıyorum.

 › Temsilci olursanız daha çok 
eğitimlere katılırsınız, yayınlar 
okursunuz…
Ömer: Tabii tabi onların da çok 

faydası olacak, eğitimlerin, yayınların. 
Ben zaten takip ediyorum sürekli, sos-
yal medyadan açıyorum bakıyorum 
sendikal haberlere. Yani bilgi biriki-
mime güveniyorum, temsilci olduk-
tan sonra eğitimle de beraber sıkıntı 
yaşayacağımı çok fazla düşünmüyo-
rum.

 › Diyelim ki bir müşteri ile bir 
ihtilaf, bir tartışma yaşadınız, 
ne yapıyorsunuz bu durumlar-
da? 
Merve: Hemen yöneticiye atıyo-

ruz topu, anında. Yani doğrusu olma-
sı gereken de bence o, çünkü yönetici 
olduğundan onlar biraz daha şey ya-
pıyorlar. Biz işçilere karşı daha böyle, 
“müşteriyiz biz haklıyız!” modunda.

Ömer: Zaten şöyle diyorlar he-
men “müdür yok mu müdür gelsin!”

Merve: Evet, öyle diyorlar. Zaten 
onlar da bizimle muhatap olmak iste-
miyorlar.

 › Bu gibi durumlarda diyelim 
müdür halletti, tekrar dönüp 
size “niye böyle oldu?” diye 
rapor mu istiyor?
Merve: Bir defasında bir müşte-

ri gelmişti, et getirmiş yanında, bize 
dedi ki “bu eti kıyma çeker misiniz?”, 
dışarıdan getirmiş. Biz de eti kıyma 

çekemeyeceğimizi söyledik ama ısrar-
la çekin diyor. Yasak olduğunu söylü-
yoruz, ikna olmadı. Mağaza müdü-
rümüzü çağırdık, zaten mağaza mü-
dürünü çağırmaya gittiğimiz zaman 
konuyu yetişene kadar anlatmış olu-
yoruz. Mağaza müdürü geliyor diyor 
ki “beyefendi yasak, yani biz de yar-
dımcı olmak isterdik ama…” Bizim 
söylediğimiz şeylerin aynısını söylüyor 
ama ondan duyunca ikna oluyorlar. 

 › Bodrum’da genç olmak nasıl 
bir şey, sosyal yaşam mesela?
Merve: Asgari ücretle zor, özellik-

le ev kirası, belli başlı sorumluluklar 
varsa hayatında, zor oluyor, çünkü 
çok pahalı bir yer. Yani gidip bir yerde 
bir kahve içmek için bir kartona 15-
20 lira vermeye de karşıyım, genelde 
belediyenin kafelerine falan giderim. 
O da kendimi çok dinç hissetmem ge-
rekiyor, işte ne bileyim yorgun olma-
mam gerekiyor, kitabımı alır giderim. 
Hizmet sektöründe olunca insanlarla 
çok muhatap olunca artık insan sos-
yalleşmek istemiyor bir kere, yalnız 
kalmak istiyor. Bazı güzellikleri de var, 
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yazın evimden çıkıyorum işte 15 met-
re yürüyorum denize giriyorum. Ne 
bileyim işte sigara mı bira mı alıyo-
rum, işte havlumu alıyorum, kitabımı 
alıyorum, müziğimi açıyorum orada 
işte, oturuyorum 2-3 saat kafa dinli-
yorum. O yönden güzel, Bodrum çok 
güzel bir şehir ama çok da pahalı aynı 
zamanda.

Ömer: Aynen, katılıyorum ben 
de Merve’nin söylediklerine. Bodrum 
normal çalışan için çok pahalı bir yer, 
tatil yeri olduğu için fiyatlar da turiz-
me göre hemen hemen çoğu yerde. 
Yani genelde hep tanıdık bildik yerleri 
tercih ediyoruz, Merve’nin dediği gibi 
Belediye Cafe olur ya da hani tanıdı-
ğındır sürekli gittiğin bir yerdir. Yani 
genelde hani bizde böyle mesela sos-
yal şey olarak mağaza ile ayda bir ya 
da 2 ayda bir toplu olarak gidiyoruz, 
işte bir yerde yemek yapıyoruz. 

Merve: Yani eğer sosyalleşmek 
istiyorsa bir genç, eğlence mekânları 
sürekli takılmak veya her gün sinema-
ya gitmek mümkün değil ama ne yap-
mak gerekiyor, birazcık da kazancımı-
za göre sosyalleşmeye çalışabildiğimiz 

zaman da bütçeye uygun mekânlar 
var. Ne bileyim doğa var, doğası çok 
güzel bir şehir. Bir arkadaşınız da bir 
yerde oturup muhabbet etmek istiyor-
sanız veya kendinizle baş başa kalmak 
istiyorsanız ille de bir mekânda bir 
şeyler içmenize gerek yok. 

Ya da işte yıllık izin geldiğinde 
gidersin bir yerde bir hafta tatil ya-
parsın sonra yine çalışmaya devam. 
O da çok üzücü bir şey bence, bir 
yılda 14-15 gün yıllık izin bence çok 
az. Ben mesela gezmek istiyorum. 
GAP turuna gitmek istiyorum, Ana-
dolu’yu gezmek istiyorum, tüm tarihi 
kültürünü gidip yerinde görmek isti-
yorum. Hatta gidip görmek gezmek 
istediğim bazı ülkeler var, yani küçük 
ekonomik bütçelerle bir şeyler yap-
mayı düşünüyorum ama yıllık izin 14 
gün. Dinlenmeye eğlenmeye ne bile-
yim babaanneni anneanneni görme-
ye gitmek için, her şey için 14 günün 
var. Rapor da alamıyorsun vermiyor-
lar artık.

İnsan çok fazla şey yapmak istiyor 
ama zaman çok kısıtlı. Kendime ayır-
dığım zaman sattığım ve kiraladığım 
zamandan çok daha az diyebilirim. 
En büyük umudum şu, sendikalarda 
örgütlenmenin artması, tüm sektör-
lere sıçraması ve hiç girmeyeceğimiz 
söylenen AVM’lere bile sıçrayıp ar-
tık sesimizin biraz daha gür çıkması. 
Günde 8 saat çalışıyorsun niye 6-7 
saat olmasın, bir şirket 2 kişi çalıştıra-
cağına niye 3 kişi çalıştırmasın, niye 
ekonomi daha iyi olmasın. Yani o ka-
dar çok işsiz var ki. Zaten işten çıka-
rılırım diye sesimi çıkartmaya korku-
yorum, dışarıda bekleyen o kadar çok 
insan var ki, insan sendikalı olmalıyım 
demeye korkuyor.
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Liverpool’un kuruluş hikâyesini, 
dinlediğinizin Liverpool’un kuruluş 
hikâyesi olduğunu bilmeden dinlese-
niz “kesin iki ay sonra dağılmış-
tır bu kulüp” dersiniz. Ama işte 
öyle olmamış. Karşımızda, kuruldu-
ğu yıl olan 1892 yılından bu yana; 18 
Lig Şampiyonluğu, 6 Şampiyonlar 
Ligi şampiyonluğu, 3 UEFA kupası 
şampiyonluğu ve 7 FA Cup şampi-
yonluğu kazanmış, efsaneleri ve mu-
cizeleri olan çok büyük bir takım var. 

Kuruluş karmaşasını şöyle bir 
özetlemeye çalışayım: Liverpool, esa-
sında anlaşmazlık üzerine kurulmuş 
bir kulüptür. Şöyle ki, Liverpool’un 
temelleri, dönemin iş insanı John 
Houlding ve Everton Kulübü arasın-
da yaşanan para, pul, kira gibi oyun 
dışı anlaşmazlıklar yüzünden atılır. 
Everton’dan ayrılıp önce kendisine 
“Everton Athletic” adını alan kulüp, 
isim benzerliği nedeniyle federasyon 
engeline takılır. Federasyon, Everton 
isminin bir başka kulüp tarafından 
kullanılmasına izin vermez. Sonuçta 
15 Mart 1892’de Everton Athletic 
ismiyle kurulan kulüp, şehrin bir di-
ğer takımı Everton yüzünden ismini 
değiştirir ve 3 Haziran’da “Liverpool 
FC” ismiyle resmen doğmuş olur. Li-
verpool’lular tarih konusundaki has-
sasiyetlerini bugün de korurlar. Der-

ler ki: “İnsanlar Liverpool’un 15 
Mart’ta doğduğunu düşünüyor 
ancak bu doğru değil. Elbette 15 
Mart son derece önemli ama ku-
lübün doğduğu tarih 3 Haziran. 
‘Everton’ isminden ayrıldığımız 
gün ‘Liverpool’ doğdu.”

Futbol sahnesine böyle çıkmış 
olan Liverpool’un ambleminde yarı 
karabatak/ yarı kartal, kırmızı renk-
li mitolojik bir kuş olan “liver bird/ 
liver kuşu” vardır. Hatta Liverpool 
taraftarının “Yüreğimin tam üs-
tünde bir Liver Kuşu var”1 söz-
leriyle bilinen bir de şarkısı vardır. 
Amblemde bir kalkanın içine yer-
leştirilmiş olan Liver Bird’ün iki ya-
1 “A liver bird upon my chest.”

Asla Yalnız 
Yürümeyenler

YAZAR:  
Elif  ÇONGUR
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nında, yazının ilerleyen satırlarında 
anlatacağım Hillsborough Faciası’nı 
simgeleyen iki ateş yanar. Anfield 
Road Stadyumu’nun tribünlerini 
hınca hınç dolduran Liverpool ta-
raftarının sloganı olan “Asla yalnız 
yürümeyeceksin” cümlesi amble-
min en üstünde yerini alır. Kuruluş 
yıllarında kullandıkları mavi-beyaz 
formayı saymazsak Liverpool’un ev 
sahibi forması daima kırmızıdır. Ri-
vayet şöyledir: Liverpool efsanesi Bill 
Shankley bir maç öncesi soyunma 
odasına girip Ronnie Yeats’e kırmızı 
şort denemesini ister. Oyuncusunu 
bu renkler içindeki görkemini ve kor-
kutuculuğunu gören Shankley oyun-
cusuna bir çift de kırmızı çorap verir. 
Ve o günden sonra efsaneleşmiş kır-
mızı forma seti doğmuş olur. 

Liverpool tarihi burada anlatma-
ya yetmeyecek kadar büyük başarılar 
ve efsane isimlerle doludur. Atladık-
larım muhakkak olacaktır, atlama-
dıklarım şu şekildedir: John Barnes, 
Ian Callaghan, Ray Clemence, Ken-
ny Dalglish, Robbie Fowler, Alan 
Hansen, Gordon Hodgson, Emlyn 
Hughes, Roger Hunt, Kevin Kee-

gan, Billy Liddell, Phil Neal, Alex 
Raisbeck, Ian Rush, Elisha Scott, 
Tommy Smith, Graeme Sounes, Ian 
St John, Phil Thompson, Ron Yeats, 
Steven Gerrard, Jamie Carragher, 
Mohamed Salah, Virgil van Dijk, 
Jordan Henderson, Sadio Mane…

Tarihi başarılarla dolu Liverpool, 
ne yazık ki kara günler de görmüş-
tür. Futbol tarihine “Heysel Facia-
sı” olarak geçen 29 Mayıs 1985 ta-
rihinde oynanan Juventus maçında 
yaşanan facia mesela. Köşeye sıkışan 
Juventus’lu taraftarların duvara yük-
lenmesiyle çöken duvar ve duvarın 
altında feci biçimde can veren 39 
Juventus taraftarı. Faciadan sonra 
UEFA tarafından Avrupa Kupala-
rından 6 yıl men cezası alan Liverpo-
ol, taraftarlara verilen hapis cezaları, 
kulüp tarihine onlarca insanın kanıy-
la yazılmış kara bir leke… 

Liverpool tarihindeki bir diğer 
felaket de “Hillsborough Faciası” 
olarak anılan facianın yaşandığı kor-
kunç gündür: 15 Nisan 1989. Stada 
kapasitenin çok üstünde alınan Li-
verpool tarafları izdiham sırasında 

Liverpool’a geri dönersek, 

kendileri bu satırların 

yazıldığı tarihte Jurgen 

Kloop yönetiminde çıktıkları 

26 maçta 25 galibiyet, 1 

beraberlik ve 76 puanla 

futbol tarihinin sayfalarına 

acayip şeyler yazıyor. 

Eğer önlerindeki 5 maçı 

kazanırlarsa, olasılıkla siz bu 

satırları okurken çok erken 

gelen şampiyonluklarını ilan 

edecekler. Üstelik en son 

şampiyonluklarını 1990 yılında 

yaşadılar. 
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demir parmaklıklara sıkışır. Futbol 
tarihinin en feci günlerinden biridir. 
95 taraftar hayatını kaybeder. Dört 
yıl komada kalan taraftarın da ölü-
müyle sayı 96’ya çıkar. Bu büyük fa-
cia Liverpool armasına alevlerle ka-
zınır. Liverpool taraftarı statta adları 
ve fotoğrafları yer alan 96 taraftarını 
her sene gözyaşlarıyla anar. Facia-
dan sonra stadyum güvenliği önemli 
bir gündem olur, statlarda tribün-
lerinin tamamının koltuklu olması 
gibi şartlar getirilir. Mesele buraya 
gelmişken, giderek gerginleşen Tür-
kiye Ligi için de birkaç kelam etmek 
isterim. Gördüğümüz gibi futbol ta-
rihinde bazı kurallar maalesef  kanla 
yazılmıştır. “Bir daha asla” diyebil-
mek için maçlarda taraftarı itip kak-
madan, şiddete ve kötü muameleye 
maruz bırakmadan, ciddi güvenlik 
önlemleri alınması icap ediyor. Ta-
raftarlar arasına nefret tohumları ek-
meyi ve bundan nemalanmayı bırak-
mak gerekiyor. Bu konular özellikle 
yöneticilerin çok dikkatli, çok hassas, 
çok özenli açıklamalar yapmalarını 
elzem hale getiriyor. Her ne sebep-
le olursa olsun on binlerce insanın 
yan yana geldiği alanları germemek, 
şiddete, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve ay-
rımcılığa geçit vermemek, futbolun 
özündeki “oyun”u sıklıkla vurgula-
mak gerekiyor. 

Liverpool’a geri dönersek, ken-
dileri bu satırların yazıldığı tarihte 
Jurgen Kloop yönetiminde çıktıkları 
26 maçta 25 galibiyet, 1 beraberlik 
ve 76 puanla futbol tarihinin sayfala-
rına acayip şeyler yazıyor. Eğer önle-
rindeki 5 maçı kazanırlarsa, olasılık-
la siz bu satırları okurken çok erken 
gelen şampiyonluklarını ilan edecek-
ler. Üstelik en son şampiyonluklarını 
1990 yılında yaşadılar. Buradaki bir 

mesele de İngiltere Ligi’nin 1992 
yılında endüstriyel futbol gerekleri-
ni daha iyi yerine getirebilmek için 
kendisini fes ederek “Premier Lig”i 
kurması ve Liverpool’un henüz bu 
ligde şampiyonluk görmemiş olması-
dır. Görünce de böyle olağanüstü bir 
başarı ile görecek olması… Böylece 
bu sene futbol tarihinde çok konuşu-
lacak bir hikâyeye tanıklık edeceğiz 
ve elbette Liverpool’u asla yalnız yü-
rütmeyeceğiz.

SPOR
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İşçinin Rapor Alma 
Hakkı ve Süre 
Sınırlaması

İşçinin hastalık, kaza, gebelik gibi 
nedenlerle işe gidememesi olağan bir 
durumdur. Bu durumlarda işçi çalışa-
maz durumda olabilir ve işe gideme-
yebilir. Özellikle hizmet sektöründe 
çalışanlar açısından hastalanma sık 
yaşanmaktadır. Örneğin süpermarket-
lerde çalışan işçiler gün boyu yüzlerce 
farklı insan ile yüz yüze gelmektedir. 
Solunum ve tensel temas ile özellikle 
kış aylarında salgın hastalıklara yaka-
lanmaları olağandır.

Yine hizmet sektöründe çalışanlar 
arasında kadın işçilerin sayısı oldukça 
fazladır ve gebelik nedeniyle çalışa-
mama hali de yaygındır. İşçinin sağlık 
sorunları ya da gebelik nedeniyle uzun 
süreli işe gelememesi durumunda, 
özellikle sendikasız işyerlerinde, işve-
ren kolaylıkla işçinin işine son verebil-
mektedir. İşte böyle durumlarda işçi-
nin haklarını ve rapor almaya ilişkin 
sınırları bilmesi önem kazanmaktadır.

Aralıksız olarak en fazla ne 
kadar rapor kullanabilirim?
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. 

Maddesi’nde hastalık veya kaza nede-
niyle işçinin devamsızlık yapmasının 
geçerli bir fesih sebebi olmadığı belir-

tilmiştir. Ancak dikkat edilmesi gere-
ken, bu devamsızlıkların belirli bir süre 
sınırına dayandırılmış olmasıdır. Yani 
işçi elbette rapor alabilir ancak rapor 
süresi belirli bir süreyi aşmamalıdır. Bu 
süreler kanunda belirlenmiştir. Buna 
göre her işçinin çalışma süresine bağlı 
olarak hak ettiği ihbar öneli(süresi)nin 
üzerine 6 hafta daha eklenerek, aralık-
sız rapor kullanılabilecek dönem belir-
lenmektedir. Buna göre işçinin kıdem 
süresi;
• 6 aya kadarsa 2 hafta(ihbar süresi) 

+ 6 hafta = 8 hafta
• 6 ay- 1,5 yıl arasındaysa 4 hafta(ih-

bar süresi)+ 6 hafta =10 hafta
• 1,5yıl-3 yıl arasındaysa 6 hafta(ih-

bar süresi) + 6 hafta = 12 hafta
• 3 yıldan fazlaysa 8 hafta (ihbar sü-

resi) + 6 hafta= 14 hafta rapor kul-
lanabilecektir.
Bu süreler aşılmadığında işveren, 

işçinin hastalık nedeniyle işe gelmeme-
sini gerekçe göstererek iş sözleşmesini 
geçerli nedenle sona erdiremez.

Sonuç olarak işçinin hastalanma-
sı durumunda, ihbar süresine 6 hafta 
eklenerek oluşan sürede kullanılan 
rapor, işçinin iş akdini feshetme aracı 
olarak kullanılamaz. Ancak kanunda 

HAKKIMIZ HUKUKUMUZ

Av. Arman Çağan YAZICI

İstanbul Barosu Avukatı
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İşyerlerinde çok sık 

karşılaşılan durumlardan 

birisi de sık sık rapor 

kullanılmasıdır. Doğrudan 

doğruya belirtmek  

gerekir ki; sık sık 

aralıklarla rapor 

almak, işverene işçinin 

sözleşmesini geçerli 

nedenle feshetme hakkı 

tanımaktadır. Geçerli fesih 

ile işine son verilen işçi 

eğer 1 yılını doldurmuşsa 

kıdem tazminatına hak 

kazanmış olur. Yani geçerli 

fesih, tazminatlı fesihtir. 

bir başka şart daha vardır. O da has-
talığın işçinin kendi kastından veya 
yaşam tarzından kaynaklanmaması 
şartıdır. Örneğin aşırı alkol tüketi-
minden oluşan rahatsızlıklar, işçinin 
kendine bile isteye zarar vermesi so-
nucu oluşan rahatsızlıklar bu kapsa-
mın dışında kalmaktadır. 

Kadın işçi olarak gebelik 
iznim ne kadardır?
İşverenin bildirimsiz fesih hakkı-

nın ihbar sürelerini 6 hafta geçme-
siyle kullanılabileceğini söylemiştik. 
Gebelik durumunda ise bu süreler 
ayrıca bir kanun maddesiyle düzen-
lenmiştir. Buna göre gebe işçinin 
kıdemine bakılmaksızın İş Kanu-
nu’nun 74. Maddesinde belirtilen 
süreler uygulanır. Bu süreler doğum-
dan önce 8 hafta, doğumdan sonra 
8 haftadır. Yani ihbar süresi değil, bu 
süreler belirleyici olmaktadır. Eğer ki 
çoğul gebelik söz konusu ise doğum-
dan önceki izne 2 hafta daha ekle-
nir. Yine eğer bir erken doğum söz 
konusu olursa, doğum öncesindeki 
izin hakkı doğumdan sonraya dev-
redilir. 6 haftalık ek süre bu sürelerin 
bitiminde başlar. Doğumda veya do-
ğum sonrasında annenin ölümü söz 
konusu olursa, doğum sonrası kulla-
nılamayan süreler sağ kalan babaya 
devredilir. Ve yine 3 yaşını doldur-
mamış bir çocuk evlat edinilirse, eş-
lerden birine de 8 haftalık analık izni 
verilir. Bu izin de çocuğun aileye fiili 
olarak teslim edildiği günden başlar.

Rapor kullandığım 
dönemlerde ücrete hak 
kazanır mıyım?
İşçinin bu şekilde rapor kullandı-

ğı dönemler, kanunda iş sözleşmesi-
nin askıda kaldığı dönem olarak be-

lirtilmiştir. Dolayısıyla iş sözleşmesinin 
askıda kaldığı dönemde işçi işe gitme-
diği döneme ilişkin ücret talep edeme-
yecektir. Daha açık bir ifadeyle işçi, bu 
döneme ilişkin alacaklarını işverenden 
talep edemeyecektir. Ancak raporlu iş-
çinin SGK’dan iş göremezlik ödeneği 
alma hakkı da korunmaktadır. SGK iş 
göremezlik ödeneği, devlet tarafından; 
hastalık, gebelik veya iş kazası nedeniy-
le çalışamayan ve raporlu olan işçilere 
verilen paradır. Uzman doktor onaylı 
rapor ile devamsızlık yapan işçi rapor-
lu olduğu gün sayısı boyunca ücretini 
SGK’dan alır. Ayrıca belirtmek gerekir 
ki 2 günlük raporlarda işveren ücret 
kesintisi yapamaz. İş göremezlik öde-
neği ise 3. günden sonraki dönem için 
talep edilebilir.

Aralıklarla, sık sık rapor 
kullanabilir miyim?
İşyerlerinde çok sık karşılaşılan 

durumlardan birisi de sık sık rapor 
kullanılmasıdır. Doğrudan doğruya 
belirtmek gerekir ki; sık sık aralıklarla 
rapor almak, işverene işçinin sözleş-
mesini geçerli nedenle feshetme hakkı 
tanımaktadır. Geçerli fesih ile işine son 
verilen işçi eğer 1 yılını doldurmuşsa 
kıdem tazminatına hak kazanmış olur. 
Yani geçerli fesih, tazminatlı fesihtir. 

Dünya genelinde salgın hastalık-
ların arttığı, koruyucu sağlık hizmet-
lerinin yetersiz olduğu bir dönemde 
işçinin sık sık hastalanması olağan bir 
durum olmasına rağmen Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi, sık rapor almanın bir 
suistimal olabileceğini değerlendire-
rek, bunu geçerli fesih sebebi saymıştır. 
9. Hukuk Dairesi bir kararında “İş-
veren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
18/3. f maddesi uyarınca aynı ka-
nunun 25/I.b maddesi uyarınca 
önele ilaveten altı haftalık bekle-
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me süresi içinde işçinin iş sözleş-
mesini feshedemez. Ancak işçinin 
aralıklı olmak üzere sık sık ra-
por alması bu kapsama girmez. 
Sık sık rapor alması durumunda 
toplam raporlu olduğu süre, bek-
leme süresi içinde kalsa bile, sık 
sık rapor alması işyerinde olum-
suzluklara yol açmış ise, işçinin iş 
sözleşmesi bildirimli veya süreli 
olarak feshedilebilir. Bu durumda 
fesih geçerli nedene dayanmakta-
dır” demiştir. 

Özellikle dini ve milli bayramları 
hafta sonları ile birleştirmek için alınan 
raporların, bu kararda etkili olduğunu 
düşünmekteyiz. Ancak raporun doğ-
ruluğunu denetlemek yerine, işçinin 
suistimal ettiğini varsaymak, işçinin 
aleyhine bir uygulama doğurmuştur. 
Bu durum işverenlerin, işçi üzerinde 
baskı kurmasına da yol açmıştır. Has-
talığı nedeniyle rapor almak isteyen 
işçi, sırf  işten çıkarılma korkusuyla 
rapor almak yerine yıllık izin hakkını 
kullanmaktadır. 

Sonuç ve tavsiye
Kanunlarca korunan süreler 

içinde aralıksız rapor kullanmanın 
işçinin işten çıkarılması sonucu ya-
ratmayacağını söylemiştik. Bu sü-
relerde iş sözleşmesi askıda kaldığı 
için işverenden ücret talep edileme-
yeceğini de belirttik. Raporlu olunan 
günler için SGK’dan iş göremezlik 
ödeneğine başvurmak unutulmama-
lıdır. Ancak bunun da şartları ayrı-
ca incelenmelidir. Dikkat edilmesi 
gereken esas konu aralıklarla sık sık 
rapor almaktır. Bu durumun iş yerin-
den olumsuzluklara yol açma ve işin 
aksamasına neden olma şeklinde yo-
rumlanması mümkündür. Bu neden-
le işçinin iş akdi geçerli nedenle yani 
tazminatlı olarak feshedilebilir. 

Ancak bu konuda işçinin güven-
cesini arttıracak etkenler de mev-
cuttur. Örneğin ihbar sürelerinin 
arttırılması iş sözleşmesi ile belirle-
nebilmektedir. Yani Toplu İş Sözleş-
mesi ile ihbar süreleri artırılıp, ara-
lıksız rapor kullanılabilecek dönem 
de arttırılabilir. Nitekim özellikle 
ağır iş kazalarında çok daha uzun 
süreli istirahatler zorunlu olmakta-
dır. Öte yandan 1 ayda ya da 1 yılda 
işçinin ne kadar rapor kullanabile-
ceği de Toplu İş Sözleşmesi’nde işçi 
lehine düzenlenebilir. Bu döneme 
ait ücretler de yine sözleşmeye konu 
edilebilir. 

İşçilerin kazanılmış hakları, bir 
kısım kanuni güvenceye rağmen ge-
rek yargı kararlarıyla gerek yargıya 
konu dahi edilmeyen iş yeri uygula-
maları ile kısıtlanıyor. Bu durumda 
işçinin kazanılmış haklarını korumak 
ve genişletmek için hem hakların bi-
linmesi hem yeni hakların güvence 
altına alınmasını sağlamak bir müca-
dele konusu olmalıdır.

HAKKIMIZ HUKUKUMUZ

37Mayıs 2020



ABD: Koronavirüs, 
Emek Krizi ve Grevler

Milyonlarca işçi sadece sosyal ko-
ruma ağlarından yoksun bir şekilde 
bir anda işsiz kalmıyor, aynı zamanda 
zorunlu ve temel kabul edilen işlerde 
çalışan işçilerin sömürücü işverenleri, 
bu işçilerden hayatlarını neredeyse bir 
hiç karşılığında riske atmalarını isti-
yor. Bu kadar kötü şartlarla karşı kar-
şıya olan işçiler, tam da bu anda hem 
kendi koşullarını hem de diğer herke-
sin koşulunu iyileştirmeyi amaçlayan 
eylemler yapıyorlar. Son birkaç hafta 
içinde gig ekonomisinde, Amazon 
depolarında, Whole Foods, General 
Electric ve daha birçok işyerlerinde 
grevlere, iş bırakma eylemlerine, pro-
testolara ve “vizite” eylemlerine şahit 
olduk. İşçiler, diğer şeylerin yanı sıra 
daha iyi ücret ve koruyucu donanım 
istiyorlar. Protestocu General Electric 
işçileri, fabrikalarının uçak motorları 
yerine Kovid-19 hastaları için hayat 
kurtaran tıbbi solunum cihazları üret-
meye başlamasını talep ettiler.

Koronavirüs Amerika’da bir grev 
dalgası yaratıyor, hatta belki de çok-
tan yarattı. Çığa dönüşen bir karto-
pu gibi büyük ve ABD’nin 75 yıldır 
görmediği bir şeye; sadece bir şirket 
veya sektördeki işçileri değil herkesi 

kapsayan bir genel greve, dönüştüğü 
hissi var. 

Grevler genellikle her işçi grubu-
nun bir sonrakini cesaretlendirdiği 
dalgalar halinde gelir. “Fiili grevlerin” 
(“wildcat strikes” – yetkisiz iş bırak-
ma) sadece son on gün içinde ülkenin 
bir ucundan öteki ucuna kadar nasıl 
yükseldiğine şahit olduk.

Ülkenin farklı bölgelerindeki Ins-
tacart işçileri, pazartesi günü alışveriş 
teslimatı uygulamasından gelen si-
parişleri almayı reddettiler. Chicago, 
New York ve Detroit’teki Amazon 
depo işçileri, bu e-ticaret devinin haf-
ta içinde yeni koronavirüs vakalarına 
karşı tutumunu protesto etmek için iş 
bıraktılar. Ve Whole Foods işçileri, iki 
misli ödeme ve ücretsiz koronavirüs 
testi talep ederek salı günü bir “vizite” 
eylemi gerçekleştirdiler, ki bu eylem 
şirketin 40 yıllık tarihinde ulusal ölçek-
te gerçekleşen ilk toplu eylem oldu. 

Whole Foods, Amazon, Instacart 
ve Target işyerlerindeki örgütleyiciler, 
koronavirüs pandemisinin çok sayıda 
işçiyi işverenlere karşı toplu eylem fik-
rini ilk kez destekleyecek kadar radi-
kalleştirdiğini söylediler. Onlara göre 
bu durum büyük oranda, işçilerin 

DÜNYA EMEK GÜNDEMİ

Aaron GORDON,
Lauren Kaori GURLEY, 
Edward ONGWESO ve 
Jordan PEARSON
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Bu yazı ilk olarak disk.org.tr sitesinde 
yeralmış ve tarafımızdan kısaltılarak 
dergimizde yayınlanmıştır.

Koronavirüs pandemisi Amerika’nın her tarafına hızlıca yayılırken, 
iktisadi faaliyeti sonlandırırken ve toplumun zafiyetlerini ortaya 
çıkarırken, işçiler en ön saftalar.
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bugünkü koşullarda işe gitmesinin 
aileleri ve aynı mahallede yaşadıkları 
insanların hayatlarını riske sokmasıy-
la ilgili.

Tüm bu işyerlerinde birbirine ben-
zer talepler var. Muhtemelen bunları 
bir genel grev gibi tahayyül etmeyi 
kolaylaştıran da bu. İşçiler şunları ta-
lep ediyorlar: Tehlike primi öden-
mesini; Kovid-19 testinin pozitif  
çıkmış olmasını gerektirmeyen 
kapsamlı bir ücretli izin hakkı-
nı; pandemi süresince, özellikle 
de iş arkadaşları hastalandı-
ğında, temel sağlık ve güvenlik 
önemlerinin alınmasını.

Vanessa Bain, Instacart grevinin 
önde gelen örgütleyicilerinden biri 
ve aynı zamanda California Menlo 
Park’ta çalışan bir gig işçisi. Şöyle diyor 
“Tüm bu fiili grevlerin ve işyerini terk 
etme eylemlerinin eşzamanlı gerçek-
leşiyor olması bir rastlantı değil. Ko-
vid-19 kapitalizme diz çöktürdü. Ta-
bandaki işçiler her zaman toplumun 
belkemiğini oluşturmuştur ama bunun 
açıkça ve reddedilemez şekilde görül-
mesini sağlayan şey koronavirüs oldu.”

Bir süpermarket zincirinde ülke 

çapında yüzlerce işçiyi örgütlemiş 
olan Target İşçileri Birleşin! girişimi-
nin önde gelen örgütçülerinden olan 
Adam Ryan şöyle konuştu: “Korona-
virüsten önce Target’taki işçiler hep 
şunu işitirdi: ‘Bu gerçek bir iş değil. 
Bu daha ileri bir kariyere geçmeye ça-
lışanlar için bir başlangıç işi.’” “Fakat 
insanların zihinlerinde çok büyük bir 
niteliksel değişiklik gerçekleşti. Artık 
biz zorunlu ve temel işlerde çalışan 
işçileriz. Virüs insanların radikalleş-
mesine ve harekete geçmelerine yar-
dımcı oldu ve Target işçileri şu anda 
greve gidilmesi için bastırıyorlar. 

Pandemi sırasında bir 
yandan zorunlu işlerde 
çalışıp bir yandan da 
sömürülen işçiler bu tür 
eylemlere zaten başla-

mış durumdalar. Bu işçiler yeni ve eski 
kimi sorunlarla uğraşmak zorunda ka-
lacaklar. Grev fonları yetersiz ama Bu-
dal bu soruna geçici bir çözüm olarak 
karşılıklı yardım ağlarına işaret ediyor.

İşçi örgütçüleri, bize sosyal medya 
gruplarının, Telegram ve Signal gibi 
şifrelenmiş mesajlaşma uygulamaları-
nın, farklı işyeri ve şehirlerdeki işçileri 
birleştirmekte önemli bir rol oynadı-
ğını ve çoğu işçinin evlerine hapsol-
dukları ya da işyerinde işverenlerin 
artan gözetimlerine maruz kaldıkları 
bir dönemde, her türden eşgüdümlü 
kitlesel eylem örgütlenmesinde kritik 
bir rol oynayacağını ifade ettiler.

Genel grev fikri, yıllar boyunca 
belirli çevrelerce gerçekçi kabul edil-
meyerek hor görüldü. Sadece son 
birkaç hafta içinde bu hor görme aksi 
yönde bir beklentiye dönüştü. Grevler 
hem bu ülkenin hem de bu gezegen-
deki diğer ülkelerin tarihleri boyunca 
defalarca gerçekleşmiştir. Tekrar ger-
çekleşebilirler.

DÜNYA EMEK GÜNDEMİ

Kaynak:
•  http://disk.org.tr/2020/04/abd-koronavirus-

emek-krizi-ve-grevler/
•  Coronavirus Is a Labor Crisis, and a General Strike 

Might Be Next, (Koronavirüs Bir Emek Krizidir ve 
Sırada Bekleyen Bir Genel Grev Olabilir). Vice.com
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İşçiler CEO’lardan 
Daha Değerlidir

Koronavirüs pandemisi basit bir 
gerçeği açığa çıkardı: Toplumu işler 
kılan bankerler, mülk sahipleri ya da 
CEO’lar değil, düşük ücretli işçilerdir.  

Düşük ücretli işçiler koronavirüse 
karşı mücadelede ön cephede bulu-
nuyor. Birçok işçi tele çalışmaya başla-
mış ve birçoğu da işten çıkarılmışken, 
düşük ücretli işçiler sokaklarımızı te-
mizlemekle, gereksinim duyduğumuz 
gıda maddelerini temin etmekle ve 
tabi ki, COVID-19’a yakalandığımız-
da sağlığımızı geri kazanmamız için 
gerekli bakımı yapmakla meşgul du-
rumdalar. İşlevsel bir toplumun temel 
taşları olmalarına rağmen, bu işçilere 
sıklıkla feda edilebilir olarak muamele 
edilmekte ya da bunlar “vasıfsız” gö-
rülerek işten çıkartılmaktadır. Oysaki 
geçen birkaç hafta boyunca bu işçi-
lerin ne kadar yerleri doldurulamaz 
olduklarını gördük.     

California’da, New York’da, Illi-
nois’de, Pennsylvania’da, New Jer-
sey’de ve diğer yerlerde valiler sosyal 
mesafeyi uygulamak ve “temel” ya 
da “yaşamı sürdürmek için gerekli” 
olduğu kabul edilenler dışında bütün 
işletmeleri kapatmak için gittikçe ar-
tan bir şekilde sıkı önlemler alıyorlar. 
Uygulamalar eyaletten eyalete değişse 
de, hepsinde açık kalan yerler market-
leri, çamaşırhaneleri, lokantaları (dı-

şarıya servis ve dağıtım yapan), gıda 
maddeleri ve diğer ürünleri üreten 
fabrikaları, yakıt istasyonlarını, ecza-
neleri ve hastaneleri kapsamaktadır.      

Bütün bu açık kalan işyerlerinin 
ortak yanı nedir? Bunlar çoğunlukla 
ek ödeme, sendika ve işyeri koruma-
ları olmaksızın yorucu bir şekilde ça-
lışan düşük ücretli işçilerin emeğine 
dayanmaktadır. Kamu işçileri de hâlâ 
vaktinde işbaşı yapıp sokaklarımızı 
temizliyor, postalarımızı teslim ediyor 
ve kamusal hizmetlere ve diğer top-
lumsal hizmetlere erişimimizi sağlı-
yorlar. Çoğu kamu işçisi sendikalı olsa 
da, onlara da özel sektörde aynı ko-
numda olan düşük ücretliler gibi saygı 
duyulmamaktadır. 

Posta işçilerinin ya da mesajları-
mızı ve paketlerimizi getiren UPS sü-
rücülerinin, kasiyerlerin ve marketleri 
ayakta tutan ve işleten depo işçilerinin, 
toplumun en fazla riskte olan insanla-
rına hayat kurtaran tıbbi ve duygusal 
destek sağlayan bakım ve ev hizmetleri 
işçilerinin, su, elektrik ve yakıt tedarik 
etmemizi sağlayan kamusal hizmet iş-
çilerinin, giysilerimizi, havlularımızı ve 
çarşaflarımızı temizlememizi sağlayan 
çamaşırhane işçilerinin, çöplerimizi 
toplayıp mikropların yayılmasını ya-
vaşlatan temizlik işçilerinin olmadığı 
bir küresel pandemi düşünün!

Mindy ISSER 

DÜNYA EMEK GÜNDEMİ

Bütün bu açık kalan 

işyerlerinin ortak yanı nedir? 

Bunlar çoğunlukla ek ödeme, 

sendika ve işyeri korumaları 

olmaksızın yorucu bir şekilde 

çalışan düşük ücretli işçilerin 

emeğine dayanmaktadır. 

https://jacobinmag.com sitesindeki bu 
makale, gönüllü bir dostumuz tarafından 
dilimize kazandırıldı. Kendisine teşekkür 
ederiz.
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Birçok kişi ön cephedeki bu işçiler 
için -örneğin, mektuplarını getirenler 
için dışarıya el dezenfektanları bıra-
karak ya da çocukların evde uzaktan 
eğitime başlamasından sonra öğret-
menlerin ücretlerine zam yapılması-
nı talep ederek- minnettarlığını ifade 
etse de, toplumumuz uzunca bir za-
mandır hem parasal konularda hem 
de başka biçimde onları küçümse-
mektedir. Bu durum, kriz ve patronlar 
üzerinde baskı kuran işçi örgütlenme-
si sayesinde değişmeye başladı.     

Minnesota, Michigan ve Vermont 
market çalışanlarını, çocuk bakımı ve 
diğer hizmetleri vermeye de yetkin 
kılıp, acil durum işçisi olarak katego-
rize etti. Stop & Shop işçileri yüzde 
on ücret zammı ve ek olarak iki haf-
ta ücretli hastalık izni aldı. Safeway, 
Target ve Whole Foods işçileri saatlik 
iki dolar zam kazandılar. Washington 
eyaletindeki Korger’de, sendikalı işçi-
lere, ülke genelindeki birçok market 
ve diğer ön cephe işçilerinin de tale-
bi olan, tehlikeli koşullarda çalışıyor 
olmaları nedeniyle ek ödeme yapıldı. 
Bu kazanımlar küçük olmakla birlik-

te, bizi, düşük ücretli işçilerin hak et-
tikleri mükafat ve saygıyı elde ettikleri 
bir topluma yavaş yavaş yaklaştırmak-
tadır.      

Bu durum, yaşamı temel düzeyde 
sürdürmede önemli olan işler aynı za-
manda en düşük ücretli ve en az değer 
verilen işler olduğunda, ülkemiz hak-
kında ne söylüyor? Market işçileri ve 
ilk yardım çalışanları toplumun geri 
kalanının mümkün olduğunca olağan 
işleyişini sürdürmesi için birçok sağlık 
riski ile karşı karşıya bulunuyorlar. Bu 
işçilerin birçoğu, sağlık yardımları ol-
maksızın, asgari ücret düzeyinde ya 
da asgari ücrete yakın bir ücret düze-
yinde çalışmaktadır. Bu da, bu işçile-
rin koronavirüse yakalanıp ya yüklü 
faturalara ya da sağlık hizmetlerine 
erişememe gibi çıkmaz bir duruma 
saplanabilecekleri anlamına gelmek-
tedir. Bu arada birçok okul bölgesinin 
süresiz olarak kapatılmasıyla ebevey-
nler her gün bakıcılar, çocuk bakım 
işçileri ve bütün eğiticiler tarafından 
yapılan kritik ve zorlu işlerin farkına 
varıyorlar.      

Bu işçiler, bütün diğer işçiler gibi 
daha yüksek ücreti, ücret dışındaki 
diğer bütün sosyal hakları, sağlık ve 
güvenlik garantisini ve güçlü sendika-
cılığı hak ediyorlar.

Ümit edelim ki, bu kriz, yalnızca 
düşük ücretli işçilerin statüsünü yük-
seltmekle kalmayıp “temel” endüst-
rilerde standartları yukarı çekmek ve 
güç elde etmek için bir örgütlenme 
dalgasının kıvılcımını oluştursun. 
Çünkü toplumu işler kılan, bankerler, 
mülk sahipleri ya da CEO’lar değil, 
düşük ücretli işçilerdir.

Kaynak:  https://jacobinmag.
com/2020/03/coronavirus-low-
wage-workers-front-lines-grocery-
store

DÜNYA EMEK GÜNDEMİ

Market işçileri ve ilk yardım 

çalışanları toplumun geri 

kalanının mümkün olduğunca 

olağan işleyişini sürdürmesi 

için birçok sağlık riski ile karşı 

karşıya bulunuyorlar.
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UZAKTAKİ GREV

Hindistan’da Rekor 
Katılımlı Grev

Modi Hükümeti’ne Karşı Genel Grevler Devam Ediyor

Bu genel grev, ülkede neoliberal 
dönüşümün başladığı 1991 yılından 
bu yana gerçekleşen on sekizinci ve 
BJP’nin (Bharatiya Janata Party – 
Hindistan Halk Partisi) tek başına ik-
tidara geldiği 2014 yılından bu yana 
gerçekleşen dördüncü genel grev 
oldu. Yaklaşık yarım milyar ücretli ça-
lışanın bulunduğu Hindistan’da ger-
çekleştirilen genel grevlere katılan işçi 
sayısı yıllar içinde artıyor ve her yeni 
genel grev büyüklük açısından yeni 
bir rekor anlamına geliyor.

Hindistan’daki sendikaların özel-
likle son otuz yıldır genel greve git-
mekten çekinmediği bir gerçek. İşyeri 
ve sektör düzeyindeki grevlerde aynı 
dönemde ciddi bir azalış gerçekleşir-
ken, genel grev sendikalar açısından 
en önemli mücadele aracı olarak öne 
çıkmış durumda. Son yıllarda gerçek-
leştirilen genel grevler ise Narendra 
Modi liderliğindeki BJP hükümetinin 
sendika ve işçi karşıtı reform çaba-
larıyla yakından bağlantılı. Sıkı bir 

özelleştirme ve esnekleştirme savunu-
cusu olan Modi, 2014 yılında iktidara 
gelmesinden bu yana çalışma hayatı-
nı neoliberal ilkelere uygun bir şekilde 
reforme etmeyi amaçlamakta. Bunun 
için çalışma hayatına ilişkin kırk farklı 
yasadan oluşan karmaşık mevzuatı, 
dört farklı kanun şeklinde basitleştir-
mek gibi makul görünen bir hedefi 
öne sürse de bu basitleştirme çabası-
nın arkasında esnekleşmeyi artıracak 
ve grev yapmayı ciddi ölçüde zorlaş-
tıracak düzenlemeler var. Sendikalar 
işte bu işçi ve sendika karşıtı reform 
girişimlerine karşı çıkıyorlar.

Sendikalar ile Modi liderliğindeki 

Hindistan’da önde gelen on sendika merkezi ve çok sayıda 
bağımsız sendika 8 Ocak 2020 tarihinde bir kez daha rekor bir 
katılımla genel grev gerçekleştirdiler. Grevden önce 250 milyonluk 
bir katılım bekleniyordu ve katılan sayısının tespit edilmesi çok zor 
olsa da genel olarak başarılı bir genel grev olduğu belirtiliyor. 

Onur Can TAŞTAN
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BJP hükümetinin sık sık karşı karşıya 
gelmesinin tek nedeni bu reform ça-
baları değil. Sendikalar uzun bir sü-
redir asgari ücretin artırılmasından 
sosyal güvenlik haklarının yaygın-
laştırılmasına, ILO sözleşmelerinin 
onaylanmasından yoksulların zorunlu 
tüketim mallarındaki fiyat artışları-
na karşı koruyacak önlemlere kadar 
geniş skaladaki bir talepler bütünü 
etrafında yan yana geliyorlar ve geç-
mişteki genel grevlerin arkasında da 
sendikalar arasındaki bu birliktelik 
yatmakta. 

BJP hükümeti ise kendisine bağlı 
bir örgüt olan BMS (Bharatiya Maz-
door Sangh – Hindistan İşçileri Sen-
dikası) aracılığıyla sendikalar arasın-
daki bu birlikteliği bozmuş durumda. 
Ülkenin en büyük işçi örgütü olan 
BMS, 2014 öncesinde sendikaların 
ortak taleplerinin oluşturulmasına 
ve genel grevlere katılmış olsa da 
BJP’nin iktidara gelmesiyle birlikte 
genel grevlere katılmaktan -grevlerin 
fazla siyasi olması gerekçesiyle- vaz-
geçiyor. BMS’nin iktidar açısından 
tek işlevi işçi hareketini bölmesi değil. 
İktidardaki BJP, en büyük sendikal ör-
güt ile zaten görüşmekte ve sendikal 
reformları müzakere etmekte oldu-
ğunu iddia ederek diğer sendikalarla 
görüşmeyi reddediyor. Dolayısıyla 
BMS, hükümetin işçi ve sendika kar-

şıtı reformları meşrulaştırmadaki en 
büyük işbirlikçilerinden ve araçların-
dan biri. Çalışma hayatının tarafları-
nı, yani hükümet, işçi ve işveren tem-
silcilerini bir araya getiren Hindistan 
Emek Konferansı’nın 2015 yılından 
bu yana toplanmamış olması da sen-
dika merkezlerini seslerini genel grev-
ler yoluyla duyurmaya iten bir diğer 
neden.

8 Ocak’taki genel grevin bir diğer 
önemli özelliği ise sendikal taleplerin 
dile getirilmesinin yanı sıra Modi li-
derliğindeki BJP hükümetinin ülke-
nin yurttaşlık rejimini dinsel azınlıklar 
aleyhine olacak şekilde değiştirmeye 
yönelik yasa değişikliği taleplerinin 
de protesto edilmiş olması. Hükümet, 
sendikal hareketin ortak talepler et-
rafında bir platform oluşturmasının 
önüne geçmeyi BJP’ye bağlı sendika 
merkezi olan BMS’nin genel grev-
lere katılmaması sayesinde başarmış 
durumda. Ayrıca işçi ve sendika kar-
şıtı reformları genel grevler nedeniyle 
ulusal düzeyde yasalaştırmakta zorla-
nan hükümet, bu yasaları iktidarda 
olduğu eyalet parlamentolarından 
geçirerek muhalefeti kısmen de olsa 
aşabilmekte. Yine de diğer sendika 
merkezlerinin ve bağımsız sendika-
ların üniversite öğrencileri, kadınlar 
ve Müslümanlar gibi baskı altındaki 
gruplarla yan yana gelen daha geniş 
bir hareket oluşturmasını engelleye-
bilmiş değil. Geçtiğimiz şubat ayında 
olduğu gibi BJP taraftarlarının muha-
liflere ve başta Müslümanlar olmak 
üzere azınlıklara karşı gerçekleştirdiği 
kitlesel katliamlar dikkate alındığın-
da, son yıllarda giderek sıklaşan genel 
grevlerin çalışma mevzuatındaki işçi 
ve sendika düşmanı reform çabaları-
nın engellenmesinin de ötesinde bir 
önem kazandığı görülmekte.
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“Ücretmen” Değil 
Öğretmen

 › Mesleğiniz ile ilgili deneyimle-
rinizi bizimle paylaşır mısınız?
Üniversiteyi bitirdikten sonra gö-

nüllü olarak çeşitli yerlerde çalıştım. 
Daha sonra ODTÜ’de online sanat 
tarihi dersleri programına eğitmen 
olarak kaydoldum. Burada çeşitli 
platformlarda bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz. Onun dışında kendi ala-
nımla ilgili çeşitli kültür sanat der-
gilerinde yazılar yazmaya başladım 
çünkü boşluğa düşmüştüm, hayatımı 
dolu hale getirmem gerekiyordu. Bu 
süre içerisinde çok fazla çalışmadım, 
Network işine yöneldim, oradan gü-
zel kazançlar elde ettim. Sonrasında 
ondan da sıkıldım, öğretmenliğe baş-
ladım bir hevesle ama maaşlar öden-
meyince çıktım.

Yasemin Zorlu, 2012-2016 yılları arasında Ankara’da bir Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim Bölümünde 
eğitim aldı. Eğitimi sırasında çalıştığı markette sendikamızın üyesi de oldu. Mezuniyetinden sonra çeşitli 
yerlerde gönüllü olarak resim öğretmenliği yaptı. Kısa bir süre özel bir okulda öğretmenlik yaptı ve maaşı 
ödenmediği için işten ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda çalışmıyor. Çeşitli Kültür Sanat dergilerinde alanı ile 
ilgili yazılar yazmaya devam ediyor.

Onunla geçtiğimiz aylarda özel okul öğretmenlerinin uzun süre maaşlarını alamadıkları için eylemlere 
giriştikleri ve sendikamızın da onlara örgütlenme çağrısı yaptığı bir dönemde görüştük. İşkolumuzun farklı 
alanlarındaki deneyimleri ve sanatsal üretimleri üzerine söyleşi gerçekleştirdik. 

Yasemin görülmekten çok hoşlanan biri değil, onun için fotoğraflarına yer vermedik. Onun güzel 
çizimleriyle renklendirdik söyleşimizi. Ayrıca çok sayıdaki sanat yazılarından ikisinin özetini de  sizinle 
paylaşacağız söyleşinin sonunda.  

SÖYLEŞİ: 
Merve DEMİRKIRAN,
Hakan KOÇAK

 › Öğretmenlik öncesi de çalış-
ma deneyiminiz oldu mu?
Öğrenciliğim devam ediyordu 

ama derslerimin bitme zamanı gel-
mişti. Ben birkaç dersi sağlık soru-
numdan dolayı ötelemek zorunda 
kaldığımdan, sağlık sorunlarım geç-
tikten sonra o dersleri tamamladım. 
O sırada farklı kurumlarda çalıştım. 
Mağazacılık sektöründe başladım, 
Çağdaş Market’te başladım. Orada 
yaşadığım çeşitli sorunlardan dolayı 
ayrılmak zorunda kaldım.  Çünkü 
maaşlarımız zamanında ödense bile 
mesailerimiz ödenmiyordu ve yöne-
timle müdürlerle aranızın iyi olması 
gerekiyordu. Benim de öyle bir duru-
mum olmadığı için, kimse ile yakınlık 
kurma gereği duymadığım, için ay-
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rıldım oradan. Hafta sonları çalıştım, 
çünkü hafta içi okulum vardı. Daha 
sonra Real’de başladım, orada uzun 
bir süre çalıştım, üç buçuk yıl. On-
dan sonra başka yerlerde çalıştım, bu 
sefer yine mağazacılık sektöründe, iç 
giyim bölümünde. Oranın da bana 
hitap etmediğini hissettim çünkü re-
sim alanından çıkıp iç giyime gitmek 
biraz farklı geldi bana. Yani kaldı-
ramadım açıkçası psikolojik olarak. 
Market daha iyiydi, insanlarla ileti-
şim kuruyorduk ama direkt elbiseler-
le iletişime geçmek biraz bana sessiz 
geldi. Oradan ayrıldım, daha sonra 
network işi yaptım uzunca bir süre, 
ondan gelirimi elde ettim. Sonra da 
öğretmenlik…

 › Real’deki tecrübeniz nasıl 
oldu?
Ankara’ya yeni gelmiştim. Büyük-

şehri çok fazla bilmiyordum yanlış 
yerlerde çalışmaktan çok korkuyorum, 
tereddüt ediyorum. Halamın kızının 
referansıyla Real’e gittim. Oradaki za-
manım sanırım çalışma hayatımın en 
güzel yıllarıymış, zaman geçtikçe çok 
daha iyi anlıyorum. Bildiğimin dışın-
da bir kasiyerlik anlayışı vardı orada, 
yani o görülen ezilen kasiyer değil de 
değeri bilinen bir kasiyerdi. Oranın 
eğitim sistemi çok iyiydi çünkü çalı-
şanına yatırım yapıyordu, çalışanına 
bakışı çok iyiydi. Bütün bunlar beni 
etkiledi. Hatta bir gün gittim hafta 
sonu çalışmak istemiyorum hafta içi 
çalışabilir miyim diye talepte bulun-
duğumda geri dönüş yaptıklarında 
çok şaşırdım. “Sen bir öğrencisin ve 
bu bütçenin sana yeterli olduğunu 
düşünüyoruz, derslerinde başarısız ol-
manı istemiyoruz, lütfen derslerine ça-
lış gerekirse çok zorlandığını söylersen 
maddi açıdan, hafta içine alabiliriz.” 
demişlerdi. Bu bakış açısı beni çok et-
kiledi, o zaman insan olduğumun bir 
kez daha farkına vardım. 

 › Sendikalı bir iş yeri olmasından 
kaynaklı bir durum olabilir mi ?
Evet, o da çok önemli, kurumsal 

olması çok etkiliydi ve sendikanın 
orada olması da insanın iki kat daha 
değerli olduğunu hissettiriyordu. 
Bir kere kuruma çok güveniyorduk, 
sendikaya çok güveniyorduk. Hem 
sendikanın yapılanması hem işyeri 
temsilcimiz Özgür Bey’in insani yak-
laşımı, herkesle barış içinde olması, 
sendikanın sahip çıkışı. Bunlar çok 
değerli özellikler. Yani Türkiye şart-
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larında çok alışkın olduğumuz şeyler 
değil, çünkü çalışıp da hakkını ala-
mayan insanları görüyoruz. Ken-
dim de böyle nitelikleri taşıyordum 
ve böyle bir insanı görmek beni çok 
etkiledi. Özgür Bey’in iş yerindeki 
etkisi çok büyük. Mesela sendikalaş-
mada, öğretmede, anlatmada onun 
çok etkisi oldu. Ben sendikayı onun 
sayesinde tanıdım, yoksa onun dı-
şında hiçbir yere üyelik yaptırmayan 
bir insandım, çok tereddüt ederdim 
ama bizzat gidip üye oldum. Daha 
sonrasında Alman Real Türkiye pi-
yasasından çekilip de orası Türk iş-
letmecilere geçince çalışma şartları 
çok fazla değişti. Ama orada da yine 
sendikanın desteğini görmek, var ol-
duğunu bilmek bize büyük bir güç 
verdi. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla.

 › İflas yaşanınca siz ne yaptınız?
Real’de iflas yaşanınca çok şaşır-

dık, yani iflasına hiç beklemiyorduk. 
Evet, mağazanın kendi bünyesinde 
kötüye giden bir durum vardı. Yani 
mahkemelerine gittik, görüşüldü, 
çeşitli evraklar düzenlendi alacağı-
mız maaşlara dair, tazminatlarımıza 
dair. Kurumsal olarak oraya güveni-
yorduk ama sonrasında haklarımız 
ödenmeyince, tazminatlar ödenme-
yince insan tabii ki hayal kırıklığına 
uğruyor. Benim için çok büyük bir 
meblağ değildi ama çok büyük meb-
lağda tazminatını alamayan insanlar 
adına çok üzüldüm. Evli ve çocuklu 
olanlar vardı, çocukları üniversitede 
okuyanlar vardı, onları ben çok dü-
şündüm. Ben bekârım çok sorumlu-
luğum yok, çok fazla harcamam, gi-
derim yok ama ben bile o durumda 
zorlandım hayatımı idame ettirme 

konusunda. Üstünden yıllar geçti 
ama ben halen çok düşünüyorum 
şimdi ne yapıyorlar diye. Belki çoğu 
işe girdi. O anlamda bir duygusal 
olarak çöküntü yaşadım, aradığım iş 
ortamını dostluğu, arkadaşlığı ondan 
sonraki hiçbir yerde bulamadım. Ha-
len o günlerin özlemi içerisindeyim.

 › Oradayken hep kasiyerlikte mi 
devam ettiniz?
Evet, hep kasiyer olarak devam 

ettim. Oranın iş akışı çok güzeldi ve 
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Geçtiğimiz aylarda 
özel okullarda 

ücretleri ödenmeyen 
öğretmenler ciddi 

mağduriyetler 
yaşadılar. Sendikamız 

18 Aralık 2019’da 
ulusal gazetelere 

verdiği yandaki ilanla, 
işkolundaki bu kesime 

örgütlenme çağrısı 
yapmıştı.

iş tanımlaması çok netti. Kasiyerseniz 
bu şekilde devam ediyorsunuz, farklı 
bir alana müdahale etme ya da farklı 
bir alanda gidip çalışma gibi bir du-
rumunuz yok. Ben onu çok sevdim 
çünkü size farklı bir iş yaptırmıyorlar. 
Sadece bildiğiniz ve sorumlu olduğu-
nuz işi yaptırıyorlar. Saatinde girip çı-
kıyorsunuz, o çok iyiydi, zaten insanı 
motive eden bir durumdu.

Cumartesi-Pazar günleri çalışı-
yordum. Öğlen 12.00’da başlayıp ak-
şam 22.00’da bitiyordu. 2 yemeğim 
ve 2 molam vardı ama çok keyifliydi. 
Belki başka bir insana çok zor gelebi-
lir ama ben çok büyük keyif  aldım. 
Ama Real satıldıktan sonra, işyeri 
değişikliği yaptıktan sonra o keyfi çok 
göremedik çünkü işler halk tabiriyle 
kesat gitmeye başladı, düşüşler oldu, 
müşteri şikâyetleri gelmeye başladı. 
Onlar insanın moralini bozan şeyler. 
Yani son 1 yıl çok iyi geçmedi diyebi-
lirim. Toplamda 3 buçuk yıl çalıştım.

 › Nerede öğretmenlik yaptınız?
Eryaman’da özel bir okulda öğret-

menlik yaptım. Ortaokul ve ilkokul 
olarak. Bütün öğrencilerin derslerine 
de giriyordum. Güzel bir tecrübeydi 
açıkçası. Yani oranın ben Türkiye 
ekonomisinin gidişatını kullanarak 
ödemeler yapmadığını düşünüyo-
rum.

 › Krizi bahane ediyorlar mı di-
yorsunuz?
Bahaneye sığınmak belki bu tür 

insanların fıtratında olabilir, herkes 
için kullanmayayım bu terimi ama 
çok hissediliyordu. Çünkü kişisel ola-
rak onlarla okul dışında vakit geçir-
miş, tanımıştım. Yani anlaşılıyordu 
ödemek istemedikleri ya da kendi 
bütçesini korumak istedikleri. Sami-
mi değillerdi.

 › Orada çalışan bütün öğret-
menler maaşlarını alamadı 
mı?
Yalnızca müdüre yakın olan bir-

kaç öğretmenin, müdür yardımcı-
sının ya da bir başkasının, onların 

Türkiye, son günlerde öğretmenlerine ücret ödeyemeyen
özel eğitim kurumlarını tartışıyor. Öğretmenler ödenme-
yen ücretleri için eylem gerçekleştirirken, veliler çocukla-
rının eğitim hakkının ellerinden alınmasına, geleceklerini
etkileyecek belirsizlikler içine itilmelerine tepki gösteri-
yorlar. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 2018-2019 öğre-
tim yılında 12.809 özel okulda 1.440.577 öğrenci bulunu-
yor.
Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı özel okul-
larda çalışan onbinlerce öğretmen ve eğitim görevlisi, ge-
nellikle çok düşük ücretlerle aylarca ücret almaksızın
çalıştırılıyor ve özlük haklarına saygı gösterilmiyor. Çok
önemli bölümü kısa sürelerle oluşturulan belirli süreli iş
sözleşmeleriyle kıdem tazminatına hak kazanmayacak
koşullarda çalıştırılıyor. Hatta özel okulların neredeyse ya-
rısı, stajyer öğretmenlik, geçici öğretmenlik gibi statülerle

Türkiye’nin ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkolu-
nun en büyük sendikası olan Tez-Koop-İş Sendikası, özel
okullarda çalışan tüm öğretmenleri, toplu iş sözleşmeli bir
yaşam için sendikal örgütlenmeye çağırmaktadır.
Saygılarımızla.

Te z - K o o p - İ ş  S e n d i k a s ı

yoğun biçimde çalıştırılan angarya öğretmen
emeği ile ayakta duruyor.
Yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü özel eği-
tim kurumlarının çok büyük bölümünde öğret-
menlerin ve tüm çalışanların yaşadığı kuralsız,
güvencesiz ve korunmasız çalışma, günümüzde
ne yazık ki yaygın bir insanlık dramına dönüşmeye
başlamıştır. Bu durum aynı zamanda 2 milyona
yaklaşan özel okul öğrencilerinin eğitim yaşamını
riske atmaktır.
Bu durumun sürdürülmesini sessizce izlemek ve
suskun kalmak olanaksızdır.  
Tüm özel okul öğretmenlerinin uluslararası söz-
leşmelerden, Anayasadan ve yasalardan kaynak-
lanan sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve grev
hakkı bulunmaktadır. 

Kısa Bilgi Notu:

Sendikal örgütlenme hakkı Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) sözleşmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının güvence altına aldığı
temel haklardandır. Anayasanın 51. Maddesine göre; “Çalışanlar ve işverenler,
üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koru-
mak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sa-
hiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlana-
maz.”

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na göre   işçilerin sendikaya
üye olmaları gerekçesiyle işten çıkartılmaları yasak olduğu gibi, aynı zamanda
sendikal etkinliklere katılmak; işyerinde sendika temsilciliği yapmak; işveren
aleyhine idari ve adli makamlara başvurmak veya bu konuda başlatılmış herhangi
bir sürece katılmak; ırk, renk, yaş, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, ha-
milelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal köken nedeniyle işten çıkartılmaları
da yasaktır; yaptırım ve cezayı gerektirir.

Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye’nin en seçkin öğretim kurumlarından biri olan
Tevfik Fikret Eğitim ve Öğretim Hizmetleri AŞ’de 80’li yıllardan bugüne kesintisiz
olarak  öğretmenleri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladığı gibi başta İstanbul,
Marmara, İstanbul Teknik, ODTÜ, Ankara, Erzurum Atatürk, Samsun 19 Mayıs
gibi yaklaşık 42 kamu üniversitesinde çalışan 4857 sayılı İş Yasası kapsamında
bulunan işçiler adına toplu iş sözleşmeleri imzalamaktadır.

ÖZEL OKUL
ÖĞRETMENLERİNE

AÇIK ÇAĞRI!...

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi
Mebusevleri Mah. İller Sok No: 7 

06580 Çankaya/Ankara
Telefon: 0312 213 34 44-Faks: 0312 213 34 30

E-Posta: sendika@tezkoopis.org
İnternet: http://www.tezkoopis.org

Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve 
Küresel Sendikal Birlik (UNI Global Union) üyesidir.
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tam net ödeniyordu. Öğretmenlerle 
ilgili bütün bilgileri onlar aktardıkları 
için sanırım biraz sus payı veriliyor-
du. Zaten öğretmen arkadaşlarım 
yeni olduğum için beni uyarmışlardı: 
“Eğer maaşını alamazsan çık, biz ya-
nıldık öderler diye bekledik.” diye.

 › Ne kadar sürdü oradaki çalış-
mamız?
1 ay sürdü. Maaş günü geldiğin-

de ödeyemeyiz diye türlü bahaneler 
olunca ve sürekli ertelenince diğer 
öğretmen arkadaşların da başına 
gelmiş bir durum olduğundan dolayı 
çok fazla beklemeden, en fazla 3-4 
gün daha bekleyip ödeme gelmeyin-
ce direkt ayrıldım.

 › Gördüğünüz kadarıyla özel 
okullarda bu yaygın bir şey 
mi maaşların ödenmemesi 
gibi şeyler?
Yaygınlığı şu yönde, kişiler bunu 

bir çıkış yolu olarak kullanıyor. As-
lında ödeyebilir ama sistemde bir 
açık bulmuş. O açık üzerinden ken-
di cebini doldurma, kendi rahatını 
sağlama üzerinden hareket ediyor 
ve çoğunda da gördüğüm kadarıyla 
yaygındı. Çok yakınımızda başka bir 
özel okul vardı, hatta ismi de çok et-
kileyici bir okul, kendisini özel okul 
olarak gösterip üniversite sınavlarına 
öğrenci hazırladığını öğrenince şa-
şırmıştım. Okul yönetiminden duy-
muştum. Onlar da olanlara hiç ses 
çıkartmıyor. İllegal bir iş yapılıyor 
çünkü kendileri de yapıyor sanırım. 
O yüzden hiçbir zaman birbirlerini 
şikâyet etmiyorlardı, bana dokunma-
yan yılan bin yaşasın anlayışı orada 
çok hüküm sürüyordu.

“Öğrenciler işlenmemiş 
toprak gibiydiler.”

 › Peki, orada yaşadığınız sıkın-
tılar nelerdi, yani orada yaşa-
dığın mobbing olabilir, öğren-
ci velileri ile ilişkiler olabilir?
Velilerle ilgili herhangi bir sorun 

yaşamadım. Öğrenciler zaten gelen 
her öğretmeni kabul etme eğiliminde-
ler, işlenmemiş toprak gibiydiler onla-
rı ben çok sevdim. 

Tek sorun özel okul olduğu için 
verdiğiniz notla tartışmaya gelen ve-
liler olabiliyormuş. Bana hiç denk 
gelmedi, sadece konuşan hocalardan 
duydum. Örneğin bir öğrenciye 95 
vermişiz, veli gelmiş, şikâyet etmiş 
“Sen kim oluyorsun benim çocuğuma 
niye yüz vermiyorsun sinirim bozuldu 
95 nedir?” diye. Çok şaşırdım bu tep-
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kisine, sonra öğretmen arkadaşımız 
çok biliyorsa gelsin kendisi versin notu 
madem, her şey parayla demek değil 
diye tartışmaya girmiş. Ben sadece 
anlatılanı aktarıyorum, kendim böyle 
bir şey yaşamadım ama onun dışında 
okul yönetimi ile ilgili sıkıntımız şu 
yöndeydi, her şeyi parayla idare etme-
ye çalışıyordu. Okulu yönetebilecek 
bir yeterliliğe sahip olduklarını düşün-
müyorum. Para olarak belki olabilir 
ama eğitimci olarak yeterli değillerdi.

 › Neden 100 değil de 95 dediği 
zaman müdür, öğretmene bu 
öğrenciye 100 vereceksiniz 
gibi bir yaptırımda bulunabili-
yor muydu?
Evet, yapıyorlardı. Sisteme girip 

değiştirebiliyorlardı. Okuldaki her 
öğrencinin not ortalaması 80 ve üze-
rinde. Ama onları gerçek bir ölçme 
değerlendirmeye tabii kıldığınızda 
hepsi vasat, dökülüyordu. Hepsinin 
ortalama kapasitesi 40-50. Çok ender 
1-2 kişi çıkar 80-100 alabilecek.

 › O zaman özel okullarda öğ-
retmenlere verilen değer neye 
göre ölçülüyor, öğretmen ola-
rak özel okulda çalışmak nasıl 
bir şey?
Özel okulda eğer okul yönetimi bu 

konuda bilinçli ise ve emeğin kıymetli 
olduğunu biliyorsa değer verebilir. Bu 
da şunu gösteriyor; yönetim nasılsa 
size verilen değer o şekilde. Belirli bir 
standart yok. Yani Milli Eğitim Ba-
kanlığının prosedürlerine çok fazla 
uyulduğunu söyleyemem. Eğitimcile-
re karşı bakış açısı: “ücretmen”. Üc-
retini ver çalıştır, yani sizin emeğinizi 
satın alabileceğini düşünüyor, siz oku-

muşsunuz 4 yıl işte, öğretmenlik mes-
leğinde de diyelim ki 5 yıl çalışmış-
sınız, o 9-10 yılınızı, emeğinizi hiçe 
sayabiliyor. Size “ücretmen” olarak 
bakıyor. Bunun değeri ücrettir diyor.

 › Özel okullarda iş güvencesi 
nasıl?
İş güvencesi özel okullarda çok 

fazla yok, çalıştığınız kuruma göre de 
değişebilir. Benim çalıştığım kurumda 
sigortayı yapma konusunda çok sıkın-
tı yaşamışlardı, evraklar çok fazla ge-
çiyordu. Bakış açıları çok enteresandı 
ve işleyiş sakattı, sürekli tıkanmalar 
oluşuyordu.

 › Onlar eğitimci değil herhalde?
Eğitimci olduklarını söylüyorlar. 

Ortaokul sahibimiz Türk Dili ve Ede-
biyatı mezunu olduğunu söylüyordu, 
eşi de moda tasarımı sanırım, oradan 
mezun olmuş ama eğitimle hiç ilgileri 
yoktu. Evet, mezun olmuş diplomayı 
almış ama parası olduğu için bir şey-
ler yapabileceğini düşünüyordu. Sırf  
ticaret amaçlı açılmış bir yerdi orası.

 › Gelecekte resim öğretmeni 
olarak devam etmeyi öngörü-
yor musunuz?
Şu anda akademisyen olmayı dü-

şünüyorum, onunla ilgili çalışmalarım 
var. Referans olarak sergiler açmam 
gerektiğini biliyorum. Kişisel olarak 
sergi açmadım ama karma sergilere 
katıldığım oluyor. Onlarla ilgili altya-
pı olarak şu an kendimi hazırlıyorum. 
Sınavlara girmem gerekecek, müla-
katlara hazırlıyorum kendimi. Bu bir 
yıllık süreçte kendime yatırım olarak 
bakıyorum, bu süreyi bu şekilde de-
ğerlendiriyorum.
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Johannes Vermeer ve İnci Küpeli Kız İncelemesi
İnci Küpeli Kız
Sanatçı: Johannes Vermeer
Ölçüler: 44 cm x 39 cm
Sergilendiği yer: Mauritshuis
Oluşturulma dönemi: 1665
Dönem: Hollanda Altın Çağı
Tür: Portre

Kimileri tablodaki kadının hayali olduğunu söylese 
de gerçekte var olduğunu kabul edenler de bir o 
kadar çoktur. Tablo “Kuzeyin Mona Lisası” olarak 
adlandırılmıştır. Bu da tablonun önemini bir kez 
daha hatırlatıyor. Vermeer eserlerinde renkleri 
çok canlı kullanmış ve tüm detayları gerçeğe 
yakın şekilde resmetmiştir. Tıpkı bu tablo da 
olduğu gibi. Genç kızın dönüp baktığı o anda 
adeta göz göze gelmişiz gibi resmedilmesi çok 
etkileyicidir. Portre resimlerinde usta olan Vermeer 
ışığı ve gölgeyi çok iyi kullanmış, koyu zemin 
üzerinde canlı renkler tercih ederek etkinin daha 
da güçlenmesini sağlamıştır. Açık koyu renklerin 
tablodaki dengesini çok iyi ayarlamış ve boynun 
en karanlık noktasında inci küpeyi en parlak haliyle 
resmetmiştir. Tablodaki tüm detayların mükemmel 
şekilde gerçeğe yakın biçimde yansıtılması aynı 
zamanda eserin daha uzun sürede bitmesine 
neden olmuştur. Sanatçı eserlerini büyük bir 
titizlikle yaptığı için az eser vermiştir.

Süt Boşaltan Kadın
Sanatçı: Johannes Vermeer
Ölçüler: 46 cm x 41 cm
Sergilendiği yer: Rijksmuseum Amsterdam
Oluşturulma dönemi: 1657–1658
Dönemler: Barok, Hollanda Altın Çağı
Malzeme: Tuval, yağlı boya

Gündelik hayatta görebileceğimiz bir andır. 
Sanatçı mutfakta çalışan bir hizmetçiyi 
gündelik işlerini yaparken betimlemiştir. Süt 
dolu sürahiyi yavaşça çömleğe boşaltırken 
gördüğümüz genç kız, konunun ne kadar sakin 
bir anının betimlendiğini gösteriyor ve adeta 
resme bakanları o andaki huzura davet ediyor. 
Vermeer’in tablolarını bu derece şiirsel ve hisli 
yapmış olması, izleyici üzerinde derin etkiler 
bırakmaktadır. Sanatçı yakaladığı o şiirsel havayı 
başarılı bir şekilde tüm doğallığıyla yansıtmıştır. 
Mekandaki tüm ayrıntılar son derece titizlikle 
resmedilmiş, eskimiş ahşap, demir çerçeve, kırık 
cam gerçeğe en yakın haliyle aktarılmıştır. Renk 
seçimlerinde, desenlerde ve ışığın kullanımında 
son derece ustaca bir düzen kurgulamıştır. 
Hiçbir ayrıntı izleyiciyi yormamakta ve bizleri o 
ana götürmektedir.  Tüm bu detaylar Vermeer’i 
çağının ustası yapmıştır. Başarılı yapıtları 
günümüze kadar ulaşmıştır. w

w
w

.so
yl

en
tid

er
gi

.c
om

/jo
ha

nn
es

-v
er

m
ee

r-
ve

-in
ci

-k
up

el
i-k

iz

Mayıs 202050



Lorenzo Bernini Kimdir? Mermere Ruh Katan Sanatçı
Bernini’nin Heykelleri – 
Apollon ve Daphne
Sanatçı: Gian Lorenzo Bernini
Sergilendiği yer: Borghese Galerisi
Dönem: Barok
Konu: Apollon ve Dafni
Oluşturulma dönemi: 1622–1625
Malzeme: Mermer
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16. yüzyıl İtalya’sında Bernini döneminin tüm 
sanatsal gelişimlerini takip etmiş, hatta ona 
yön vermiştir. Birden çok alanda eserler veren 
sanatçının yaptığı eserlerde çok yönlülüğünü 

ve başarılarını görmek mümkün.. Apollon ve 
Daphne heykeli de başarılı eserlerinden yalnızca 
biri. Bernini bu heykeli yaparken Yunan Mitolojik 
hikayelerinden yararlanmıştır. Hikayeye göre aşk 
tanrısı Eros okunu bu kez ışığın tanrısı Apollon için 
atmıştır ve onu Daphne’ye aşık etmiştir.
‘‘Apollon aslında çok iyi bir okçudur ve kendiyle 
övünmeyi çok sever. Bir gün kendisi gibi iyi bir 
okçu olan Afrodit’in oğlu genç Eros ile karşılaşır 
ve onun okçuluk kabiliyeti ile ilgili alaycı sözler 
söyler. Buna karşılık, Eros öç almak ister ve 
iki ok hazırlar. Biri altın suyuna batırılmıştır ve 
saplandığı kişiye tutku ve sonsuz aşk verecektir. 
Diğer ok ise saplandığı kişiyi aşk ve tutkudan 
tamamen uzaklaştıracaktır. Altın ok Apollon’un 
kalbine saplanır ve Daphne’ye umutsuzca aşık 
olur. Fakat ne yazık ki diğer ok Daphne’nin 
kalbine saplanmıştır. Daphne, Apollon’dan sürekli 
kaçar ve aşkını reddeder. Bir gün Daphne yine 
kaçarken Apollon’la karşılaşır ve kaçmaya başlar. 
Bu sefer yakalanacağını anlayan Daphne babası 
Peneus’dan yardım ister. Peneus, Daphneyi Defne 
ağacına dönüştürür ve Apollon ona ulaştığında 
kalp atışları halen duyulmaktadır. Daphne sonsuza 
dek defne ağacı olarak kalacaktır. Ama içinde 
aşk ateşi yanan Apollon, onu unutmayacağına ve 
unutturamayacağına söz verir ve zaferlerin simgesi 
başlara konan bir taç olarak unutulmamasını 
sağlar. Tüm Apollon heykellerinin başında 
gördüğümüz defne yapraklarından yapılmış tacın 
sebebi de budur. Rönesans dönemde gördüğümüz 
ideal vücut ölçülerin etkisi burada hissedilir’’.

Olayın en doruk anında defne ağacına 
dönüşmekte olan Nympha’nın hikayesini 
görmekteyiz. Ustaca heykele aktarılmış bir eser. 
‘Dramatik bir anı yakalayarak bunu figürlerinin 
hareket ve ruh durumlarıyla birlikte veren 
sanatçı, çok çeşitli duyguları, anlatımları mermere 
aktarmakta bulunmaz bir yetenektir. Öncesi 
ve sonrası bilinen bir gelişimin doruk anını , 
figürlerinin hareketleri ve yüz anlatımlarıyla verme 
konusundaki ustalığının en güzel örneklerindendir’.

Heykellerinde saçların doğallığını, giysilerin 
rüzgarda uçuşunu, elbise kıvrımlarını, yüzdeki 
ifadeleri mermere başarılı bir şekilde işlemiştir. 
Daphne’nin Apollon’dan kaçarken yüzünde 
duyduğu korkuyu görebilmekteyiz. Mermere adeta 
ruh katan , onu her an canlanacakmış gibi işleyen 
Bernini, Apollon’un çaresizliğini de burada çok 
başarılı bir şekilde işlemiştir.
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Sibel Öz
Oyuncu

Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit

Kitabın okura ulaşmasının 
hemen akabinde karşılaştığı 
yoğun ilginin, benim de da-

hil olduğum, vaktiyle akşamları tele-
vizyon karşısında Uykudan Önce’yi 
bekleyen kuşakta genel okurunkinden 
farklı bir karşılığı muhtemelen var-
dır. Hababam Sınıfı’nın unutulmaz 
karakteri Hafize Ana’ya her yaştan 
insanın duyduğu derin sevginin de. 
Bununla beraber Adile Naşit’in fil-
mografisi elbette yaygın biçimde ta-
nınmasına yol açan bu karakterlerle 
sınırlı değil. 

Kitaba dair öncelikle söylenmesi 
gereken, alışılagelmiş biyografilere 
pek benzemediği. Yaşam dönemle-
rinin sıralı halde aktarıldığı bir Adile 
Naşit kitabı değil bu. Aslında ne bi-
yografi, ne de sadece bir Adile Naşit 
kitabı. Sibel Öz, Adile Naşit hakkın-
da çalışmasına,  Marmara Üniver-
sitesi Radyo Televizyon ve Sinema 
bölümünde yüksek lisans tezi olarak 
başlamış. Sonrasında da durmamış. 

Ulaştığı bilgileri derinleştirerek ki-
taplaştırma arzusuyla çıktığı yolun 
sonunda okura ulaşan bu metin dört 
yıllık bir çalışmanın ürünü. 

Kitaba gelirsek… Adile Naşit ve 
ailesinin yaşam öyküsüyle başlayarak 
dönemin Yeşilçam Sineması ve Yeşil-
çam’da yıldız sistemini, tarihsel bağla-
mıyla ele alıyor.  Kitapta okuru ilk kar-
şılayan, Türkiye’de geleneksel sahne 
sanatları ve tiyatro tarihine damgasını 
vurmuş Naşit’leri de var eden Direk-
lerarası semtini anlatan bölüm. 

Sanatçı bir aileye doğuyor Adile 
Naşit. Sahne tozunu yutmaya da ço-
cukken başlıyor. Babası kendi döne-
minin namlı oyuncularından tuluatçı 
“Komik-i Şehir” Naşit Bey, annesi 
kantocu Amelya Hanım, büyükan-
nesi ülkemizdeki ilk Rum kantocu 
“Küçük Verjin”, dedesi kemani Yor-
gi Efendi, dayıları tuluatçı-düettocu 
Niko ve kemani Andre, kardeşi tiyat-
ro-sinema oyuncusu hepimizin bildiği 
Selim Naşit. Buradan bakınca Adile 

Sibel Öz’ün kaleme aldığı Oyuncu -Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir 

Anti-Yıldız: Adile Naşit kitabı geçtiğimiz günlerde İletişim Yayınları 

etiketiyle raflarda yerini aldı. En Çok Seni Bekledim (2006), 

Serçeler Ölürse (2012) ve Yokuş Yukarı İstanbul (2015) adlı öykü 

kitaplarından ve çeşitli dergi ve basın mecralarında yayımlanan 

yazılarından tanıdığımız Öz, aynı zamanda 2013 yılından bu yana 

Notabene Yayınevi’nde edebiyat editörlüğü görevini sürdürüyor. 
Dilek YILMAZ

Zihnimizde kazılı  

Adile Naşit’i var eden, 

“çarpık bacakların ve 

bücür boyunla asla 

başarılı olamazsın” 

diyenlere inat tutkusunun 

ve kendine has 

yeteneğinin altı özellikle 

çizilmeli. 

Mayıs 202052



KİTAP

türlü” yıldızlaşmanın ardında nele-
rin olduğunu belki hiçbir zaman tam 
olarak bilmeye imkân yok. Hiç başrol 
oynamadığı halde Yeşilçam’da en iyi 
kadın oyuncu ödülünü alarak bir ilki 
başaran Adile Naşit’i sistem dışı bi-
çimde yıldızlaştıran dönem ve atmos-
fer kitapta ayrıntılı biçimde resmedil-
miş. 

Ailenin parlak günlerinin ardın-
dan geleneksel tiyatronun kan kaybet-
tiği dönem başlar. Sahneden uzakla-
şarak türlü işleri deneyen Naşit Bey’in 
gardrobunun satılmasına kadar varan 
zorlu bir dönemin sonunda, henüz on 
üç yaşındayken babasını kaybeden 
Adile (gerçek adının Adela olduğuna 
dair bilgiler bulunmaktadır), azmiyle 
küçük rollerle de olsa bir süre sonra 
Şehir Tiyatroları’nda çalışmaya baş-
lar. Ardından 1945 yılında Muammer 
Karaca’nın teklifiyle katıldığı ekipte 
18 yıl boyunca birçok oyunda rol alır. 
1947’de “Yara” filmiyle sinema kari-
yerine adım atar ve 1950’de “Lüküs 
Hayat”la devam eder. 1961’de Naşit 

Tiyatrosu’nu kurarlar. 1971’de Ertem 
Eğilmez’le yolunun kesişmesi, popü-
lerleştiği dönemin de başlangıcı ola-
caktır. 1981’de Türkiye’de çocuklar 
için yapılan programların ilk örnekle-
rinden olan ve gördüğü yoğun ilgiye 
rağmen bir süre sonra hiçbir gerekçe 
gösterilmeden yayından kaldırılan 
Uykudan Önce’yle üst üste “Yılın En 
Başarılı Çocuk Programı” ödülünü 
almaya hak kazanır.   

Adile Naşit’in oyunculuğu için çok 
şey söylenebilir. Ne desek arka kapak 
yazısında da yer verilen Ertem Eğil-
mez’in sözünü aşabilir mi bilmiyo-
rum: “Adile Hanım’ın oyunculuk 
yeteneğinin ancak yüzde yirmisini 
kullanabildik. Eğer onu daha iyi 
değerlendirebilmiş olsaydık, sanı-
rım seyircileri yerlerinden kaldı-
rarak sahneye kadar koştururdu.”

Yazar, Adile Naşit’le beraber özel-
likle dönem sinemasının hâkim işleyi-
şine, ülkenin içinde bulunduğu, adını 
değiştirmeye dahi mecbur hissettiren 
sosyal ve politik iklime dair önemli 
noktaların altını çizerken Yeşilçam 
yıldız sistemini de eleştirel bir gözle 
ele alıyor.  Etnik vurgunun öne çık-
tığı madam, akabinde anne rollerine 
sığmamış, sinemada kendi kimliğini 
yeteneği ve emeğiyle var etmiş Adi-
le Naşit ve döneme dair kullanılan 
görsellere kadar zengin bir çalışma 
bekliyor okuru. Özellikle dijitalleşme 
öncesi döneme dair verilere ulaşma-
nın güçlüğü de gözetildiğinde ortaya 
çıkanın oldukça kapsamlı, nitelikli bir 
araştırma olduğunu söylemek müm-
kün. Dileyelim ki, okuru çok olsun. 

Sibel Öz, Oyuncu Yeşilçam Yıldız 
Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile 
Naşit, İletişim Yayınları, 2020, 
256 sayfa

Naşit’i var eden ortamın kendisi için 
kolaylaştırıcı olacağını düşünmek 
mümkünse de bunun yanıltıcı ola-
cağına dair ipuçlarını kitabın daha 
ilk bölümünde görüyoruz. Hayat ha 
demeyle yürü ya kulum demiyor. İşin 
aslı genelde de demez. Zihnimizde 
kazılı Adile Naşit’i var eden, “çarpık 
bacakların ve bücür boyunla asla ba-
şarılı olamazsın” diyenlere inat tutku-
sunun ve kendine has yeteneğinin altı 
özellikle çizilmeli. 

Bu noktada, kitapta önemli ölçü-
de yer tutan anti-yıldızlık bahsine de 
değinmesek olmaz. Adile Naşit döne-
min yıldız oyuncularından birçok açı-
dan farklı. Giriş bölümünde yazarın 
da dediği gibi, “Yıldızlar, seyirci kitle-
sinin beğenisine ve tüketimine sunul-
muş kültürel mamullerdir. Seyirci, bu 
sürece seçme özgürlüğünü kullanarak 
aktif  katıldığından, yıldız sisteminin 
öngörmediği ‘başka türlü’ yıldızlaşan 
oyuncular da çıkabilmektedir.” 

Adile Naşit’in kendisini ve sonra-
sında seyircisini var eden, o “başka 
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Yordam Kitap:
GENÇLERLE

BAŞ BAŞA

Necmettin
Bir Devrimcinin 

Hatırası

Bu kitap, hem Aliağa Rafinerisi’nin 
kapısında daha grev başlar başlamaz 
vurularak 26 yaşında öldürülen Nec-
mettin Giritlioğlu’nun kısacık ama 
dopdolu hayatının hem de bir dö-
nemin kitabıdır. Yaptığı sözlü tarih 
kayıtlarıyla Necmettin Giritlioğlu ile 
ilgili hafızalardaki tarihi, yazılı tarihe 
aktaran Can Şafak, yazılı kaynaklara 
ve bizzat Necmettin Giritlioğlu’nun 
kaleminden çıkan metinlere, mektup-
lara, şiirlere ve fotoğraflara da yer ve-
riyor. Yazar, Necmettin Giritlioğlu’nu 
daha iyi tanımak ve anlamak için 
solun, işçi hareketinin, devrimci dal-
ganın yükseldiği; Giritlioğlu’nun da 
içinde olduğu ve onu da şekillendiren 
1960’lı yılları ve 1970’i de belgelerle, 
tanıklarla anlatıyor. Giritlioğlu’nun 
daha çocukken haksızlıkların kar-
şısına dikilip Ankara’dan başladığı, 
elinde Jack London’ın o çok sevdiği 
romanı Demir Ökçe’yle gittiği Ereğli 
Demir Çelik’e, oradan Aliağa’ya uza-
nan yolu, işçi sınıfının yoludur. 

“Yordam Kitap’ın yeni dizisi “Gençlerle Baş Başa” kapsamında 

dört kitap yayınlandı.  Cebe sığacak sevimli boyutlarda, bir solukta 

okunacak eğlenceli ve öğretici kitapların genç emekçiler için temel 

ve güncel konularda yararlı olacağını düşünüyoruz”
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TÜRKİYE’DE GENÇLERİN 
GÜVENCESİZLİĞİ:

Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı

Gençler Düzenli Çalışma 
Saatleri, Düzenli Maaşı ve 
Düzenli Tatil Hakkı Olan Bir 
İş İstiyorlar
Araştırmada dikkat çeken önemli un-
surlardan birisi gençlerin eğitim ve 
istihdam durumu fark etmeksizin iyi 
bir işten beklentilerinin örtüşmesidir. 
Gençlerin iyi bir işten beklentilerin-
de “düzenli çalışma saatleri, düzenli 
maaşı ve düzenli tatil hakkı” vurgusu 
ön plana çıkmıştır. Çalışanların ha-
lihazırdaki çalışma koşullarının bu 
beklentileri ile örtüşmediği gözlem-
lenmiştir. İşsiz gençlerin ise çalışma-
dan beklentileri daha çok “saygınlık, 
saygı duyulmak” kavramları ile ifade 
edilmiştir. Bu durum işsiz gençlerin 
kendilerini aileye ve çevreye karşı so-

rumlu ve mahcup hissetme halleri ile 
ilişkilidir.

Kamu sektöründe çalışmak gençler 
için “düzenli çalışma saatleri, düzenli 
maaşı ve düzenli tatil hakkı” olması 
sebebiyle daha cazip bir seçenektir. 
Ancak gençler, devlet kadrolarında ka-
yırmacılığın ön planda olduğunu ve işe 
alımlarda bu durumun etkili olduğunu 
düşünmektedir. Bu durum gençlerin 
algısında devletin yurttaşlarına liyakat 
temelli eşit bir yaklaşım içinde olmak-
tan uzak olduğuna işaret etmektedir. 
Gençler, özel sektörün kendilerini ge-
liştirmek için daha çok alan sunduğu-
nu ancak çalışma saatleri ve şartlarının 
esnekliği sebebiyle ideal bir seçenek 
olmadığını belirtmişlerdir.

Bu araştırma Türkiye’de gençlerin çalışma ile ilgili algıları, işyeri deneyimleri ve bunlarla ilgili olan beklentileri, 

geçim koşulları ve gelecek beklentileri, bu gençleri ortaklaştıran veya ayrıştıran hisleri, siyasete ve siyasetçilere 

yönelik algı ve beklentilerini tespit etme amacıyla yürütülmüştür.

Çalışmada, gençlerin iş bulma, borçluluk ve vergilendirme gibi süreçler içerisinde ne konumda oldukları, 

endişe, stres, öfke gibi hisleri nasıl deneyimledikleri, sorunlarının kaynağı ve bunlardan kimleri sorumlu 

tuttuklarına dair algıları incelenmiştir. Bu çalışma ile tüm bunlar karşısında ortaklaşan bireylerin “prekarya/

güvencesizler” adı verilen bir sınıf kimliği oluşturma şanslarının olup olmadığı da tartışmaya açılmaktadır.

Araştırma, eğitim ve istihdam durumlarına göre gruplandırılan 25 kişi ile yapılan odak grup görüşmelerine 

dayanmaktadır. Odak gruplar, 1) yüksek eğitim almış çalışanlar ve üniversite öğrencileri; 2) yüksek eğitim 

almayan ve daha çok fiziksel emeğe dayalı işlerde çalışanlar; 3) ne istihdamda ne eğitimde olanlar olmak üzere 

üç gruptan oluşmaktadır.

Merkezi İstanbul’da bulunan İstanPol Enstitüsü’nün Friedrich Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliği desteği ile 
hazırladığı “Türkiye’de Gençlerin Güvensizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı” raporu, yakın dönemde 
Türkiye’deki gençlerin yaşam güvenceleri ve geleceğe dair algılarına dair çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. 
Bu kapsamlı araştırmanın genel sonuçlarına sayfalarımızda özet olarak yer veriyoruz.
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İş Yerinde İlişkiler 
Hiyerarşik, Çalışanları  
Temsil Eden Kurumsal Bir  
Ses ve Dayanışma Yok
Gençlerin güvencesizliğini derinleşti-
ren bir başka unsur ise çalışma haya-
tındaki hiyerarşik ilişkilere karşı çalı-
şanları koruyan kurumsal bir sistem 
veya dayanışma ağlarının yoksunlu-
ğudur. Bu durum gençleri yöneticile-
rin keyfi uygulamalarına karşı yalnız 
ve kırılgan bir konumda bırakmakta-
dır.

İş Bulurken Liyakat  
Değil Akraba ve Tanıdıklar 
Önemli
Araştırmanın farklı bölümlerinde 
tekrar eden “kayırmacılık” algı-
sı gençlerin iş ve çalışma yaşamına 
dair görüşlerinde önemli bir yer tut-
maktadır. Gençler iş bulurken veya 
çalışma ortamında akrabaların veya 
tanıdıkların varlığının bu süreçleri 
kolaylaştırdığını düşünmektedirler. 
“Sosyal sermaye” olarak da adlan-
dırabileceğimiz bu ilişkiler ağının 
yoksunluğu ise gençlerde dışlanma 
ve stres yaratmaktadır. Yukarıda da 
belirtildiği üzere gençler işe alımlar-
da liyakat usulünün değil referans ve 
kayırmacılığın etkili olduğunu düşün-
mektedirler ve bunu deneyimledikle-
rini ileri sürmektedirler.

Gençlere Göre Hedef/
Performans Sistemi  
Tek Taraflı; Patronlar da 
Değerlendirmeye Tabi  
Olmalı
Gençler iş yerlerindeki hedef/per-
formans sistemlerinin yalnızca yö-
netici odaklı ve tek taraflı olduğunu 
düşünmektedirler. Buna karşılık ça-
lışanların da yöneticileri değerlendi-
receği bir sistemi arzu etmektedirler. 
Ancak, gençler rekabet meselesinden 
dolayı iş arkadaşlarının kendilerini 
adil değerlendiremeyeceklerini ifade 
etmişler, çalışanların birbirini değer-
lendirdiği bir sistemi istemediklerini 
belirtmişlerdir.

Mesleki Kimlikler  
Kayboluyor
Araştırmada parçalı ve güvencesiz 
çalışmanın bir başka boyutu olarak 
mesleki kimliklerin giderek yok ol-
duğu gözlemlenmiştir. Yapılan iş ile 
alınan eğitim arasındaki uyuma da-
yanan mesleki kimlik gençlerin ço-
ğunda mevcut değildir. Çalışanların 
çoğunluğu yakın dönemde iş değiştir-
miş veya iş değiştirmeyi düşünmekte-
dir.

Gençler Geçim  
Sıkıntısı Çekiyor,  
Temel Güvenceleri  
Aileleri
Araştırmaya katılan gençlerin eğitim 
ve istihdam durumu fark etmeksizin 
geçim sıkıntısı çektikleri tespit edil-
miştir. Geçim sıkıntısı gençleri ailele-
ri ile yaşamaya zorunlu kılıyor. Aile, 
önemli bir sosyal gelir kaynağı olarak 
güvencesiz gençlerin hayatta kalma 
stratejisi ve desteği olarak ön plana 
çıkmıştır.

Kredi Kartı, Ev Kredisi  
ve KYK Borçlarının 
Sarmalında Bir Gelecek  
İnşası
Araştırmada gençlerin temel olarak 
kredi kartı, ev kredisi ve Kredi Yurt-
lar Kurumu’ndan alınan öğrenci 
kredileri gibi borçlara sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu durum gençlerin 
gelecek planlarını etkilemektedir. Ka-
tılımcılarının bazılarının faturalarını 
ödemekte zorlandıkları ve ödemeyi 
aksattıkları da tespit edilmiştir.

Gençler Endişeli ve Stresli
Araştırmada gençlerin eğitim du-
rumları, istihdama katılıp katılma-
maları ve meslekleri farketmeksizin 
“güvencesizlik ve belirsizlik” hislerin-
de ortaklaştıkları görülmektedir. Bu 
ortak hisler gençlerde endişeli, kaygılı 
ve stresli olmalarına sebep olurken 
geleceğe dair umutsuzluk hislerinin 
oluşmasını da etkilediği gözlemlen-
miştir.
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Kadınlarda Güvencesizlik 
Daha Belirgin
Araştırmada ortaya çıkan bir başka 
önemli konu ise güvencesizliğin genç 
kadınlarda erkeklere göre daha de-
rinden hissedilmesidir. Kadınların 
mesleki kimliği ve becerilerinden zi-
yade kadın olması ön plana çıkmak-
ta, görev tanımı esnekleşmektedir. 
Ücretsiz kreş gibi sosyal haklardan 
yoksunluk ise kadınların çalışma ha-
yatındaki kırılganlıklarını daha da 
artırmaktadır.

Sorunların Kaynağı, 
Sorumlusu ve Sebebi  
Kim?
Gençler, içinde bulundukları güven-
cesizlik ve belirsizliğin kaynağı, so-
rumlusu ve sebebi olarak siyasetçile-
ri, Suriyeli göçmenleri ve halkı işaret 
etmişlerdir. Katılımcıların Suriyeli 
göçmenler konusundaki olumsuz 
yargılarının İstanPol’ün daha önceki 

araştırmalarında da 
tespit edildiği üzere 
dezenformasyon bil-
giden beslendiği göz-
lemlenmiştir.

Gençler Ülkeyi 
Terk Etmek 
İstiyorlar
Araştırmada yer alan 
gençler fırsat bulduk-

larında daha iyi çalışma koşulları 
ve hayat standartları olan bir başka 
ülkede yaşamak istediklerini belirt-
mişlerdir. Bunda, Türkiye’de siyaset-
çilere olan güvensizlik, iş yaşamında 
ve gündelik hayatta yaşanan endişe 
ve kaygıların kaynağı olan belirsizlik 
ve liyakat temelli olmayan kayırma-
cılığa dayanan ilişkilerin hayatın her 
alanına yayılmasından duyulan hoş-
nutsuzluğun etkili olduğu gözlem-
lenmiştir.

Gençlere Göre Sorunu 
Yaratan da Çözecek  
Olan da Siyaset ve 
Siyasetçiler; Bunun İçin  
Yeni Siyasi Aktörler Şart
Gençler Türkiye’de sık tekrarlanan 
ve sonuçlarının bir şey değiştirme-
diğini düşündükleri seçimlerden 
bıkkınlıklarını ifade etmişlerdir. So-
runların temel kaynağı ve sorumlu-
su olarak gördükleri siyasetçiler ve 
onların yanlış politikalarına rağmen 
gençler çözümün de yine siyasette ol-
duğunu düşünmektedirler. Gençlere 
göre şu anki mevcut aktörler Türki-
ye’nin sorunlarını çözmekten uzak. 
Ancak katılımcıların çoğu için, 31 
Mart 2019 yerel seçim sonuçlarının 
önemli bir kırılma noktası olduğu 
ve “bir şeylerin değişebileceği” al-
gısını yarattığı gözlemlenmiştir. Bu 
da gençlerin ülkenin geleceğine dair 
iyimser duygularını pekiştirmiştir.

Gençlere Göre Ülke  
Kötüye Gidiyor Ama  
Bu Kötüye Gidişi  
Kendi Jenerasyonları 
Durduracak
Araştırmaya katılan gençlerin çoğu 
ülkenin kötüye gittiğini düşünmekte 
ve bunu daha çok ekonomik kaygı-
lar ile ilişkilendirmektedir. Gençler, 
ülkenin gidişatına dair olumsuz his-
leri, siyaset kurumu ve siyasetçilere 
olan güvensizliklerine rağmen bu 
kötüye gidişin kendi jenerasyonları 
tarafından durdurulacağına inan-
maktadırlar.Kaynak: www.istanpol.org
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Genç işçiler COVID-19’un ekonomik 
etkilerinden ağır zarar görecek

COVID-19 acil durumu, yaş, gelir 
veya ülkesine bakmaksızın dünyada 
hemen hemen herkesi etkiliyor. Öte 
yandan, özellikle gençler bu krizin 
ekonomik etkilerinden ağır zarar gö-
recek gibi görünüyor. Bunun beş ne-
deni var. 

Krizler, en kırılgan kesimlere en 
çok zarar veriyor. Özellikle pande-
minin sosyal ve ekonomik etkileri göz 
önüne alındığında, gençler de kırılgan 
kesimlerden birini oluşturuyor.

Ekonominin en iyi durumda ol-
duğu zamanlarda dahi, insana yakışır 
istihdama geçiş yapmak, gençler için 
büyük bir zorluk oluşturuyor. Virüs 
salgınından önce, 2019 yılına ait ra-
kamlar , bunu ortaya koyuyor: 25 
yaşın altındaki her beş kişiden birisi 
(dünya çapında toplam 267 milyon 
genç), Ne Eğitimde ne İstihdamda ne 
de Öğrenimde (NEET) olarak sınıf-
landırılıyor.

Genç kadın ve erkeklerin, CO-
VID-19 pandemisinin ekonomik etki-
lerinden özellikle etkilenecek olması-
nın beş nedeni var.
1.  Genç çalışanlar, ekonomik da-

ralmalardan, daha yaşlı ve daha 
deneyimli çalışma arkadaşlarına 
göre daha fazla etkileniyor. Dene-
yimlere göre, çalışma süreleri ilk 
kesilenler veya işten ilk çıkarılanlar 
genellikle gençler oluyor. Dayanış-
ma ağları ve deneyime sahip ol-
mamaları, insana yakışır iş bulma-
larını zorlaştırabiliyor ve gençler 
sosyal ve hukuki koruması daha az 
olan çalışma biçimlerine itilebili-
yorlar. Genç girişimciler ve gençlik 
kooperatifleri de benzer sorunlar 
yaşıyor çünkü ekonominin sıkın-
tılı olduğu zamanlarda kaynak ve 
finansman bulmak zorlaşıyor, zor-

laşan iş koşullarıyla nasıl başa çıkı-
lacağını bilmiyorlar.

2. Her dört gençten üçü (özellikle 
düşük ve orta gelirli ülkelerde), ör-
neğin tarımda veya küçük kafe ve 
restoranlarda olmak üzere, kayıt-
dışı ekonomide çalışıyor. Birikim-
leri çok az olduğu veya hiç olmadı-
ğı için, kendilerini tecrit edebilmek 
için izin almaya güçleri yetmiyor.

3. Genç çalışanların birçoğu, kısmi 
zamanlı, geçici işler ve serbest eko-
nomi (gig ekonomisi) gibi “stan-
dart dışı çalışma biçimleri”nde 
istihdam ediliyor. Bu işlerin ücreti 
genelde düşük, çalışma saatleri 
düzensiz, iş güvencesi düşük ve 
çok az veya sıfır düzeyinde sosyal 
koruma (ücretli izin, emekli geliri, 
hastalık izni) sağlıyor. Bu türden 
çalışma genellikle işsizlik yardım-
larına hak kazanamıyor, ve birçok 
ülkede, bu konuda yardımcı ola-
bilecek işgücü piyasası kurumları, 
örneğin iş bulma merkezleri gibi, 
oldukça etkisiz durumda.

Susana Puerto / Kee Kim

Susana Puerto: ILO Araştırma ve 
Teknik Uzman
Kee Kim: ILO Makroekonomi ve 
İstihdam Politikaları Uzmanı

Kaynak: https://www.ilo.org
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Bu makale ile, Gençler için İnsana Yakışır İşler Küresel İnisiyatifi 

[Global Initiative on Decent Jobs for Youth], Genç Hakları ve 

Sesleri adlı blog serisini [Blog Series: Youth Rights and Voices]  

başlatıyor. Blog serisi, COVID-19 pandemisinin çalışma yaşamında 

genç kadın ve erkekler üzerindeki etkisini ortaya koyuyor ve eylem 

odaklı politika yanıtları ve çözümlerini tartışıyor. Blog’da, gençlik 

temsilcileri, genç istihdamı uzmanları ve Gençler için İnsana 

Yakışır İşler ortakları da yer alacak. Ayrıca, veri ve analizlere 

tamamlayıcı destek sunması amacıyla, 20 Nisan Pazartesi 

gününden itibaren Gençlik İstihdamı ve COVID-19 Pandemisi 

Küresel Anketi başlatıldı.

4. Gençler yaygın olarak, COVID-19 
pandemisi karşısında özellikle kı-
rılgan olan sektörler ve sanayiler-
de çalışıyor. 2018 yılında Avrupa 
Birliği’nde her üç genç çalışandan 
yaklaşık biri, toptan ve perakende 
ticaret, konaklama ve yiyecek sek-
törlerinde (örneğin mağaza asista-
nı, aşçı, garson vs.) çalışıyordu ki 
bu sektörlerin COVID-19’dan en 
çok etkilenecek sektörler arasında 
olacağı tahmin ediliyor. Özellikle 
genç kadınlar etkilenecek çünkü 
bu sektörlerde çalışan 25 yaşın 
altındaki çalışanların yarıdan faz-
lasını kadınlar oluşturuyor. Örne-
ğin, kadınlar, konaklama ve yiye-
cek hizmetleri sektöründe çalışan 
gençlerin İsviçre’de %57’sini ve 
Birleşik Krallık’ta ise %65’ini teş-
kil ediyor.

5. Gençler, otomasyon karşısında, 
tüm diğer gruplardan daha çok 
risk altında. ILO’nun yakın dö-
nemde yayınladığı bir çalışmaya 
göre , gençlerin sahip olduğu tür-
den işler tamamen veya kısmen 
otomatize edilebilir işler.
Sonuç olarak, COVID-19 acil 

durumu, yaş, gelir veya ülkesine bak-
maksızın dünyada hemen hemen her-
kesi etkileyecek, ancak gençler daha 
ağır etkilenecek. Dolayısıyla, dünya-
daki liderler destek ve canlandırma 
paketleri hazırlarken, gençlere yar-
dım edecek özel önlemler oluşturma-
lı, destek programlarına, ister çalışan 
isterse girişimci olsun gençlerin dahil 
edilmesini sağlamalı.

Genç işsizliğindeki artıştan zarar 
gören sadece bireyler değil; bu du-
rum toplumlara da büyük ve uzun 
süreli maliyet getiriyor. Daralma za-
manında işgücü piyasasına girmek, 
gençlerin kazançlarında önemli ve 
kalıcı kayıplara neden olabilir, bu ka-
yıplar tüm kariyerleri boyunca süre-
bilir. Genç çalışanlara özgü sorunları 
göz ardı etmek, yetenekleri, eğitim ve 
öğretimi heba etme riski yaratır ki bu 
da COVID-19 pandemisinin izlerinin 
on yıllarca sürmesi demektir.
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Kapıdaki Tehlike:

İşyeri Yangınları
Araştırmalar işyerlerinde en sık 

alınan güvenlik önlemlerinin yangın-
la ilgili olduğunu ortaya koymaktadır 
(Fişek, 2014: 22). Yangın güvenliği 
önlemlerinin yalnızca çalışanların ca-
nını ve sağlığını değil aynı zamanda 
işverenin mülkünü de koruduğu göz 
önünde bulundurulduğunda bu anla-
şılır bir durumdur. Ancak Aile Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
iş güvenliğine ilişkin işyeri teftişleri, 
yangın güvenliğine ilişkin bilimsel 
araştırmalar ve saha deneyimine sa-
hip iş güvenliği uzmanlarının göz-
lemleri işyerlerinde yangına karşı ön-
lemlerin son derece yetersiz olduğunu 
ortaya koymaktadır.  Bu durum bir 
yönüyle Gabriel García Márquez’in 
Kırmızı Pazartesi romanına benze-
mektedir. Romanda Márquez, her-
kesin işleneceğini bildiği bir cinayetin 
öyküsünü anlatır. İşyeri binalarında 
alınmayan yangın önlemleri, erken 
uyarı ve müdahale sistemlerinin ye-
tersizliği, yapılmayan tatbikatlar, ve-
rilmeyen yangın eğitimleri, güvenlik 
kurallarına aykırı kaçış yolları esasın-
da işleneceğini herkesin bildiği iş cina-
yetlerini işaret ediyor. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mec-
lisi’nin İş Cinayeti Raporları, Sosyal 
Güvenli Kurumu’nun İş Kazaları ve 
Meslek Hastalıkları İstatistikleri esas 
olarak bu cinayetlerin kaydını tutuyor. 
İSİG Meclisi’nin verilerine göre 2019 
yılında iş cinayetlerinin %5’i (83 işçi) 
patlama ve yangın nedeniyle gerçek-
leşti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
(2020) 2018 yılı istatistiklerine göre de 
“iş kazası sonucu ölen sigortalıların” 
%5’i (78 işçi) elektrik sorunları, patla-
ma ve yangın sebebiyle yaşamını yitir-

Yılın ilk günlerinde Amasya Merzifon’daki bir AVM’de çıkan yangında iki emekçinin yaşamını yitirmesi 
işkolumuzdaki hayati bir işçi sağlığı ve güvenliği sorununu yeniden gündeme taşıdı. Bu yangın, güvencesiz 
çalışma ortamlarının yalnızca fabrika ve atölyelerle sınırlı olmadığını; ışıltılı ofis, büro ve AVM’lerde de işçilerin 
sağlık ve güvenliğine yönelik önlemlerin son derece yetersiz olduğunu göstermiş oldu. Biz de bu sayımızda 
konuyu kapsamlı biçimde ele almayı gerekli gördük. 
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di. Peki her yıl onlarca işçinin yaşamı-
na mal olan yangın güvenliğine ilişkin 
başlıca eksiklikler neler?

Pasif Koruma Önlemleri 
Yetersiz
Yangın güvenliğine ilişkin önlem-

ler yaygın bir şekilde aktif  ve pasif  
koruma önlemleri olarak sınıflandırı-
lır.  Pasif  koruma önlemleri, “yapıda 
yangının oluşma riskinin önlenmesi, 
yangının çıkması durumunda yangı-
nın çıktığı bölümde hapsedilmesi ve 
hasarın azaltılması”na yönelik olarak 
yapının tasarım/inşa aşamasında alı-
nan önlemlerin tümünü niteler (Erdo-
ğan, 2017). Aktif  koruma önlemleri ise 
yangını başlangıç aşamasından algıla-
yıp, büyümeden engelleyip söndürme-
ye yönelik önlemleri (duman algılama, 
uyarı ve yangın söndürme sistemleri) 
ifade eder (Kılıç, 2003: 63). Türkiye’de 
yangın güvenliğine ilişkin tartışmalar 
ağırlıklı olarak aktif  koruma sistemleri-
ne yönelmektedir. Oysa ki uzmanların 
sıkça vurguladığı gibi, yangın güvenli-
ği yangının çıkması ile başlamaz, onu 
önceler. Binanın yapı kullanım gerek-
sinimleri gözetilerek, malzeme ve yapı 
elemanlarının seçimine özen gösterile-

GÜVENLİ ÇALIŞMA

rek, yangın tehlikesi hesaba katılarak 
mevzuata uygun projelendirilmesi ve 
inşası işyerlerinde yangın güvenliği 
için temel unsurdur (Erdoğan, 2017). 
Ancak bu unsurun yaygın bir şekilde 
göz ardı edildiği görülmektedir. 1978-
2009 yıllarında inşa edilen yüksek ofis 
binalarını inceleyen bir çalışmada (Ba-
haeldeen, 2015:113), yapılarda yangın 
güvenliğine ilişkin eksikliklerin aslında 
tasarım ve inşa süreçlerinden kaynak-
landığı tespit edilmiştir. 

İşyerine Özgü Risk 
Değerlendirmesi Yapılmıyor
İşverenlerin yangına karşı bir risk 

değerlendirmesi yapması, acil durum 
planı hazırlaması ve bunları güncel 
tutması yasal zorunluluktur. İşverenin 
bu risk değerlendirmesinin bulgularını 
temel alarak, yangın durumunda can 
kaybı ve yaralanma riskini ortadan 
kaldırmak için uygun ve yeterli önlem-
leri alması gerekir (Taşyürek, 2019). 
Ancak bakanlığın çeşitli işyerlerinde 
yürüttüğü iş sağlığı güvenliği teftiş-
leri (ÇSGB, 2017; AÇSHB, 2018a, 
2018b), bazı işyerlerinde risk değerlen-
dirmesinin yapılmadığını, bazılarında 
ise risk değerlendirmesinin iş sağlığı 

Binanın yapı kullanım 
gereksinimleri gözetilerek, 
malzeme ve yapı 
elemanlarının seçimine 
özen gösterilerek, 
yangın tehlikesi hesaba 
katılarak mevzuata 
uygun projelendirilmesi 
ve inşası işyerlerinde 
yangın güvenliği için temel 
unsurdur 
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güvenliği profesyonelleri tarafından 
işyerine özgü hazırlanmadığını göster-
mektedir. Aynı işi yapan işyerleri için 
hazırlanan matbu risk değerlendirme 
belgelerinin işyerinin özelliklerini hiç 
dikkate almadan risk değerlendirme-
si yapılmış gibi kullanılması yaygındır 
(AÇSHB, 2018a: 25, 55). Ayrıca mü-
fettişler işyerindeki kimyasal, biyolojik 
vb. bütün risklerin analiz edilmediğini; 
önleyici, düzeltici faaliyetlere ait aksi-
yon planlarının oluşturulmadığı tespit 
etmiştir (AÇSHB, 2018a:55)

Yangın güvenlik önlemlerine ilişkin 
araştırmalar iş teftişleri ile örtüşmekte-
dir. Fonksiyon değişikliği ile hastaneye 
dönüştürülmüş 16 binayı kapsayan 
yakın dönemli bir araştırmada (Eru-
çar, 2018: 100), hastanelerin hiçbirinin 
risk değerlendirmesi yapmadığı tespit 
edilmiştir. Yüksek ofis binalarındaki 
yangın önlemlerini inceleyen bir başka 
araştırmada (Bahaeldeen, 2015: 112-
114) da, yangın durumunda binaların 
kolay boşaltılmasını sağlayacak yangın 
tahliye projesinin, incelenen 9 binanın 
8’inde olmadığı tespit edilmiştir. 

İşletmeler Yangına Hazırlıklı 
Değil
Yangına karşı mücadelede başarılı 

olmanın ilk şartı yangının çıkmasını 
önlemekse ikinci şartı yangına erken 
müdahale ederek büyümesinin önlen-
mesidir (Taşyürek, 2019). Uzmanlar 
Türkiye’de yangınlara erken müdaha-
le edilemediği için can ve mal kayıpla-
rının yüksek olduğuna dikkat çekmek-
tedir (Kılıç, 2018). İşyerlerinde yangın 
dedektör ve/veya alarm sistemlerinin 
bulunmaması, yeterli ve uygun mik-
tarda yangın söndürme sistemlerinin 
olmaması bunun başlıca sebebidir. 
Yangınla mücadele ekipmanları işaret-
lemelerinin yetersiz olması ve yangın 
ekipmanlarının önüne malzeme istifi 
yapılması sık rastlanılan bir durumdur 
(ÇSGB, 2017; AÇSPB, 2018a, 2018b). 
Diğer taraftan araştırmalar bazı işyer-
lerinde yangın algılama sistemleri var 
olmasına rağmen, bu sistemlerin ba-
kımsızlık nedeniyle arıza yapabildiğini 
göstermektedir.  Bu eksiklikler genel 
olarak işletmelerin yangına hazır ol-
madıklarının güçlü birer göstergesidir 
(ÇSGB, 2017: 45) 

Yangın Tatbikatı Yapılmıyor, 
Eğitim Verilmiyor
İşyerlerinde yılda en az bir defa ol-

mak üzere acil durum tatbikatı yapıl-
ması gerekmektedir. Bu tatbikatlarda 
amaç acil durum uygulama adımla-
rının düzenli olarak izlenebilmesi, uy-
gulanabilirliğinin test edilmesi, eksik-
liklerin tespit edilerek giderilmesidir. 
Deneyimli iş güvenliği uzmanları yan-
gın vb. acil durumlarla mücadelede 
başarı kazanmanın periyodik olarak 
acil durum tatbikatlarının yapılmasına 
bağlı olduğunu vurgulamaktadır.  An-
cak yasal zorunluluk olmasına rağmen 
işyerlerinde acil durum tatbikatlarının 
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2016 yılında işçi sağlığı 

güvenliği yönünden 

programlı teftişe tabi 

tutulan işyerlerinin 

yaklaşık yarısında yangın 

vb. acil durum tatbikatı 

yapılmadığı görülmüştür 

yapılmadığı görülmektedir (ÇSGB, 
2017; AÇSPB, 2018a, 2018b). Öyle 
ki 2016 yılında işçi sağlığı güvenliği yö-
nünden programlı teftişe tabi tutulan 
işyerlerinin yaklaşık yarısında yangın 
vb. acil durum tatbikatı yapılmadığı 
görülmüştür (ÇSGB, 2017: 46). 2017 
yılında gerçekleştirilen teftişlerde ise 
bazı işkollarında bu oranın %72’ye 
kadar çıkabildiği tespit edilmiştir (AÇ-
SHB, 2018a: 55). İşyerlerindeki yangın 
önlemlerini inceleyen araştırmaların 
tespitleri de bu doğrultudadır. 

Diğer taraftan işverenin tüm çalı-
şanlar için, yangın ve tahliye tatbikatla-
rı dahil olmak üzere uymaları gereken 
prosedürler hakkında uygun eğitimi 
sağlaması da yasal bir zorunluluktur. 
Ayrıca işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan 
sayısına bağlı olarak işyerlerinde yan-
gınla mücadele konusunda uygun do-
nanıma sahip ve özel eğitimli çalışanları 
destek elemanı olarak görevlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu görevlendirme ve 
eğitimlerin sıklıkla yapılmadığı, kağıt 
üzerinde yapılmış gösterildiği ya da 
uygun biçimde gerçekleştirilmediği 
görülmektedir (ÇSGB, 2017; AÇSPB, 
2018a, 2018b). Esasında yangın anında 
yaşanan kaos ve panik, çalışanların ne 
yapacaklarını, nereye kaçacaklarını bil-
memesi ve bina içinde mahsur kalması 
gibi durumlar, işverenin yangına ilişkin 
eğitim ve tatbikat yükümlülüğünü yeri-
ne getirmemesinin doğal sonuçlarıdır. 

Acil Çıkış Yolları ve Kapıları 
Standartlara Uygun Değil 
Yangın gibi acil durumlarda bina-

nın en kısa zamanda ve güvenli bir 
şekilde boşaltılabilmesi için acil çıkış 
kapı ve yollarının iyi planlanmış olma-
sı gerekmektedir. Ancak Türkiye’de iş-
yerlerindeki yangın güvenliğine ilişkin 
hemen tüm araştırmaların üzerinde 

ortaklaştığı bir nokta acil durum kapı 
ve yollarında önemli eksiklerin varlı-
ğıdır (Arpacıoğlu, 2004; Bahaeldeen, 
2015; Eruçar, 2018, AÇSHB, 2017, 
AÇSHB, 2018a). Bu durumun başlıca 
sebebi bu önlemlerin binanın inşaat 
aşamasından planlanmamasıdır. İşyer-
lerinde yangın anındaki kaçış güvenli-
ğini tehlikeye düşürecek şekilde kaçış 
yolları ve kaçış merdivenlerine ilişkin 
çok sayıda mevzuata aykırılık görül-
mektedir. En çok karşılan uyumsuzluk 
acil çıkış kapılarının içeri doğru açıl-
ması, yetersiz olması ve önlerinde en-
gel olmasıdır (ÇSGB, 2017; AÇSHB, 
2018a, 2018b). Acil durum aydınlat-
masının bulunmaması ya da aktif  şe-
kilde kullanılmaması bir başka önemli 
eksikliktir. Organize sanayi bölgesinde 
yer alan ve itfaiye tarafından uygunluk 
raporu verilen binalarda bile acil çıkış 
ve yangınla ilgili çok ciddi eksiklikler 
tespit edilmiştir (AÇSHB, 2018b). 

Sonuç Yerine: Amasya AVM 
Yangının Gösterdiği 
Ocak ayında Amasya’nın Merzi-

fon ilçesindeki bir AVM’de çıkan yan-
gında iki çalışan hayatını yitirdi, beş 
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çalışan da yaralandı. 
Şubat başında ise Anka-

ra’da çok katlı bir alış-veriş 
merkezinde çıkan yangın pani-

ğe sebep oldu, çalışanlar da dahil 
pek çok kişi zehirlenme tehlikesi ya-
şadı. Kısa bir internet taraması bile 
Türkiye’de son yıllarda ofis, büro ve 
AVM’leri de içerecek şekilde çok sa-
yıda benzer yangının yaşandığını gös-
termektedir.  Bu durum işyerlerinde 
yangın güvenliğine ilişkin önlemlerin 
yetersizliğini gösterdiği gibi, yangın-
larda yanarak ya da zehirlenerek ya-
şamını yitirmenin sadece fabrika ve 
atölyelerde çalışan işçiler için değil, 
çalışanların tümü için ciddi bir tehdit 
olduğunu gösteriyor. Yukarıda temel 
unsurları ile vurguladığımız yangın 
güvenliğine ilişkin eksiklikler ofis, 
büro ve AVM çalışanlarının kendi iş-
yerlerinde de kolayca gözlemleyebile-
ceği şeyler. Sıradaki iş cinayetinin kur-
banı olmamak, işverenin yangın dahil 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini 
almasını sağlamaktan geçiyor. Bunun 
için işyerinde yangın güvenliğine iliş-
kin sorunları sendikanın ve işyerinin 
gündemi haline getirmek gerekiyor.  
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Wikipedia
Kendisini “Özgür Ansiklopedi” 

olarak tanımlayan ama ne yazık ki 
ironik bir biçimde 29 Nisan 2017’den 
beri Türkiye’den erişilemeyen Wiki-
pedia internet sitesi, yaklaşık üç yıllık 
bir aradan sonra 15 Ocak 2020 Çar-
şamba gecesi ilerleyen saatlerde erişi-
me açıldı. Siteye erişim için idari ted-
bir uygulanmasının gerekçesi olarak 
çeşitli haberlerden öğrenebildiğimiz 
kadarıyla Wikipedia’nın ülke içerisin-
de temsilcilik açmaması, uluslararası 
hukuka uygun davranmaması, mah-
keme kararlarını uygulamaması ve 
Türkiye aleyhine karalama kampan-
yalarına aracılık etmesi” gösterilmek-

teydi. Sonuçta, Anayasa Mahkemesi 
26 Aralık 2019 tarihli genel kurulunda 
bu engellemenin ifade özgürlüğünün 
ihlali olduğuna karar verdi ve gerekçe-
li karar 15 Ocak 2020’de yayımlandı. 
Mahkeme gerekçesinde, bir internet 
sitesinin tamamına erişimin sürekli 
olarak engellenmesinin ifade özgür-
lüğüne orantısız bir müdahale olduğu 
için ihlal kararı verdiğini belirtti. 

Weblog, blog, blogger
Uzun lafın kısası, ben de bu yazı 

için dünyada en yaygın kullanılan 
blog alt yapısı olarak Wordpress hak-
kında bir şeyler yazmaya niyetlenince 
blog yazmanın tarihçesiyle ilgili temel 
bilgilere ulaşmak için Wikipedia’yı 
kullanabildim. Wikipedia’ya göre blog 
terimi, weblog yani Türkçe olarak web 
günlüğü / internet günlüğü şeklinde 
ilk defa 1997’nin sonlarında John Bar-
ger tarafından internette gezinirken 
tuttuğu notlar anlamında kullanılmış. 
1999’da ise Peter Melholz kendi web 
sayfasında bu ifadeyi we blog şeklinde 
kullanarak bir espri yapmış. Sonrasın-
da bu ifade kısaltılarak blog halini al-
mış. Terim, Blogger’ın yaratıcısı Pyra 
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Labs firmasının etkisiyle hem web/
internet günlüğü anlamında bir isim 
hem de blog’lamak / blog yazmak 
anlamında bir fiil olarak kullanılma-
ya başlamış ve blog yazan kişilere de 
blogger adı verilmiş. 

Wordpress

Kullanıcıların blogspot.com uzan-
tısıyla kendi blog’larını oluşturmaları-
na imkân veren Blogger sitesi 1999’da 
kurulmuş, 2003’te ise Google’a satıl-
mıştı. Aynı yıl, Matt Mullenweg ile 
Mike Little’ın çabalarıyla Wordpress 
piyasaya sunulmuş ve 2000’li yıllar 
boyunca hızla yaygınlaşmıştır. Bugün, 
en popüler içerik yönetim sistemi olan 
Wordpress, tüm içerik yönetim sis-
temleri pazarının %60’ını, tüm web 
sitelerinin ise %35’ini kapsıyor. Her 
gün 500’den fazla yeni web sitesi de 
Wordpress aracılığıyla kurulmakta.1 
Wordpress’in arkasında sitenin kurucu 
ortaklarından Matt Mullenweg’in de 
CEO olarak görev yaptığı Automat-
tic firması bulunuyor. Bu şirket sadece 
Wordpress’in değil, Tumblr, Jetpack 
ve Longreads gibi birçok başka girişi-
min de sahibi. 

Dağıtılmış iş gücü2

Şirketin bu yazı için ilgi çekici özel-
liği ise tamamının dağıtılmış iş gücü-
ne dayanması, diğer bir ifadeyle 76 
ülkede, 93 farklı dil konuşan toplam 
1176 çalışanın diledikleri yerden çalı-
1 https://kinsta.com/blog/wordpress-statistics/ 
2  İngilizce’de Distributed Workforce olarak 

ifade edilen bu kavram iş gücünün 
geleneksel ofis ortamına bağlı olmadığı, 
coğrafik olarak da dünyanın çeşitli yerlerine 
yayılmış bir iş gücünü tarif etmek için 
kullanılmaktadır. Uzaktan çalışmaktan 
(remote work) farkı, bir merkez olmadığı için 
herkesin farklı yerlerde çalışmasıdır. 

şabilmelerine imkân veren bir çalışma 
biçimini benimsemesi.3 Şirketin ana 
sayfasında büyük ve kalın puntolarla 
yer alan iki ifade dikkat çekiyor: 
• “İnterneti daha iyi bir yer haline 

getirme konusunda tutkuluyuz.”4

• “Yazılımları ücretsiz olması için 
değil, özgürlük için yapıyoruz.”5

Matt Mullenweg’in çalışma yaşa-
mı üstüne yapılan TED konuşmaları 
serisinde kısa bir konuşması da var.6 
“Evden çalışmak işletmeler için neden 
iyidir?” başlıklı bu konuşmada Wordp-
ress’de ve genel olarak Automattic’de 
neden dağıtılmış bir iş gücünü tercih 
ettiklerini anlatıyor. Mullenweg’e göre 
geleneksel ofis ortamında çalışmanın 
temel sorunu çalışanların kontrolü 
ellerinde tutamamaları. Bu tarz çalış-
ma bizi ofis ortamına hapsettiği gibi, 
dünyanın çeşitli yerlerindeki yetenek-
lerden de faydalanmanızı engelliyor. 
Oysa Wordpress’te en başta bile bir-
likte çalışacakları ilk 20 kişiyi internet 
üzerinden tanıdıkları, birlikte iş yap-
tıkları kişiler arasından seçmişler. Bu 
şekilde interneti olduğu sürece istedik-
leri yerden çalışabilen kişileri tanım-
lamak üzere “dijital göçebe” diye bir 
kavram da icat edildiğini hatırlatalım. 
Wordpress’te herkes istediği yerden 
çalışabildiği gibi kendi takvimini de 
kendisi oluşturabiliyor. İstediği müziği 
dinlerken dilediği yerde yemek yiye-
biliyor. “Ortak çalışma ödeneği” adı 
altında aylık olarak ödenen ücret saye-
sinde isterse kendisine gittikçe yaygın-
laşan ortak çalışma ofislerinden bir yer 
kiralayabiliyor veya üçüncü nesil kah-
3 https://automattic.com/about/ 
4 “We are passionate about making the web a 

better place.”
5 “We don’t make software for free, we make it 

for freedom.”
6 https://www.ted.com/talks/matt_mullenweg_

why_working_from_home_is_good_for_busin
ess?language=en&referrer=playlist-the_way_
we_work 

Wikipedia’ya 
göre blog terimi, 
weblog yani 
Türkçe olarak web 
günlüğü / internet 
günlüğü şeklinde 
ilk defa 1997’nin 
sonlarında John 
Barger tarafından 
internette 

gezinirken 
tuttuğu notlar 

anlamında 
kullanılmış.
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vecileri ofis niyetine kullanırken kah-
vesini karşılayabiliyor. Tüm çalışanla-
ra işe başladıkları zaman kendilerine 
ideal bir çalışma düzeni kurmak üzere 
masa, sandalye ve bilgisayar satın al-
maları için “evden çalışma ödeneği” 
de veriliyor. Şirketin bir merkezi olma-
sa da yılda bir defa hem toplantı hem 
de sosyalleşme amacıyla tüm çalışan-
lar bir araya geliyor. Bu şekilde doğru 
araçlar ve programlar da kullanıldığı 
zaman tüm çalışanlarına özerklik ver-
diklerini ve bunun verimliliği artırdı-
ğını söyleyen Mullenweg’e göre önü-
müzdeki on veya yirmi yıl içerisinde 
dünyanın geleceğini değiştirecek olan 
şirketlerin %90’ı bu şekilde bir çalışma 
düzenini benimseyecek.

Elimizde şirket çalışanlarının böyle 
bir çalışma düzeni hakkında ne hisset-
tiklerini, hangi zorluklarla karşılaştıkla-
rını gösterecek fazla bir veri yok. Yine 
de çalışanların görüşlerine yer vermek 
için Glassdoor adlı iş ilanları ve kari-
yer sitesindeki övgü dolu yorumların 
yanında ne gibi eksiklere dikkat çekil-
diğine baktık. İncelediğimiz yorumlar 
arasında bu şekilde yalnız çalışmanın 
insanları toplumdan izole ettiği, odak-

lanma sorunları yarattığı, sosyal haya-
tın da olumsuz olarak etkilendiği, her-
kes eşit denirken Amerika’da yaşayan-
ların daha eşit olduğu ve Amerikan 
kültürünün dayatıldığı, proje yönetim 
sistemlerinin sorunlu olduğu, takımlar 
arası iletişimin zayıf  olduğu, her şeyin 
esen rüzgara göre anlık olarak değişe-
bildiği, çalışanların kariyer gelişimleri-
nin dikkate alınmadığı, yılda 3-4 hafta 
iş için seyahat etmek zorunda olmanın 
yorucu olduğu ve genel olarak mono-
ton ve stresli bir çalışma düzeninden 
şikayet edilmekteydi. Bu yorumları 
okuyunca Mullenweg ne düşünürdü, 
merak ediyorum.

Günümüzde esnek ve güvencesiz 
çalışma biçimleri hızla yaygınlaşırken 
gelişen teknolojiyle birlikte uzaktan 
çalışma, dağıtılmış iş gücü, home-of-
fice, ortak çalışma mekânları, dijital 
göçebelik gibi pratikler de gün geç-
tikçe daha fazla kişi tarafından kulla-
nılıyor. Kapitalizm karlılığı artırmak 
üzere bir taraftan sermayenin üretim 
maliyetlerini azaltmak için yeni for-
müller üstünde çalışırken bir taraftan 
da ofis, ulaşım, yemek vb. sabit gider-
lerin kısılması veya tamamen ortadan 
kaldırılması için çaba harcıyor. Aynı 
zamanda çalışanlar arasında yüz yüze 
bir iletişimin önüne geçilmesi eme-
ğin örgütlenme pratikleri açısından 
da uzun vadede çeşitli kazanımların 
kaybedilmesi anlamına gelebilir. Ça-
lışanların özerkliği ve kendi yaptıkları 
iş üzerinde denetim sağlama çabası 
yabancılaşma duygusunun önüne geç-
mek üzere önemli, ama bu gibi vaatle-
rin arkasında yatan sermaye mantığını 
anlayıp bizleri geleceğin çalışma haya-
tında nelerin beklediğine hazırlanma-
mız da şart. 

Günümüzde esnek 
ve güvencesiz 
çalışma biçimleri 
hızla yaygınlaşırken 
gelişen teknolojiyle 
birlikte uzaktan 
çalışma, dağıtılmış 
iş gücü, home-
office, ortak çalışma 
mekânları, dijital 
göçebelik gibi 

pratikler de 
gün geçtikçe 
daha fazla kişi 

tarafından 
kullanılıyor. 
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3 SORU 3 CEVAP

Genç üyelerimize sorduk:

Örgütlenme Çalışması 
Sürdürdüğümüz 
Mağazalardaki İşçiler 
Ne Bekliyorlar?

Boyner Çalışanı 
Kentpark AVM – Ankara
1.   Çalışma koşulları mağazalar arasında farklılıklar gösterse de sosyal ve dinlenme koşulları vasat. Maddi koşulda ise 

adaletsiz bir dağılım var.

2.  Çalışma koşullarımızı iyileştirmesini, adaletli bir maaş dağılımı konusunda bize destek vermesini, tüm mağazalarda 
aynı sosyal hak ve dinlenme alanlarının oluşturması konusunda bizlere yardımcı olmasını ve aynı zamanda işçi 
tarafının arkasında durarak patron karşısında daha güçlü hissettirmesi gibi beklentilerimiz var.

3.  Örgütlenme sürecimiz beklediğimizden yavaş gidiyor. Bununla ilgili bir sürü neden sayabilirim. Örgütlenme 
aşamasındaki kişilerin korkup çekinerek en son üye olma istekleri, işverenler birebir söylemeseler de aldıkları 
kararlarla, yönetici ve müdürler aracılığıyla verdikleri dolaylı mesajlarla üye olacak kişileri korkutarak çekimser hale 
getiriyorlar. Buna benzer zorluklar yaşıyoruz.

Boyner Çalışanı 
İstinyepark AVM – İstanbul
1.  Mağazada çalışma koşulları son zamanlarda iyice kötü bir duruma geldi. Servis sorunumuzdan tutun da, kafalarına 

göre shift yazma durumuna göre çeşitli sorunlarımız var. Son günlerdeki en büyük sorunumuz da koronovirüsten 
dolayı işlerin azlığını sebep gösterip bazı çalışanların işten çıkarılması ve yıllık izinlerinin kullandırılması.

2.  Beklentilerimiz üye olduğumuz andan itibaren sendikalı olma durumunu hissetmek. Sadece üyelik üzerine ilişkinin 
geliştirilmemesi. Sendikanın çalışanlara yaklaşımı ‘üye yapayım iş bitsin’ şeklinde olmamalı. Zamana yayarak daha 
yakın bir ilişki geliştirilmeli işçilerle. Üyelik sürecinden sonra da işçiyle bazı yerlerde yan yana gelinmeli. Toplu iş 
sözleşmesi beklenilmemeli.

3.  Örgütlenme süreci dönem dönem iyi geçmekle beraber bazı zamanlarda verimsiz geçebiliyor. Bu süreçte 
yaşadığımız zorluklar işçilerin sendikaya üye olduklarında çeşitli yaptırımlara maruz kalacakları biçimindeki asılsız 
bilgiye karşı argüman üretebilmek. Onun dışında işyeri tarafından herhangi bir baskıya maruz kalmadık.

1.  Çalışma koşullarınız nasıl? 

2.  Sendikalı olmaktan beklentiniz nedir?

3.  Örgütlenme süreci nasıl gidiyor?
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3 SORU 3 CEVAP

Boyner Çalışanı 
Emaar AVM – İstanbul
1.  Gün içinde insanların en çok vakit geçirdiği ve plansız alışveriş alanı olarak gördüğü yerlerde çalışıyoruz. Bu da çok 

yüksek bir müşteri yoğunluğu yaratıyor. Bu yoğunluk bize insanların gördüğünden farklı yansıyor. Bizde çalışma 
depodan başlar. Oradan reyona gelir. Burada iş bitmez. Kasada devam eder. Ürünler her zaman sorunsuz teslim 
edilemediği için müşteri hizmetleri bölümü de devreye girer. Bütün bu süreçte yukarıdan aşağıya çok yoğun bir 
karmaşa ve baskı oluşuyor. Bir kısmı da açık mobing. Sabah girip aksam güneş gittiğinde çıktığımız AVM’lerde 
böyle bir keşmekeşin içinde çalışıyoruz. Zaten bu düzensiz ve kuralsızlığın ortadan kalkmasını istediğimiz için 
sendika isteğimiz doğdu.

2.  Sendikadan beklentimiz: AVM çalışanları olarak bizler de diğer sendikalı işyerlerindeki çalışanların haklarına sahip 
olmak istiyoruz. Hafta sonu tatili olmasa da haftada 2 gün izin, yemek kartı gibi haklar bizi daha çok motive eder. 
Bayram tatillerinde izin yapmak isteyene de mesai yapmak isteyene de bu seçimin tanınması gerekiyor. 

3.  Örgütlenme sürecinde araştırıp bilgi sahibi olan ve bunu bekleyen arkadaşlar çok çabuk aramıza katılıyorlar. 
Ama son dönemde yaşanan sağlık sorunları ve gündeme gelen personel çıkarma rivayetleri arkadaşları daha 
çok güvenecekleri bir oluşuma ihtiyaç duyduklarını hissettirdi. Maalesef ki zorda kalmadıkça bazı arkadaşlar ya 
işyerinden çekiniyor ya da işten çıkarılma korkusu yaşıyor.

Inditex Çalışanı 
25 yaşında – Üniversite öğrencisi – 
Pull&Bear
1.  Çok tatmin etmese de Türkiye’de mağazacılık 

sektöründe en iyi saatlik ücreti alıyoruz diyebiliriz. 
Sorumluluk ve disiplin çok üst düzeyde ama 
bunların hiçbiri işin ne kadar yoğun ve yorucu 
olduğu gerçeğini değiştirmiyor; personel sayısının 
yetersizliği, az çalışma saatleri ve müşteri hizmetine 
yetişememe durumu. Özellikle indirim dönemi 
günlük çalışan personel sayısı çok yetersiz.

2.  İş yoğunluğu ve yoruculuğuna karşı hak ettiğimiz 
ücret düzeyinin alınması, çalışma koşullarında 
düzenlemeler yapılması, yol ücreti verilmesi, yıllık 
izin sürelerinin-yemek ücretinin-çalışma saatlerinin 
iyileştirilmesi ve şirketin sosyal destek vermesini 
sağlaması sendikadan beklentimdir.

3.  Sendikanın ne demek olduğunu çalışanlar bilmiyor. 
Hatta yasal hakkı olduğunun farkında olmadığından 
üye olmak için müdürden izin alıyor. Bir diğer 
sorun aynı markada iki sendikanın çatışma durumu 
örgütlenmede ileri adımı engelliyor. Sendikalara 
olan güvensizliği de arttırıyor. Çünkü günümüz 
Türkiye’sinde sendika başkanlarının işçi için değil 
de lüks yaşamları vb. için üye yaptığı algısı var. 
İşverenlere karşı işçiyi yalnız bırakmaları gibi...

Inditex Çalışanı 
23 yaşında - Üniversite öğrencisi – 
Bershka
1.  İşyerindeki çalışma süreleri haftalık olarak; part 

time çalışalar en fazla 4 gün izinli 30 saat, full time 
çalışanlar en fazla 2 gün izinli 45 saati yasal olarak 
geçemiyor. Günlük 10 saatten fazla çalışılamıyor. 
Yıllık izinler 2 dönem kış ve yaz izni olarak 7’şer gün 
kullanılabiliyor. 
 
Ben part-time çalışan olmama rağmen işyerinde 
sarf ettiğimiz emeğin aşırı derecede fazla 
olduğunu, buna mukabil olarak hak ettiğimiz 
maaşı kazanamadığımızı, adaletli bir kazanç 
sistemi olmadığını, şirket içi adaletli bir terfi sistemi 
olmadığını düşünüyorum.

2.  Sendikadan beklentilerimiz; saatlik birim ücretimiz 
olan 16,85 TL’nin ve yemek ücretimizin artışının 
sağlanması. Aynı zamanda personele yol ücreti 
verilmesi için talepte bulunması.

3.  Örgütlenme sürecimiz iyi gidiyor. Aramıza 
yeni katılan arkadaşlarımız sayesinde sayımız 
artıyor. Kişilerin kafalarında oluşturdukları ön 
yargılar nedeniyle zorluklar yaşıyoruz. Bu süreçte 
örgütlenme uzmanlarıyla iletişim halinde olup üyelik 
işlemlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

69Mayıs 2020 69Mayıs 2020



Bu yazımda sizlere genel kültür 
çatısı altında, değişik fakat bir o kadar 
özel bir hobiden ve bu hobinin getir-
diği, şu an insanların unuttuğu, daha 
doğrusu unutturulan duyguların nasıl 
yaşatılmaya çalıştığını paylaşmak isti-
yorum.

Çok uzun bir zaman skalasında, in-
sanların hayatlarında onlara yardımcı 
birtakım makinalar var. Yıllar içinde 
gelişen toplum yapısını desteklemek 
için, yine insanlar tarafından yapılan 
birtakım küçük ve büyük ölçekli maki-
nalar hayatımızın önemli parçalarını 
oluşturuyor. Bu makinalardan bazıları 
ise hayatın parçası olmaktan çıkıp, ki-
şisel alanımıza girerek çok daha özel 
bir hale gelebiliyor. 1800’lü yıllardan 
itibaren yüzlerce yıl insanların ula-
şımını sağlayan “at” yerini teknolo-
jik bir hamle ile yavaş yavaş “araba” 
kavramına bırakıyor. Bu teknolojik 
dönemeç ilk adımın atıldığı yıllardan 
itibaren gelişimini hiç durdurmadan 
zamanımıza kadar geliyor. Hatta öyle 
ki artık birtakım araçlara “klasik” adı 
veriliyor. Bu klasik araçlar müzelerde 
en özel yerlerde sergileniyor, marka-
laşma ile sadece taşıt olmaktan çıkıp 
sosyal bir araç oluyor.

Şimdi gelelim “klasik” araç kav-
ramına. Hobi anlamında klasik araç 
dönemi esasında belki ilk taşıtın teker-
leğinin yollara değmesinden başlıyor. 
Ancak bu zaman başlayan klasik peri-
yod ancak 1980’lerin başlarına kadar 
sürüyor. Sonrasında, onar senelik pe-
riyotlarda değişen tasarım ve teknolo-
jik hamlelerle araçlar adeta bir maki-
ne olmaktan çıkarak insanların prestij 
arayışlarını tatmin eden, iş ve sosyal 
hayatlarının en önemli parçaları hali-
ne geliyor. Bizim bahsettiğimiz klasik 
periyod dahilinde bulunan araçların 
sahiplenilmesi, yaşatılması ise şu an 
anlatacağım kulübümüzün esas ama-
cını oluşturuyor.

Evet, teknolojinin ilerlemesi ile 
otomobiller gelişimlerini sürdürmeye 
devam ediyor. Belki çok daha güvenli, 
daha konforlu oluyorlar ancak ruhla-
rını kaybettiklerine inanı-
yorum. Bu özel 
zamanların kla-
sik otomobilleri-
ni yaşatmak artık 
kültürel bir olgu haline 
geldi. İnsanlar dünya-
nın dört bir yanında, ruhları 
olduğuna inandıkları yüzlerce çeşit 

HOBİ

Klasik Otomobil Tutkusunu 
Dostluğa, Dayanışmaya 
Dönüştüren Bir Kulüp

Sendikamızın genç örgütlenme uzmanlarından Cemal Onur Demirkaya bize hep klasik otomobil tutkusundan söz 
eder ama bu tutkunun sanıldığı gibi bir zengin hobisi olmadığını da ısrarla vurgulardı. Sonunda, onun da üyesi 
olduğu kulübün başkanının yazısıyla bu dünyayla biz de tanışmış olacağız.  

Deha SOYCAN

Riders&Brothers Kulübü Başkanı
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marka klasik otomobil için özel sosyal 
kulüpler kuruyorlar. Bu kulüpler, hem 
insanların o zamanların ruhunu bir 
nebze de olsa yaşamalarını sağlıyor, 
hem de sosyalleşme olanağı veriyor.

Ankara’da kurmuş olduğumuz kla-
sik otomobil kulübümüz Riders&Bro-
thers’ın (sürücüler ve kardeşler) yuka-
rıda bahsetmiş olduğum gibi, öncelikli 
amaçları klasik otomobillerin yaşatı-
labilmesi için gerekli süreçlerin pay-
laşımı, klasik otomobiller ile beraber 
sosyalleşmek. Ancak kulüp adımızdan 
da anlaşılabileceği gibi, kardeşlik gibi 
kaybetmeye yüz tutan birtakım ol-
guları yaşatabilmek ve birlikteliği bu 
şekilde hobi dışına da taşıyabilmek 
temel değerlerimizden biri ve bu an-
lamda Türkiye’de tekiz.

Tabii ki insanları bir araya topla-
yarak bu amacı gerçekleştirmek adı-
na çeşitli organizasyon ve etkinlikler 
düzenliyoruz. Klasiklerin kullanılabil-
mesi için her etkinliğimizde mümkün 
oldukça klasik otomobilleri sürerek 
belli kilometreler yapmaya gayret 

ediyoruz. Nisan ayından itibaren ha-
vaların düzelmesi ile otomobillerimiz 
ve ailelerimizle kahvaltılar, piknikler 
düzenliyor, çeşitli dernek ve sivil top-
lum kuruluşları ile çocuklar, gençler, 
yardıma ihtiyacı olanlar ve yaşlıları 
kapsayan sosyal sorumluluk projeleri 
geliştiriyor; insanlara bu sevgiyi aşıla-
yabilmek adına onların bu güzellikleri 
görebileceği çeşitli sergiler yapıyoruz. 

Özellikle her sene, klasik hale ge-
len, sevgili klasik dostu Hacettepe 
Üniversiteli gençlerin kurduğu Ha-
cettepe Otomotiv Topluluğu ile kam-
püslerinde 30-40 otomobillik sergimiz 
artık gelenekselleşti. Kulüp kuruluş 
lansmanımızı da 23.05.2015 tarihin-
de 70 klasik otomobilin katılımı ve 
çok güzel bir rock konseri ile Armada 
AVM’de yapmıştık. En önemli orga-
nizasyonlarımızdan biri olan klasik 
otomobil rallilerimizi ise sponsorların 
desteği ile her sene gerçekleştirme-
ye çalışıyoruz. Mottomuz gereği ku-
lübümüzde klasik otomobil ticareti, 
her türlü alım satım, maddi kazanç 
getirebilecek her türlü ticaret yasak 
olduğundan üyelerimizden bir üyelik 
ücreti almıyor ve tüm büyük organi-
zasyonlarımızı sponsorlar ile çözmeye 
çalışıyoruz. Aksaray Belediyesi, orga-
nizasyonlarımızı profesyonel olarak 
gerçekleştiren ve kulübümüzün üyesi 
olan dostlarımız vasıtası ile 5 sene bo-
yunca bizlere sponsor olarak 2 günlük 
Ihlara Rallimizi gerçekleştirmekte en 
büyük paya sahiptir. Bahsettiğim ral-
lilerde sponsorların desteği ile üyeleri-
mizin orada klasik otomobillerine har-
cadıkları yakıt dışında her şey ücretsiz 
tutulmaktadır. Ankara içi her türlü 
orta ve büyük ölçekli organizasyonda 
da yine sponsorlar bulmaya çalışarak 
amatör ruhumuzu kaybetmeden ho-
bimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve 
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bu yapımızı değiştirmeden geliştirerek 
klasik otomobili olsun olmasın herkesi 
çatımız altına bekliyoruz.

Yaşadığımız yüzyıl içinde nasıl 
teknoloji ile otomobiller değişerek 
farklılaşıyorsa aynı şey insanlık için de 
geçerli oluyor. Teknoloji ile insanlığın 
bilgiye ulaşımı ve farkındalığı artsa 
da, insanı insan yapan kimi olgular 
yanlış etkilerle kötüye doğru evriliyor. 
Egoizm artıyor, maddi kaygılar yük-
seliyor, paylaşımın yerini açgözlülük 
alıyor, ilgi ihtiyacı insanları başka yol-
lara itiyor. Hayatın sıcak ve huzurlu 
yaşanmasının yerini kopuk, saygı ve 
sevgiden uzak bireylerin oluşturduğu 
yabancılaşmış toplumlar almaya baş-
lıyor.

İnsanların yaradılışı gereği birta-
kım defektleri olsa da bunların ortaya 
çıkmasını engellemenin mümkün ol-
duğunu düşünüyorum. Şu an içinde 
bulunduğumuz Türkiye şartlarında 
dahi umut ile, altında menfaat yatma-
yan paylaşımları, dostluğu ve kardeş-
liği başka amaç gütmeden yaşatmaya 
çalışırsanız insanların bu güzel duy-
guları kabul ederek yayabileceklerine 
inancım sonsuz. Zenginlerin yapabi-
leceğine inanılan bir hobiyi, odağına 
insanı oturtarak bambaşka bir plat-
forma çekebilirsiniz. Klasik otomobile 
ulaşamayan insanları klasifiye etmek 
yerine sadece klasik otomobile duydu-
ğu aşk ile değerlendirirseniz, aranıza 
sadece pahalı otomobilleri, gösterişli 
otomobilleri olanları değil, klasiği ol-
masa da sohbetinden dahi yararlana-
bileceğiz insanları alırsanız küçük bir 
çerçevede bile birçok genel dayatmayı 
yıkabilirsiniz. Kim bilir belki bu insan-
lar da bu huzur ve algıladıkları onur 
ile çevrelerini etkilerler ve bir şekilde 
etki çevresini çok daha fazla geliştire-
bilirsiniz. 

Biz kulübümüz ile bu tip menfa-
atten, maddiyattan uzak, onurlu, eski 
yaşam tarzına yakın, paylaşıma her 
şekilde açık, şu an bize dayatılan siste-
me direnç gösteren bir avuç klasik oto-
mobil tutkunu ve aileleri ile beraber 
çıktığımız yolda eğilmeden ilerliyoruz. 
Hem klasik otomobilleri yaşatmaya 
çalışıyoruz, hem de bizi biz yapan ol-
guları kendi içimizde sindirip, aileleri-
miz ve çocuklarımız ile genişletmeye 
gayret ediyoruz.

Kim bilir belki doğru insanlar dün-
yevi düşünce ve olgulardan uzaklaşa-
rak bu tip sosyal ortamlarda başka bir 
hayatı yaşamayı seçerler ve bu hayat 
belki bizi bambaşka, çok daha demok-
ratik ve sosyal devlet ihtiyaçlarına kar-
şılık gelen yapılara götürür.

Umut ile, istek ile klasik otomobil 
seven onurlu, kabullenmemeyi seçen, 
sorgulayan ve dik durabilen herkese 
selam olsun..

72 Mayıs 2020



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 Özcan Kopal
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

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
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Tez-Koop-İş Yayın Organı | Sayı: 7 / Mayıs 2020
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ŞUBELERİ GEZİYORUZ: MUĞLA ŞUBEMİZİN ÇALIŞKAN VE UMUTLU GENÇLERİ 

SENDİKAMIZIN COVİD-19 GÜNDEMİ

ABD: KORONAVIRÜS, EMEK KRIZI VE GREVLER

BLOG’LAR, WORDPRESS VE ÇALIŞMANIN YENI BIÇIMLERI


