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ORTAK BİR İDEAL İÇİN

ÖNCE ADALET
Millet olarak çok yorulduğumuz bir yılı geride bıraktık. Hayatımızı etkileyen pek çok
sorun salgınla birlikte milletimize ve özellikle de çalışan kesime daha da ağır yükler
getirdi. Yüksek enflasyon karşısında alın teri ile geçinenlerin alım gücü zayıfladı. Açlık
sınırı 2 bin 517 lira yoksulluk sınırı 8 bin 197 lira oldu. Kişi başı milli gelir 2019 yılında
9 bin 151 dolarken 2020 yılında 7 bin 720 dolara geriledi.
Biz çalışanlar, alın terimizi akıtarak ve üreterek Türkiye'nin büyümesine ve
kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Ülkemiz için fedakarlık gerektiğinde ise kendi dertlerimizi
bir kenara bırakıp milli birlik duygusu içinde sorumluluk üstleniyoruz. Nitekim korona
salgınına karşı milletimize tıbbi malzeme ihtiyacı hasıl olduğunda tezgahlarımızda tıbbi
malzeme üretmeye başladık. Savunma işçileri seferberlik ruhuyla gece gündüz çalıştı.
Dünyanın en zengin ülkelerinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamada çaresiz kaldığı bir
dönemde Ülkemiz kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ender ülkelerden biri oldu. Bu tablo
kamu veya özel sektörden pek çok işyerinde çalışan fedakâr işçiler sayesinde
gerçekleşti.
Ancak salgın dönemi üretim kesiminde güzel dayanışma örneklerine sahne olsa da
toplam gelirin dağılımı konusunda Türkiye'nin kronik hastalığının salgına rağmen devam
ettiğine üzülerek şahit olduk. Üretim kesimi ve çalışanların gelir kaybı yaşadığı, reel
sektör kesimlerinin zarar açıkladığı ortamda, rant ekonomisinin ve faiz lobisinin 2020
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yılını da yüksek karla kapattığını gördük. Gelir dağılımı adaletsizliği Türkiye'nin en büyük ve ne
yazık ki bir türlü değişmeyen sorunudur. Zenginin bir önceki yıla göre daha zenginleştiği,
yoksulun bir önceki yıla göre daha yoksullaştığı bir vasatla adalete ulaşamayız, birlik ve güven
içinde bir geleceğe ilerleyemeyiz.
2021 milli savunma işçilerinin de aralarında bulunduğu kamu işçileri için toplu sözleşme
yılı. Ülkesinin selameti için varlığını ortaya koyan vatansever insanlar, toplu sözleşme
döneminde devletinden adalet bekleyecek. İşçinin alnının teri kurumadan hakkının verilmesini
öğütleyen ahlakın hakim olduğu, “Çalışana külfet, rantiyeye nimet” anlayışının korona virüsü
ile birlikte Türkiye'yi terk ettiği adalet günlerine uyanmak istiyoruz.
Çünkü, ülkemizi üreterek büyüten insanlar olarak, bağımsız ve güçlü Türkiye'yi en büyük
servetimiz sayıyoruz. Türkiye'nin her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen gelişmiş ve
güçlü bir ülke olmayı hak ettiğine yürekten inanıyoruz. Emeğimizle, alın terimizle ve bütün
kalbimizle Türkiye'nin kalkınma hedeflerine sahip çıkıyoruz.
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi başta olmak üzere millileşme adımlarıyla gurur
duyuyoruz. Bu adımları baltalamaya dönük dış baskılar ve yaptırımlar, Türkiye'nin millileşme
hedeflerinde ne kadar haklı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Türkiye başta ABD olmak üzere,
Türkiye'yi pazar olarak görme alışkanlığından kurtulamamış ve yıllarca kaynaklarımızı
sömürmüş emperyalist yapılara artık geçit vermemelidir. Savunma sanayi işçileri; savunma
sanayimizin millileştirilmesi ve dışa bağımlılıktan kurtarılmasına yönelik milli hedefleri her
zaman desteklemiştir, bundan sonra da desteklemeye devam edecektir.
Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olduğunda, Türkiye'ye, terör, ekonomik
krizler, ekonomik yaptırımlar gibi baskı araçları ile yön vermeye cesaret edebilecek bir odak
da kalmayacaktır. Bu yüzden Ülkemizi yönetenler de yönetmeye talip olanlar da millileşme
hedeflerini siyaset üstü bir konumla sahiplenmeli ve milletimizi bu ortak ideal etrafında
birleştirmelidir.
Bunun için de Ülkemizi yönetenler öncelikle bütün toplum kesimlerine nimet-külfet
dağılımında adil bir anlayışla hareket edildiğini hissettirmelidir. Ay yıldızlı bayrak altında onurla
yaşayan her insanımız, darlıkta da bollukta da devletimizin adaletinden emin olmalıdır.
2021 kamu işçileri toplu sözleşme müzakereleri; Türkiye'nin kalkınma hedeflerini
omuzlayan kamu işçilerinin geçmiş dönemlerin kayıplarını telafi edecek, adil bir sözleşme irat
etmek için devlet yöneticilerimize önemli bir fırsat olacaktır.
2020 yılı Mart ayından itibaren hayatımızı etkilemeye başlayan korona salgınının sosyal
hayatımız üzerindeki hâkimiyetini bir yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen henüz kırabilmiş
değiliz.
Bu süre zarfında salgın öncesinde fark edemediğimiz, ancak kıymetini bugün çok daha iyi
anladığımız pek çok şeye hasret kaldık. Çocuklarımız okulsuz, evlerimiz misafirsiz,
hastalarımız ziyaretçisiz kaldı. Düğünlerimiz de coşkuya, cenazelerimizde acıya ortak
olamadık. Camilerimizde safları sık tutalım çağrısına hasret kaldık. Binlerce insanımızı salgın
nedeniyle kaybettik. Hayat, virüsün bizden aldıklarıyla ve bize kattıklarıyla akmaya devam
ediyor. Özlediğimiz sağlık dolu günlere en kısa zamanda kavuşmak en büyük duamız.
Bu vesile ile 2021 yılının başta Türk Harb İş üyelerimiz olmak üzere bütün çalışanlarımız,
milletimiz ve tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.
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İSTANBUL (F-515) FIRKATEYNİ

DENİZE İNDİRİLDİ
MİLGEM Projesi'nin 5'inci
gemisi İstanbul (F-515)
Fırkateyninin Denize İniş ve
Pakistan MİLGEM Korvet
Projesi 3'üncü Gemi İlk
Kaynak törenleri İstanbul
Tersane Komutanlığında
23 Ocak 2021 tarihinde
yapıldı.
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Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı Mustafa
ŞENTOP, Milli Savunma Bakanı Hulusi
AKAR ile Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL başta olmak
üzere askeri erkân, Milli Savunma Bakan

Yardımcısı Muhsin DERE, Savunma Sanayi
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail DEMİR, Genel
Başkanımız Alaattin SOYDAN ve her iki
projede görev alan İstanbul Tersane Komutanlığında çalışan üyelerimiz de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, törende yaptığı konuşmada son yıllarda yaşanan olayların, savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan
yeterli olmayan milletlerin geleceklerine
güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını gösterdiğini belirterek, "Bu durum
bizim gibi aynı anda farklı cephelerde
beka mücadelesi yürüten ülkeler için
daha çok geçerlidir. Türkiye, hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir. Biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat açısından dışa ba-

ğımlılığın acısını da çok çekmiş bir ülkeyiz.
Kıbrıs Barış Harekâtımız dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Bırakın parasını peşin ödediğimiz
uçakları teslim almayı, periyodik bakım
için gönderdiğimiz uçaklarımızı dahi bu dönemde geri alamadık. Hatta yıllarca bize
teslim edilmeyen uçaklar için hangarda
saklama ücreti ödemek zorunda kaldık.
Suriye'deki ve Irak'taki meşru terörle mücadele harekâtlarımızdan Doğu Akdeniz
ve Ege'deki çıkarlarımızı savunma mücadelemize kadar milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık" diye konuştu.

ERDOĞAN, iddia sahibi olmanın,
imkân sahibi olmayı, bunun da çok çalışmayı gerektirdiğine işaret ederek, "Biz, iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair
söyleyecek sözü olan bir milletiz. Biz, 83
milyon vatandaşımızla beraber milyonlarca kardeşimizin de sorumluluğunu taşıyan bir ülkeyiz. Öyleyse askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak
bizim için tercihten öte bir zorunluluktur"
değerlendirmesinde bulundu.
"Savunma alanında güçlü, bağımsız ve
teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir” diyen ERDOĞAN,
"Türkiye hem milli güvenliğini garanti
etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir. Askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü
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ŞUBAT 2021

5

olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur" şeklinde konuştu.
"Biz iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair söyleyecek
sözü olan bir milletiz." şeklinde konuşan ERDOĞAN, şunları söyledi:
"Savunma sanayisinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Kara ve deniz araçlarında
kendisiyle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan,
inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı, silahsız insanız hava araçlarımız tüm dünyada gıpta
ile takip ediliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını,
kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmemize borçluyuz.
Küresel tedarikçilerin önümüze çıkardığı zorlukları ve uyguladığı
gizli, açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke konumundayız. Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki maalesef hiç arzu etmeyiz
ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı,
milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir."
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ERDOĞAN, "İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava
aracı ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, "Acil ihtiyaçları karşılayacak, özellikle de dışarıdan temin yoluna gitsek
bile planlamalarımızın omurgası mutlaka milli imkânlara dayanmalıdır" dedi.
"Savunma sanayisinde sadece geçmişin eksiklerini gidermekle kalmıyoruz, aynı zamanda geleceğe de hazırlanıyoruz." diyen ERDOĞAN, "İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5
büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz" şeklinde konuştu.
ERDOĞAN, "Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin
deniz versiyonu olan Gökdeniz'i ilk kez İstanbul Firkateyniyle
birlikte envantere alacağız. Anadolu Gemimizden sonra yerli
ve milli olarak planlayacağımız uçak gemimiz bizi bu alanda
en üst lige taşıyacaktır" dedi.
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A400M UÇAKLARINA KABİLİYET YÜKSELTME

(RETROFİT) FAALİYETİ
2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDE BAŞLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi
AKAR'ın katılımıyla 3 Ekim 2019
tarihinde başta Türk Hava
Kuvvetleri uçakları olmak üzere
yabancı ülke uçakları için de geçerli
olan ve Airbus DS-ASFAT ve
Sendikamızın örgütlü olduğu 2'nci
Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü
arasında imzalanan A400M Retrofit
Sözleşmesi hayata geçti.
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A400M uçaklarına uygulanacak retrofit işlemleri, 13-0009 Kuyruk numaralı
A400M uçağının 7 Aralık 2020 tarihinde
hangara alınması ile başladı. Proje açılış
toplantısına 2'nci Hava Bakım Fabrika
Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun TAŞAN
ve çok sayıda Airbus yetkilisi de katıldı.
Proje kapsamında uçağa uygulanacak
retrofit servis bültenleri ve uçağın ihtiyacı
olan bakımların 2021 yılı Haziran ayına
kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Hayata geçen bu proje sayesinde, 2'nci
Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Airbus
tarafından onaylanan bir bakım merkezi
olmuş ve Kalite Yönetim Sistemi ile bakım
uygulamaları EMAR-145 (European
Military Airworthiness Requirements)
seviyesine yükseltilmiştir. Ayrıca, proje
sayesinde Airbus üretim zincirinin bir
parçası olan 2'nci Hava Bakım Fabrika
Müdürlüğü A400M uçaklarına retrofit
işlemleri yapan Dünya'daki 4(dört)
merkezden biri olmuştur.

2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ OKSİJEN ÜRETİYOR
Milli savunma işyerlerimiz, milli savunma sanayimiz için
yaptıkları çalışmalar yanında tüm dünyayı etkisi altına alan
Koronavirüs Pandemisine karşı verilen mücadelede de
yerini alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü Dikimevlerinde bir yıldır devam eden
maske üretimi yanında Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs
nedeniyle artan oksijen ihtiyacını karşılamak için de milli
savunma işyerlerimiz görev alıyor. Bu anlamda ilk çalışma
Milli Savunma Bakanlığı Askeri fabrikalar Genel Müdürlüğü

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde başladı.
Sağlık Bakanlığı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün oksijen
talebi üzerine 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Sıvı Oksijen Üretim Cihazı faal hale
getirildi. Fabrika, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir
çalışma yürütülerek gaz gaz, gerek sıvı oksijen üretimi
başlamış olup, ihtiyaç duyulduğu sürece 2'nci Hava Bakım
Fabrika Müdürlüğünün sıvı/gaz oksijen üretimine devam
edeceği bildirildi.
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Z İ Y A R E T L E R İ M İ Z

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin
SOYDAN, Başkent Şube
Başkanımız Süleyman
DEMİR, Güvenlik Merkez
Şube Başkanımız Mustafa
DERE ve Genel Başkan
Danışmanımız Tarkan
ZENGİN, İçişleri Bakanı
Süleyman SOYLU'ya
1 Temmuz 2020'de
ziyarette bulundular.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY'U ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin
SOYDAN, Başkent Şube
Başkanımız Süleyman DEMİR,
Güvenlik Merkez Şube
Başkanımız Mustafa DERE ve
Genel Başkan Danışmanımız
Tarkan ZENGİN, İçişleri Bakan
Yardımcısı Mehmet ERSOY'u
1 Temmuz 2020'de ziyaret
ettiler.
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STK’LARDAN AKAR’A DESTEK ZİYARETİ
Bir televizyon programında Türk Silahlı
Kuvvetlerine yönelik hakaret içeren sözler
sonrası TOBB Başkanı Rifat
HİSARCIKLIOĞLU başkanlığında TESK
Başkanı Bendevi PALANDÖKEN, TİSK
Başkan Vekili Celal KOLOĞLU, HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut ARSLAN, TÜRK-İŞ Genel
Başkanı Ergün ATALAY, TÜRKİYE KAMU-SEN
Genel Başkanı Önder KAHVECİ, MEMURSEN Genel Başkanı Ali YALÇIN ve Genel
Başkanımız Alaattin SOYDAN'dan oluşan sivil
toplum kuruluşu temsilcileri heyeti, Milli
Savunma Bakanı Hulusi AKAR ve TSK
Komuta Kademesine destek ziyaretinde
bulundu.

Milli Savunma Bakanlığında 1 Aralık 2020
tarihinde gerçekleşen görüşmeye,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
GÜLER, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Ümit DÜNDAR, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan ÖZBAL, Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ile
Bakan Yardımcıları Yunus Emre
KARAOSMANOĞLU, Alpaslan KAVAKLIOĞLU,
Şuay ALPAY ve Muhsin DERE de katıldı.
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T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE
SOSYAL HİZMETLER
BAKANI SELÇUK'A ZİYARET

Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Sekreterimiz
Yaşar YAVUZ ve Genel Başkan Danışmanımız Tarkan ZENGİN,
7 Ekim 2020 tarihinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK'a nezaket ziyaretinde bulundular.

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI
ERDEM’E ZİYARET

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKAN YARDIMCISI
BAĞLI'YA ZİYARET

Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Sekreterimiz
Yaşar YAVUZ ve Genel Başkan Danışmanımız Tarkan ZENGİN,
7 Ekim 2020 tarihinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakan Yardımcısı Ahmet ERDEM’i makamında ziyaret ettiler.

Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Sekreterimiz
Yaşar YAVUZ ve Genel Başkan Danışmanımız Tarkan
ZENGİN, 7 Ekim 2020 tarihinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Selim BAĞLI'ya
ziyarette bulundular.

ASFAT AŞ'YE ZİYARET
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ ve Sakarya
Şube Başkanımız İsa KAYA, 10 Haziran 2020
tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Askeri
Fabrika ve Tersane İşletme Anonim
Şirketine (ASFAT A.Ş.) ziyarette bulundular.
Yöneticilerimizi burada, ASFAT A.Ş İdari
İşler Direktörü İlhami ÖZDEMİR ile ASFAT
A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Hakan
ÖKSÜZ ağırladı.
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MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI DERE'YE ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Başkan Yardımcımız
Hasan KARACA, Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ ve Genel Başkan
Danışmanımız Tarkan ZENGİN, Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Muhsin DERE'ye 1 Haziran 2020 tarihinde hayatını kaybeden babası
Necip DERE için taziye ziyaretinde bulundular.
19 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen ziyarette ayrıca, 15 Nisan
2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Askeri
Fabrikalar ve Tersaneler İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş) bağlısı
Sakarya 1'inci Ana Bakanım Fabrika Müdürlüğünün Sendikamızın
örgütlü olduğu işkoluna dahil edilmesi ile ilgili katkılarından dolayı
da şükranlarını ilettiler.

MHP GRUP
BAŞKANVEKİLİ
BÜLBÜL'E ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ile
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ, Sakarya
Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup
Başkanvekili Muhammed Levent
BÜLBÜL'e 22 Haziran 2020 tarihinde
ziyarette bulundular.
Ziyarette Genel Başkanımız SOYDAN,
MHP'li BÜLBÜL ile Tamamlayıcı Emeklilik
Sistemi (TES) adıyla kıdem tazminatında
yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili
görüş ve endişelerini paylaşarak,
çalışanlar için hak kaybı doğuracak bir
yasanın kanunlaşmaması noktasında
partilerinin desteğini istedi.

AFGM İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER
DAİRE BAŞKANI KURTOĞLU'NA ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel
Başkan Yardımcımız Hasan KARACA, Genel
Sekreterimiz Yaşar YAVUZ ve Genel Başkan
Danışmanımız Tarkan ZENGİN, Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel
Müdürlüğü (AFGM) İnsan Kaynakları ve
İdari İşler Daire Başkanı Çetin
KURTOĞLU'na 19 Haziran 2020 tarihinde
ziyarette bulundular.
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MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILDIRIM’A ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Yaşar YILDIRIM’a 9 Temmuz 2020 tarihinde
ziyaretinde bulundu.
Genel Başkanımız SOYDAN, ziyaretinde MHP Genel Başkan
Yardımcısı YILDIRIM ile Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)
adıyla Kıdem Tazminatında yapılması planlanan
düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerini paylaştı.
SOYDAN ayrıca YILDIRIM’a Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışanlar
için hak kaybı doğuracak bir yasanın kanunlaşmaması için
konfederasyonumuz TÜRK-İŞ’in yürüttüğü eylemlilik süreci
kapsamında hazırlanan bilgilendirme broşür ve el ilanlarını
takdim ederken, bu konuda çalışanların mağduriyet
yaşamaması için partilerinin desteğini istedi.

ASFAT AŞ GENEL MÜDÜRÜ
AKGÜN’E ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Başkan
Yardımcımız Hasan KARACA ve Genel Sekreterimiz Yaşar
YAVUZ, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane
İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) Genel Müdürü Esad
AKGÜN’ü 22 Temmuz 2020 tarihinde ziyaret ettiler.
Genel Müdür AKGÜN’ün makamında gerçekleşen ziyarette,
ASFAT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet MERT de hazır
bulundu.

DENİZ DİKİMEVİ MÜDÜRÜ ALBAY
İŞEL’E ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Başkan
Yardımcımız Hasan KARACA, Genel Mali Sekreterimiz Haldun
KURUBACAK ve Başkent Şube Eğitim ve Teşkilat
Sekreterimiz ve Deniz Dikimevi Müdürlüğü İşyeri
Baştemsilcimiz Yahya ÇELİK, Deniz Dikimevi Müdürü İkmal
Albay Serhan İŞEL’e 12 Ağustos 2020 tarihinde nezaket
ziyaretinde bulundular.

SİME-SEN’İ ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve Genel Başkan
Yardımcımız Hasan KARACA, 23 Temmuz 2020 tarihinde Sivil
Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Merkezine nezaket
ziyaretinde bulundular. Yöneticilerimizi SİME-SEN’de Genel
Başkanı Serdar DURSUN ve Yönetim Kurulu ağırladı.
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DENİZ İKMAL KOMUTANI
TUĞAMİRAL SARI’YA ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Başkan
Yardımcımız Hasan KARACA, Genel Mali Sekreterimiz
Haldun KURUBACAK ve Başkent Şube Eğitim ve Teşkilat
Sekreterimiz ve Deniz Dikimevi Müdürlüğü İşyeri
Baştemsilcimiz Yahya ÇELİK ile birlikte Deniz İkmal
Komutanı Mühendis Tuğamiral Mehmet SARI’yı
makamında ziyaret ettiler.
Yöneticilerimiz, 12 Ağustos 2020 tarihinde
gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde yeni göreve gelmesi
nedeniyle Mühendis Tuğamiral SARI’ya “Hayırlı olsun”
temennilerinde bulundular.

TERSANELER
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
TUĞAMİRAL ÇOTUK’A ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Başkan
Yardımcımız Hasan KARACA ve Genel Mali
Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, Milli Savunma
Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı
Mühendis Tuğamiral Nilüfen ÇOTUK’u 12 Ağustos 2020
tarihinde makamında ziyaret ederek, yeni göreve
gelmesi nedeniyle “Hayırlı olsun” temennilerinde
bulundular.

TÜHİS’E ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel
Başkan Yardımcımız Hasan KARACA, Genel
Başkan Danışmanlarımız İlyas TOPÇUOĞLU ve
Tarkan ZENGİN, 12 Ağustos 2020 tarihinde
Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu
İşverenleri Sendikası’na (TÜHİS) nezaket
ziyaret ettiler.
Heyetimizi TÜHİS’de Genel Sekreter
Yardımcıları Hasan YILMAZ ve Dr. Şerefettin
GÜLER ağırladı. İstişarelerin de yapıldığı
görüşmede, TÜHİS TİS uzmanları da hazır
bulundu.
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GÖLCÜK TERSANE KOMUTANI
TUĞAMİRAL SAYGILI’YA ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Mali
Sekreterimiz Haldun KURUBACAK ve Kocaeli Şube
Başkanımız Korkut GÖKBAYRAK, 13 Ağustos 2020
tarihinde Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Mustafa
SAYGILI’yı makamında ziyaret ederek yeni göreve gelmesi
nedeniyle “Hayırlı olsun” temennilerini paylaştılar.

GÖLCÜK TERSANESİ
TEMSİLCİLİK ZİYARETİ
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve Genel Mali
Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, 13 Ağustos 2020
tarihinde Şube Yönetimimiz ile birlikte Gölcük
Tersane Komutanlığı İşyeri Baştemsilciliğimizi
ziyaret ettiler. Disiplin ve denetim kurul üyeleriyle
bir araya gelen Yöneticilerimiz, Sendikamız ve
çalışma hayatının gündemindeki önemli konularla
ilgili görüş alışverişinde bulundular.

KOCAELİ ŞUBEMİZE
ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve
Genel Mali Sekreterimiz Haldun
KURUBACAK, 13 Ağustos 2020 tarihinde
Kocaeli Şubemizi ziyaret ederek, Şube
Başkanımız Turhan YILDIZ’ın 22 Mart 2020
tarihinde vefatının ardından Korkut
GÖKBAYRAK başkanlığında oluşan yeni
yönetimle “Hayırlı olsun” temennilerini
paylaşarak çalışmalarında muvaffakiyet
dileklerinde bulundular.

16

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

ŞUBAT 2021

TERSANELER GENEL MÜDÜRÜ DİNÇER'E ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Hasan KARACA ve
Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK,
Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel
Müdürü Emre DİNÇER'i 23 Eylül 2020
tarihinde makamında ziyaret ettiler.
Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel
Müdür Yardımcısı Mühendis Tuğamiral Nilüfen
ÇOTUK'un da katılımıyla gerçekleşen ziyarette,
tersanelerde yürütülen çalışmalar ve
buralarda görev yapan üyelerimizin çalışma
koşullarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.

MSB ASKERİ FABRİKALAR
GENEL MÜDÜRÜ ERSOY’A
ZİYARET
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ, Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürü İmdat ERSOY’a yeni göreve
gelmesi nedeniyle 30 Eylül 2020 tarihinde
“Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

GÜVENLİK-İŞ SENDİKASINA
ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve Genel
Sekreterimiz Yaşar YAVUZ, 8 Ekim 2020 tarihinde
Güvenlik-İş Sendikası Genel Merkezine iade-i
ziyarette bulundular.
Yöneticilerimizi Güvenlik-İş Sendikasında, Genel
Başkan Ömer ÇAĞIRICI ve Yönetim Kurulu üyeleri
ağırladı.

TES-İŞ’E ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN,
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ,
Başkent Şube Başkanımız
Süleyman DEMİR ve Genel Başkan
Danışmanımız Tarkan ZENGİN,
5 Ekim 2020 tarihinde TES-İŞ
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin ÖZİL’e ziyarette bulundular.
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MSB ASKERİ
FABRİKALAR GENEL
MÜDÜRÜ ERSOY'A
ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ, Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürü İmdat ERSOY'u 8 Ekim
2020 tarihinde makamında ziyaret
ettiler.

ANT YÖNETİM KURULU BAŞKANI KOYUNCU’YA ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve Genel Başkan Danışmanımız Tarkan ZENGİN, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) Yönetim Kurulu Başkanı Arif KOYUNCU’yu 14 Ekim 2020 tarihinde
makamında ziyaret ettiler. ANT Başkanı KOYUNCU ile yapılan görüşmede TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin OZİL de yer aldı.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI KARDİYEN’E ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ ve Başkent Şube Başkanımız Süleyman DEMİR,
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder KARDİYEN’e 20 Ekim 2020 tarihinde nezaket ziyaretinde bulundular.
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TERSANELER GENEL
MÜDÜRÜ DİNÇER’E ZİYARET
Genel Başkan Alaattin SOYDAN ve Genel Mali
Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, Milli
Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürü
Emre DİNÇER’i 11 Kasım 2020 tarihinde
makamında ziyaret ederek, tersanelerde görev
yapan üyelerimizin çalışma koşulları ile ilgili
görüş alışverişinde bulundular.

ASKERİ FABRİKALAR GENEL
MÜDÜRÜ ERSOY’A ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel
Müdürü İmdat ERSOY’u 20 Kasım 2020 tarihinde
makamında ziyaret ederek, geçici görevlendirme
ile göreve giden üyelerimizin harcırah ödemeleri
başta olmak üzere yaşadıkları sorunlar ve çözüm
yolları konularında görüş alışverişinde bulundu.

3’ÜNCÜ HAVA BAKIM FABRİKA
MÜDÜRÜ TUĞGENERAL
ERZİNCAN’A ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel
Müdürlüğü 3’üncü Hava Bakım Fabrika Müdürü
Hava Tuğgeneral Ercan ERZİNCAN’ı 22 Ekim
2020 tarihinde makamında ziyaret etti.

HAVA DİKİMEVİ MÜDÜRÜ ALBAY BÜYÜKSARAÇ’A ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Milli Savunma
Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Hava
Dikimevi Müdürü İkmal Albay Tahir Kahan
BÜYÜKSARAÇ’a 22 Ekim 2020 tarihinde makamında
ziyaret etti.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanlığı Askeri
Fabrikalar Genel Müdürlüğü Deniz Dikimevi Müdürü
İkmal Albay Serhan İŞLER ile Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
ve İdari İşler Daire Başkanı Çetin KURTOĞLU da yer
aldı.
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
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ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRÜ ERSOY’A ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ, Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürü İmdat ERSOY’u 30 Aralık
2020 tarihinde makamında ziyaret
ederek, Askeri Fabrikalar Genel
Müdürlüğü bağlısı işyerlerinde çalışan
üyelerimizin çalışma koşullarıyla ilgili
görüş alışverişinde bulundular.

ASAL GENEL MÜDÜRÜ
TUĞGENERAL KALIN’A ZİYARET
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve Güvenlik Merkez
Şube Başkanımız Mustafa DERE, 14 Ocak 2021
tarihinde, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma (ASAL)
Genel Müdürü Tuğgeneral Mehmet Yasin KALIN’ı
makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, 696 sayılı KHK ile
27. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesine dâhil olan
üyelerimizin çalışma şartları ile ilgili görüş
alışverişinde bulundular.

ASFAT A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MERT’E ZİYARET
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ,
Sakarya Şube Başkanımız İsa KAYA ve
Şube İdari Sekreterimiz Emrullah Fatih
KOÇ, Milli Savunma Bakanlığı Askeri
Fabrika ve Tersane İşletme Anonim
Şirketi (ASFAT A.Ş.) Genel Müdür
Yardımcısı Ahmet MERT’i 3 Şubat 2021
tarihinde makamında ziyaret ettiler.
Yöneticilerimiz, ziyaretlerinde Genel
Müdür Yardımcısı MERT ile ASFAT A.Ş.
bağlısı işyerinde çalışan üyelerimizin
çalışma koşullarıyla ilgili görüş
alışverişinde bulundular.

20

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

ŞUBAT 2021

K O N U K L A R I M I Z

ATABEK VE ATALAY’DAN
SENDİKAMIZA ZİYARET
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ATABEK ve
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, 7 Ekim 2020 tarihinde
Sendikamız Genel Merkezine nezaket ziyaretinde bulundular.
ATABEK ve ATALAY’ı Sendikamızda, Genel Başkanımız
Alaattin SOYDAN, Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ, Genel
Başkan Danışmanlarımız İlyas TOPÇUOĞLU ile Tarkan
ZENGİN ağırladılar.

AK PARTİ KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ
CAN’DAN SENDİKAMIZA ZİYARET
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırıkkale Milletvekili
Ramazan CAN, 1 Temmuz 2020’de Sendikamız Genel Merkezine
nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili CAN’ı Sendikamızda, Genel
Başkanımız Alaattin SOYDAN, Başkent Şube Başkanımız Süleyman
DEMİR ve Genel Başkan Danışmanımız Tarkan ZENGİN ağırladı.

HAVACILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR
DERNEĞİNDEN SENDİKAMIZA ZİYARET
ŞEKER-İŞ’TEN
SENDİKAMIZA ZİYARET
Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa GÖK Yönetim
Kurulu ile birlikte 4 Haziran 2020 tarihinde Sendikamız
Genel Merkezine ziyarette bulundu. Şeker-İş Heyetini
Sendikamızda, Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN
ağırladı.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı
Önder KAYA ile Yönetim Kurulu üyeleri Murat BAKIN ve
Davut ÇELİK, 2 Şubat 2021 tarihinde Sendikamız Genel
Merkezine ziyarette bulundular.
Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel
Müdürlüğü 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde
çalışan üyelerimiz tarafından kurulan Havacılar Sosyal
Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin Yöneticilerini, Genel
Başkanımız Alaattin SOYDAN ağırladı.
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
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MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLBÜL’DEN SENDİKAMIZA ZİYARET
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Levent BÜLBÜL, 21 Ekim 2020
tarihinde Sendikamız Genel Merkezine nezaket ziyaretinde bulundu.
MHP’li BÜLBÜL’ü Sendikamızda, Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ ağırladı.

JANDARMA DİKİMEVİ
MÜDÜRÜ ALBAY
ŞAHİNER’DEN
SENDİKAMIZA ZİYARET
Jandarma Dikimevi Müdürü Jandarma
İkmal Albay Yalçın ŞAHİNER, 13 Kasım
2020 tarihinde Sendikamız Genel
Merkezine nezaket ziyaretinde bulundu.
İkmal Albay ŞAHİNER’i Sendikamızda,
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN,
Başkent Şube Başkanımız Süleyman
DEMİR ve Şube 2. Başkanımız Veysel
OĞURLU ağırladı.

3’ÜNCÜ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN SENDİKAMIZA ZİYARET
Başkent Şubemiz bağlısı işyerlerinden Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 3’üncü Hava Bakım
Fabrika Müdürlüğü Baştemsilcimiz Ayhan YILMAZ, işyeri temsilcilerimiz ile birlikte 14 Ekim 2020 tarihinde Genel
Başkanımız Alaattin SOYDAN’a nezaket ziyaretinde bulundular.
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YIL

SENDİKAMIZ
50 YAŞINDA
Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınları için her daim görev bilinci ve azimle çalışan, milli
savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar veren işçilerin sendikası Türk Harb-İş, yarım
asrı devirdi.
20 Temmuz 1970 tarihinden bu yana savunma alanında hava sanayi işçileri, deniz fabrikaları
işçileri, askeri işyerleri işçileri, askeri ağır bakım fabrikası işçileri, istihkâm motorlu iş
makinaları işçileri, milli müdafaa vekâleti işçileri, istihkâm ana tamir fabrikası iş makinaları
işçileri, yabancı askeri işyerleri işçileri ve son olarak da özel güvenlik çalışanlarının buluştuğu
çatı olan Türk Harb-İş Sendikamız, kurulduğu tarihten bu yana milli savunma, emek ve
demokrasi yolunda mücadelesi ve ülkesi için alınteri döken üyeleriyle çalışma hayatının ulu
çınarı olarak kök salmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbali için her şartta, zaman ve zeminde çalışan ve üreten
üyelerinin, hak ve çıkarlarını koruma mücadelesinde öncelikle “diyalog ve uzlaşma” diyen
Sendikamız, emek mücadelesinde diyalog ve müzakere kültürünü yerleştirmeye çalışırken,
dayatmalar karşısında ise her zaman dik durmasını bilmiştir.
Yarım asırdır emeğe ve emekçiye hak ettiği değerin verildiği, sosyal adaletin sağlandığı,
milli iradenin hâkimiyeti ile demokrasinin kurum ve kuruluşlarının en iyi şekilde işlediği
Türkiye için mücadelesini devam ettiren Türk Harb-İş Sendikamız, bundan sonrada aynı
çizgide ve kararlılıkla daha da güçlü bir şekilde var olmaya devam edecektir.
Savunma sanayinin gözbebeği milli savunma işyerlerinin gelişmesi, üyelerinin hak ve
çıkarlarının korunması, emeğin ve emekçinin hak ettiği değere kavuşması için mücadele veren
Türk Harb-İş Sendikamıza, 50 yaşının haklı gururu ve onurunu yaşatan üyelerimiz ve
yöneticilerimizden hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı bir ömür
dileğiyle hepsini, sevgi, saygı ve hürmetle yâd ediyoruz.
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BAŞKANLAR KURULUMUZ 2020 YILI 2. TOPLANTISINI YAPTI
Başkanlar Kurulumuz, 2020 yılının ikinci toplantısını 11
Haziran 2020 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde
gerçekleştirdi.
Koronavirüs ile mücadele önlemlerine uygun olarak yapılan
toplantının açılışında konuşan Genel Başkanımız Alaattin
SOYDAN, sözlerine 22 Mart 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi
sonucu vefat eden Kocaeli Şube Başkanımız Turhan YILDIZ’a
rahmet dileyerek başladı. Kocaeli Şubemiz başta olmak üzere
tüm teşkilata başsağlığı dileyen SOYDAN, “Vefatıyla
camiamızda derin üzüntüye neden olan çok değerli Turhan
Başkanımıza vefamız gereği Başkanlar Kurulumuzu
gerçekleştirdiğimiz bu salona onun isminin verilmesini
istiyoruz. Toplantı yaptığımız bu salonun ismi bundan sonra
Turhan YILDIZ Toplantı Salonu olacaktır” açıklamasında
bulundu.

Genel Başkanımız SOYDAN, Turhan YILDIZ başkanın
hayatını kaybetmesinin ardından Kocaeli Şubemizde yapılan
görev dağılımı ile Korkut GÖKBAYRAK başkanlığında oluşan
Şube Yönetim Kurulu için de “Hayırlı olsun” temennilerini
paylaştı.
Konuşmasında son aylarda tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de en önemli gündemin Koronovirüs Pandemisi
olduğunu hatırlatan SOYDAN, yaşanan bu sorun nedeniyle her
alanda olduğu gibi sendikal faaliyetlerde de sıkıntılar
yaşandığını dile getirdi.
“Pandemi nedeniyle yüz yüze görüşmelerin sekteye
uğradığı bu dönemde üyelerimizin sorunlarına çözüm
arayışımızı yazılı taleplerimiz ve telefon görüşmelerimizle
sürdürdük” diyen SOYDAN, bu noktada idari izinlerin
kullanılması ve idari izin kullananların primlerinin ödenmesi
başta olmak üzere üyelerimizi ilgilendiren birçok konuda yoğun
çaba içinde olduklarının altını çizdi.
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Koronavirüs ile mücadelenin ülkemizde başladığı 16 Mart
2020 tarihinden bugüne Sendikamız Genel Merkezi tarafından
yürütülen yazışmalar ve görüşmeler hakkında Başkanlar
Kuruluna detaylı bilgi veren Genel Başkanımız Alaattin
SOYDAN, “Göreve geldiğimiz günden bu güne geçen 8 ayın 3
ayını Koronavirüs ile mücadele önlemleri çerçevesinde
geçirdik. Bu sürede Genel Merkez Yönetiminde bulunan
arkadaşlarımız yetki alanlarını bilerek görevlerini en iyi şekilde
yapmıştır. Bundan sonrada teşkilatımızdan aldığımız güç ile
çalışmalarını en iyi şekilde yapmaya devam edecektir” diye
konuştu.
Koronavirüs nedeniyle idari izinli olan veya dönüşümlü
çalışan üyelerimizin primlerinin ödenmesinde yaşanan
sıkıntıların aşılması için yapılan yazışmalar çerçevesinde
Başkanlar Kurulumuz gerçekleşirken MSB’den gelen yazıyla
sorunun çözüme kavuştuğu müjdesini de veren SOYDAN, bu
doğrultuda yapılan yazışmalar ile İçişleri Bakanlığı ve ASFAT
A.Ş. bünyesinde çalışan üyelerimizin de bu sorunlarının
giderileceğini kaydetti.
SOYDAN konuşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 15 Nisan 2020
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliği
çerçevesinde Askeri Fabrikalar ve Tersaneler İşletme Anonim
Şirketi (ASFAT A.Ş.) bağlısı Sakarya 1’inci Ana Bakanım Fabrika
Müdürlüğü (Tank Palet Fabrikası) gibi işyerlerinin de
Sendikamızın örgütlü olduğu işkoluna dahil olduğu bilgisini de
paylaşarak, emeği geçenlere şükranlarını sundu.
Genel Başkan Yardımcımız Hasan KARACA, Genel
Sekreterimiz Yaşar YAVUZ ve Genel Mali Sekreterimiz Haldun
KURUBACAK’ın görev alanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdiği toplantıda, şube başkanlarımız da tek tek
söz alarak işyerlerimizde yaşanan sorunları ve üyelerimizin
taleplerini dile getirdiler.

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ YALOVA’DA TOPLANDI
Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube
Yöneticilerimiz ile Bölge ve İl Temsilcilerimizden
oluşan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 10
Eylül 2020 tarihinde Yalova’da toplandı.
Koronavirüs ile mücadele önlemlerine uygun
olarak gerçekleştirilen toplantıda; Sendikamız,
çalışma hayatı ve ülke gündemindeki önemli
konular değerlendirildi.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısının
açılışında konuşan Genel Başkanımız Alaattin
SOYDAN, 22 Mart 2020 tarihinde geçirdiği kalp
krizi sonucu vefat eden Kocaeli Şube Başkanımız
Turhan YILDIZ’ın adının Sendikamız Genel
Merkezindeki Başkanlar Kurulu ve Toplu İş
Sözleşmeleri görüşmelerinin gerçekleştiği
salonda yaşatılacağı bilgisini verirken, bir kez
daha YILDIZ’a rahmet, ailesine sabır dileğini
paylaştı.
SOYDAN, tüm dünyayı derinden etkileyen
Koronavirüs Pandemisi nedeniyle ülkemizde de
sıkıntılı günler yaşandığını hatırlatarak, bu
dönemde sendikal çalışmaların zaman zaman
sekteye uğradığına dikkat çekti. “Yüz yüze
görüşmeleri gerçekleştirmemizin mümkün
olmadığı bu süreçte üyelerimizin sorunlarının
çözümü noktasında telefon ve yazışmaları
kullanarak yol almaya çalıştık. Çözüm bekleyen
birçok konudan yüzümüzün akıyla çıktık” diyen
SOYDAN, Doğu Akdeniz de yaşanan sorunun
tersane çalışanlarımızı doğrudan etkilediğini de
hatırlatarak, bu konuda üyelerimizin yaşadığı
sıkıntıların çözümü için de Yönetim olarak yoğun
gayret sarf edildiğinin altını çizdi.
Genel Başkanımız SOYDAN, konuşmasında
Koronavirüs nedeniyle idari izinli olan veya
dönüşümlü çalışan üyelerimizin primlerinin
ödenmesinde yaşanan sıkıntılarının büyük oranda
aşıldığını da dile getirdi.
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN’ın konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcımız
Hasan KARACA, Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ
ve Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK
görev alanlarıyla ilgili yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdiler.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı,
şube yöneticilerimiz ile bölge ve il temsilcilerimizin tek tek söz alarak işyerlerimizde
yaşanan sorunlar ve sorunların çözümü ile ilgili
gelinen aşamaları paylaşımlarıyla tamamlandı.
Toplantı sonrası heyet, Kocaeli Şube
Başkanımız Turhan YILDIZ’ın kabrine ziyarette
bulunarak, dua ettiler.
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
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GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULUMUZ
TİS GÜNDEMİ İLE TOPLANDI
Genel Merkez Yönetimimiz, Şube Başkanlarımız, Şube İdari
Sekreterlerimiz, Bölge Temsilcilerimiz ve İl Temsilcilerimizden oluşan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 28.
Dönem Grup Toplu İş Sözleşmeleri Taslak çalışması için 4-5
Şubat 2021 tarihlerinde Ankara’da toplandı.
Açılışta konuşan Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN,
sözlerine toplu iş sözleşme görüşmelerinin üyelerimiz ve
çalışma hayatı için hayırlar getirmesi dileğiyle başladı. “TİS
taslağı için Genel Merkez çalışmasının startını bu toplantılarla
veriyoruz” diyen SOYDAN, önümüzdeki günlerde
gerçekleştirilecek Başkanlar Kurulu ve Teknik Ekibin son
şeklini vereceği taslak ile Sendikamızın taleplerinin en iyi
şekilde yansıtılacağından şüphesinin
olmadığını söyledi.
Konuşmasında Milli Savunma
Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL
Tesisleri İşletme Başkanlığında (ANT)
yürütülen örgütlenme çalışması ile ilgili
açıklamada bulunan SOYDAN, “Genel
Merkez Genel Kurulumuzda ANT bir
yaramız. Buradaki arkadaşlarımızın
yuvalarına geri dönmelerini sağlamamız
gerektiğini söylemiştim. Ciddi bir
çalışma yürüttük. Ancak ‘Sonuç
istediğimiz şekilde olmadı” gibi görünse
de bir sonraki yolun taşlarını döşedik.
Bismillah dedik. Şimdi taşlarını döşediğimiz o yolda
yürüyeceğiz. ANT bizden kopan bir parçaydı. Ana gövdeye
monte etmek için mücadelemiz devam edecek” şeklinde
konuştu.
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696 sayılı KHK kapsamında kamuda istihdam edilen
işçilerden bugüne kadar 2 bin 57 çalışanın Sendikamıza
üye olduğu bilgisini de veren Genel Başkanımız SOYDAN,
“Sendikamıza da arkadaşlarımıza da Hayırlı olsun” dedi.
SOYDAN, 696 sayılı KHK kapsamında kamuda istihdam
edilen üyelerimizden MSB bünyesinde olanların
yürürlükte olan TİS’e dahil edilmesinin önemine de dikkat
çekti.
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN’ın açılış
konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcımız Hasan
KARACA moderatörlüğünde Toplu İş Sözleşme
görüşmelerinde şube, bölge ve il temsilcilerimizin
talepleri değerlendirildi. Toplantılarda, Genişletilmiş
Başkanlar Kurulu üyelerimiz, tek tek söz alarak 28.Dönem
Grup Toplu İş Sözleşmelerinde müzakere edilecek
maddelerle ilgili istek ve görüşlerini paylaştılar.

KAMU KOORDİNASYON KURULU 2021 YILI TİS İÇİN TOPLANDI
Kamu Koordinasyon Kurulu, 2021-2023 yılları arasında
geçerli olacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri için ilk toplantısını 2
Şubat 2021 tarihinde TÜRK-İş Genel Merkezinde gerçekleştirdi.
Aralarında Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN’ın da
bulunduğu kamuda örgütlü sendika başkanlarından oluşan
Kamu Koordinasyon Kurulu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
ATALAY başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Kamu Topu İş
Sözleşmeleri sürecinde izlenecek yöntem ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
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İ Ş Y E R İ Z İ Y A R E T L E R İ

3'ÜNCÜ HAVA BAKIM
FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Hasan
KARACA, Başkent Şube Yönetimimiz ile
birlikte Milli Savunma Bakanlığı Askeri
Fabrikalar Genel Müdürlüğü 3'üncü Hava
Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyarette
bulundu.
Yöneticilerimiz, 22 Eylül 2020
tarihinde gerçekleştirdikleri ziyarette, ilk
olarak 3'üncü Hava Bakım Fabrika
Müdürü Hava Tuğgeneral Ercan
ERZİNCAN ile makamında görüştüler.
Daha sonra işçi yemekhanesinde
üyelerimizle öğle yemeğinde bir araya
gelen Yöneticilerimiz ziyaretlerini, işyeri
temsilciliğinde üyelerimizle Sendikamız
ve çalışma hayatının gündemindeki
önemli konuları değerlendirdikleri
toplantıyla tamamladılar.
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HAVA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Genel Başkan Yardımcımız Hasan
KARACA, Başkent Şube Yönetimimiz ile
birlikte, işyeri ziyaretleri kapsamında 22
Eylül 2020 tarihinde Milli Savunma
Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel
Müdürlüğü Hava Dikimevi Müdürlüğündeydi.
Yöneticilerimiz burada ilk olarak Hava
Dikimevi Müdürü İkmal Albay Tahir
Kahan BÜYÜKSARAÇ ile makamında
görüştüler. Daha sonra atölye ziyareti
gerçekleştiren Yöneticilerimiz, üyelerimizle tezgâhları başında bir araya
gelerek çalışma koşullarını yerinde
inceleme ve değerlendirme fırsatı
buldular.
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İZMİR İŞYERİ ZİYARETİ
Genel Başkan Yardımcımız Hasan
KARACA, 30 Ekim 2020 tarihinde
yaşanan 114 kişinin hayatını kaybettiği
ve binden fazla kişinin yaralandığı
deprem sonrası İzmir'deydi.
G e n e l B a ş k a n Ya rd ı m c ı m ı z
KARACA, İzmir Şube Başkanımız Selim
ULUSOY ve Şube İdari Sekreteri Veli
AYVAZ ile birlikte İzmir Tersane
Komutanlığı, 44. Bakım Fabrika
Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz
Onarım Destek Komutanlığına ziyarette bulundu.
İşyerlerinde atölyeleri tek tek
ziyaret eden Yöneticilerimiz, üyelerimizle çalışma ortamlarında görüşerek depremin etkisi başta olmak
üzere çalışma hayatı ve Sendikamızın
gündemindeki konuları değerlendiler.
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ANKARA İŞYERİ ZİYARETİ
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN ve
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ,
Başkent Şube Başkanımız Süleyman
DEMİR ve Şube Yöneticilerimizle birlikte
işyeri ziyaretleri kapsamında 15 Ekim
2020 tarihinde, İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığındaydılar.
Yöneticilerimiz Jandarma Genel
Komutanlığında ilk olarak Jandarma
Bakım Komutanlığını ziyaret ettiler.
Burada Jandarma Bakım Albay Hakan
AYLIKÇIOĞLU tarafından makamında
ağırlanan Yöneticilerimiz, daha sonra
atölye ziyareti gerçekleştirdiler.
Yöneticilerimiz, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle üyelerimizle açık
alanda gerçekleştirdikleri toplantıda ise
Sendikamız, çalışma hayatı ve ülke
gündemindeki önemli konular ile ilgili
görüş alışverişinde bulundular.
Yöneticilerimiz, aynı gün öğleden sonra ise Jandarma Dikimevi Müdürlüğüne
gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde,
Jandarma Dikimevi Müdürü Jandarma
İkmal Albay Yalçın ŞAHİNER tarafından
ağırlandılar.
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YÖNETİCİLERİMİZ
GÖLCÜK TERSANE
KOMUTANLIĞINDA
Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK,
Kocaeli Şube Başkanımız Korkut GÖKBAYRAK ve Şube
Yöneticilerimiz, 4 Ocak 2021 tarihinde Gölcük Tersane
Komutanlığına ziyarette bulundular.
Gölcük Tersane Komutanlığında ilk olarak Tersane
Komutanı Tuğamiral Mustafa SAYGILI ile makamında bir
araya gelen Yöneticilerimiz, daha sonra Tuğamiral
SAYGILI ile birlikte İşçi Yemekhanesinde üyelerimizle
öğle yemeği yediler.
Yemekte, Genel Mali Sekreterimiz Haldun
KURUBACAK yemekhanede uygulanan tabldot
sistemine son verilerek tabak self servise geçilmesi ile
ilgili üyelerimizin memnuniyetini paylaşarak, emeği
geçenlere teşekkür etti.
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BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE
KIDEME GÖZ DİKEREK DEĞİL,
ÇALIŞANIN HAKLARINI
GELİŞTİREREK ULAŞILIR
İşçinin Kıdem Tazminatı; bir taraftan emeğiyle ülkesini

hedefine ulaşma noktasında vizyon üretilemez. Gelişim

büyütürken, diğer taraftan hakça ve adil bir hayat için

ve kalkınma, çalışanına adil ve güvenilir koşullar

verdiği tarihi mücadeleyle haklarını elde eden emek-

sağlayarak mümkün olur.

çilerin kıymetli bir kazanımıdır. Son yıllarda belirli aralık-

Biz çalışanlar; ülkemize olan sevgimizi, bağlılığımızı,

larla şahit olduğumuz Kıdem Tazminatını tartışmaya

ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı,

açma girişimlerine karşı, bugüne kadar işçi hareketi

emeğimizle, alın terimizle ortaya koyan insanlarız. Aynı

sarsılmaz bir irade ile kenetlenmesini bilmiş ve kayadan

şekilde adalete ve hakça düzene olan bağlılığımızı

toz parçası bile koparılmasına müsaade etmemiştir.

tarihsel mücadelelerle ortaya koymuş emekçileriz.

Unutulmamalıdır ki Türkiye’nin asli gücü emeğin

Bugüne kadar olduğu gibi, bugün ve bugünden sonra da

üretim gücüdür. Türkiye’nin gelişim hedeflerinin

Kıdem Tazminatı veya çalışanların adil yaşam koşullarını

güvencesi, çalışanların döktüğü alın teridir. Çalışanların

geriye götürmeye dönük her türlü adımın karşısında

haklarını kısıtlamaya dönük düşüncelerle, Büyük Türkiye

durur, bu tür girişimlere asla izin vermeyiz.
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F A A L İ Y E T L E R İ M İ Z

KIDEM TAZMİNATIMA

DOKUNMA
Siyasi iradenin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adıyla Kıdem
Tazminatında yapmayı planladığı düzenlemenin çalışanlar için hak
kaybı doğuracak şekilde kanunlaşmaması için TÜRK-İŞ Başkanlar
Kurulu 26 Haziran 2020 tarihinde toplanarak eylemlilik süreci başlattı.
Eylemlilik süreci çerçevesinde konfederasyona bağlı tüm
sendikaların genel merkez, şube, bölge ve il temsilciliklerine “Kıdem
Tazminatıma Dokunma” yazılı pankart asılırken, 29 Haziran 2020
tarihinde ise 81 ilde Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri, bağlı sendikaların
şube başkanları ve yöneticileri, il, bölge, işyeri temsilcileri ile işçilerin
katılımıyla basın toplantısı düzenlenendi.
Temmuz ayında ise TÜRK-İŞ ve bağlısı sendikalar, Kıdem Tazminatı
konusunda vatandaşları bilgilendirmek için broşür ve el ilanları dağıttı.
Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ'in Kıdem Tazminatında hak kaybı
doğuracak düzenlemelere karşı başlattığı eylemlilik sürecine
Sendikamızda, Genel Merkez, şube, bölge ve il temsilciliklerine pankart
asma, basın açıklamaları yapma ve son olarak da vatandaşları
bilgilendirme adına el ilanı dağıtarak katılım gösterdi.
“Kıdem Tazminatıma Dokunma” başlığıyla hazırlanan el ilanlarının
dağıtımı Sendikamızın örgütlü olduğu tüm illerde yapıldı.
Başkent Şubemizin, şube binası önünde stand kurarak, el ilanı ve
broşürlerle vatandaşları bilgilendirme programına Şube Yöneticilerimiz yanında Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Başkan
Yardımcımız Hasan KARACA ve Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ da
katıldı. Yöneticilerimiz Başkent sokaklarında el ilanı ile Kıdem
Tazminatı konusunda vatandaşları bilgilendirirken, Sendikamızın
örgütlü olduğu tüm illerde de eş zamanlı olarak el ilanları dağıtımı
gerçekleştirildi.
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DOKUNMA

ESNEK ÇALIŞMAYA

HAYIR

“Çalışanların yüzde 87'sinin
örgütsüz, yaklaşık yüzde 34'ünün
kayıtdışı olduğu ülkemizde bu
sorunların çözülmeden çalışma
hayatında esnek bir düzene
geçilmesi iş barışını olumsuz
yönde etkileyecektir.”

2021-2023 Dönemini kapsayacak Yeni Ekonomi Programı (YEP) içinde yer alan tedbirlerden birisi
de “İstihdam İle İlgili Politika ve Tedbirler” konusudur. Orta Vadeli Programda, işgücü piyasasına
ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi'nin hayata geçirileceği ifade
edilmektedir. Konuyla ilgi bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün
ATALAY,
istihdamla ilgili politika ve tedbirler kapsamında uygulanması ve teşvik edilmesi
öngörülen esnek çalışma biçimlerinin işçi haklarını geriletmemesi gerektiğine işaret etti.

Açıklama şu şekildedir:

YEP'te yer alan tedbirler arasında, “25 yaş altı gençler ile

“Türkiye'nin gündeminde Covid-19 salgını sonrası

50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini

ekonomik ve sosyal açıdan toparlanma ve olumsuz şartların

kolaylaştırmak için daha esnek koşullar sağlanması”

ortadan kaldırılması bulunmaktadır. Çalışanlar açısından iş

öngörülmektedir. Aynı kapsamda “esnek çalışma biçim-

ve gelir güvencesi öncelikli konudur. İşsizliği önlemek ve

lerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat

istihdamı artırmak için uygulanması öngörülen tedbirlerin

çalışmalarının da tamamlanacağı” görüşü yanı sıra

işçilerin haklarını yeniden tartışmaya açmaması beklenmek-

uygulanacak tedbirlere de yer verilmektedir.

tedir.

Esneklik konusu öncelikle işçi-işveren arasında sosyal

2021-2023 Dönemini kapsayacak Yeni Ekonomi Programı

diyalogla görüşülmesi gereken konular başındadır. Bu

(YEP) içinde yer alan tedbirlerden birisi de “İstihdam İle İlgili

konuda bazı ortak ilkelerin ve ortak yaklaşımların

Politika ve Tedbirler” konusudur. Orta Vadeli Programda,

belirlenmesinin önemi bulunmaktadır. Bunların başında da

işgücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren

iş mevzuatında yıllardır var olan işçi haklarında geriye gidişin

İstihdam Kalkanı Paketi'nin hayata geçirileceği ifade

olmamasıdır. Kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakkının

edilmektedir.

korunması temel ilkemiz olacaktır.
Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik krizin yaşandığı
çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sorun, bu
kriz ortamında çalışanların işinin korunmasıdır. Daha fazla
ve daha iyi iş sağlamak konusunda var olan sıkıntılar salgın
döneminde yaygınlaşan işsizlik ve yeni iş imkanları
sağlanmasında yaşanan sıkıntıyla giderek zorlaşırken,
krizden çıkış yolu çalışanların hak kayıplarında aranmamalıdır. Çalışanların yüzde 87'sinin örgütsüz, yaklaşık
yüzde 34'ünün kayıtdışı olduğu ülkemizde bu sorunların
çözülmeden çalışma hayatında esnek bir düzene geçilmesi iş
barışını olumsuz yönde etkileyecektir.
Ulusal ekonomilerin, işletmelerin varlığını sürdürmesi ve
büyümesi düşük işgücü maliyeti ve dolayısıyla işgücü piyasasının daha da esnekleştirilmesi politikalarıyla başarılı olamaz.”
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TÜRK-İŞ TORBA KANUNU'NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE PAYLAŞTI
TÜRK-İŞ KONFEDERASYONU, kamu-

kilenebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

oyunda "torba kanun" olarak adlandırı-

Teklifin yasalaşmasıyla ay içerisinde

lan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Ka-

10 günden az çalışan 25 yaş altındakilerin

nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalıkları

Kanun Teklifi"ne dair görüş ve değerlen-

primi ile yüzde 7,5'i işveren, yüzde 5'i si-

dirmelerini TBMM Plan ve Bütçe Komis-

gortalıya ait olmak üzere yüzde 12,5 ora-

yonu Başkanlığına iletti.

nındaki genel sağlık sigortası priminin iş-

Genel Başkan Ergün ATALAY ve Genel

verence ödeneceğine işaret edilerek, "Bu

Mali Sekreter Ramazan AĞAR imzasıyla

durumdaki gençler için işverence ihtiyar-

Komisyon’a gönderilen metinde, konfe-

lık primi ödenmeyecek. İlk defa 16 yaşın-

derasyonumuzun teklif edilen düzenle-

da sigortalı olan bir işçi 25 yaşına kadar 9

melerden duyduğu rahatsızlık ile bunun

nın primi ödenmeden çalıştırılabilecek.

Bütün olarak incelendiğinde 43 mad-

İş Kanunu'nun 11'inci maddesine ekle-

Güvencesiz ve emeklilik hakkı ötelenmiş

delik kanun teklifinin pek çok maddesiyle

nen fıkranın, 25 yaşını doldurmamış veya

bir çalışma ilişkisi yaşayacaktır" görüşle-

işveren odaklı olduğu, işveren odaklı kur-

50 ve daha yukarı yaştakilerle 2 yıla kadar

ri paylaşıldı.

gerekçelerine yer verildi.

gulanan düzenlemelerin işçiler yönün-

belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasına

den olumlu sonuçlar doğurmadığının geç-

imkan sağladığına dikkat çekilerek, şun-

mişte çok defa tecrübe edildiği vurgula-

lar dile getirildi:

"Düzenleme bu haliyle Anayasa'ya aykırı"
Metinde, ilgili teklifin 8'inci maddesiy-

"Teklif edilen düzenleme ile işverenle-

le 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na

"Kaldı ki işveren lehine yapılan tüm

rin yıllardır talep ettikleri düzenleme ha-

"Geçici Madde 27" ile 1 Ocak 2019 ila 17

bu düzenlemeler için İşsizlik Sigortası

yata geçirilmiş olacaktır. Yapılmak iste-

Nisan 2020 arasında işten çıkarılan ya da

Fonu kaynak olarak kullanılmaktadır.

nen düzenleme 'istihdam artışına yönelik'

kayıt dışı çalışan işçilerin söz konusu

Fonun kurulduğu günden bu yana fondan

olarak gösterilmek istenmektedir. İş Ka-

kanun yürürlüğe girdikten sonraki 30

işverene verilen destek işçiye verilen des-

nunu'nda yapılacak ufak bir değişiklik ile

gün içerisinde en son çalıştıkları özel sek-

teğin çok üzerindedir. Hatta bu destek

tüm çalışanların neredeyse yüzde 25'lik

tör işverenine başvurmaları ve fiilen ça-

son yıllarda bariz bir şekilde işveren lehi-

bir bölümü başta kıdem tazminatı hakkı

lışmaya başlamaları halinde işverene her

ne kullanılmıştır. Fonun oluşturulma

olmak üzere İş Kanunu'nun koruyucu hü-

prim günü için günlük 44,15 lira teşvik

amacı işvereni desteklemek değildir.

kümlerinden mahrum edilmektedir."

sağlanacağı belirtildi.

nan metinde, şu görüşler aktarıldı:

İşçilerin sadece kıdem tazminatı hak-

Bu maddenin kayıt dışı çalışan işçile-

kından değil iş güvencesi hakkından da

rin de başvuru yapması halinde kayıtlı

TÜRK-İŞ’in ısrarlı taleplerine rağmen

mahrum edileceği vurgulanan metinde,

hale gelmesini teşvik eder nitelikte oldu-

fondan yararlanma koşullarının işçi lehi-

"Bu durumdaki işçilerin işe iade davası

ğuna vurgu yapılarak, şu uyarılarda bulu-

ne düzenlenmediği belirtilen metinde,

açma hakkı olmadığı gibi ihbar tazminatı

nuldu:

"İşçiler ekonomik hayatın kurucu unsur-

hakkı olmadığı için de pratikte iş arama

"İşverene kayıt dışı çalıştırdığı dönem

larıdır. Sosyal dengeler bakımından işçi-

izni hakkı da bulunmamaktadır. Bu düzen-

için herhangi bir idari para cezası uygu-

nin zayıflatılması ve yoksul bırakılması ça- leme hayata geçerse örgütlenme önündelışma barışını olumsuz etkileyen unsur- ki engellere bir yenisi daha eklenmiş ola-

lanmasını da önlemektedir. Kayıt dışı çalıştırarak işçiyi mağdur eden, devleti al-

ların başında gelmektedir. İşvereni ya-

cak. Sendikalar sırf bu düzenleme nede-

datan ve teşviklerden yararlananların, al-

şatmak adına işçi korumasız bırakılma-

niyle üye kaybına uğrayabileceklerdir. 25

dıkları teşvikler de usulsüz olduğu için

malı." ifadelerine yer verildi.

yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin sendika üye- geri istenmesi gerekmektedir. Düzenleliği ve toplu iş sözleşmesinden yararlan- menin bu haliyle Anayasa'ya aykırı oldu-

İşsiz kalan işçiye bu süreç içinde hayatını
idame ettirecek imkan sağlanmasıdır."

"İşçiler iş güvencesinden de mahrum
edilecek"
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ma hakları bu düzenlemeden olumsuz et-

ğu düşünülmektedir."

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK'TEN ORTAK AÇIKLAMA

“ESNEK ÇALIŞMAYA DÖNÜK DÜZENLEMELER
GERİ ÇEKİLMELİDİR”
Üç Büyük İşçi Konfederasyonu (TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK), Türkiye Büyük
Millet Meclisi gündeminde olan torba yasa teklifinin çalışma hayatına
ilişkin düzenlemelerine karşın yazılı olarak ortak açıklama gerçekleştirdi.
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak TBMM gündeminde

ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal

olan torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin

güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve

düzenlemelerinden duyduğumuz ortak kaygıyı ve teklifin

çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından

yaratacağı sakıncaları kamuoyu ile paylaşıyor ve teklifin İş

mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın

Hukukuna esneklik getiren hükümlerinin TBMM

eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini

gündeminden geri çekilmesini talep ediyoruz.

düşünüyoruz.

Kanun Teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin

Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştır-

kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması söz

ması amaçlanmıştır. Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük

konusudur. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem

aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda

ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası)

ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı

hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son

buluyoruz.

derece sakıncalı buluyoruz.

Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem

25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı

tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve

olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak)

yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini

istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi

düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz.

haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya

Ülkemizin küresel salgın ve deprem felaketiyle uğraştığı ve

çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu

yaralarını sarmaya çalıştığı bu zor günlerde, çalışanları

düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır.

büyük endişelere sevk eden ve hak kayıpları yaratacak bu

Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden

teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesi bütün

olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına

çalışanların ortak arzusudur. TBMM'deki bütün siyasi

dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst

partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin

olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu

sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi

ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu

Kanun Teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az

vurgulamak istiyoruz.

çalışma günü olan çalışanlara yönelik bir düzenleme yer

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK olarak, çalışma hayatının

almaktadır. Bu teklifle, 25 yaş altındaki işçilerin uzun vadeli

sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde

sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yüküm-

uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları

lülüğü ortadan kaldırılmaktadır. Bu teklif çalışanların

kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez

işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı

daha altını çiziyoruz.

ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını

Kamuoyuna saygıyla arz olunur

Ergün ATALAY

Mahmut ARSLAN

Arzu ÇERKEZOĞLU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı

HAK-İŞ Genel Başkanı

DİSK Genel Başkanı
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TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU
“TORBA KANUN” İÇİN TOPLANDI
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 24. Dönem
Yedinci Toplantısı, 03 Kasım 2020 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Genel Başkan Ergün ATALAY başkanlığında tek gündemle olağanüstü toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna, Sendikamız adına Genel Başkanımız Alaattin
SOYDAN katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan “torba kanun” konusundaki gelişmeler değerlendirilen Başkanlar Kurulu Toplantısında aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verilmiştir:
1-Ülkemizde küresel salgın Covid19’un yaygınlaştığı ve başta ücretli çalışanlar olmak toplumun tüm kesimlerinin
tedirgin olduğu bir ortam yaşanmaktadır.
İşçilerin önemli bir bölümü, kısa çalışma
ve ücretsiz izne çıkarılma durumuyla
karşı karşıya kalmıştır. Daha düşük bir gelirle geçimlerini sürdürmeye çalışmaktadır. İş ve gelir güvencesinde duyulan endişe, ekonomide yaşanan olumsuzluklarla
giderek artmaktadır. Çalışma ve yaşama
şartlarındaki olumsuzluğa, sağlıklarını
kaybetme ihtimalinin her geçen gün artmasına rağmen işçiler fedakârca üretimi
sürdürmenin gayreti içindedir.
2-Ülkemizin, ekonomik ve sosyal alanda zorlu şartlarla karşı karşıya kaldığı bu
dönemde, çalışma hayatını doğrudan ilgi-
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lendiren konularda işçi kesimiyle bir istişare yapılmadan, Üçlü Danışma Kurulunda görüşülmeden, doğrudan işçilerin hak
kayıplarına yol açacak düzenlemeler peşi
sıra gündeme getirilmektedir.
3-Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve
Bütçe Komisyonu’na sunulan ve “torba
kanun” olarak nitelendirilen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”
ile çalışma hayatına ilişkin konularda da
bazı düzenlemeler yapılması öngörülmüştür.
4-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 27 Ekim
2020 günü Ankara’da bulunan sendika
genel başkanlarının katılımıyla olağanüstü toplanarak gelişmeler ile Plan ve Bütçe
Komisyonundaki görüşmeleri ve kesimler
adına yapılan konuşmaları değerlendirmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak tüm siyasi partilere, grup başkan-

lıklarına ve milletvekillerine gönderilen
görüşün Komisyonda dikkate alınmadığı
tespitinde bulunmuştur. TÜRK-İŞ Bölge
ve İl Temsilcileri tarafından 81 ilde gerçekleştirilen “Kitlesel Basın Toplantısı”
Kanun Teklifiyle ilgili duyarlılığımızın bir
göstergesi olarak kabul edilmelidir.
5- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, sorunların müzakere yoluyla çözümünden yana
olmuştur. İş Kanunu düzenlenirken sosyal taraflar görüşlerini ortaya koymuş,
işçi ve işveren arasında belli bir denge sağlanmıştır. İşçi kesiminin duyarlı olduğu
“esnek çalışma” konusunda yapılmak istenen düzenlemeler, geçmişte de çok tartışılmıştır. Ortamın uygun olduğu düşünülerek tekrar gündeme getirilen tekliflerin
iş barışını sağlamayacağı açıktır.
6-TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ülkemizde istihdamın artmasını önemli görmektedir. Salgının ülkemizde görülmesinden bu yana olumsuz etkileri, özellikle
istihdamda gerileme ve işsizlikte artış olarak ortaya çıkmıştır. Salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkisini gidereceği varsayılan tedbirler işçi haklarını ve iş şartlarını
daha da geriletme temelinde uygulanmak
istenmektedir. Çalışanların istihdama yaklaşımı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
tarafından tanımlanan “insana yakışır iş”
kapsamındadır. Yatırıma, üretime ve
katma değer artışına dayanmayan istihdam artışı sadece kağıt üzerinde kalacaktır. Yeni işleri sağlayacak yatırımlar yerine
mevcut işlerin paylaşılması ekonomide

üretim artışı getirmeyecektir. İşverenleri
teşvik ederek istihdam artışı sağlanamadığı ortaya çıkmıştır.
7-Kanun Teklifi ile yapılmak istenen düzenlemede; 25 yaş altındaki ve 50 yaş üzerindeki işçiler için işverene belirli süreli
sözleşme biçimini uygulama imkânı getirilmekte, böylece milyonlarca işçinin
kıdem ve ihbar tazminatı alma, işe iade davası açma ve iş güvencesi hakkı ortadan
kaldırılmaktadır. Tam zamanlı olarak çalışan işçiler işveren tarafından kısmi çalışmaya zorlanabilmekte, işçinin istismarına
açık kapı bırakılmaktadır.

Bu yolla da kıdem tazminatı hakkının
kısıtlanması imkânı işverene tanınmaktadır. Genç işçilerin emeklilik hakkı, ilk sigortalılık süresi ileriye taşınarak zorlaştırılmaktadır. Kayıtdışı işçi çalıştıran işverene af getirilmekte, getirilen yeni teşvikler
işçinin işsiz kalması durumunda güvencesi olarak oluşturulan işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Yapılan bütün
düzenlemeler işveren odaklıdır. İşçinin
haklarına yönelik herhangi bir iyileştirme
yoktur.
8-TBMM’de bulunan Kanun Teklifi
kabul edilirse çalışma hayatında yeni hu-

zursuzluklara yol açacaktır. Üç İşçi Konfederasyonu TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından bugün yapılan ortak açıklamaya
olumlu yaklaşım gösterilmeli ve esnek çalışmaya dönük düzenlemeler TBMM gündeminden geri çekilmelidir.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TBMM’de
görüşülecek olan Kanun Teklifi görüşmelerinin izlenmesini ve gelişmelere göre değerlendirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu kapsamda işçiler görüş ve tepkilerini işyerleri ile bölge ve illerde düzenlenecek toplantı ve eylemlerle ortaya koyacaktır.

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 27 Ekim 2020
tarihinde Konfederasyon Genel Merkezi’nde toplandı.
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun aldığı karar
çerçevesinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görüşülmeye devam eden torba kanun taslağının
esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya
çıkaracak maddelerine karşı, 81 ilde bölge ve il
temsilcilikleri önünde basın açıklamaları
ya p ı l m a s ı n a ka ra r ve r i l m i ş t i . B u ka ra r
doğrultusunda 81 ilde bölge ve il temsilcilikleri
önünde basın açıklamaları yapıldı.
Basın açıklamalarına eş zamanlı olarak Genel
Başkanımız Alaattin SOYDAN ve Başkent Şube
Başkanımız Süleyman DEMİR’in de aralarında
bulunduğu TÜRK-İŞ’e üye Genel Merkezi Ankara’da
bulunan sendikaların Genel Başkanları ile Şube
Başkanları TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya
gelerek Başkanlar Kurulu’nda son gelişmeleri
değerlendirdiler.
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
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81 İLDE BASIN AÇIKLAMASI
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulunun aldığı karar çerçevesinde, 27 Ekim 2020 ve 05 Kasım 2020 tarihlerinde 81
ilde, konfederasyonun bölge ve il temsilcilikleri önünde
eş zamanlı yapılan basın açıklaması ile “Esnek
Çalışmaya Hayır” denildi.
Ankara’da TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Başkent Şube Yöneticilerimizin de aralarında bulunduğu konfederasyon üyesi
sendikaların şube yöneticileri katıldı. Sendikamızın
örgütlü diğer illerde de şube, bölge ve il temsilciliklerimiz, Konfederasyon üyesi diğer sendikalar ile birlikte
kazanılmış hakları geri götürecek düzenlemelerin
karşısında olduklarını haykırdılar.
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ENGELLİLERİMİZE

ENGELSİZ

BİR YAŞAM
DİLİYORUZ

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. İnsanı
“Yaratılmışların en şereflisi” gören inancın ve “İnsanı yaşat
ki devlet yaşasın” diyen medeniyetin mensupları olarak,
engellilerimizi toplumumuzun en değerli parçası
görüyoruz. Onları hayatta güçlü tutacak şekilde haklarını
koruma ve geliştirmeyi insani bir sorumluluk olarak
sahipleniyoruz.
Ülkemizde ve tüm dünyada engellilerin toplumsal
yaşama tam olarak katılım sağlaması ve diğer bireylerle
eşit haklara sahip olabilmesi için bir takım çalışmalar
yürütülmektedir. Özellikle Birleşmiş Milletlerin 3 Aralık
gününü “Uluslararası Engelliler Günü” ilan ettiği 1992
tarihinden sonra engellilerin sorunları daha fazla
konuşulur ve çözüm aranır olmuştur. Ancak engelli
bireylerin, sağlık, eğitim, istihdam gibi temel hak ve
özgürlüklerle ilgili ayrımcılıklara maruz kalmadan bir
yaşam sürmesi için oluşturulan politikaların tam olarak
hayata yansımaması, sorunlarının çözümü noktasında
yetersiz kalınmasına neden olmaktadır.
Ülkemizde nüfusun yüzde 12’lik dilimini oluşturan
engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla 1
Temmuz 2005 tarihinde 5378 sayılı Kanun yasallaşmasına
rağmen, bu vatandaşlarımız hala sağlık, eğitim, istihdam
ve sosyal ihtiyaçları karşılamada ciddi sıkıntılar yaşanmaya
devam etmektedirler. Oysa çağdaş ve sosyal devletin temel
görevi tüm vatandaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmek,
özellikle engellilerimiz gibi dezavantajlı grupların hayata
katılımını sağlayacak bir yapı oluşturmaktır.
Engellilerin ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunu
çözülmesi, hayat boyu eğitim ve mesleki eğitim verilmesi,
engelli istihdamında yasal zorunlulukların yerine
getirilmesi ve yasal zorunluluklar dışında da engeli
istihdamının teşvik edilmesi, çalışma hayatındaki engelli
vatandaşların ücret adaletsizliği ile mağdur edilmemesi ve
çalışma ortamlarında işini yaparken engellerle
karşılaşmaması, engellilerimizin hayata tutunmasını
kolaylaştıracaktır.
Engellilerimize daha yaşanır bir dünya sunmak için
siyasi irade ile birlikte ülkemizin tüm kamu kurum ve
kuruluşlarıyla ortak çaba göstermesinin gerektiğini bir kez

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
GENEL MERKEZ
YÖNETİM KURULU

daha hatırlatarak, başta engelli üyelerimiz olmak üzere
tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü
kutluyoruz.
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MÜZAKERE VE MÜCADELE GÜCÜ MEYVESİNİ VERDİ

DÜZENLEME GERİ ÇEKİLDİ

Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Genel Başkan Yardımcımız Hasan KARACA, Genel Sekreterimiz
Yaşar YAVUZ ve Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK’tan oluşan Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, çalışanların kazanımlarını geriye götürecek düzenlemelere karşı TÜRK-İŞ Konfederasyonumuz öncülüğünde yürütülen direnişin olumlu sonuçlanması nedeniyle Genel Başkan Ergün ATALAY’a “teşekkür” ziyaretinde bulundu.
"İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi’nde yer alan belirli süreli iş
sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi
ve yaygınlaştırılması buna bağlı olarak çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı ile iş
güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamamasının önünü açan düzenlemeleri içeren maddeler TBMM
Genel Kurul görüşmelerinde geri çekildi.

Emek Birlikteliğini
Zafere Götüren Süreç
Kıdem Tazminatı, esnek çalışma ve
kısmi çalışma konularını içeren kanun teklifi, 16 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuş, 30
Ekim 2020 tarihine kadar komisyon görüşmeleri tamamlanan kanun teklifi, 3
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Kasım 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu gündemine alındı.
25 yaş altındaki ve 50 yaş üzerindeki işçiler için işverene belirli süreli sözleşme
yapma imkânı getiren, böylece milyonlarca işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alma,
işe iade davası açma ve iş güvencesi hakkı
ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemenin geri çekilmesi için konfederasyonumuz TÜRK-İŞ öncülüğünde ciddi bir mücadele yürüttük.
İlk olarak 29 Eylül 2020 tarihinde açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayacak
Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile konuyla
ilgili düzenleme yapılacağının ortaya çıkmasının ardından TÜRK-İŞ Konfederasyonumuz Genel Başkanı Ergün ATALAY, 2
Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamasıyla
böyle bir düzenlemenin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Yeni Ekonomik Program ile duyurulan
açıklamadan iki hafta sonra İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi adıyla düzenlemenin TBMM’ye sunulması nedeniyle TÜRK-İŞ Konfederasyonumuz,
aralarında Türk Harb-İş Sendikamızın da
bulunduğu üye sendikalar ile birlikte eylemlilik süreci başlattı.
22 Ekim 2020 tarihinde kanun teklifi
ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına ileten TÜRK-İŞ, düzenlemenin çalışanlar için kabul edilemez olduğunu 27
Ekim 2020 tarihinde konfederasyon bağlısı sendikaların teşkilatlarıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasıyla ortaya
koydu. Aynı tarihte Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN’ın da aralarında bulunduğu

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanarak,
kanun teklifinin çalışanlar için doğuracağı
olumsuzlukları masaya yatırdı. Bu arada
kanun teklifinin çalışanların aleyhine sonuçlar doğuracak maddelerinin geri çekilmesi noktasında müzakereler yürüten
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, 2
Kasım 2020 tarihinde Anadolu Ajansına
verdiği demeç ile de çalışanların bu talebini bir kez daha dillendirdi.
Hızlı bir şekilde TBMM Genel Kurul
gündemine alınan kanun teklifinin görüşülmeye başladığı 3 Kasım 2020 tarihinde
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’ten oluşan 3
işçi konfederasyonu ortak açıklamasıyla
tüm çalışanlar düzenlemeye karşı tek
yürek olduğunu gösterdi. Bu arada Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
(ITUC) ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), 4 Kasım 2020 tarihinde 3 işçi
konfederasyonuna mektup göndererek
haklı taleplerinin yanında olduklarını bildirdiler.
Yasal düzenlemenin çalışanların kazanımlarını geriye götürecek şekilde kanunlaşmaması için TÜRK-İŞ Konfederasyonumuz 5 Kasım 2020 tarihinde 81 ilde
ikinci defa basın açıklaması gerçekleştirdi. Aynı tarihte yapılan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesiyle de düzenlemenin çekilmesinin gereğine bir kez daha
işaret edildi.
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu görüşmeleri devam ederken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün ATALAY, 10 Kasım 2020 tarihinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet
MUŞ ve MHP Grup Başkanvekilleri Levent
BÜLBÜL ve Erkan AKÇAY ile görüşerek çalışanların aleyhine sonuçlar doğuracak
maddelerin kanun teklifinden geri çekileceği sözünü aldı.
Aynı gün söz konusu kanun teklifinin
çalışanları olumsuz etkileyen 21. maddesi
düzenlemeden çıkarıldı. Çalışanların geri
çekilmesini istediği 33. ve 37. maddeler
ise TBMM Genel Kurul görüşmelerinin 11
Kasım 2020 tarihli oturumunda düzenlemeden çıkarıldı.

Kanun Teklifinden Çıkarılan Düzenlemeler
MADDE 21- 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 92 - Tam süreli çalışıyorken 31/12/2020 tarihine kadar, kısmi
süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet
erbabının ücretleri; kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az altı
ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla, gelir vergisinden istisnadır. Şu kadar
ki bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutan, bu kapsamdaki her
bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin
%10 unu aşamaz. Bu istisna, on iki ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam
ettiği sürece uygulanır.
Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtların, bu madde
kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısım
damga vergisinden istisnadır.
İstisnadan yararlanma şartlan bulunmadan istisnadan faydalanılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler,
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh
edilir.
Cumhurbaşkanı; bu maddede yer alan
altı ve oniki aylık süreleri dört katına
kadar uzatmaya ve 31/12/2020 tarihini
her defasında birer yıllık dönemler hâlinde dört kez uzatmaya, maddede belirtilen
oram bir katına kadar artırmaya, Hazine
ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

süresi işçinin yirmi beş yaşım doldurduğu
tarihi geçemez. Bu fıkra uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş
sözleşmelerinin toplam süresi iki yılı geçemez."

MADDE 37- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 20- İşe girdiği tarih itibarıyla 25 yaşından küçük olup hizmet akdine tabi olarak bir veya birden fazla işveren
tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine
göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10
günden az olanlar için çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak işverenlerce, 82 nci
maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt simimin %2'si oranında iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası primi
ile %7,5'i işveren %5'i sigortalıya ait
olmak üzere % 12,5 oranında genel sağlık
sigortası primi ödenir. Bu madde kapsamında çalışanların genel sağlık sigortası
primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Sigortalıların eksik günlerine
ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60
ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi
kapsamında ödenir. Bu fıkra kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı
kazancın otuz katının %20'si oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
ödeyebilir. Bu süre içinde ödenmeyen primin ödenme hakkı düşer. Ödenen primlere ilişkin süreler 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılır.
Bu şekilde çalışanlar ve çalıştırıldıkları işyerlerinin tescil ve bildiriminde 8 ve 11
inci madde hükümleri uygulanır. Kanuna
MADDE 33- 22/5/2003 tarihli ve 4857 göre Kuruma verilmesi gereken diğer her
sayılı İş Kanununun 11 inci maddesine aşa- türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesi ile maddenin uygulama
ğıdaki fıkra eklenmiştir.
"Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin yir- usul ve esaslarını belirlemeye Kurum yetmibeş yaşım doldurmamış veya elli ve kilidir.
İşe girdiği tarihten önceki son bir yıl
daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla birinci ve ikinci fıkradaki ko- içerisinde prim ödeme gün sayısı 120 günşullar aranmadan yazdı şekilde yapılabi- den fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran silir. Yirmibeş yaşını doldurmamış işçiler ile gortalılar hakkında bu madde hükümleri
yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin uygulanmaz."
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TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 24. Dönem Dördüncü Toplantısını, 26 Haziran 2020 tarihinde
Konfederasyon Genel Merkezinde Genel Başkan Ergün ATALAY başkanlığında gerçekleştirdi.

Sendikamız adına Genel Başkanımız
Alaattin SOYDAN’ın katıldığı toplantıda,
gündemin temel konusu “Kıdem Tazminatı” olmuş ve yapılan değerlendirmeler
sonrasında aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verilmiştir:
1- Hükümet tarafından gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi (TES) ile işçilerin kıdem tazminatı
hakkı yeniden düzenlenmek ve zaman
içinde ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Kıdem tazminatı işçinin ailesiyle birlikte
geleceğinin güvencesidir. İşçiye, belirli ölçüde feshe karşı koruma sağlamaktadır.
İşçiler, kıdem tazminatını her zaman
ödenmesi sonraya bırakılmış ücretin bir
parçası olarak kabul etmiş, işçi sınıfının
kazanımı bir hak olarak görmüştür.

2- İş Kanunu ile 84 yıl önce hukuk sistemimize giren kıdem tazminat, zamanla
düzenlenerek geliştirilmiş ve günümüze
kadar getirilmiştir. Günümüzde, kıdem
tazminatı müessesinin ortadan kaldırılarak bir fonda toplanması ve “tamamlayıcı
emeklilik sistemi” olarak düzenlenmesi
öngörülmektedir. Aynı kapsamda “İstihdam Kalkanı Paketi” ile kamuoyuna sunulan önlemler arasında yer alan 25 yaş altı50 yaş üstü çalışanlar için öngörülen belirli süreli sözleşme düzenlemesi de
kıdem tazminatı hakkını ve dolayısıyla iş
güvencesini ortadan kaldıracak niteliktedir.
3- Tüm dünyayı etkisi altına almış Covid-19 salgınının etkileri ülkemizde de
devam etmektedir. Başta işçi sağlığı ve iş
güvenliği olmak üzere, ücretli çalışanla-
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gelecek güvencesidir. Milyonlarca çalışanı
ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından
hiçbir şekilde vazgeçilemez. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin
azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya
da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında işçinin haklı tepkisi ve talepleri kararlılıkla savunulacaktır.
7- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bugün
çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar
rın temel sorunu gelir ve iş güvencesidir. için kıdem tazminatının mevcut haliyle koYaşanan bu sorunlara karşı çözüm üretil- runmasından yanadır. Kıdem tazminatının
mesi gerekirken, kıdem tazminatı deği- özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım
şikliği konusunun yeniden gündeme geti- ve onay verilmeyecektir. Konfederasyonurilmesi, doğru ve kabul edilebilir bir yak- muzun 21, 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kulaşım değildir.
rullarında “kıdem tazminatı” ile ilgili ola4- Hem işçilerin hem de işverenlerin rak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerigündemi küresel salgın Covid-19’un yol ne getirilecektir.
açtığı olumsuz ekonomik koşulların üste8- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, önüsinden gelinmesidir. Toplumun geniş ke- müzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler
simlerinin beklentisi ve talepleri de bu yön- dikkate alınarak sürekli toplantı halinde
dedir. Ne bundan önceki dönemde ne de olacak ve Konfederasyonumuz tarafından
bu süreçte sosyal tarafların kıdem tazmi- sürdürülen çalışmaların daha sonraki aşanatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı maları belirlenecektir. Bunun ilk adımı olaemeklilik sisteminin getirilmesine ilişkin rak 29 Haziran 2020 Pazartesi günü, 81
herhangi bir talebi bulunmamaktadır. ilde TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcileri ile
Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tar- şube başkanları ve yöneticileri, işyeri temtışılması çalışma hayatının huzurunu boz- silcileri, işçilerin katılımıyla basın toplanmuştur. İşçileri ve ailelerini endişeye sevk tısı düzenlenecektir.
etmiştir.
5- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, her yıl
farklı adlar ve değişikliklerle gündeme getirilen ve kıdem tazminatında mevcut düzenlemeye göre hak kaybına neden olacak girişimlerin artık sona ermesi gerektiğini ifade etmektedir.
6- Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir. İş ve

TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU
DİDİM'DE TOPLANDI
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 24.
Dönem Beşinci Toplantısı 01 Eylül 2020 tarihinde Genel Başkan Ergün ATALAY başkanlığında Aydın-Didim’de toplandı.
Sendikamız adına Genel Başkanımız
Alaattin SOYDAN’ın katıldığı toplantıda, çalışma hayatı ve ülke gündemindeki konular değerlendirilerek, aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verilmiştir.
1- Küresel salgın Covid-19, alınan ve
sıkı uygulanan tedbirlerle yılın ilk yarısında belirli bir seviyede tutulmuştur. Ancak,
son haftalarda salgının yayılım hızındaki
artış tedirginliğe yol açmaktadır. Sıklıkla
dile getirilen “kontrollü sosyal hayat” çağrılarının toplumda karşılığını tam bulmadığı artan hasta sayılarından anlaşılmaktadır. İşçiler, sağlıklarını kaybetme tedirginliğinin yol açtığı baskıya rağmen, ekonomik nedenlerle işlerini yapmaya ve üretimi sürdürmeye çalışmaktadırlar. Çalışanların sağlıklarının korunması ve yaşama şartlarının iyileştirilmesi öncelikli konudur. Bu çerçevede, çalışanlar arasında
ayırım yapılmadan yaklaşık 250 bin sağlık
işçisine de ek mali haklar verilmelidir.
Yaşanılan salgın dönemi, çalışma hayatının ve işçi-işveren ilişkilerinin geleceği bakımından yol gösterici olacaktır. İşçilerin ücretsiz izne çıkarılması, kısa çalışma kapsamına alınması, işten çıkarmaların açıkça yasaklanmasına karşın “ahlak
ve iyi niyet kurallarına” uymadıkları gerekçesiyle işten atılmaları, bu zorlu dönemde karşılaşılan hak ihlallerinden birkaçıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçi
sağlığı ve çalışma hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılmasını talep etmekte, aksi girişimlerin takipçisi ve denetleyicisi olmaya devam etmektedir.
2- 696 sayılı KHK’yla, kamuda istihdam edilen işçilerin başta ücret olmak
üzere özlük hakları ve çalışma şartlarının
iyileştirilmesi mücadelemiz olumlu sonuçlanmış, yapılan yasal düzenlemeler eksiklikler taşımasına rağmen, olumlu bir
adım olmuştur. Ancak geçici bir süre için
ve istisnai olarak yapılan düzenlemeler sürekli olmamalı, öngörülen sürede sona er-

dirilmelidir. Mahalli idareler bakımından,
01.07.2020 tarihinde hiçbir uygulama sorunu yaşanmamıştır. Benzeri şekilde,
kamu kurum ve kuruluşları yönünden de
01.11.2020 tarihi itibariyle 6356 sayılı Kanunun öngördüğü düzene geçilmelidir.
Böylece, Kanunda öngörülen işkoluna
göre sendikalaşma ilkesi de muhafaza
edilmiş olacaktır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu süreci kararlılıkla izlemeye devam
edecektir.
Kamu şeker fabrikaları (TürkŞeker),
üretim prosesi bakımından tam zamanlı,
kıdemli ve kalifiye işçi istihdamı gerektirmektedir. Bu fabrikalardaki işçi açığı geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ve yılın
tüm aylarında istihdam edilmesiyle karşılanmalıdır. Bu kapsamda tüm geçici işçilerin kadroya alınması, özellikle üretimin
yeniden başladığı bugünlerde büyük
önem kazanmaktadır.
3- Sendikal örgütlenmenin önündeki
sorunlar artarak devam etmekte, işçilerin
çalışma ve yaşama şartları giderek bozul-

makta, iş ve gelir güvenceleri gerilemektedir. Sendikal örgütlenme çeşitli yasal ve
idari uygulamalarla engellenmekte, işçilerin hak ve menfaatlerini iyileştirme çabaları sonuçsuz bırakılmak istenmektedir. Bunun bir örneği, Konfederasyonumuz üyesi Belediye-İş Sendikasının başta
İstanbul ve İzmir olmak üzere çeşitli illerde yaşadığı sorunlardır. Örgütlenme faaliyeti tamamlayarak yapılan yetki başvurularına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından halen bir cevap verilmemiştir. Bu uygulamayı hukuki bir çerçeveye oturtabilmek mümkün değildir. Bakanlığın bu tutumuna karşı üye sendikamız tarafından geliştirilecek tepki demokratik hak talebidir. Sendikal hakların uygulanmasına yönelik baskı ve engellemeler -kimden gelirse gelsin- sona erdirilmelidir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye
sendikalarımızda örgütlü işçilerin sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelenin yanındadır, her türlü katkıyı vermeyi
sürdürecektir.
4- TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu temel
alınarak başta deniz yetki alanlarının paylaşımı olan karasuları ve kıta sahanlığı
olmak üzere, her alanda hak ve çıkarlarının korunması doğrultusunda yapılan girişimlerin yanındadır. Sorunların müzakereyle barış içinde çözüme kavuşması öncelikli olmalıdır.
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DENİZDE HAVADA KARADA
Sendikamızın örgütlü olduğu Askeri Tersaneler
ve Askeri Fabrikalar milli savunma sanayimizin gelişmesine katkı sağlayan önemli işlere imza atmaya devam ediyor.
İşyerlerimiz, deniz hava ve karada, savunma sanayimizin tamamen millileşmesi yönündeki çalışmalar yanında dost ve kardeş ülkelerin savunma
sanayi envanterine girecek üretimlerde yapıyor.
Askeri Tersanelerimizin en önemli işlerinden
tamamen milli kaynaklarla yapımı gerçekleştirilen
Milli Gemi Projesi (MİLGEM) çerçevesinde Pakistan ile 6 Eylül 2018 tarihinde 4 korvet için imzalanan anlaşma gereği Milli Savunma Bakanlığı Askeri Tersaneler Genel Müdürlüğü İstanbul Tersanesi ilk korvetin üretim için yoğun çalışma yürütüyor. Anlaşma gereği Pakistan için yapımı gerçekleştirilen ilk korvetin Gemi Kızak Üstü Blok Montaj
Töreni 3 Haziran 2020 tarihinde yapıldı.
Korvetin biran önce tamamlanarak teslim edilmesi temennisiyle ülkemize, milletimize, milli savunma sanayimiz ile dost ve kardeş ülke Pakistan’a hayırlı olmasını diyoruz.
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NECİP DERE
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin
DERE'nin babası Necip DERE, Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 78 yaşında hayatını kaybeden Necip DERE, 2 Haziran 2020 tarihinde öğle namazına
müteakip Sungurlu Ulucami'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağcılı Köyünde toprağa verildi.
Koronovirüs tedbirlerine uygun gerçekleştirilen cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin DERE ve Güvenlik Merkez Şube Başkanımız Mustafa DERE’nin de aralarında bulunduğu merhumun ailesi yanında Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, AK Parti Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU, Kırıkkale Valisi Yunus SEZER, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulu Üyesi Mehmet Emin BAYSA, Savunma Sanayi Başkanı
İsmail DEMİR, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim
AŞGIN, Sungurlu Kaymakam vekili Yunus ATAMAN, Sungurlu
Belediye Başkanı Abdulkadir ŞAHİNER, Tarım İşletmeleri
Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman KIYAK, Büro Memur Sen
Genel Başkanı Yusuf YAZGAN, Sendikamız adına ise Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Başkent Şube Eğitim ve Teşkilat Sekreterimiz Yahya ÇELİK ve Genel Başkan Danışmanımız Tarkan
ZENGİN ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZ KARMİL KABRİ BAŞINDA ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü
hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminde
ülkesine, demokrasiye ve milli iradeye sahip
çıkarken şehadet şerbetini içen 251 demokrasi
şehidimizden biri olan İstanbul 1'inci Ordu
Karargah ve Karargah Destek Grup Lojistik
Destek 2.Bakım Bölük Komutanlığında çalışan
üyemiz Köksal KARMİL vefatının dördüncü yıl
dönümünde kabri başında anıldı.
Genel Başkan Yardımcımız Hasan KARACA,
İstanbul Şube Başkanımız Murat YALÇINKAYA ve
Şube İdari Sekreteri Mehmet YÜZÜGÜZEL,
vefatının yıl dönümü nedeniyle Köksal KARMİL'in
ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletip, acılarını
paylaştılar. Yöneticilerimiz daha sonra demokrasi
şehidimiz K ARMİL'in kabrine ziyarette
bulunarak, dua ettiler

K ö ks a l
KARMİL

15 TEMMUZ HAİNLERİNİ
UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ
Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, birlik ve bütünlü-

teslim etmeyeceğini necip milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi

ğüne, milli iradeye yönelik saldırı olan 15 Temmuz hain darbe

dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir direnişle göstermiştir.

girişimi ile tarihimize kara bir leke bırakan alçakları, asla
unutmayacağız ve affetmeyeceğiz.

Yüce milletimiz, Çanakkale ve İstiklal mücadelelerinde olduğu gibi, o kara gecede de darbecilere karşı gerçekleştirdiği

Ülkemiz üzerindeki kirli emellerini insanlık dışı eylemlerle

destansı direnişiyle, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere

hayata geçirmek isteyen, böylece milletimize tarihinin en

asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde kirli

utanç verici sahnelerini yaşatan bu hainleri, kalkışmanın yıl-

emelleri olanlar başta olmak üzere tüm dünyaya bir kez daha

dönümünde bir kez daha lanetliyoruz.

ilan etmiştir.

Güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşımıza silah çeken,

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin istiklalini hain darbecilere

Türkiye Büyük Millet Meclisimize bomba atan, 251 vatandaşı-

teslim etmeyen, İstanbul 1’inci Ordu Karargâh ve Karargâh

mızın şehit olmasına, binlerce vatandaşımızın yararlanmasına

Destek Grup Lojistik Destek 2.B
 akım Bölük Komutanlığında

neden olan bu alçaklara, Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklalini

çalışan üyemiz Köksal KARMİL’in de aralarında bulunduğu şehitlerimiz ve gazilerimizi başta olmak üzere bu vatan için can
veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.
Türkiye Cumhuriyetini yok etmeye yönelik 15 Temmuz menfur darbe girişimini gerçekleştirenleri bir kez daha lanetlerken, ülkesi için canını siper ederken şehadet şerbetini içen
tüm vatan evlatlarına ise Allah’tan rahmet diliyoruz.
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KAYA AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Trafik kazasında hayatlarını kaybeden
Erzincan İl Temsilciliğimiz bağlısı Milli Savunma
Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü
53'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğünde çalışan
üyemiz Sercan KAYA, öğretmen eşi Aslı Dirlik
KAYA ve 2 yaşındaki oğulları Kıvanç KAYA, 18
Temmuz 2020 tarihinde yapılan cenaze töreni ile
son yolculuklarına uğurlandılar.
KAYA ailesinin koronavirüs tedbirlerine uygun
gerçekleştirilen cenaze törenine, yakınları, mesai
arkadaşları yanında Erzincan Valisi Mehmet
MAKAS, Erzincan Belediye Başkanı Bekir
AKSUN, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali EKİYOR,
Erzincan 26. Dönem Milletvekili Sebahattin
KARAKELLE, Genel Başkan Yardımcımız Hasan
KARACA, 53'üncü Bakım Fabrika Müdürü Galip
AKÇAM ve Erzincan İl Temsilcimiz Ahmet
TEKBIYIK ile Doğu Anadolu Bölge Temsilcimiz
Sefa YILMAZ da katıldı.

ÜYEMİZ ALTUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybeden Kayseri
Şubemiz bağlısı Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde
çalışan üyemiz Osman ALTUN, 7 Temmuz 2020 tarihinde
kılınan cenaze namazının ardından Oymaağaç Köyüne
defnedildi.
ALTUN’un koronovirüs tedbirlerine uygun gerçekleştirilen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve mesai
arkadaşları yanında Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ,
Kayseri Şube Başkanımız Özgür ÖZSOY ve Şube
Yöneticilerimiz de katıldı.
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27. DÖNEM YABANCI ASKERİ İŞYERLERİ
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
Sendikamız ile Yabancı Askeri İşyerleri
39’uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı (39
ABW), AAFES-EUR-Türkiye Satış Bölgesi
Genel Müdürlüğü (AAFES) ve Vectrus Systems Corporation (VECTRUS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Covid-19 salgını nedeniyle; seyahat,
yüz yüze toplantı, toplantılarda bulunacak
personel sayısı kısıtlamaları, yasal ertelemeler, karantinalar, sokağa çıkma yasakları ve teknolojik çözümlerin doğal sınırlamaları, müzakerelerin icra edilmesinin
olanaksız hale geldiği bir ortamda 9 Mart
2020 tarihinde başlanan toplu sözleşme
görüşmelerine video konferans yoluyla
devam edilmiş ve 5 Ağustos 2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Üzerinde Anlaşılan İşletme Toplu İş
Sözleşmeleriyle;
– Birinci altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine iyileştirme ile birlikte 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere %6,5 (ilk 4 ay gerçekleşen enflasyon %3,99) ücret zammı
yapılmıştır. İlk altı ay için gerçekleşen enflasyonun %5,5’i aşması durumunda aşan
kısım ikinci altıncı ayın ilk günündeki
(1 Ekim 2020) ücret zammına ilave edilecektir.
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– İkinci altı ay için üyelerimizin geçerli
saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1 Ekim
2020 tarihinden geçerli olmak üzere %3,5
ücret zammı yapılacaktır. İkinci altı ayda
gerçekleşen enflasyonun %3,5’i aşması
halinde aşan kısım üçüncü altıncı ayın ilk
gününde (1 Nisan 2021) verilecek ücret
zammına ilave edilecektir.

– Üçüncü altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1
Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak
üzere %3 ücret zammı yapılacaktır. Üçüncü altı ayda gerçekleşen enflasyonun
%3’ü aşması halinde aşan kısım dördüncü altıncı ayın ilk gününde (1 Ekim 2021)
verilecek ücret zammına ilave edilecektir.
– Dördüncü altı ay için üyelerimizin geçerli saat ücretleri ve ücret cetvellerine 1
Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere
%3 ücret zammı yapılacaktır. Dördüncü
altı ayda gerçekleşen enflasyonun %3’ü
aşması halinde aşan kısım 1 Nisan 2022
tarihinden geçerli olmak üzere üyelerimizin saat ücretleri ve ücret cetvellerine eklenecektir.
– Toplu iş sözleşmelerinde yer alan
sosyal haklara da ücret zamları oranında
artış yapılmıştır.
– Toplu iş sözleşmelerinden doğan geriye dönük alacaklar sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde
ödenecektir.
Yabancı Askeri İşyerlerinde çalışan
tüm üyelerimize hayırlı olsun.

TÜRK-İŞ ŞUBE BAŞKANLARI VE
İL TEMSİLCİLERİ EĞİTİM SEMİNERİ
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Toplantısı,
2 Eylül 2020 tarihinde Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirildi.
Sendikamız adına Adana Şube Başkanımız Erdal AKALIN, Başkent Şube Başkanımız Süleyman DEMİR, Güvenlik Merkez Şube Başkanımız Mustafa DERE, Kayseri Şube Başkanımız Özgür ÖZSOY ve
İzmir Şube İdari Sekreterimiz Veli
AYVAZ’ın da katıldığı toplantının açılış konuşmasını, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul KAVLAK yaptı.
Konuşmasında Koronavirüs ile birlikte
emeğin ve sendikaların öneminin bir kez
daha ortaya çıktığına değinen KAVLAK;
“Salgın nedeniyle bir kez daha görüldü ki,
emekçiler için gerçek kurtuluşun anahtarı sendikal örgütlenmedir. Örgütlü işçiler
bu süreci neredeyse kayıpsız atlatırken, örgütsüz işçiler işlerini kaybettiler. Ücretsiz
izne çıkarıldılar. Ücretlerini, sosyal haklarını yitirdiler. Yaşanan krizin bedelini ne
yazık ki, onlar ödemek zorunda kaldılar. O
nedenle bizlere düşen görev, örgütsüz
emekçileri sendikalarımızın çatısı altında
örgütlemektir. Onları da sendikal güvenceye kavuşturmak, hak ve özgürlüklerini
korumaktır. Bu, bizim için vazgeçilemez
bir görev onun da ötesinde emekçilere
karşı sorumluluğumuzdur” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY
ise yaptığı konuşmada Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs salgının çalışma hayatına etkilerini değerlendirerek “Herkesin pandemi sürecinde ekonomik krizi, işyerlerini ve mallarının gümrüklerden giriş-çıkışını tartışırken, TÜRK-İŞ olarak bizler ekonomik
krizin değil, yaşam krizinin tartışılması gerektiğini savunduk. İnsanları nasıl yaşatacağımızı, nasıl tedbirler almamız gerektiğini, devletin görevini, işverenlerin görevini, sendikaların üzerine düşen görevlerini
ve buna karşın neler yapılması gerekliliğini vurguladık” dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı ATALAY, pandemi sürecinde TÜRK-İŞ ve TÜRK-İŞ’e
bağlı sendikaların otel ve misafirhaneleri
sağlık çalışanlarının hizmetine açtığını hatırlatarak, TÜRK-İŞ olarak Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun’da bulunan 3600
yatak sayılı otel ve misafirhanelerimizi
sağlık çalışanlarının hizmetine açtıklarını
ve örnek bir adımın öncüsü olduklarını belirtti.

Ergün ATALAY:
“Herkesin pandemi
sürecinde ekonomik krizi,
işyerlerini ve mallarının
gümrüklerden giriş-çıkışını
tartışırken, TÜRK-İŞ olarak
bizler ekonomik krizin değil,
yaşam krizinin tartışılması
gerektiğini savunduk."
Ayrıca Genel Başkan ATALAY konuşmasında pandemi sürecinde işten çıkarmalarının yasaklanması, kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmalarına ve
696 sayılı KHK çerçevesinde sendikal örgütlenmedeki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak konuşmasını tamamladı.
TÜRK-İŞ Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Eğitim Semineri, Dr. Zeki Erçil’in “Kovid-19 Pandemisi ve Korunma Yöntemleri”, Prof. Dr. Aydın Başbuğ’un “696 Sayılı
KHK Çerçevesinde Sendikal Örgütlenmedeki Gelişmeler” ve Dr. Murat Özveri’nin
“Kıdem Tazminatı” ile ilgili sunumları ile
tamamlandı.
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ÜYEMİZ AŞIK
SON YOLCULUĞUNA
UĞURLANDI
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden
İstanbul Şubemiz bağlısı Milli Savunma Bakanlığı
Tersaneler Genel Müdürlüğü İstanbul
Tersanesinde çalışan üyemiz Ercan AŞIK, 15 Eylül
2020 tarihinde son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum üyemiz AŞIK'ın koronavirüs tedbirlerine
uygun olarak gerçekleştirilen cenaze törenine,
ailesi ve yakınlarının yanında Genel Sekreterimiz
Yaşar YAVUZ, İstanbul Şube Yöneticilerimiz ile
mesai arkadaşları katıldı.

DEPREM ŞEHİDİMİZİ TOPRAĞA VERDİK
İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan ve iki günde 62 kişinin cansız
bedenine ulaşılan deprem, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Yerle bir olan
binalar, bu binaların altından çıkarılan deprem şehitleri birçok ailenin
ocağına ateş düşürdü. Türk Harb-İş Sendikası camiamızda depremde
şehit verdi. Üyemiz Hasan İNAN’ın 10 yaşındaki kızı Elif İNAN
depremde hayatını kaybetti.
Elif İNAN, 1 Kasım 2020 tarihinde Bursa Orhangazi Çeltik Köyü’nde
yapılan cenaze törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine
deprem şehidimizin ailesi ve yakınları yanında Genel Başkan
Yardımcımız Hasan KARACA ile İzmir Şube Yöneticilerimiz de katıldı.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak üyemiz
Hasan İNAN’ın küçük kızı Elif İNAN başta olmak üzere depremde
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz. Allah aziz milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın.
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TÜRK-İŞ'TE SAKARYA İÇİN
TOPLANTI YAPILDI
Sakarya'da Acil Durum Hastanesi yapılması amacıyla
TÜRK-İŞ Konfederasyonu'nda bir toplantı gerçekleştirildi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay KALDIRIM, Ak Parti Sakarya
Milletvekilleri Ali İhsan YAVUZ, Çiğdem Erdoğan ATABEK,
Recep UNCUOĞLU, MHP Grup Başkanvekili Muhammed
Levent BÜLBÜL ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem YÜCE'nin de aralarında bulunduğu heyetle TÜRK-İŞ
Genel Başkanı Ergün ATALAY, Konfederasyon Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ'un
katılımıyla 14 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıda, Acil Durum Hastanesi başta olmak üzere bölge
insanının ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yapılabilecek
hizmetler değerlendirildi.
Toplantıda Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ da
katılımcılarla, kamuoyunda Tank Palet Fabrikası olarak
bilinen Sakarya'daki Milli Savunma Bakanlığı Askeri
Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'ne (ASFAT A.Ş.)
bağlı işyerlerinin geleceği ve burada görev yapan
üyelerimizin çalışma koşullarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulundu.

AÇIK ALANDA
KURUL TOPLANTISI
Sakarya Şubemiz Genişletilmiş Temsilci ve Danışma
Kurulu Toplantısı, Konoravirüs Pandemisi nedeniyle
11 Ekim 2020 tarihinde maske ve sosyal mesafe
kurallarına da özen gösterilerek açık alanda
gerçekleştirildi.
Genel Sekreterimiz Yaşar YAVUZ, Sakarya Şube
Başkanımız İsa KAYA, Şube Yönetimi, Temsilci ve
Danışma Kurulları ve delegelerinde katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda, Sendikamız, çalışma
hayatı ve ülke gündemindeki önemli olaylarla ilgili
görüş alışverişinde bulunuldu.

ATÇI AİLESİNİN
MUTLU GÜNÜ
Adana Şube İdari Sekreterimiz Nuri ATÇI’nın kızı Münibe
ATÇI, Göktuğ KARAMAN ile dünya evine girdi. 23 Ağustos
2020 tarihinde yapılan düğün törenine ailesi ve yakınları
yanında Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Mali
Sekreterimiz Haldun KURUBACAK ile Adana Şube
Başkanımız Erdal AKALIN ve şube yöneticilerimizde
katılarak genç çiftle mutlu gününü paylaştılar.
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
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NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI
29. DÖNEM TİS TASLAK ÇALIŞMASI YAPILDI

Sendikamız ile NATO Müttefik Kara Komutanlığı arasında yürütülecek 29 Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için
taslak çalışması tamamlandı.
İzmir Şubemizde 23 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen TİS taslak çalışması toplantısına, Genel Başkan Yardımcımız
Hasan KARACA, İzmir Şube Başkanımız Selim ULUSOY, Şube 2. Başkanımız Atıf TEZYÜRÜRLER, Şube İdari Sekreterimiz
Veli AYVAZ, Şube Mali Sekreterimiz Mehmet ÖZTÜRK, Şube Eğitim ve Teşkilat Sekreterimiz Erkan SÜMER, TİS ve Teşkilat
Müdürümüz Fatih SARITAŞOĞLU, TİS Uzmanımız Av. Gözde TAN ile NATO Müttefik Kara Komutanlığında çalışan üyelerimiz
katıldı.

SOYDAN, 2. ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL VE
ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ KONGRESİNE KATILDI
Endüstriyel Toksikoloji Derneği'nin düzenlediği 2.
Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
18-25 Kasım 2020 tarihlerinde Koronavirüs Pandemisi
önlemleri çerçevesinde online olarak düzenlendi.
Kongrenin son gününde gerçekleştirilen STK'ların İSG'deki
Lider Rolü ve Etkinliği başlıklı oturumda, Genel
Başkanımız Alaattin SOYDAN “İş Kazalarına ve Meslek
Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Önlemlerde Sendikaların
Rolleri” başlıklı sunumunu yaptı.
Genel Başkan Danışmanımız Tarkan ZENGİN de aynı
oturuma “Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili
Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar” başlıklı sunumuyla
katıldı.
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GENEL BAŞKANIMIZ SOYDAN,
“TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR SÖZÜNÜ KINIYORUZ”
Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN,
kamuoyunda Tank Palet Fabrikası olarak
bilinen Sakarya 1’inci Ana Bakım Fabrikası üzerinden yürütülen tartışmalarda CHP
Mersin Milletvekili Ali Mahir BAŞARIR’ın
“Türk Ordusu Satılmıştır” sözlerinin
kabul edilemez olduğunu söyledi.
SOYDAN, konuyla ilgili Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, askeri fabrikalarda
çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk
Harb-İş Sendikamızın, ülkemizin savunma sanayiine hizmet verdiğini hatırlatarak, “Sendikamızın üyesi olan işçiler;
subay, astsubay ve sivil memurlarla birlikte sınır içinde ve sınır dışında terörle
mücadele eden ordumuzun ve devletimizin her daim yanındadır. Üyemiz işçiler, savunma sanayinin millileşmesinde önemli
katkıları olan ve milli ürünlerin üretiminde görünmeyen kahramanlardır” dedi.
“Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında örgütlü olduğumuz işyerimiz
olan, kamuoyunda Tank Palet fabrikası
olarak bilinen Sakarya 1'inci Ana Bakım
Fabrikası üzerinden bir milletvekili “Türk
Ordusu Satılmıştır” gibi kabul edilemez,
vahim bir ifade kullanmıştır” değerlendirmesinde bulunan Genel Başkanımız
SOYDAN, sözlerine şöyle devam etti:
“Askeri fabrikaların özelleşmesine
karşı olan bir sendika olarak, özelleşmeye karşı olmak başka bir şey “Türk Ordusuna” dil uzatmak başka bir şeydir. Bu konuda sendika olarak özelleştirme süre-

cinde verdiğimiz mücadele sonucunda
bazı taleplerimiz kabul görmüş ve işyerimiz ve işçilerimiz işlerine devam etmektedirler. Sakarya 1'inci Ana Bakım Fabrikası'nın, 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınmasına ilişkin yaptığımız
itirazlar dikkate alınarak 14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkmıştır.”
Açıklamasında, Sakarya'da bulunan
1'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde
üyemiz işçilerin şimdiye kadar 281 adet
Fırtına Obüsü ve 71 Poyraz mühimmat
aracı ürettiğini hatırlatan SOYDAN, ayrıca
Avrupa’nın en büyük optik üretim tesisi
olan bu fabrikanın, TSK’nın envanterindeki tüm paletli araçların paletlerinin tasarım, imalat ve yenileştirmesini yaptığını
söyledi. Fırtına obüsleri son dönemde yürüttüğümüz başta Barış Pınarı Harekâtı

olmak üzere tüm askeri harekâtlarda kullanıldığını belirten SOYDAN, Almanya'da
10 milyon dolar maliyeti olan Fırtına
Obüsü, Sakarya 1'nci Ana Bakım'da 4,2
milyon dolar maliyetle üretildiğini bildirdi.
Halen söz konusu fabrikada bakım, onarım, palet ve optik üretimi gibi faaliyetlerin hiçbirinin aksatılmadan TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edildiğini dile
getiren SOYDAN, “14 Mayıs 2019 tarihli
Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Fabrikamız halen MSB’ye bağlı olarak bir askeri yönetim kapsamındadır. Fabrikamızın
mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndadır.
Üyemiz olan işçiler ise ASFAT A.Ş. bünyesinde çalışmaya devam etmektedirler.
ASFAT A.Ş.’ye ait tüm sermaye Hazine’ye
aittir ve şirketin yönetim hakları Milli savunma Bakanlığı’ndadır. Fabrikada halen
çalışmaya devam eden askeri personel ile
memurlar ilgili mevzuat çerçevesinde
MSB bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. Fabrikada işçi statüsündeki üyelerimiz her türlü özlük ve toplu sözleşmeden kaynaklı diğer sosyo-ekonomik hakları korunarak ASFAT A.Ş. bünyesinde geçmiştir” diye konuştu.
Genel Başkanımız SOYDAN, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:
“Türk Harb-İş sendika olarak Sakarya
tank-palet fabrikamız üzerinden söylenen
“Türk Ordusu satılmıştır” sözünü kınıyoruz. Fabrikamız bahane edilerek siyasi tartışmalara alet edilmesini istemiyoruz. Milletimizin ve devletimizin emrinde olan
Türk Harb-İş sendikasının üyesi işçiler vatanperver işçilerdir. Vatan, millet ve bayrak konusunda hassas olan üyelerimiz
sınır içinde ve sınır ötesinde mücadele
eden devletimizin ve ordumuzun yanındadır. Askeri fabrikaları siyasi tartışmanın
bir parçası haline getirmenin kimseye faydası yoktur. Milletimizin gözbebeği olan ordumuz, ordumuzun gözbebeği olan askeri
fabrikalarımız yıpratılmamalı ve kamu işyerleri olarak faaliyetlerini yürütmelidir.
Türk Harb-İş Sendikası olarak her zaman
olduğu gibi bugün de Ordumuzun ve Devletimizin yanındayız.”
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

ŞUBAT 2021

59

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ
NET 2 BİN 825 LİRA OLARAK AÇIKLANDI

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 28 Aralık 2020 tarihinde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplandı.
Toplantının sonunda yeni asgari ücret
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından açıklandı. Bakan SELÇUK, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin, brüt 3.577 lira 50 kuruş, net 2.825
Lira 90 kuruş olacağını bildirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy birliğiyle, 2021 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirledi.
TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri
Nazmi IRGAT, 2021 için belirlenen net asgari ücretin, yetersiz ve işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.
Bakan SELÇUK’un, asgari ücretin net
2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğine ilişkin açıklamasının ardından konuşan
IRGAT, 2021'de geçerli olacak asgari ücretin, işveren ve hükümet kesimi temsilcileri tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini, işçi kesimi olarak alınan karara katılmadıklarını dile getirdi.
Asgari ücret çalışmalarında, işçi kesimi olarak öncelikle çalışanların kendileri
ve aileleri için insan onuruna yaraşır gelir
elde etmeleri için çaba gösterdiklerini aktaran IRGAT, "Komisyonun görevlendirdiği TÜİK, bekar bir işçinin yaşama maliyetini Kasım 2020 itibarıyla 2792 lira olarak
belirledi ama bu hesaplamanın içinde
ailenin harcamaları yoktu. Aralık ayında
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gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu.
Ayrıca, 2021 yılında temel fiyat artışları da
dikkate alınmamıştı bu belirlemede" dedi.
IRGAT, işveren ve hükümet kesimi temsilcilerinin net 3 bin liranın üzerinde bir
rakam teklif etmelerini beklediklerini aktararak "Birlikte belirledikleri net asgari
ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini
karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret daha
tespit edilirken eksiktir. Bugünün geçim
şartlarına bile yetmeyecek oranda bir
rakam tespit edilmiştir. İnsan onuruna yaraşır bir ücret, bizim de taraf olduğumuz
uluslararası sözleşmelerin en önemli
maddelerinden birisi olarak yer almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Görüşlerini, 3 işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık'tan itibaren kamuoyuna açıkladıklarını ve ilkelerini paylaştıklarını hatırlatan IRGAT, şöyle devam etti:
"Asgari ücret belirleme çalışmalarında temel alınması gereken ilkelerimizi or-

taya koyarak kamuoyuyla paylaştık. Maalesef işveren ve hükümet kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçilerin, aileleriyle birlikte yine yoksullukla,
geçim şartlarının her geçen gün artan
ağırlığıyla karşı karşıya bırakıldığını anlıyoruz. Anayasamızda yer alan çalışanların
geçim şartları yine dikkate alınmadı. Çalışanları 2021 yılında zor günler beklemektedir. Yine fedakârlığın, ücretlilerden beklendiğini görüyoruz."
IRGAT, komisyon çalışmalarında belirleyicinin, her zaman hükümetin yaklaşımı
olduğunu öne sürerek, "Hükümetin tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli işçilerden yana kullanmadığını anlıyoruz. Asgari
ücret alarak yaşamlarını zorlukla sürdürmek zorunda olan milyonlarca çalışan ve
ailesi yine mağdur edilmiştir. İşveren ve
hükümet kesimi tarafından belirlenen asgari ücretin, ülkeye sosyal taraflara yararlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

DENİZ DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ MESCİDİ AÇILDI
Başkent Şubemiz bağlısı Deniz Dikimevi Müdürlüğü Mescidi, Koronavirüs ile mücadele tedbirlerine
uygun olarak 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen törenle açıldı.
Açılış töreni, işveren adına Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Ahmet SARI, Deniz Dikimevi Müdürü İkmal
Albay Serhan İŞEL, Sendikamız adına ise Genel Başkanımız Alaattin SOYDAN, Başkent Şube
Başkanımız Süleyman DEMİR ve Şube Yöneticilerimiz ile üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÜYELERİMİZE HAYIRLI OLSUN

YALOVA TESİSLERİMİZ KONUKLARINI DAHA DA BÜYÜYEREK KUCAKLIYOR
Yalova Eğitim ve Dinlenme Tesislerimiz, 2021 yılı sezonunu daha da büyüyerek ve güzelleşerek açacak.
Çınarcık Yolu Koruköy/ Yalova da her yıl üyelerimiz başta olmak üzere binlerce kişiyi ağırlayan, kurum ve
kuruluşların etkinliklerine ev sahipliği yapan Yalova Eğitim ve Dinlenme Tesislerimiz, hizmet kalitesini artırma
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Arka planda denize sıfır görünümüyle konuklarına hizmet sunan tesisimiz,
artık ön planda geniş bir bahçeyle de konuklarını ağırlayacak.
Daha güzel hizmetlere imza atılması için tesisin önünde bulunan 1315.51 metre karelik arsa, 1 milyon 200 bin TL
bedelle Yalova Eğitim ve Dinlenme Tesislerimize dahil edildi. Böylece Yalova Eğitim ve Dinlenme Tesisimizin, 2021
yılı sezonunda daha geniş ve ferah bir alanda konuklarına hizmet sunması sağlanmış oldu.

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN İHA
Gaziantep'te yapılan Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST
kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) tarafında düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA)
yarışmasında, İzmir Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
12. sınıfta okuyan 5 öğrencinin çalışması ikinci oldu.
İzmir Tersanesi Komutanlığımda çalışan üyemiz Cihan
BARUT'un oğlu Murat Enes BARUT ile arkadaşları Lütfi Emre
AŞKIN, Kemal Utku YÜZBAŞIOĞLU, Emir SAVRAN ve YILMAZ
KÖMÜRCÜ'nün tarafından geliştirilen
ve yarışmada ikincilik alan İHA,
yaklaşık 40 kilometre menzille
otomatik uçma kabiliyeti ve harita
üzerinde istenilen bölgeye yük
bırakabilme özelliğine sahiptir.
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Hizmet yolculuğunda dernek ve vakıflarımız…

HAVACILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
KÜLTÜR DERNEĞİ
Dergimiz, insanlığa ve doğaya hiz-

market kart ile ihtiyaç sahiplerinin doğ-

met amacıyla yola çıkmış dernek ve va-

rudan market alışverişi yapmasının sağ-

kıfları okuyucularıyla buluşturuyor.

landığını belirtiyor.

İlk olarak Sendikamızın örgütlü ol-

Dernek Yönetimi açıklamasında şu

duğu Milli Savunma Askeri Fabrikalar

görüşleri dile getiriyor:

Genel Müdürlüğü 1’inci Hava Bakım Fab-

“Dernekten yardım alan ihtiyaç sahi-

rika Müdürlüğü çalışanları tarafından

bi aile sayısı 1000’i geçmiştir. Erzak ko-

kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma

lisi, market kartı, odun, kömür ve adak

ve Kültür Derneğine yer veriyoruz.

eti gibi yardımları derneğe özgün tasar-

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve

lanan aile takip programıyla takip ede-

Kültür Derneği, insani yardım, eğitim,

rek ulaştırmaktayız. Muhtaç olanlara,

sağlık ve yardımlaşma amacıyla 2017 ta-

Derneğin imkânları doğrultusunda hiç-

rihinde kurulmuştur. Başta Eskişehir

bir ayrım yapılmadan yardım götürmek-

olmak üzere ülkemiz ve bölgemizde

teyiz. Yardımlarımızı, dernek üyelerimi-

tüm yoksul ailelere ulaşarak onların

zin bağışlarıyla alınan aracımızla ihtiyaç

dertlerine merhem olmak için yola

sahiplerine dağıtmaktayız. İşçilerin eme-

çıkan Dernek, bu çalışmalarını aralıksız

ğini, vefasını ve şefkatini barındıran Ha-

devam ettirebilmek için yardımsever va-

vacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür

tandaşlardan makbuz karşılığında bağış

Derneğimiz, bugüne kadar gerçekleş-

kabul etmektedir.

tirdiği yardımlarla rüştünü ispat etmiş-

Dernek Yönetiminden yapılan açıkla-

tir. Mücadelemiz bundan sonrada ihti-

mada, 1’inci Hava Bakım Fabrika Mü-
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yaç sahiplerinin dumanlı dünyalarına

dürlüğü işçileri tarafından kurulan der-

ve amcalardan tutunda, çok çocuklu

bir pencere açarak kasvetlerinin azal-

neğin 3 yılda bir çığ gibi büyüyerek yar-

aileler, dul, yetimler ile yaşadığı yerler-

masına bir nebze olsun vesile olmaktır.

dımlarını Eskişehir İli dışına da taşıma-

den ayrılarak ülkemize sığınmak zorun-

Bizle birlikte yürüyen ve yürümek iste-

ya başladığı belirtiliyor.

da kalan insanlar faydalanmaktadır”

yen veya başka bir çatı altında yetime,

“Temelinde erzak kolisi yardımı şek-

şeklinde çalışmaları hakkında bilgi

yoksula hizmet götürmeyi terci eden

linde olan sistematik ve periyodik yar-

veren Dernek Yönetimi, Havakart Proje-

tüm emekçi kardeşlerimize şükranları-

dımlarımızdan, yalnız kalmış yaşlı teyze

si çerçevesinde her ay para yüklenen

mızı sunuyoruz.”

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

ŞUBAT 2021

Hizmet yolculuğunda dernek ve vakıflarımız…

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği aracılıyla
ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyenler; 0222 606 03 56 nolu
telefondan dernek yetkilileri ile iletişime geçebilir
Banka aracı ile bağış yapmak isteyenler ise aşağıdaki banka
hesaplarından EFT/Havale yoluyla bağışlarını ulaştırabilir

Akbank

IBAN: TR62 0004 6003 2288 8000 1826 47

Garanti Bankası IBAN: TR06 0006 2000 0600 0006 2914 42
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SOSYAL GÜVENLİKTE
MERAK ETTİKLERİNİZ
Murat ÖZDAMAR
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı

-İkinci basamak resmi sağlık hizmeti
sunucularında 6 (altı) TL
Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 (yedi) TL
Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü
basamak sağlık hizmeti sunucularında 8
(sekiz) TL
Özel sağlık hizmeti sunucularında 15
(onbeş) TL, tutarındadır
İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için eczanelerce kişilerden tahsil edilir.
Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım
payı; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile
bakmakla yükümlü oldukları kişiler için
gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için katılım payı sağlık hizmeti sunucusunca,
“Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı ise eczanelerce kişilerden, tahsil edilir.
Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar
için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile
bakmakla yükümlü oldukları kişilerden
%10,
diğer kişilerden %20 oranında katıÇalışanlar ve emekliler için hastane
tedavilerinde katılım payı ödemesi uy- lım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için; 3
gulanıyor mu ? Uygulanıyor ise katılım kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen
ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 kutuya ilave temin
payları ne kadardır?
Katılım payı; sağlık hizmetlerinden ya- edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL,
rarlanabilmek için genel sağlık sigortalı- olmak üzere katılım payı alınır. ilaçlar
sı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için katılım payları; Kurumdan gelir ve
aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldutarafından ödenen tutardır.
Birinci basamak sağlık hizmeti sunu- ğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahcularında yapılan hekim ve diş hekimi mu- sup edilmek suretiyle, diğer kişiler için
ayenesinden katılım payı alınmaz. Diğer ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarasağlık hizmeti sunucularında yapılan fından kişilerden, tahsil edilir. Ayrıca Kuhekim ve diş hekimi muayenesi nedeniy- rumdan gelir ve aylık alanlar, ilaç bedelinin yüzde 10’unu sigortalı çalışanlar ise
le uygulanacak katılım payı tutarları;
Çalışanların uzun süreli ücretsiz
izinlerinde sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları nelerdir? Bu konuda
işçi ve memurlar için uygulama aynı
mıdır?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 67 inci maddesi hükmüne göre 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 56
ncı ve 74 üncü maddeleri ile diğer iş kanunlarında ücretsiz izin sayılan süreler
haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde
toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince
belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde
genel sağlık sigortalılıkları devam eder.
Buna göre İş Kanununda yer alan ücretsiz izinler haricinde bir takvim yılında bir
ayı aşan ücretsiz izin kullanılması halinde işçinin 30 günden sonraki süre için
Genel Sağlık Sigortası primi ödemesi gerekecektir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamındaki sigortalıların yani
memurların ücretsiz izin döneminde bir
yıllık süreli ücretsiz izne kadar Genel Sağlık Sigortası primleri çalıştıkları Kamu Kurumu tarafından ödenir.
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yüzde 20’sini ödemekle yükümlüdür.
Yaştan emekli olmak ile normal
emekli olmak arasında fark nedir? 9
Eylül 1999 yılından önce işe girmek
veya sonra girmek emeklilik şartını ve
kıdem tazminatı alma şartını nasıl etkiler?
Yaşlılık aylığının düzenlendiği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yaşlılık aylığı şartları
iki farklı biçimde düzenlenmiştir. İlkinde
prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresi yüksek ancak emeklilik yaşı ikincisine göre daha düşük ikincisinde prim
ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi
düşük ancak emeklilik yaşı ilkine göre
daha yüksektir. Örneğin; ilk defa 1990 yılında sigortalı olan ilkinde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5525 gün primle 52 aşında
emekli olabilirken bu şartları sağlayamıyor ise bu kez 60 yaşını tamamlaması şartıyla 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün
prim ödeme şartlarına göre de emekli
olma hakkına sahip. Bir anlamda normal
emekli olmakla ileri yaşta emekli olma
arasında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş açısından bir farklılık bulunduğunu söyleyebiliriz. Yasa koyucu
ileri yaşa gelmesine rağmen normal
emeklilik şartlarını sağlayamamış olanlara ikinci bir kolay seçenek sunmaktadır.
Emekli maaş miktar yönüyle bir fark
olabilir. Zira daha az prim ödeyenin aylık
bağlama oranı daha düşük olacağından
aylık farkı oluşabilir. Kesin oluşur demiyoruz, oluşabilir diyoruz çünkü yasa koyucu bir de alt sınır uygulamasına yer vermiştir. Bu uygulamaya bağlı olarak maaş
aynı da olabilir. Bu biraz da prim ödemesinin bulunduğu döneme bağlıdır. Örneğin; 2000 yılından önce 3600 gün primle
emekli olanla 5000-7639 gün prim öde-

yene en düşük göstergeden aylık bağlanmış ise bağlanan maaş aynı olmuştur.
Bunun nedeni en düşük aylığın en düşük
göstergenin yüzde 70’inden az olamayacağına ilişkin yasal düzenlemedir. Hatta
prim ödeme dönemi farklılığına bağlı olarak 3600 günle emekli olanların bir kısmının 5000 gün ve üzerinde primle
emekli olanlara göre daha yüksek maaş
aldığını da görmek mümkün.
İlk defa sigortalı olunan tarih emeklilik olma yaşı yanında kıdem tazminatına
hak kazanma açısından da bir belirleyici
unsurdur. Kıdem tazminatının düzenlendiği 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü
maddesi hükmüne göre emekli olmaya
hak kazananlarla emekli olmak için yaş
dışında kalan sigortalılık süresi ve prim
ödeme gün sayısını tamamlayanların
kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor.
Buna göre ilk defa 8.9.1999 tarihinden
önce sigortalı olanalar 15 yıl sigortalılık
süresi ve 3600 gün primle kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Bu durumda 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600
gün primi tamamlayanlar kendi isteğiyle
işten çıkınca kıdem tazminatı almaya hak
kazanıyor. Ancak ilk defa 8.9.199930.4.2008 arası sigortalı olanlar için
emeklilik şartları farklı. Bunların emekli
olabilmeleri için ya 7000 gün primlerinin
tamamlanması ya da 25 yıl sigortalılık süresi yanında en az 4500 gün primlerinin
bulunması gerekiyor. Ayrıca emeklilik
yaşı da kadınlar için 58 erkekler için 60.
Buradan hareketle ilk defa 8.9.199930.4.2008 arası sigortalı olanlar 7000 gün
primleri tamamlanmışsa işten ayrılarak
kıdem tazminatı alabilirler. Ancak 7000
gün prim ödemesi bulunmayanlar için
4500 gün primle kıdem tazminatı alma
hakkı oluşması çin ilk defa sigortalı olunan tarihin üzerinden en az 25 yılın geçmesi de gerekiyor.

Kendi sigortası üzerinden iki maaş
alma: Bir sigortalı kendi sigortasından dolayı hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanırsa yüksek olan aylık yani
tek bir aylık ödenir. Hem yaşlılık aylığı
hem iş kazası veya meslek hastalığı geliri
veya hem malullük aylığı hem iş kazası
veya meslek hastalığı geliri almaya hak
kazanırsa bunlardan yüksek olan tam
düşük olan ise yarım olarak ödenir.
Kendi sigortası ve eşinin/annebabasının üzerinden iki maaş alma: Malüllük veya yaşlılık aylığı alan sigortalının
eşi ölürse eşinden de aylık bağlanır. Yani
hem kendi aylığını hem ölen eşinden
ölüm aylığını alır. Burada sigorta statüsünün bir önemi de bulunmuyor. Kendisi
emekli olan sigortalı bekar veya boşanmış ya da dul kalmış olan kadın SSK veya
Bağ-Kur sigortalısı anne ya da babası üzerinden de ölüm aylığı alamaz ancak kendisi SSK veya Bağ-Kur emeklisi anne ya
da babası da Emekli Sandığı emeklisi ise
o halde iki maaş alma hakkına sahip olur.
Eşin ve anne-babanın üzerinden iki
maaş alma: Ölen eşten dul maaşı ve ölen
babadan yetim aylığı almak için iki temel
şart bulunuyor. Bunlardan ilki 1 Ekim
2008 tarihinden önce dul veya yetim
maaşı bağlanmış olması. İkinci şart ise
bağlanacak dul maaşı ile yetim maaşının
statüsünün farklı olması. Eşten ve
anne/baba üzerinden iki aylık ödenmesi
ilkeleri şunlardır.

1-Eşin ölüm tarihi 1 Ekim 2008 tarihi
öncesi ise ve eşin ölümü nedeniyle 1
Ekim 2008 tarihi öncesinde aylık bağlanmışsa eşin sigorta statüsü ile anne/babanın sigorta statüsünün farklı olması halinde iki aylık bağlanır.
2-Eşin ölüm tarihi 1 Ekim 2008 tarihi
sonrası olmakla birlikte anne/baba
ölümü nedeniyle 1 Ekim 2008 tarihinden
önce hak sahipliği nedeniyle ölüm aylığı
bağlanmış ise (hak sahipliğinin sona ermesi nedeniyle kesilmiş olma hali dahil)
sigorta statülerinin farklı olması koşuluyla yine iki aylık bağlanır
3-Ölüm tarihine bakılmaksızın ölen
eşin ve ölen anne/babanın sigortalılık statüsünün birisi 5434 Emekli Sandığı diğer
ölen ise 5510, m.4/I-(c) hariç farklı sigorta kapsamındaysa yani ölenlerden biri
5434 Emekli Sandığı kapsamında diğer
ölen de SSK veya 5510, m.4/I-(a) veya BağKur veya 5510 m.4/I-(b) veya 2925 Tarım
SSK veya 2926 Tarım Bağ-Kur veya 5510
m.4/I-(b) Tarım sigorta kapsamında ise
iki aylık bağlanır.
4-Ölüm tarihine bakılmaksızın ölen
eşin ve ölen anne/babanın sigortalılık statüsünün birisi 2925 Tarım SSK diğer ölen
de SSK veya 5510, m.4/I-(a) veya BağKur
veya 5510, m.4/I-(b) veya 5434 Emekli
Sandığı veya 5510, m.4/I-(c) veya 2926
Tarım Bağ-Kur veya 5510, m.4/I-(b)
Tarım sigorta kapsamında ise iki aylık
bağlanır.

Hangi hallerde birden çok emekli
maaşı alınabilir?
Birden fazla emekli maaşı almayı,
kendi sigortasından dolayı iki maaş alma,
kendi sigortası ve eşinin/anne-babasının
üzerinden iki maaş alma, eşinin/annebabasının üzerinden iki maaş alma olarak ayırmak gerekiyor.
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SAĞLIK TEKNOLOJİSİ
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en
önemli göstergelerinden biri hiç kuşkusuz sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirlik düzeyidir. Koronavirüs Pandemisiyle tüm dünyada daha fazla ihtiyaç duyulan kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri
için Sağlık Teknolojisinin önemi büyüktür.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Bir
sağlık sorununu çözmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için geliştirilen cihazlar,
ilaçlar, aşılar, prosedürler ve sistemler
şeklinde organize bilgi ve becerilerin uygulanması" olarak tanımlanan Sağlık Teknolojisi; sağlık hizmetlerinin sunumunu
iyileştirerek, kolay ulaşılabilir, kaliteli ve
düşük maliyetli hizmet üretimini amaçlamaktadır.
Hastalıkların teşhis ve tedavisindeki
ilerlemeler yanında önleyici tıp yani hastalığın ortaya çıkmasını engellemeye yönelik çalışmalardaki gelişmelerde de Sağlık Teknolojisi önemli bir paya sahiptir.
Bilgisayar, internet, telefon gibi bilgi
sistemleri ve bunların yazılım sistemlerindeki gelişmelere paralel olarak hızlı
bir gelişme gösteren Sağlık Teknolojisi;
tıbbi cihazlar, biyoteknoloji ve sağlık hizmetlerindeki yeniliklerle hastalıklarda
erken tanı ve tedavi imkânlarıyla birlikte
karmaşık ve hassas ameliyatları daha başarılı şekilde gerçekleştirilebilmenin de
önünü açmıştır.
Sağlık teknolojisi, doktorlara tedavi
yöntemlerini geliştirme imkânı sunma ve
hastanelere ise yeni araç, gereç ve teçhizatlar sağlama yanında, hastaları ve doktorları farklı mekânlardayken iletişim kanallarıyla buluşturarak gerçekleştirilen tedavi yöntemleriyle de zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle Koronovirüs Pandemisi sonrası salgın hastalığın
sonunum yoluyla kolay bulaşılır olması ve
paralelinde hastanelerde yaşanan yoğunluklar sağlık hizmetlerine uzaktan eşirim
talebi arttırarak bu alanda iletişim teknolojisini de daha ihtiyaç duyulur hale getirmiştir.
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rülmesi ve yorumlanabilmesi, merkezi
olarak yoğun bakım verilerinin izlenebilmesine yönelik bir yapının kurulması ve ülTürkiye, Koronavirüs Pandemisi ile mü- kemizin her noktasındaki hastanelerde hecadelede en iyi ülkeler arasında yer al- kimlerin birbirleri arasında elektronik ormaktadır. Bu olumlu tablo şüphesiz sağlık tamda bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayapersonellerinin özverili çalışması ve bilecek, yoğun bakımlar arası telekonsülgüçlü sağlık sistemi ile elde edilmiştir.
tasyon altyapısının oluşturulması amaçYaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi al- lanmıştır.
tına alan Koronavirüs ile mücadele; birVerilen yoğun bakım hizmetinin uyçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tek- gunluğu, yerindeliği ve finansmanının
nolojik gelişmeler ışığında çok kapsamlı planlanması gibi tüm veri paketlerini içeteşhis ve tedavi yöntemleriyle yürütülü- ren anlık yoğun bakım verilerinin, Sağlık
yor. Bunların en önemlisi yoğun bakımda Bakanlığın merkezi veri toplama altyapısı
tedavi edilen hastaların süreci sağlıklı bir olan e-Nabız sistemi ne gönderimi ile
şekilde atlatmasıdır.
mümkün olacağı kaydedilmektedir.
Yoğun Bakım Ünitelerinin merkezi bir
yapıda izlenebilmesine yönelik yapılan çaDijital Yoğun Bakım
lışma
için ; yoğun bakım ünitelerinin dijiKoronavirüsten etkilenen hastaların
artan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle talleşme seviyesinin artırılması ,tüm tıbbi
yoğun bakım ünitelerinin yeterli sayıda ve cihaz (ventilatör, hastabaşı monitör, kandonanımlı olması büyük önem taşımakta- gazı cihazı, infüzyon pompası, seti vb.) verilerin otomatik olarak alınabilmesi, hasdır.
Hastanelerdeki en kritik birimler olan tanelerde çalışan yazılımları ile birlikte çayoğun bakım ünitelerinde yapılan iyileş- lışabilirlik esasları kapsamında tüm veritirmeler; hastalığın tedavi kalitesini, teda- lerin birlikte işlenerek kullanılabilir bilgivi süresini, sağlık çalışanlarının bilgi pay- ye dönüştürülebilmesi ve yorumlanabillaşım verimliliği gibi birçok noktada mesi, merkezi olarak yoğun bakımlar
arası telekonsültasyon altyapısının oluşolumlu katkısı sağlamaktadır.
turulmasının
planlandığı belirtilmektedir.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yoğun
Yoğun bakımların dijitalleşmesi sağbakım ünitesi bulunan, kamu, özel ve ünilıkta
dijitalleşme de çok önemli bir adım
versite hastaneleri dahil tüm sağlık tesislerinde “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Siste- olarak geleceğin teknolojileri doğal dil işmi” yazılımlarının yoğun bakım ünitele- leme, yapay zeka, robotik uygulamalar
rinde zorunlu olarak kullanılması kararı gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmealmıştır. Yoğun bakım ünitelerinin dijital- sinde çok önemli veri altyapısına sahip olaleştirilmesi ile tüm verilerin izlenebilir, caktır.
paylaşılabilir, araştırılabilir olmasını sağlayarak Koronavirüs ile mücadelede önemli bir
aşama kaydedilmektedir.
“Yoğun Bakım Bilgi
Yönetim Sistemi” yazılımları ile tüm verilerin
birlikte işlenerek kullanılabilir bilgiye dönüştü-

Koronavirüs ile mücadele
için daha fazla teknoloji

S A Ğ L I Ğ I M I Z I

K O R U Y A L I M

Ihlamur

Ihlamur, Türkiye’nin aralarında bulunduğu ılıman Kuzey yarımküre ülkelerinde yetişen ve çok sayıda farklı türü
bulunan ağaçtır.
Tarihte bazı topluluklarca kutsal olarak görülen, geçmişten günümüze hastalıkların tedavisinde etkin olarak kullanılan, özellikle kış aylarında oldukça
fazla tüketilen ıhlamur; aynı adlı ağacın
çiçek ve yapraklarına da verilen isimdir.
Hızlı büyüyen 15-20 metreye kadar
uzayabilen ıhlamur ağacı, kalbe benzeyen, kenarları dilimli, bazı türlerinde
tüylü olan yapraklarını kış aylarında dökmektedir. Çiçekleri ise bölgesel farklılıklarla bahar ve yaz aylarında açan
beyaz veya sarı renkli, hoş kokuludur.
Doğada kendiliğinden yetişen ıhlamur ağaçları, güzel kokulu çiçekleri nedeniyle bahçe ağacı olarak da yetiştirilmektedir. Ihlamur ağacı, doğramacılıkta kıymetli olan beyaz ve hafif odun
olma özelliğine sahiptir. Oymacılık ve
mobilyacılıkta, oyuncak sanayinde,
müzik aletleri yapımında, kâğıt ve kibrit
üretimi gibi alanlarda kullanılan ıhla-

mur ağacı, kabuğundaki lifleriyle ip yapımı ve dokumacılık için önemli bir yere
sahiptir.

Ihlamurun çiçekleri ve yaprakları kurutularak çay olarak tüketilmektedir.
İlaç sanayinde de önemli bir yere sahip
olan ıhlamur çiçeğinin ve yaprağının faydaları:
- Grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir.
- Ateşi düşürdüğü bilinmektedir.
- Öksürüğü azaltır.
- Migren, boğaz ağrısı gibi ağrılarının
giderilmesine yardımcı olur.
- Stresi azaltıcı etkisi bulunmaktadır.
- Kan basıncını düşürmeye yardımcı
olur.
-Hazımsızlığı giderme yanında ishale karşı da etkilidir.
- Sindirim sisteminin sağlıklı biçimde çalışmasına olanak verir.
- Kalp çarpıntısının giderilmesi içinde kullanılmaktadır.
---Vücuttaki toksinlerin atımında da
önemli bir yere sahiptir vb….

Yan Etkileri
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve vücut direncini arttırmada da
önemli bir yere sahip olan ıhlamurun
insan sağlığına zararlı olduğu ortaya konulmamıştır. Öte yandan yaygın olarak
tüketilen ıhlamur çayını; demleme yerine kaynatma, aynı ıhlamuru bir kez kullanım yerine birkaç kez kullanma, çok
fazla tüketme şeklinde yapılan yanlışlıkların kalp rahatsızlığı başta olmak
üzere bazı rahatsızlıklar doğurabileceği
uyarısı uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Ayrıca kronik hastalar ile hamilelerin doktor kontrolünde tüketmesinin de önemine dikkat çekilmektedir.
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DİLÂVER

CEBECİ

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının
önemli isimlerinden şair, yazar ve
akademisyen Dilaver CEBECİ, 1943
yılında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin
Dayısı köyünde dünyaya geldi. Ailesinin
Kırıkkale'ye taşınması nedeniyle ilk ve
ortaöğrenimi burada tamamlayan
CEBECİ, 1970 yılında bitirdiği Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sonrası bir
süre Aydın'da öğretmenlik ve Halk Eğitim
Başkanlığı yaptı. Daha sonra İstanbul
Ortaköy Eğitim Enstitüsü'nde öğretim
görevlisi olarak çalışan CEBECİ, sırasıyla
Diyanet işleri Başkanlığı'nda neşriyat
uzmanlığı, Üsküdar Kız Lisesi'nde
öğretmenlik yaptı. İktisat tarihi üzerine
yüksek lisans ve sosyoloji üzerine ise
doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde
tamamlayan CEBECİ, çalışma hayatını
Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi
olarak tamamladı.
İlk şiiri 1965 yılında Defne Dergisinde
yayınlanan Dilaver CEBECİ, Devlet, Töre,
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Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Güney Su,
Ortadoğu, Hergün, Yeni Düşünce, Ayrıntılı
Haber, Türkiye gibi dergi ve gazetelerde
şiir, hikâye, mensureleri ve mizah yazıları
yayınlandı.
Şiirlerinde vatan, millet, insan sevgisi,
aşk ve kahramanlık konularını işleyen
Dilaver CEBECİ'nin Mustafa YILDIZDOĞAN tarafından bestelenen “TÜRKİYE'M”
şiiri Türkiye Cumhuriyeti başta olmak
üzere tüm Türk Dünyasında dillere
pelesenk olmuştur.
29 Mayıs 2008 tarihinde vefat eden
Dilaver CEBECİ, milli ve tarihi motiflerle
kaleme aldığı şiirleriyle geniş kitlelerce
tanınsa da, hikâye, mizah, tiyatro eserleri
ile iktisat ve sosyoloji alanında
makaleleriyle edebiyatımızın önemli
isimleri arasında yerini almıştır. Özellikle
Türk sosyal hayatını işlediği "Seyyah-ı
Fakir Evliya Çelebi” mizah tipini, bu imza
ile oluşturduğu eseriyle yeni bir tarz
olarak edebiyatımıza kazandırmıştır.

ŞİİR KİTAPLARI
Hun Aşkı
Mavi Türkü
Şafağa Çekilenler
Ve Sığınırım İçime
Sitare
Asra Yemin Olsun ki…
Bütün Şiirleri
Kandahar Dağlarında Sabah Namazı
NESİR ESERLLERİ
Devranname,
(Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi imzasıyla)
Seyranname,
Ben Kazan'a Gidiyorum,
Evliya Çelebi Çocuk Kitapları Dizisi,
Tanzimat ve Türk Ailesi,
Türk'e Dair
Divan Şiirinde Kadın
Çocuk Kitabı:
Azak'ın Denizaltıları,
Bahadır Giray'ın Mektubu.
(Evliya Çelebi Resimli Çocuk Hikâyeleri)
İnceleme – Araştırma:
Tanzimat ve Türk Ailesi
Oyunu: Büyü
Gezi: Men Kazanga Baramen
Ders Kitabı: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

EDEBİYATTAN EBEDİYETE...

Bu Yusuf'un
Zindandan Seslenişidir

Türkiye'm
Baş koymuşum Türkiye'min yoluna
Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm,
Asırlardır kır atımı suladım.
Irmağının akışına ölürüm.
Sevdalıyım, yangın yeri bu sinem
Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem.
Pınarlardan su doldurur Eminem
Mavi boncuk takışına ölürüm.
Düğünüm, derneğim, halayım, barım,
Toprağım, ekmeğim, namusum, arım,
Kilimlerde çizgi çizgi efkârım,
Heybelerin nakışına ölürüm.

Hasret Türküsü
Bekleme, ağlama, beni çağırma
Tükendi dermanım gelemiyorum
Bu dağlar harami, yollar ejderha
Yitirdim yönleri bulamıyorum
Ezel meclisinde divan kurmuşlar
Çamurumu çile ile karmışlar
Yazıp çizip ak alnıma vurmuşlar
Hasret fermanımı silemiyorum
Gündüzler, ağ atıp tuttular beni
Geceler, zindana attılar beni
Çağdaş şehirlerde sattılar beni
Zincirlerden azat olamıyorum

Birlik Çağrısı
Yağı 'Hurra!' deyip hücum edende,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
Yüz bin değer yıkılırken bir günde,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
Kâfir oku hedef döğer uzaktan
Haber gelmez Kırgız, Tatar, Kazaktan.
Kurtulmadan içerdeki tuzaktan,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
Göğümüzden mavi rengi çaldılar,
Tanrıdağ`da tuğumuzu yoldular, ·
Yurdumuzu bölük bölük böldüler,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
'Üzerinde gün batmayan' ilin yok!
Yandı Asya, tutunacak dalın yok!
Sarp dağları açmak için dalın yok!
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
Kalın ordu nerde olsa görülür.
Ülkülere birlik ile varılır.
Yoldaşlarımız, gök pusatlar darılır.
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
Hey şahinler, cılasınlar, alperler!
Yiğitliği muştulaşmış askerler!
Soğuk yaman, bulut kara, gök gürler,
Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?

Çeğen Tepesi
Bir ceviz ağacı, bir duru pınar,
Ve gökte gümüş bilmeceler...
Vurur kutlu toprağın bağrında iki yürek,
Koşan bir atın soluğudur
Çeğen Tepesi'nde geceler...
Çeğen Tepesi'nde geceler,
Uzun, yorgun ve yeniktir...
Her bayram sabahı uyurken kuşlar,
Emer hürriyetin parmaklarını bir yılan.
Kızların parmakları inceciktir...
Kızların parmakları inceciktir,
Kzar gider o güzelim saçları;
Daha söylenmemiş türkülere...
Gözlerine koyu gölgeler indirmiş,
Buhara'nın ağaçları...
Buhara'nın ağaçları,
Ve göğe dua ağdıran bacalar...
Nerdesin ey dokuz şavklı yıldızım!
Sabrın sınırlarına dayandı,
Çeğen Tepesi'nde geceler...

Eğilin önümde çağdaş güneşler!
Kenanlı yıldızlar varın secdeye!
Issız çöllerde, derin kör kuyularda
Ben görürüm camgöbeği düşleri
Ve ben yorarım sırma şafaklarda,
Bulanık, korkulu düşlerinizi…
Tebessümlerimi yollarım vakur kervanlarla
Küfür karanlığı gecelerinize,
Sonra düşüncelerinizi yeşertirim…
İnce belli üç attır Tih sahrasında;
Güzelliğim, sabrım ve yalnızlığım.
Çılgınca yarışırlar kader güzergahımda;
Nalları değer kader çizgilerinize…
Bilemiyorum, bensiz nasıl olursunuz?
Cibril nefesli rüzgarlarda perdelenir gözleriniz,
Körpe bir ceylan gibi kaçıp gider güzellik,
Ateş yağar avuçlarınıza bir yerden,
Nil söndüremez içinizdeki yangınları,
Ağulu bir yılan ölüsü gibi yatar durur öyle
Mu'cizelere gebe Kızıl Deniz…
Dinleyin hele dinleyin çağdaş kadınlar!
Gamzesiz, zülüfsüz, yorgun kadınlar!
Mor mor halkalarda tutsak kadınlar!
Birer bıçak vermedi mi ellerinize Züleyha?
Çizdirmedi mi güzelliği avuçlarınıza?
Züleyha dedim ya biraz durmalısınız;
Lacivert çöl gecelerinden bir parçadır o,
Gözbebeklerinde dinlenir bereketli Nil…
Nasıl anlatsam size Züleyhayı;
Gözleri bir vaha gibi yeşil…
Ve gidin!
Nereye giderseniz gidin!
Kuyular her yerde derin!
İster Kenan illerinde, ister Mısır'da,
Zindanlar karanlık, mahzenler serin…
Hapsederim gençliğimi damarlarıma,
Kaç kere yaşanmış bir cenge girerim;
Unuturum sizi çağdaş kadınlar!
Sarılırım sımsıkı soğuk demirlere,
Kıtlıktan, bereketten haber veririm…
Ben yorarım düşlerinizi böyle bilin!
“Ümmü'l Kitab” üstüne yemin ederim;
Bir gün beni çağıracaksınız.
Yediye ve katlarına yemin olsun ki;
Bana muhtacsınız!
Bana muhtacsınız!
Bana muhtacsınız!
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KORONAVİRÜSTEN

KORUNALIM & KORUYALIM
Tüm dünyayı
etkisi altına alan
Koronavirüs
Pandemisinin
ortaya çıkmasının
üzerinden geçen
bir yıl süre zarfında
tespit edilen
vaka sayısı
80 milyonu,
hayatını
kaybedenlerin
sayısı ise
1 milyon 800 bini
aştı.
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Dünya Sağlık Örgütü; Koronavirüsün

kaç Koronavirüsün soğuk algınlığından

uzun bir süre daha insanlık için sorun ol-

Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve

maya devam edeceğini ortaya koyarken,

Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS)

tüm dünya ülkelerine bu ve bundan sonra

gibi daha şiddetli hastalıklara kadar so-

ortaya çıkacak salgınlarla mücadele için

lunum yolu enfeksiyonlarına neden oldu-

daha ciddi önlemler alma çağrısı yapıyor.

ğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Has-

İnsanlık için büyük tehdidi olarak gö-

talığına SAR-CoV-2 virüsü neden olmak-

rülen salgın hastalık Koronavirüs Pande-

tadır.

misi (COVİD-19); ilk olarak Çin’in Vuhan

Belirtileri Nelerdir?

Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solu-

Belirtisiz olgular olabileceği bildiril-

num yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes

mekle birlikte, bunların oranı bilinme-

darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan

mektedir. En çok karşılaşılan belirtiler

araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de

ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli

tanımlanan bir virüstür.

olgularda zatürre, ağır solunum yetmez-

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz
ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insan-

liği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Nasıl Bulaşır?

dan insana bulaşarak Vuhan başta olmak

Hasta bireylerin öksürmeleri aksır-

üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere

maları ile ortama saçılan damlacıkların

ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyalet-

solunması ile bulaşır. Hastaların solu-

lerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmış-

num parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere

tır.

dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan
Koronavirüsler, hayvanlarda veya in-

yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi

sanlarda hastalığa neden olabilecek

ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz,

büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, bir-

burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Kimler Daha Fazla Risk Altında?

Korunma Yolları Nelerdir?

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdi-

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yol-

SAĞLIKLI BESLENME

ye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların

culuk yapılmaması önerilmektedir. Yurt-

daha fazla hastalanma ve ciddi semp-

dışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda

tomlar geliştirme riski altında olduğunu

aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

göstermiştir.
-Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
-Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
-Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının
genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
-El temizliğine dikkat edilmelidir.
Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve
suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı
durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kul-

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

lanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteri-

- 60 yaş üstü olanla

yel içeren sabun kullanmaya gerek yok-

- Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan

tur, normal sabun yeterlidir.

insanlar:
- Kalp hastalığı
- Hipertansiyon

- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
- Hasta insanlarla temastan kaçınma-

- Diyabet

lıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulu-

- Kronik Solunum yolu hastalığı

nulmalı).

- Kanser gibi
- Sağlık Çalışanları

- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra
eller sık sık temizlenmelidir.

Çocuklar Risk Altında Mı?
Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

- Hastaların yoğun olarak bulunması
nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gi-

Hamileler Risk Altında Mı?

dilmesi gereken durumlarda diğer has-

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe

talarla temas en aza indirilmelidir.

kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusun-

- Öksürme veya hapşırma sırasında

da sınırlı bilimsel kanıt vardır. Bununla

burun ve ağız tek kullanımlık kağıt men-

birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfek-

dil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunma-

siyonu sonrası hamile kadınlar arasında-

dığı durumlarda ise dirsek içi kullanılma-

ki hastalık şiddetinin, hamile olmayan ye-

lı, mümkünse kalabalık yerlere girilme-

tişkin COVID-19 vakalarına benzer oldu-

meli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa

ğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile

ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske

enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi

kullanılmalıdır.

olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını
göstermektedir.
Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik
sırasında anneden bebeğe bulaştığına
dair de bir kanıt bulunmamaktadır.
Tanı Nasıl Konur?

- Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri
yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
- Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve
hayvanların kesilebileceği alanlar gibi
genel enfeksiyonlar açısından yüksek

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli mo- riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
- Seyahat sonrası 14 gün içinde herleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı
testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlü-

hangi bir solunum yolu semptomu olursa

ğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuva-

maske takılarak en yakın sağlık kurulu-

rında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Labora-

şuna başvurulmalı, doktora seyahat öy-

tuvarlarında yapılmaktadır.

küsü hakkında bilgi verilmelidir

Yaşamın her döneminde olduğu gibi
salgın dönemlerinde de yeterli ve dengeli
beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle beş besin grubundan bulunan çeşitli besinler yeterli miktarda
alınmalıdır.
Bunlar:
Süt ve süt ürünleri
Et-tavuk-balık-yumurta-baklagilleryağlı tohumlar-sert kabuklu yemişler
Tam tahıllı ekmek ve tahıllar (pirinç,
makarna, bulgur)
Sebzeler
Meyveler
Öğünlerde beş besin grubundan yiyeceklerin yer aldığı dengeli menüler hazırlanmalıdır.
Salgınla mücadeleye bağışıklık sistemini güçlendirmekle başlanmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği
olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak,
lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina ve elma gibi
meyvelerin tüketimi önemlidir.
Günde mevsimine uygun en az 5 porsiyon meyve (2 porsiyon) ve sebze (3 porsiyon) tüketilmesi önerilmektedir.
Ayrıca E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Soğuk
algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı
vücut direnci arttırılmalıdır. E vitaminin
iyi kaynakları olan ; yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi
yağlı tohumlardır.
Kemik ve diş sağlığı açısından önemli
olan D vitamini, güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. Havanın güneşli olduğu zamanlarda camlar açılıp
güneş ışınlarından faydalanılarak 15-20
dakika güneşlenme yapılmalıdır.
Balık; D vitamini, beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli çoklu doymamış
yağ asitleri (omega 3) , kalsiyum, fosfor,
selenyum, iyot mineralleri ve E vitamini
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içerir. Bu nedenle haftada 2-3 kez balık tü- yecek) tüketilmemelidir.

malarda sağlıklı olmasına dikkat edilme-

ketilmelidir.

lidir.

-Enerji içeriği yüksek, besin değeri az

Gerektiğinden fazla enerji alımı vücut

olan içecek (şekeli gazlı/gazsız içecek ve

-Enerji dengesinin sağlanması için

ağırlığının artışına, az alımı ise vücut

hazır meyve suları) yerine su, süt, ayran,

porsiyon miktarlarına (büyüklüğüne) dik-

ağırlığının kaybına neden olur. Hastalık-

taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı içe-

kat edilmeli, küçük porsiyonlar tercih

lara karşı dirençli olabilmek için sağlıklı

cekler tercih edilmelidir.

edilmelidir.

vücut ağırlığı korunmalı, günlük enerji

-Vücut ağırlığının denetiminde posa

-Kızartma yerine ızgara, haşlama, bu-

(lif) içeriği yüksek olan besinlerin tüketi-

harda ve fırında pişirme yöntemleri ter-

Bunun için:

mi önemlidir. Bunun için beyaz ekmek ye-

cih edilmelidir.

-Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri-

rine tam tahıllı ürünleri, pirinç yerine bul-

ne uygun olacak şekilde günde üç ana

gur pilavı, sebze ve meyve sularının yeri-

öğün tüketilmelidir. Özellikle kahvaltı

ne sebze ve meyvenin kendisi tüketilme-

öğünü atlanmamalıdır. Kahvaltı öğünü-

lidir.

alımı ve harcanması dengelenmelidir.

nün atlanması sağlıklı vücut ağırlığının
sürdürülebilirliğini engeller.

-Yiyecek ve içecekler çiğnenmeli,
yavaş yavaş tüketilmelidir.

-Öğünler tüketilirken yemek dışında

rumunda sağlıklı seçimler yapılmalıdır.
-Yiyecek içecek alışverişi yaparken
besin etiketleri okunmalıdır. Etikette yer
alan porsiyon başına enerji ve besin öğesi
içeriklerine dikkat edilmelidir.

-Bol bol s içilmelidir. Günlük 1.5-2

-Hazır gıda paketlerinde gıdanın sağ-

farklı bir uğraş içinde olunmamalıdır

litre (8-10 su bardağı) altına düşmemeli-

ladığı kalori, yağ, tuz, lif bilgileri okunma-

(örn; televizyon seyretme, gazete okuma,

dir.

lıdır.

cep telefonu kullanma)

72

-Dışarıdan yemek sipariş edilme du-

-Sağlıklı beslenebilmek için haftalık

-Aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır.

-Öğün aralarında besin değeri yüksek

menü planı yapılmalı ve bu doğrultuda

-Gün içerisinde aktif olunmalıdır. Gün

ancak enerji içeriği düşük olan besin-

alışveriş listesi oluşturulmalıdır. Aç kar-

içerisinde 2 saatten daha uzun süre hare-

ler(meyve, sebze, süt ve ayran vb) tüke-

nına yiyecek ve içecek alışverişi yapılma-

ketsiz kalınmamalıdır.

tilmelidir.

malıdır.

-Hızlı vücut ağırlık kaybına neden

-Şeker ve doymuş yağ içeriği yüksek

-Besin güvenliği sağlamada temel

olan popüler diyetler ve kontrolsüz zayıf-

olan yiyeceklerin (şekerler, çikolata, kek,

ilke yiyecek ve içeceklerin satın alınma-

lama ilaçları kesinlikle uygulanmamalı-

pasta, börek, çörek, yağlı, kremalı yi-

sından tüketimine kadar geçen tüm aşa-

dır.
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KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE

TEMİZLİK
Salgın hastalıklarla mücadelenin olmazsa olmazı bireysel ve çevresel temizlik kurallarına uymaktır. Yetkililerin Koronavirüs ile mücadelede maske ve mesafe kuralına riayet edilmesi çağrıları yanında başta el temizliği olmak üzere tüm
ortamlarda hijen şartlarını tam olarak yerine getirme uyarılarında da bulunmaktadırlar.
Koronavirüsten korunmak için en etkili yöntemlerden biri olan el temizliği; en
az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği ile temizlenmelidir.
Salgınla mücadelede virüsleri yok
etmek için çok kullanılan dezenfektanların güvenirliği konusu da tartışılmaktadır.
Dezenfektanları kullanırken Sağlık Bakanlığı onaylı olmasına dikkat edilmelidir.
Dezenfektanlar ve
Genel Biyosidal Ürünler
Cansız nesneler üzerinde potansiyel
olarak bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler ile miktarlarının
kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi
ile sağlanan dezenfeksiyon sayesinde,
bakteri ve fungusların gelişimini önleme
ve öldürmeye ek olarak bazı hedef virüsleri de öldürebilmektedir.
Dezenfektanlar;
- mikroorganizmaları etkileme derecelerine,
- etki mekanizmalarına,
- kimyasal yapılarına
- kullanım alanlarına
göre değişik şekillerde sınıflandırılır.
Enfeksiyonlardan korunabilmek için;
özellikle sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.
Dezenfektanlar ve genel biyosidal
ürünler (Zararlı organizmaları yok eden
ürünler) ana grubunda yer alan ürün tipleri aşağıda sıralanmıştır:
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1-İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler

•Mikroorganizmaya kolayca penetre
olmalıdır.

2-Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

4-Gıda ve yem alanlarında kullanılan
dezenfektanlar
5-İçme suyu dezenfektanları.

detaylı bir biçimde anlatılan kullanım şek-

•Kullanıldığı yüzeylere/nesnelere

line uyulmaması ürünün hatalı kullanı-

•Stabil/dayanıklı olmalıdır.

dal

mına yol açacağı bilinmelidir.
• Ürün etiketlerinde yer alan uyarıcı-

•Etki spektrumu geniş olmalıdır.

lara dikkat edilmemesi durumunda ze-

•İnaktivasyona dirençli olmalıdır. •Ko-

hirlenmelere neden olabilir.

layca hazırlanabilmeli/kullanılabilmelidir.

• Etiket üzerindeki önerileri uyulmalı,

•Toksik olmamalıdır.
zarar vermemelidir.

3-Veteriner hijyenine yönelik biyosi-

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Kullanıcılar herhangi bir zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma

İdeal Dezenfektan

Merkezi (Uzem)’in 114 No’lu Telefonunu

İdeal bir dezenfektan;

aramalıdır. Ürünlerle ilgili şikayet olması
durumunda Alo 184 Sağlık Bakanlığı iletişim Merkezi (SABiM)’ne ulaşılmalıdır.
• Kullanım talimatlarını mutlaka okuyunuz.
• Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.
• Diğer dezenfektan ve kimyasallar ile
asla karıştılmamalı, uygulama dozu ve
şekli bilgileri göz önünde bulundurulmalıdır.
• Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
• Kirlenmiş boş ambalajları tekrar kullanmayın.
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AŞI
Koronavirüs Pandemisi ile mücadele
kapsamında maske, mesafe ve temizlik
yanında aşı uygulaması da hayata geçirildi.
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından “Acil Kullanım onayı” verilen Coronavac aşısı ile 14 Ocak 2021 tarihinde
başlayan kitlesel aşılamayı en iyi yürüten
ülkeler arasındadır.
Sağlık Bakanlığı, hastalığa maruz
kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek aşı uygulama gruplarını
belirlenmiş ve bu kapsamda ilk olarak
sağlık çalışanları aşılanmıştır. Aşı uygulanacak gurupların aşılama çalışmaları
sırasıyla devam etmektedir.
Sağlık Bakanlığı, aşının, kişinin kayıtlı
bulunduğu aile hekimliği biriminde uygulanacağını, aile hekimine ulaşamadığı durumda ise en yakın aile hekimliği biriminden veya hastanede aşı uygulamaları
için hali hazırda hizmet vermekte olan
erişkin aşılama kliniklerinden/birimlerinden randevu alması durumunda aşılanmasının sağlanacağı açıklamıştır.

Dört hafta arayla iki doz şeklinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen aşılamanın,
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reyle sağlık tesisinde bekleyecek.

yasal zorunluluk olmamasına rağmen

5- COVID-19 aşısı ikinci bir talimata

toplum sağlığının korunması adına her

kadar hastalığı geçiren ya da aşı uygula-

kesim tarafından uygulanması çağrısı

masından 10 gün önce doğrulanmış bir

yapan Sağlık Bakanlığı, aşı uygulandıktan

COVID-19 vakası ile teması olan kişilere

sonra hastalığa karşı koruyuculuğun ge-

uygulanmayacak.

lişmesi genellikle birkaç hafta alacağı,

6- Gebelikte inaktif pandemik COVID-

herkeste aynı düzeyde koruyuculuk ge-

19 aşısının uygulamasına ilişkin veri bu-

lişmeyebileceği, ayrıca aşılanan kişi ken-

lunmuyor. COVID-19 hastalığını ağır ge-

disi korunuyor olsa bile virüsü aldıysa

çirme riski yüksek olan gebelere kendi is-

başkasına bulaştırabileceği gerçeğinden

tekleri halinde aşı uygulanabilecek.

hareketle uygulandıktan sonra da maske,

Ancak hamileliğin ilk üç ayında uygulan-

mesafe ve temizlik kurallarına uyulması-

maması tercih edilecek.

nın gereğine işaret etmiştir.

7- Emzirme döneminde CoronaVac

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Pande-

aşısının uygulanmasına ilişkin veri bu-

misi ile mücadelede çok büyük öneme

lunmuyor. Hastalığı ağır geçirme riski

sahip olan aşı uygulama kurallarını 15

yüksek olan emzirenlere, kendi istekleri

maddeyle açıkladı:

halinde uygulanabilecek.

1- İstenmeyen etki takibi için (daha

8- Kontrolsüz epilepsi gibi enfeksi-

çok sağ el kullanıldığından dolayı) aşı ter-

yonla ya da aşıyla alevlenebilen nörolojik

cihen sol koldan yapılacak.

hastalık tanısı bulunanlara, takip eden kli-

2- Kuduz ve tetanos aşısı gibi temas

nisyen tarafından yapılacak değerlendir-

sonrası uygulanması gereken aşılarla

meye bağlı olarak aşılama kararı veri-

zaman aralığı bırakılmaksızın uygulana-

lecek.

bilecek.
3- İnaktif COVID-19 aşılaması ile canlı
aşılar arasında öncesinde ve sonrasında
en az 4 hafta süre bırakılacak.
4- Aşı, kişiye oturur durumdayken uy-
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gulanacak. Aşı sonrası kişi 15 dakika sü-

9- Kanama bozukluğu olan hastalarda
intramüsküler enjeksiyon kanamaya
neden olabilir.
10- Pandemik aşısının ilk dozu sonrasında anafilaksi (hayatı tehdit eden aler-

jik bir reaksiyon) öyküsü varlığında ikinci
doz uygulanmayacak.
11- Aşı, 38 derece ve üzerinde ateşi
olanlarda, henüz kesin tanı konulmamış
akut hastalığı olanlarda ve epilepsi (sara)
gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında ertelenecek.
12- Aşı gün ışığına ve donmaya karşı
duyarlı. O nedenle +2 ve +8 derecede saklanacak. Aşı dolabı özelliği bulunmayan
no-frost dolaplarda ise dolap iç cidarına
temas etmeyecek ve üfleme kanallarının
önünde olmayacak şekilde tercihen ikinci
rafta ve rafın kapağa yakın tarafında saklanması gerekecek. Dolap içinde tercihen
donma göstergesi bulunacak.
13- Aşı uygulandıktan sonra kişi
AŞILA mobil uygulaması üzerinden kaydedilecek ve bir sonraki randevu tarihi konusunda bilgilendirilecek.
14- İki aşı uygulaması arasında oda havalandırılacak. Gün sonu stok kontrolü yapılacak ve oda dezenfekte edilecek.
15- Aşı uygulaması sonrasındaki ilk
bir hafta içinde günlük yaşamı etkileyecek ölçüde yorgunluk, baş ağrısı, ciddi
lokal reaksiyon, 38 derece ve üzerinde
ateş, ishal, kusma, aşı sonrasında özellikle ilk bir saatte sık olmak üzere, ilk 12
saatte akut alerjik reaksiyon, anafilaksi,
özellikle ilk iki ayda sık olmak üzere, 6
aya kadar nörolojik istenmeyen etkiler
(tat kaybı, koku kaybı, nöropati, yüz felci)
gibi yan etkiler hemen bildirilecek.
Kaynak: http://w
 ww.saglik.g
 ov.tr;
https://h
 sgm.saglik.g
 ov.tr
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Milletimizin inanç, iman ve yılmaz bir iradesinin eseri olan
Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz.
Emperyalist güçlerin tarihten silmek istediği bir milletin, birlik,
beraberlik ve mücadele azmiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti;
vatanına canıyla, kanıyla sahip çıkan ecdadımızın bizlere bıraktığı
en büyük emanettir.
Milletimiz, her karış toprağı şehit kanı mühürlenmiş bu
emanete, Kurtuluş Mücadelemizin Lideri Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözleriyle
kurduğu ülküde ebediyen sahip çıkacaktır.
Bu vatanın evlatları, ülkemizi huzur ve refah içinde aydınlık
yarınlara ulaştırmak için mücadele verirken, Türkiye
Cumhuriyeti’ni yok etmek isteyen alçaklar ve onların destekçileri
sinsi planlarını hayata geçirmek için fırsat kollamaktadır.
Ülkemizdeki barış, huzur ve kardeşlik iklimini yok etmek
isteyen alçaklar, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kirli
emellerini gerçekleştirme girişimleri karşısında yüce Türk Milletini
bulacaktır.
Hiç kuşku yok ki her zaman ve zeminde ülkesine sahip çıkan
milletimiz, gelecekte de bu ülke için el birliğiyle çalışarak, Türkiye
Cumhuriyetini huzur ve refah içinde sonsuza kadar yaşatacaktır.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıldönümünde, ülkemizin
geleceği için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve
Kurucu Cumhurbaşkanımız Büyük Önder Atatürk’ü bir kez daha
saygı, rahmet ve minnetle anarken, yüce milletimizin 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerle kutluyoruz.

SAVUNMA POLİTİKALARIMIZ
MİLLİ ONURUMUZDUR
Savunma Sanayimiz milletimizin yüz akı, bağımsız
Türkiye’nin gücü ve güvenç kaynağıdır. Savunma Sanayimizin
millileştirilmesi ve dışa bağımlılıktan kurtarılmasına yönelik
büyük hedefler milletimiz ve geleceğimiz için gurur ve umut
kaynağıdır.
Milli Savunma politikalarımız üzerinden Türkiye’yi köşeye
sıkıştırmak isteyen emperyalist ABD ve sömürgeci zihniyetten
kurtulamamış belli başlı Avrupa ülkelerinin sözde
yaptırımları; bağımsız ve güçlü Türkiye hedeflerimize daha
kararlı şekilde kenetlenmemizi sağlaması dışında zerre kadar
değer taşımamaktadır. Terör örgütlerini himaye ederek
ülkemiz ve bölgemizde insanlık dışı politikalar güden, sözde
yaptırımlarıyla düşmanca tavrını yeniden ortaya koyan
ABD’nin bu tavrını şiddetle kınıyoruz.
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Milli Savunma için alın teri döken İşçilerin Sendikası
olarak; Türkiye Cumhuriyetimizin kadim devlet ve medeniyet
birikimleri ile bölgesinde ve küresel alanda hak ettiği konuma
savunma sanayimiz başta olmak üzere bütün alanlarda milli
kalkınma hedefleriyle ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu
inançla savunma sanayimizin bugünü ve geleceği adına her
platformda Milli Savunma Politikalarımızın etkinliği için
millileşme politikalarının önemini ve gerekliliğini
savunuyoruz. Türk Harb İş Sendikamız, emperyalizme karşı
en diri güç olan Türkiye Cumhuriyeti’nin milli hedeflerini her
şartta ve koşulda sonuna kadar desteklemeye devam
edecektir.

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

AZERBAYCAN

HAKLI DAVASINDA

YALNIZ DEĞİLDİR
Egemenlik hakkı kutsaldır. Haddini bilmez şekilde
Azerbaycan’ın topraklarını işgal eden Ermenistan hak ettiği
karşılığı almaktadır.
Unutulmamalıdır ki Türk tarihi Hak diyerek yücelmiş ve
asırlarca cihanda adaletin kılıcı olarak hüküm sürmüştür.
Haksızlığa, zulme kalkışanlara, işgal girişimlerine
kalkanlara, Hak adına haddini bildirmekten asla geri
durmamıştır.
Bugün de Ermenistan’ın işgal girişimlerine karşı
Azerbaycan’ın başlattığı mücadele, tarihi misyonumuzun
yüklediği bir sorumluluk olarak Türkiye’nin de mücadelesidir.
Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti de devleti ve milletiyle,
Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yayında olduğunu tüm
dünyaya ilan etmiştir.

Ülkemizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivil
gücü olan Türk Harb-İş Sendikası üyeleri de, dost ve kardeş
ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesinin sonuna kadar
yanındadır.
Bütün Dünya Bilmelidir ki, Azerbaycan ve Türkiye; milleti
bir, tarihi bir, mefkûresi bir, idealleri bir ve haksızlığa ve
işgalci anlayışa karşı iradesi bir olan hür ve bağımsız iki devlet
olarak egemenlik haklarına yönelik her türlü saldırıya
mutlaka hak ettiği cevabı verecek güçte ve kudrettedir.
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BAŞKENT

ŞUBELERİMİZDEN
HABERLER

Başkent Şube Başkanımız Süleyman DEMİR ve Şube İdari
Sekreterimiz Murat ÖKSÜZ, Milli Savunma Bakanlığı Ankara
İnşaat Emlak Bölge Başkanı İstihkam Albay Süleyman
OFLİ'ye yeni göreve gelmesi nedeniyle “Hayırlı olsun”
ziyaretinde bulundular.

KAYSERİ

Başkent Şube Başkanımız Süleyman DEMİR, Şube
Yönetimi ile birlikte, Milli Savunma Bakanlığı Teknik İşler
Daire Başkanlığına ziyarette bulundu. Yöneticilerimiz
ziyaretlerinde Daire Başkanı Tarkan CENEVİZ ile bir araya
gelerek, üyelerimizin çalışma koşulları ile ilgili
değerlendirmelerde bulundular.

Kayseri Şube Danışma Kurulu, Şube Başkanı Özgür
ÖZSOY başkanlığında toplandı. Koronavirüs
tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıda,
Sendikamız ve çalışma hayatının gündemindeki önemli
konulardeğerlendirildi.
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Başkent Şube Başkanımız Süleyman DEMİR ve Şube
Yöneticilerimiz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Dikimevi
Müdürlüğüne ziyarette bulundular. Yöneticilerimiz burada
ilk olarak Deniz Dikimevi Müdürü İkmal Albay Serhan
İŞLER ile makamında görüştüler. Daha sonra üyelerimizle
bir araya gelen Yöneticilerimiz, 28 Dönem Grup Toplu İş
Sözleşmesi şube taslak çalışması hakkında bilgi verdiler.
Yöneticilerimiz ayrıca üyelerimizden gelen çalışma
hayatıyla ilgili soruları da cevaplandırdılar.

KOCAELİ
Kocaeli Şube Başkanımız Korkut GÖKBAYRAK ve Şube 2.
Başkanımız Selami BULUT, İzmir Tersane Komutanı Deniz
Albay Korkut ŞEN'e nezaket ziyaretinde bulundular.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir
BÜYÜKAKIN, AK Parti İl Başkanı Mehmet ELLİBEŞ ile
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım SEZER, Kocaeli Şube
Başkanımız Turhan YILDIZ'ın 22 Mart 2020 tarihinde vefat
etmesi nedeniyle Şubemize taziye ziyaretinde bulundular.
Heyet ziyaretlerinde, Şube yönetimi için yeniden görev
dağılımı yapılması sonrası oluşan Şube Başkanımız Korkut
GÖKBAYRAK başkanlığında yeni yönetim ile “Hayırlı olsun”
temennilerini de paylaştı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu İstanbul 1. Bölge Temsilcisi
Adnan UYAR ve Konfederasyon bağlısı Sendikaların Kocaeli
Şube yöneticileri Şubemize ziyarette bulundular. Heyeti
Sendikamızda, Kocaeli Şube Başkanımız Korkut
GÖKBAYRAK ve Şube Yöneticilerimiz ağırladı.

Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcimiz Şaban YILDIZ, Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 52.
Bakım Fabrika Müdürlüğü Teknik Müdürü Binbaşı İlker
DURAK'ı ziyaret ederek yeni göreve gelmesi nedeniyle
“Hayırlı olsun” dileklerinde bulunudu.

Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcimiz Şaban YILDIZ,
üyemiz Abdullah POLAT ile birlikte K.K. Loj. K.lığı Ulaş. K.lığı
2'nci Ulaş. Ynt. Mrk. 1'inci Ulaştırma Ağır Oto Tabur
Komutanlığı İşveren Vekili Ulaştırma Binbaşı Mustafa EKİN'e
nezaket ziyaretinde bulundu.

GÜNEYDOĞU

Kocaeli Şube Başkanımız Korkut GÖKBAYRAK ve şube
yöneticilerimiz, Kocaeli AK Parti milletvekili ve eski Milli
Savunma Bakanı Fikri IŞIK ile bir araya gelerek,
gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulundular.
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İZMİR
MUĞLA
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İzmir Şube Başkanımız Selim
ULUSOY ve Şube İdari
Sekreterimiz Veli AYVAZ, Aydın
İl Jandarma Komutanlığına
ziyarette bulundular. Burada
ilk olarak İşyeri Temsilcimiz
Deniz YILMAZ ile birlikte Aydın
İl Jandarma Komutanı
Jandarma Kıdemli Albay Mesut
İNAN'ı makamında ziyaret
eden Yöneticilerimiz, daha
sonra üyelerimizle bir araya
gelerek Sendikamız ve çalışma
hayatı ile ilgili gelişmeleri
değerlendirdiler.

Muğla İl Temsilciliğimiz bağlısı Aksaz Onarım Destek
Komutanlığı İşyeri Temsilciliğimiz bir odada yürüttüğü
faaliyetlerini artık bağımsız bir temsilcilikte yürütecek. Aksaz
Onarım Destek Komutanı Deniz Albay Şevket YÜRÜK, İşyeri
Temsilciliğini ziyaret ederek Muğla İl Temsilcimiz Musa
YORGANCI ile “Hayırlı olsun” temennisini paylaştı. YORGANCI ise
yeni işyeri temsilciliğinin açılmasını sağlayan Albay YÜRÜK’e
teşekkür etti.
Öte yandan İşletme Amiri Dz Albay Volkan KAMIŞOĞLU ve Plan
Keşif Şube Müdürü Dz Albay Bora HASKARA ile Aksaz Onarım
Destek Komutanlığında çalışan üyelerimiz ve Muğla da faaliyet
gösteren Sendikamız bağlısı işyerlerinden üyelerimiz de ayrı ayrı
yeni işyeri temsilciliğine “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.
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İSTANBUL
İstanbul Şube Başkanımız Murat YALÇINKAYA ve Şube
Yöneticilerimiz, şube bağlısı işyerlerinde çalışırken AKSAZ'a
göreve giden üyelerimizi ziyaret ettiler. Yöneticilerimiz ayrıca
Aksaz Deniz üs Komutanı Tuğamiral İbrahim KURTULUŞ ve
Onarım Destek Komutanı Deniz Albay Şevket YÜRÜK 'e de
nezaket ziyaretinde bulundular.

TRAKYA

KONYA

İzmir Şube Başkanımız Selim ULUSOY ve Şube İdari
Sekreterimiz Veli AYVAZ, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına
ziyarette bulunarak, burada görev yapan üyelerimizle
Sendikamız ve çalışma hayatının gündemindeki konuları
değerlendirdiler.

Konya İl Temsilciliğimiz bağlısı Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 56'ncı Bakım Fabrika
Müdürlüğünden emekli olan üyelerimiz için tören
düzenlendi. Törene Fabrika Müdürü Kıdemli Albay Veli
DOĞAN ile Konya İl Temsilcimiz İsmail DOĞAN ve İşyeri
Baştemsilcimiz Abdullah TOPRAK da katıldı.

Konya İl Temsilcimiz
İsmail DOĞAN, Konya
Orduevi Müdürlüğüne
ziyarette bulunarak,
Orduevi Müdürü Kıdemli
Albay Bahadır
GÖKSULU'ya yeni göreve
gelmesi nedeniyle “Hayırlı
olsun” temennisini iletti.
DOĞAN, ayrıca burada
görev yapan üyelerimizle
de bir araya geldi.

Trakya Bölge Temsilciliği Temsilciler Kurulu Bölge
Temsilcisi Adnan YÜKSEL başkanlığında toplanarak, Kıdem
Tazminatının fona devredilmesi çalışmaları başta olmak
üzere Sendikamız ve çalışma hayatının gündemindeki
önemli konuları değerlendirdi.

Trakya Bölge Temsilciliğimiz bağlısı Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 43'üncü Bakım Fabrika
Müdürlüğünden emekli olan üyelerimiz için tören
düzenlendi. Törene, Trakya Bölge Temsilcimiz Adnan
YÜKSEL ve Teknik Müdür Bakım Yarbay Nezih TURHAN' da
katıldı.
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GÖREV ŞEHİTLERİMİZ
KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI
TSK Kırıkkale Mühimmat Ayırma ve Ayıklama
Tesis (MAAT) Müdürlüğü TNT Atölyesi Eritme
Kısım'ında 2 Ocak 2012 tarihinde yaşanan
kazada hayatını kaybeden görev şehitlerimiz
Salih ERKEÇ, Adnan DAĞDEVİREN, Samet
AYGAR ve Cezayir ÇALIŞKAN, kabirleri
başında anıldı.
Kırıkkale İl Temsilcimiz Ömer YAVAŞ ve MAAT
Komutanı Bakım Yarbay Şaib ŞAHİN'in de
aralarında bulunduğu heyet, Koronavirüs ile
mücadele tedbirleri nedeniyle uygulanan
sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehitlerimizin
kabrine 31 Aralık 2020 tarihinde ziyarette
bulunarak dua ettiler.

MAAT ŞEHİTLERİMİZİ
RAHMETLE ANIYORUZ
TSK Kırıkkale Mühimmat Ayırma ve
Ayıklama Tesis (MAAT) Müdürlüğü TNT
Atölyesi Eritme Kısım'ında 2 Ocak 2012
tarihinde yaşanan kazada üyelerimiz Salih
ERKEÇ, Adnan DAĞDEVİREN, Samet AYGAR
ve Cezayir ÇALIŞKAN hayatını kaybetmişti.
Elim kazada hayatını kaybeden görev
şehitlerimizi aramızdan ayrılışlarının
yıldönümünde bir kez daha rahmetle
anarken, ailelerine, mesai arkadaşları ile
camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Eskişehir Şubemizde 1995-1999
yılları arasında Şube Başkanlığı
görevini yürüten, 2000-2006 yılları
arasında ise Sendikamız Genel
Merkezinde çeşitli görevlerde
bulunan Faruk ÇELİKBİLEK, 13
Aralık 2020 tarihinde hayatını
kaybetmiştir. Merhum Faruk
ÇELİKBİLEK'e Allah'tan rahmet,
ailesi, yakınları ve camiamıza
başsağlığı diliyoruz.

TÜRK-İŞ İZMİR 3. BÖLGE TEMSİLCİSİ
YILDIRIM'I KAYBETTİK
TÜRK-İŞ İzmir 3. Bölge Temsilcisi ve Türk Metal
Sendikasının eski Genel Başkan Yardımcılarından Süleyman
YILDIRIM'ın, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 11 Ekim
2020 tarihinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle
öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve
camiamıza sabırlar diliyoruz.
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Sendikamız eski Ankara
Şube başkanlarından
Veysel SALMANLI, 22
Kasım 2020 tarihinde
hayatını kaybetmiştir.
Merhum Veysel
SALMANLI'ya Allah'tan
rahmet, ailesi, yakınları
ve camiamıza başsağlığı
diliyoruz.

V E FAT

Ömer ACAR

Engin YILDIRIM

Turgut SÖNMEZ

Mehmet TETİK

Osman ALTUN

Adana Şubemiz bağlısı Vectrus
Systems Corporation Motorlu Araçlar
Bölümünde çalışan üyemiz Ömer
ACAR, 19 Mayıs 2020 tarihinde
geçirdiği beyin kanaması sonucu
vefat etmiştir. Üyemize Allah'tan
rahmet, ailesi, yakınları ve
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

İstanbul Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı Tersaneler
Genel Müdürlüğü İstanbul Tersanesi
400 Müdürlükte çalışan üyemiz
Engin YILDIRIM, 1 Haziran 2020
tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu
vefat etmiştir. Üyemize Allah'tan
rahmet, ailesi, yakınları ve
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Kocaeli Şubemiz bağlısı Bakım
Onarım ve İstihkâm
Komutanlığında çalışan üyemiz
Turgut SÖNMEZ, 19 Haziran 2020
tarihinde vefat etmiştir. Üyemize
Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları
ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Kocaeli Şubemiz bağlısı Gölcük
Tersane Komutanlığı 31 A
Fabrikasında çalışan üyemiz
Mehmet TETİK 22 Haziran 2020
tarihinde vefat etmiştir. Üyemize
Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları
ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Kayseri Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü 2. Ana Bakım
Fabrika Müdürlüğünde çalışan üyemiz
Osman ALTUN, geçirdiği elim bir trafik
kazası sonucu 6 Temmuz 2020
tarihinde vefat etmiştir. Üyemize
Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Sercan KAYA

Ercan AŞIK

Hakan YENİÇERİ

Kubilay LAÇİN

Ayşegül PINARBAŞI

Erzincan İl Temsilciliğimiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü 53. Bakım Fabrika
Müdürlüğünde çalışan üyemiz Sercan
KAYA, 17 Temmuz 2020 tarihinde özel
aracıyla geçirdiği trafik kazasında
vefat etmiştir. Üyemize Allah'tan
rahmet ailesi, yakınları ve camiamıza
başsağlığı diliyoruz.

İstanbul Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı Tersaneler
Genel Müdürlüğü İstanbul
Tersanesinde çalışan üyemiz Ercan
AŞIK, 14 Eylül 2020 tarihinde
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat
etmiştir. Üyemize Allah'tan rahmet,
ailesi, yakınları ve camiamıza
başsağlığı diliyoruz.

Başkent Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü 45'inci Bakım
Fabrika Müdürlüğünde çalışan üyemiz
Hakan YENİÇERİ, 15 Eylül 2020
tarihinde vefat etmiştir. Üyemize
Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Doğu Anadolu Bölge Temsilciğimiz
bağlısı işyerlerinden MSB Tedarik
Bölge Başkanlığında çalışan üyemiz
Kubilay LAÇİN 10 Ekim 2020
tarihinde kalp krizi nedeniyle vefat
etmiştir. Üyemize Allah'tan rahmet,
ailesi, yakınları ve camiamıza
başsağlığı diliyoruz.

Başkent Şubemiz bağlısı
işyerlerinden Hava Dikimevi
Müdürlüğünde çalışan üyemiz
Ayşegül PINARBAŞI 11 Ekim 2020
tarihinde kanser hastalığı nedeniyle
vefat etmiştir. Üyemize Allah'tan
rahmet, ailesi, yakınları ve
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Hakan METİN

Ramazan KARA

Sami KAYPAK

Erhan EGE

Ali BARUT

Çanakkale İl Temsilciğimiz bağlısı
Çanakkale Onarım Destek Boğaz
Komutanlığında çalışan üyemiz
Hakan METİN 11 Ekim 2020 tarihinde
elim bir kaza neticesinde vefat
etmiştir. Üyemize Allah'tan rahmet,
ailesi, yakınları ve camiamıza
başsağlığı diliyoruz.

Başkent Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar
Genel Müdürlüğü Hava Dikimevi
Müdürlüğünde çalışan üyemiz
Ramazan KARA, 20 Ekim 2020
tarihinde vefat etmiştir. Üyemize
Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Kocaeli Şubemiz bağlısı Zonguldak
İl Jandarma Komutanlığında çalışan
üyemiz Sami KAYPAK, yakalandığı
amansız hastalık nedeniyle 11
Kasım 2020 tarihinde vefat etmiştir.
Üyemize Allah'tan rahmet, ailesi,
yakınları ve camiamıza başsağlığı
diliyoruz.

İstanbul Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı İstanbul
Tersane Komutanlığı'nda çalışan
üyemiz Erhan EGE, 14 Kasım 2020
tarihinde vefat etmiştir. Üyemize
Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları
ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Sakarya Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika
ve Tersane İşletme Anonim Şirketi
(ASFAT A.Ş.) işyerinde çalışan
üyemiz Ali BARUT, 19 Kasım 2020
tarihinde vefat etmiştir. Üyemize
Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları
ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Soner SOYDAN

Recep YILDIZ

Sadık BAŞYURT

Yücel BURSALI

Nurettin TÜLÜCE

Tuğrul TOKGÖZ

Başkent Şubemiz bağlısı Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Harp Karargâh
ve Muhabere Elektronik Tesisler
Komutanlığında çalışan üyemiz Soner
SOYDAN, yakalandığı amansız hastalık
nedeniyle 20 Kasım 2020 tarihinde
vefat etmiştir. Üyemize Allah'tan
rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza
başsağlığı diliyoruz.

Kocaeli Şubemiz bağlısı
Karadeniz Ereğli Onarım Destek
Komutanlığında çalışan üyemiz
Recep YILDIZ, 12 Aralık 2020
tarihinde vefat etmiştir.
Üyemize Allah'tan rahmet,
ailesi, yakınları ve camiamıza
başsağlığı diliyoruz.

Başkent Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı 11. Hava
Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında
çalışan üyemiz Sadık BAŞYURT, 7
Ocak 2021 tarihinde vefat
etmiştir. Üyemize Allah'tan
rahmet, ailesi, yakınları ve
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Başkent Şubemiz bağlısı Milli
Savunma Bakanlığı Askeri
Fabrikalar Genel Müdürlüğü 45.
Bakım Fabrika Müdürlüğünde
çalışan üyemiz Yücel BURSALI, 8
Ocak 2021 tarihinde vefat etmiştir.
Üyemize Allah'tan rahmet, ailesi,
yakınları ve camiamıza başsağlığı
diliyoruz.

Başkent Şubemiz bağlısı İçişleri
Bakanlığı Jandarma Bakım
Komutanlığında çalışan üyemiz
Nurettin TÜLÜCE, yakalandığı
amansız hastalık nedeniyle 21
Ocak 2021 tarihinde vefat etmiştir.
Üyemize Allah'tan rahmet, ailesi,
yakınları ve camiamıza başsağlığı
diliyoruz.

Başkent Şubem z bağlısı M ll
Savunma Bakanlığı Asker
Fabr kalar Genel Müdürlüğü 5. Ana
Bakım Fabr ka Müdürlüğünde
çalışan üyem z Tuğrul TOKGÖZ,
11 Ocak 2021 tar h nde vefat
etm şt r. Üyem ze Allah’tan rahmet,
a les , yakınları ve cam amıza
başsağlığı d l yoruz.
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Şube Başkanı: Erdal AKALIN
Kurtuluş Mah. Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı
No:76D Seyhan/Adana
Tel: [322] 453 45 72 Faks: [322] 457 58 B3

İstanbul Şubesi
Şube Başkanı: Murat YALÇINKAYA
Yukarı Mah. Merdivenli Sok. No: 1/1
Kartal/İstanbul
Tel: [216) 517 32 90 Faks: (216) 517 89 46

Başkent Şubesi

İzmir Şubesi

Şube Başkanı: Süleyman DEMİR
Yüksel Cad. No: 8/25-26 Kızılay / Ankara
Tel: [312] 425 23 36-37 Faks: [312) 418 37 69

Şube Başkanı: Selim ULUSOY
Şair Eşref Bulvarı No: 100/501 Konak/İzmir
Tel: [232) 421 71 82 Faks: (232) 421 71 B3

Eskişehir Şubesi

Kayseri Şubesi
Şube Başkanı: Özgür ÖZSOY
Kemeraltı Mah. Ş. Miralay Nazımbey Bulv.
No:40/201 Melikgazi/Kayseri
Tel: [352) 336 81 81 Faks: (352) 336 96 56

Adana Şubesi

Şube Başkanı: Hasan ATAK
İstiklal Mah. Sökmen Sok. No: 1B
Odunpazarı/Eskişehir
Tel: [222] 230 71 21-22 Faks: [222] 230 71 20

Kocaeli Şubesi
Şube Başkanı: Korkut GÖKBAYRAK
Merkez Mah. Amiral Sağlam Cad.
No:40/1 Gölcük/Kocaeli
Tel: [262) 414 11 19 Faks: [262) 412 15 15

Güvenlik Merkez Şube
Şube Başkanı: Mustafa DERE
İnkılap Sokak No:20/1 Kızılay/Ankara
Tel: (312) 230 19 00 Faks: (312) 230 19 01

Sakarya Şubesi
Şube Başkanı: İsa KAYA
Adnan Menderes Cad. No:4/401 Adapazarı/Sakarya
Tel: (264) 274 58 70 Faks: (264) 274 58 71

BÖLGE VE İL TEMSİLCİLİKLERİMİZ
DOĞU ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: SEFA YILMAZ
Lalapaşa Mah. Mumcu Cad. Deniz Apt. No:12/18-19
Yakutiye-ERZURUM
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: ŞABAN YILDIZ
Kooperatifler Mah. Bahar Sokak Yalınkılınç 7 Apt.
No:12/2 Yenişehir-DİYARBAKIR

BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ:
İl Temsilcisi: TAHİR AYDOĞDU
Eski Kuyumcular Mah. Çankaya Sokak No:4b/2 Karesi-BALIKESİR

KONYA İL TEMSİLCİLİĞİ:
İl Temsilcisi: İSMAİL DOĞAN
Sahipata Mah. Mimar Muzaffer Cad. No: 9/1 Meram-KONYA

ÇANAKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ:
İl Temsilcisi: CEYHAN KAVAL
Yazıcızade Mh. Şehit Arif Becce Sk No:1/A Gelibolu/ÇANAKKALE

MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ:
İl Temsilcisi: MUSA YORGANCI
Bahçelievler Mah. Orbelko Konutları A-4 D:8 Ortaca-MUĞLA

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ:
İl Temsilcisi: ERHAN ŞAMAN
Sürsürü Mah. Somuncubaba Sokak Kılıklı Apt. No:13/8 ELAZIĞ

SAMSUN İL TEMSİLCİLİĞİ:
İl Temsilcisi: ERDAL ÇAVUŞ
Atatürk Blv. Çenesizler İşhanı No:509 Kat:2/207 SAMSUN

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ:
İl Temsilcisi: AHMET TEKBIYIK
Kızılay Mah. Halitpaşa Cad. Murat İşhanı No: 1/102 ERZİNCAN

KIRIKKALE İL TEMSİLCİLİĞİ
İl Temsilcisi: ÖMER YAVAŞ
Yenidoğan Mah. Menderes Cad. 600 Sokak no:2/9 KIRIKKALE

HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ:
İl Temsilcisi: İBRAHİM AYDIN
Modernevler Mah. 289/1 Hilal Apt. D:13 İSKENDERUN

NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİ
İl Temsilcisi: NAZMİ KONUŞ
Orta Mah. Gecegelen Sokak Beşer Apt. No:1/3 Bor-NİĞDE

TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ:
Bölge Temsilcisi: ADNAN YÜKSEL
Kemalettin Mah. Canan Sokak No:3C Çorlu/TEKİRDAĞ
İÇ BATI ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ:
Bölge Temsilcisi: YASİN ÖZTÜRK
Gazi Mah. 544 Sokak Güner Apt. No:7 AFYONKARAHİSAR
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2021 UMUTLARIN YEŞERDİĞİ BİR YIL OLSUN
Dünya; salgın hastalık, açlık, yoksulluk, terör gibi büyük sorunlar ve bu sorunların üstesinden
gelebilme çabası ile geçen bir yılı daha geride bıraktı. 2020 yılı en çokta, insanlık tarihini derinden
sarsan salgın hastalıklar arasında yerini alan Koronavirüs Pandemisi ile mücadeleyle geçti.
Pandemi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatımızı etkileyen olumsuz
tablolar derinleşti. Üretimde yaşanan sıkıntılar, artan işsizlik, ücretlerde erime, özellikle
emeğiyle geçinenlerin alım gücünü daha da düşürdü. Yaşanan olumsuzluklara rağmen biz
çalışanlar kendi dertlerimizi bir kenara bırakarak, milli birlik duygusu içinde, Ülkemiz için
insanlık için çalışmaya, üretmeye devam ettik. Özellikle Sendikamızın örgütlü olduğu milli
savunma işyerlerimizde savunma sanayimiz için yaptığımız üretim yanında salgın nedeniyle
ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme üretimine katkı için de gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık.
Geçen bir yılda üretimlerimiz sayesinde dünyada birçok ülkenin yaşadığı sağlık ihtiyaçlarını
karşılayamama sorununu Ülkemize yaşatmadık. Elbette ki bu gayretler bir karşılık için değildi.
Ancak alım gücümüzdeki gerileme tezgâhlarımızın başına ay sonunu getirememe kaygısı ile
geçmemize neden oldu.
Çalışma hayatında karşılaştığımız menfi koşullara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık
yarınları için yılmadan yorulmadan üreten biz emekçiler, 2020 yılında yaşadığımız
olumsuzlukları geride bırakarak 2021 yılına büyük umutlarla giriyoruz. Ülkemizin her alanda
kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, gelişmiş ve güçlü bir ülke olması için emeğimizle, alın terimizle
mücadeleye devam diyoruz. Bu noktada Türkiye Cumhuriyetimizin kalkınma hedeflerini
sahiplenirken, hedeflere ulaşmada çağdaş ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı
oluşturulmasının gereğine de işaret etmek istiyoruz.
Türk Harb-İş Sendikası olarak, yeni yılda kamu işçileri toplu sözleşme müzakereleri başta
olmak üzere ücret artışlarında çalışanların geçmiş dönem kayıplarını telafi edildiği, işsizlik ve
güvencesiz çalıştırılma olmadığı, ücrette ve vergide adaletsizliğinin yaşanmadığı, tüm
çalışanların emeğinin karşılığını aldığı, herkesin insanca yaşamak için ihtiyaç duyulan geliri elde
edecek bir çalışma ortamına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, 2021’in ülkemizde ve dünyada acı ve gözyaşlarının son bulduğu,
salgın hastalıklar, açlık ve yoksulluk yerine sağlık, barış, huzur ve refahın tesis edildiği bir hayata
kavuşmamıza vesile olması dileğiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın yeni yılını
kutluyoruz.

