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1986 – 1989 ÇALIŞMA DÖNEMİ
(06.10.1986 – 26.10.1989)
Ekim 1986 – Ekim 1989 arasında kalan dönem işçiler için sıkıntıların
dayanılmaz noktaya vardığı ve kitlesel işçi eylemleriyle aşılmaya çalışıldığı
bir dönemdir. DEMİRYOL-İŞ üyeleri de bu sıkıntıları yaşadı ve 1989
mücadelesinde aktif olarak yer aldı.
DEMİRYOL-İŞ'in 3. Genel Kurulu'na sunulan Çalışma Raporu'nda,
sıkıntıların ANAP iktidarının izlediği politikalardan kaynaklandığı
belirtiliyor ve şu değerlendirme yapılıyordu:
"1983'te işbaşına gelen ANAP iktidarının ekonomi politikası
sermayeden yana bir politikadır. 1980 Sonrası askeri yönetim döneminde
yapılan çeşitli düzenlemeler ve çalışanların en temel hak ve özgürlüklerine
getirilen kısıtlamalarla sermaye için sınırsız bir özgürlük ortamı yaratılmıştır.
Böyle bir ortamda iktidara gelen ANAP'ın attığı her adım sermayedarların
çıkarlarına hizmet etmiştir.
1983'ten günümüze, işçiyi, memuru, emekliyi, genel olarak
toplumun dar gelirli kesimlerini giderek yoksullaştıran, büyük sanayicileri
ve tüccarları ise hızla zenginleştiren bir politika izlendi.Ücretlilerin alım
gücü büyük oranda geriledi; zaten adaletsiz olan gelir dağılımı ücret-maaş
geliri ile geçinenlerin aleyhine, kâr-faiz-kira geliri alanların lehine olacak
biçimde daha da bozuldu. Yapılan çeşitli düzenlemelerle ücretlilerden
sermayedarlara sistemli bir kaynak aktarımı gerçekleştirildi. İzlenen
kontrollü ve bilinçli yüksek enflasyon politikası, sermayeye kaynak
aktarımının temel araçlarından biri oldu. Aynı amaca hizmet etmek üzere
çeşitli fonlar oluşturuldu. Tükettiğimiz pek çok mal için ödediğimiz
paraların önemli bir bölümü çeşitli konut ve zorunlu tasarruf fonu
kesintileri de, devletin istediği kesimlere aktarabileceği bir kaynak
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oluşturmaktadır. Serbest bölgelerin kurulması, özelleştirme politikası vb.
uygulamaların tümü toplumun çalışan kesimlerinin aleyhindedir.
Enflasyonu sözde önlemek için atılan adımlar işsizlik sorununun giderek
büyümesine yol açmıştır."
Raporda, demokrasinin önemine de değiniliyordu:
"1989 Türkiye'sinin temel sorunu demokrasidir. 12 Eylül askeri
yönetim döneminden devralınan ve pek çoğu 1982 Anaasası ile güvence
altına alınmış bulunan anti-demokratik yapı aynen korunmaktadır.
Demokrasiye geçtiği belirtilen Türkiye'de temel insan hakları ve sendikal
hak ve özgürlükler üzerindeki ciddi kısıtlamalar sürmektedir. Ekmek-barışözgürlük ve demokrasi mücadelesi bir bütündür. Demokratik hakların
kısıtlı olduğu durumlarda ekmek mücadelesinde hedeflenen amaca
ulaşmak mümkün değildir. Türkiye'de yaşama koşulları tahammül edilmez
bir noktaya kadar gerileyen 600 bin kamu kesimi işçisinin 1989 bahar
aylarında sendikal birlik çatısı altında verdikleri mücadele, ekmek
mücadelesi olmanın yanısıra, demokratik hak ve özgürlükler üzerindeki
kısıtlamaların sınırlarını da zorlayan bir mücadeleydi. ANAP iktidarı
sendikaların ve işçilerin birliği karşısında geri adım atmak zorunda kaldı."
Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetimde Değişiklik:
1987 Yılında yapılan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması
sırasında Genel Merkez Yönetim Kurulu içinde ortaya çıkan görüş ayrılığı
DEMİRYOL-İŞ'in 1988 yılında olağanüstü genel kurula gitmesinde etkili
oldu. 12. Dönem sözleşmeyi imzalamayan Genel Sekreter ile üç Şube
Başkanı, alınan grev kararının uygulamaya konmasından yana tavır
almışlardı. Bunlardan İstanbul Şube Başkanı Zafer Boyar ve Eskişehir Şube
Başkanı Refik Erbaş ile bu Şubenin diğer yöneticileri görevlerinden istifa
ettiler.
DEMİRYOL-İŞ Yönetim Kurulu 31 Mayıs 1988 tarihinde yaptığı
toplantıda seçim gündemli Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı ve
tarihi 25-26 Haziran 1988 olarak belirledi.
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Olağanüstü Genel Kurul'un gerekçesi özetle, "Teşkilatta devam eden
huzursuzluğun ortadan kaldırılması, birlik ve beraberliğin yeniden
sağlanması, birbiriyle anlaşıp çalışabilecek Genel Merkez Yönetim
Kurulunun teşekkül ettirilmesi, huzursuzluğa neden olan 12. Dönem Toplu
İş Sözleşmesinin tartışılması" noktalarını kapsadı.
Genel Başkan Acıdereli, Olağanüstü Genel Kurul'u açış
konuşmasında, DEMİRYOL-İŞ içindeki huzursuzluk ve Olağanüstü Genel
Kurul'a gidiş nedeni konusunda şunları söyledi:
"Son onbir aydır DEMİRYOL-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki
uyumsuzluk, teşkilatımızdaki huzursuzluğu son derece ileri boyutlara
götürmüştür. Genel Merkez yönetim kadrosundaki anlaşmazlık sonucu;
yöneticilerin, problemleri işçilere değişik tarzda anlatma yolunu tercih
etmeleri, neticede, işçinin sendikasına olan güvenini sarsmış, giderek kime
inanacağını bilemez duruma getirmiştir. Genel Merkez Yönetimi ile bağlı
şubeler arasındaki kopukluk son aylarda daha da derinleşmiş, hatta merkez
yönetim kurulunun bir üyesi, teşkilatın %80'i ile ilişki kuramaz, şube
yöneticileri ile konuşamaz ve onların meseleleri ile ilgilenemez hale
gelmiştir. Yeni bir toplu iş sözleşmesi yapma çalışmalarının yaklaştığı bu
dönemde, böylesine uyumsuz bir yönetimin birlikte çalışmaya devam
etmesi ileride teşkilatımıza telafisi mümkün olmayan yaralar açabilir.
36 Yıllık mazisi ile Türk İşçi Hareketinde şerefli bir yeri bulunan
Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasının böyle bir badireye sürüklenmemesi,
demiryolu işçilerinin birlik ve beraberliğinin yeniden sağlanması,
birbirleriyle anlaşıp huzur içinde çalışabilecek yeni bir yönetim kadrosunun
teşekkül ettirilmesi, gerek yeni yapılacak toplu iş sözleşmesi ve gerekse
sendikanın olağan faaliyetlerinde işçilere daha yararlı hizmetler
verebilmesi, 11 aydır süregelen huzursuzluğun enine boyuna tartışılması
ve ayrıca münhasıran XII. Dönem Toplu İş Sözleşmesi çalışmaları ve
sonuçlarının baştan sona irdelenmesi amacıyla, Sendikamız Genel
Kurulunun Olağanüstü toplanmasına Yönetim Kurulumuzca karar
verilmiştir."
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Genel Kurul gerekçeleri ile ilgili görüşmeler sırasında 20'ye yakın
delege söz aldı. Genel Sekreterlik dışındaki Yönetim Kurulu Üyeliklerine
ikişer aday çıktı. Genel Başkanlığa Mehmet Acıdereli ve Muhittin Yılmaz
aday olurken, Genel Sekreterlik için tek aday Nuri Pekkarpuz'du. Mali
Sekreterliğe Kazım Gözüm ve Mehmet Ayık; Mevzuat Sekreterliğine
Mahmut Soysal ve Mahmut Kılıç; Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreterliğine
ise Cavit Iskalaf ve Hüseyin Ervüz aday oldular.
Seçimler sonucunda Mehmet Acıdereli yeniden Genel Başkan
seçilirken, Genel Sekreterlik görevine Nuri Pekkarpuz getirildi. Yönetim
Kurulu'nun diğer üyeleri de yeniden aynı görevlere seçildiler. Denetim
Kurulu'nda bir değişiklik olmadı. Beş kişilik Disiplin Kurulu'nda üyelerin üçü
değişti; Üst Kurul Delegelerinin ise dördünde değişiklik oldu.
Şube Genel Kurulları:
1986 – 1989 Çalışma Dönemi içinde DEMİRYOL-İŞ'in toplam 13
şubesinden beşinde Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Eylül 1987'de yapılan
Eskişehir Şube Olağanüstü Genel Kurulunda tümüyle yeni bir yönetim
işbaşına geldi. Şube Başkanlığına Nurettin Girginer, Şube Sekreterliğine
Ahmet Tözer, Mali Sekreterliğe H. İbrahim Yıldırım seçildi. Ekim 1987'deki
Kayseri Şube Olağanüstü Kongresinde Yakup Aslan tekrar Şube
Başkanlığına seçilirken, Şube Sekreterliğine Hamdi Özköse, Mali
Sekreterliğe ise Hacı Öztürk getirildi. Aralık 1987'de Malatya Şubenin
Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. Nurettin Öndeş Şube Başkanı, Halil
Bozbayır ise Mali Sekreter olarak yerlerini korurken, Şube Sekreterliğine
Bedir Gürcü seçildi. Nisan 1988'de yapılan Haydarpaşa Şube Olağanüstü
Kongresinde Şube Başkanı Mahmut Kılıç, Şube Sekreteri M. Kasım Gerday
ve Mali Sekreter Kerem Karakurt yeniden aynı görevlere seçildiler. Mayıs
1988'de Adana Şube Olağanüstü Genel Kurulu da benzer şekilde
sonuçlandı. Şube Başkanı Salih Bozdoğan, Şube Sekreteri Mehmet Barışık
ve Mali Sekreter Edip Gülnar yerlerini korudular.
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Ağustos 1987'de istifa eden İstanbul Şube Başkanı Zafer Boyar'ın
yerine Şube Yönetim Kurulu kararıyla Mali Sekreter Rahmi Kopdağ atandı.
Dönem içinde 13 şubenin olağan genel kurulları Mart-Ağustos 1989
arasında yapıldı. 11 Şubenin ünvanlı yöneticileri aynı görevlere yeniden
seçildiler. 2 Şubenin yönetimi ise tümüyle değişti. Temmuz ayında
toplanan İzmir Şube Genel Kurulu, Şube Başkanlığına Hüseyin Ervüz'ü,
Şube Sekreterliğine Gülali Yeşiloğlu'nu, Mali Sekreterliğe ise Ahmet
Atıcıer'i seçti. Aynı gün toplanan İstanbul Şube Kongresinde ise Şube
Başkanlığına Refik Sönmez, Şube Sekreterliğine Mustafa Küçük, Mali
Sekreterliğe ise Vecdi Sezer seçildiler.
Eylemler ve Dayanışma:
Ülke çapında işçi hareketinin yükseldiği bu dönemde DEMİRYOL-İŞ,
TÜRK-İŞ'in düzenlediği tüm eylemlere aktif olarak katıldı.
24 Mart 1987 günü işçi taleplerinin yer aldığı bir dilekçeyi Meclis'e
götürmek amacıyla TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünden Meclis'e yürümek
isteyen sendikacıların arasında DEMİRYOL-İŞ Yönetimi de yer aldı.
Yürüyüş, polis barikatlarıyla engellendi.
DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez ve Şube yöneticileri ile yakın
bölgelerdeki üyeler TÜRK-İŞ'in 26 Nisan 1987 günü Samsun'da, 10 Mayıs
günü İzmit'te, 26 Mart 1988 tarihinde Sakarya'da ve 3 Nisan günü
Adana'da düzenlediği yürüyüş ve mitinglere katıldılar.
12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayıp grev kararı alınması ardından Kamu İşveren Sendikası TÜHİS'in
lokavt kararı alması üzerine, demiryolu işçileri tüm işyerlerinde 15 Temmuz
1987 günü bir yemek boykotu yaptı.
12 Eylül 1980 sonrası işçi hareketinin Türkiye çapında ilk eylemi
olması bakımından büyük önem taşıyan 11 Mart 1988'deki yemek
boykotuna da demiryolu işçileri başarılı bir katılım sağladı.
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1989 yılı kamu kesimi sözleşme görüşmeleri sırasında Türkiye işçi
hareketi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Kamu kesiminde sözleşmesi olan
TÜRK-İŞ'e bağlı 26 sendika ortak hareket etme kararı aldı. Oluşturulan
Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Komisyonunda görev alan
sendikacılardan biri de Mehmet Acıdereli idi. Mart ve Nisan aylarında
Türkiye'nin her tarafında 600 bine yakın kamu kesimi işçisi eylem yaptı. 19
Nisan günü DEMİRYOL-İŞ'in 13 şubesine bağlı 30 bin dolayında demiryolu
işçisinin gerçekleştirdiği toplu vizite eylemi sırasında TCDD işyerlerinde
yarım gün boyunca işler durdu.
Eylül 1988'de başlayan ve 4 aydan uzun bir süre devam eden SEKA
grevcileri ile dayanışma kampanyasına DEMİRYOL-İŞ de katıldı ve
grevdeki işçilerin yardım fonuna mali katkıda bulundu.
Geçici İşçilerin Daimi Statüye Geçirilmesi:
DEMİRYOL-İŞ ile TCDD arasındaki toplu iş sözleşmesinin 19.
maddesinde "işverenin bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde esas
itibariyle belirsiz süreli hizmet akdi ile işçi çalıştırılır." hükmünün yer
almasına karşın, daimilik arzeden işlerde belirli süreli hizmet aktiyle işçi
çalıştırılmaktaydı. Yıllardan beri süren bu önemli sorun, 1987 yılı sonunda
büyük ölçüde çözümlendi.
01.06.1987 – 31.05.1989 Arasındaki dönemi kapsayan 12. Dönem
Toplu İş Sözleşmesine konan Geçici 5 ve Ek-1 numaralı maddeler
çerçevesinde TCDD yetkilileri ile DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez ve Şube
yöneticileri arasında 23 Kasım – 1 Aralık 1987 günleri yapılan görüşmeler
olumlu sonuç verdi. Varılan anlaşmayla, yol takımları, revizörlükler, depo,
gar, ambar, yol atölyesi, travers fabrikaları ve diğer fabrikalar, dikimevi,
basımevi vb. işyerleri ile üç bağlı ortaklıkta daimilik arzeden işlerde belirli
süreli hizmet aktiyle çalıştırılan 5000 dolayında işçi daimi statüye geçirildi.
Çıraklıkta Geçen Sürenin Hizmetten Sayılması Çalışmaları:
Kamu bünyesindeki çırak okullarından 1977 yılından önce mezun
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olanların prim ödeyerek okulda geçen sürelerinin hizmetten sayılması için
DEMİRYOL-İŞ büyük çaba harcadı. Bu çabaların sonucunda, iki maddelik
kanun teklifi Şubat 1987'de Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'ndan geçti;
15 Nisan 1987 tarihinde ise Meclis'te görüşülerek kabul edildi. 24 Nisan
1987 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3351 sayılı
Yasadan yararlanmak isteyenlere 1 yıl süre tanındı. DEMİRYOL-İŞ'in de
çabalarıyla çıkarılan bu Yasa ile, demiryollarında yaklaşık 2000 üyenin
yanısıra MKE, SEKA, askeri işyerleri, TEKEL vb. kamu kuruluşlarında çalışan
Çırak Okulu mezunlarının mağduriyeti giderilmiş oldu.
Sigorta işlemleri bakımından Çıraklık Okulunda geçen sürenin
hizmetten sayılması, kıdem tazminatı ödemelerinde de gündeme geldi ve
sendika bu konuda bazı davalar açtı.
Demiryolu İşçileri Anketi:
DEMİRYOL-İŞ, demiryolu işçilerinin ekonomik ve toplumsal
durumlarını belirlemek amacıyla 1988 yılı içinde bir anket uyguladı.
Şubeler kanalıyla üyelere dağıtılan anketler 11 şubeye bağlı 13.560
demiryolu işçisi tarafından cevaplandı. Anket sonuçları değerlendirilerek
"Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Günümüzde Demiryolu İşçisi" adı ile küçük
bir kitap olarak yayınlandı.
Diğer Faaliyet ve Gelişmeler:
Haziran 1988'de toplanan SSK Genel Kurulu'nda DEMİRYOL-İŞ
Adapazarı Şube Başkanı Enver Toçoğlu SSK Yönetim Kurulu üyeliğine
yeniden seçildi.
Bu çalışma döneminde DEMİRYOL-İŞ'in üye kayıtları tümüyle
yenilendi.
Didim ve Şakran'daki DEMİRYOL-İŞ Dinlenme Tesislerinden üyelerin
ne ölçüde yararlandığı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Son 5 yılda
Didim tesisinden 700-800 dolayında işçi emeklinin yararlandığı görülerek,
dar bir gruba hizmet etmek yerine tesisin kiraya verilip, buradan
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sağlanacak gelirin tüm üyelere yönelik eğitim ve sosyal hizmetlere
harcanması kararlaştırıldı. Didim tesisi, ilk yıl 128 milyon lira karşılığında ve
5 yıllık süre için 1989 yılı başında kiraya verildi.
Şakran kampının ise, Didim'den alınacak bir kısım demirbaşlarla
yeniden düzenlenerek üyelere hizmet vermeye devam etmesi
kararlaştırıldı. Şakran Kampı, normal devreler dışında ITF üyesi yabancı
demiryolu işçi sendikalarının üyelerine de açıldı. ITF'in ve bazı yabancı
sendikaların yayın organlarında bu konuda haber çıkması üzerine özellikle
İngiltere ve Almanya'daki sendikalardan daha ayrıntılı bilgi isteyen
başvurular geldi. Ancak, ayrıntılı bilgi gönderilmesinden sonra Şakran'a
talep olmadı.
Bu çalışma döneminde DEMİRYOL-İŞ Bölge Temsilciliklerinin
durumu değerlendirildi. Balıkesir, Bilecik, Karabük, Nazilli ve Samsun Bölge
Temsilcilikleri için bağlı bulundukları şubelerden görüş alındı. Bu görüşler
ışığında, Yönetim Kurulu, Nazilli Bölge Temsilciliği'nin 1 Nisan 1987
tarihinde; diğer dört temsilciliğin ise 1 Ekim 1988 tarihinde kapatılmasına
karar verildi.
DEMİRYOL-İŞ'in Ekim 1986'da toplanan 2. Genel Kurulu Çankırı ve
Samsun'da şartlar gerektirirse birer şube açılmasına, Malatya'da ise ikinci
bir şubenin açılmasına karar vermişti. Dönem içindeki gelişmeleri
değerlendiren Yönetim Kurulu, işçi sayısının sürekli düştüğünü ve 2. Genel
Kurul kararında şube açılmasının gerekçesini oluşturan şartların mevcut
olmadığını dikkate alarak, yeni şubelerin açılmasına gerek görmedi.
Toplu Sözleşme Görüşmeleri:
Bu çalışma döneminde TCDD ve bağlı ortaklıklarında çalışan üyeler
için 1987 ve 1989 yıllarında iki kez Toplu Sözleşme imzalandı.
13 Şubenin görüşü alınarak hazırlanan 12. Dönem Toplu Sözleşme
Taslağı 10 Mart 1987 tarihinde işverene sunuldu. TCDD ve Kamu İşveren
Sendikası TÜHİS ile DEMİRYOL-İŞ arasında maddeler üzerindeki
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görüşmeler 30 Mart günü başladı. 25 Mayıs günü 43 maddede anlaşma
sağlanamadığına ilişkin Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu. Arabulucu
aşamasında da anlaşma sağlanamaması üzerine 1 Temmuz günü grev
kararı alındı ve daha sonra da grevin 11 Ağustos 1987'de başlayacağı
açıklandı. Bu arada İşveren Sendikası TÜHİS'in getirdiği teklif 2 Ağustos
günü kabul edildi. Anlaşma sağlandı ve grev kararı kaldırıldı.
Sözleşme görüşmelerinde bir pazarlık gücü ve baskı unsuru olan
grev, hiçbir zaman bizim için amaç olmayıp bu bir araç olarak görülmüştür"
denilen 3. Genel Kurul Çalışma Raporu'nda grev kararının kaldırılmasında
etkili olan nedenler şöyle sıralandı:
Grev kararımızın kaldırılmasında ayrıca şu hususlar da etken
olmuştur:
a) Grevimiz hiç kuşkusuz Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenecekti.
b) Erteleme sonunda greve gidilse dahi 2822 sayılı Yasa hükümlerine
göre kısa sürede etkili bir grev yapabilmek mümkün değildi.
c) Kaldı ki, ertelemenin sona erdiği tarihte, grev uygulamamızı
önlemek için uyuşmazlığımızın Çalışma Bakanı tarafından Yüksek Hakem
Kuruluna götürülmesi tehlikesi mevcuttu.
Kazanılmış işçi haklarını budamayı bir alışkanlık ve gelenek haline
getirmiş olan Yüksek Hakem Kurulunun da sözleşmemizi ne hale
getireceği gayet iyi tahmin ediliyordu.
d) Greve giden diğer bazı işkollarında uzun süren grevlerinden sonra
elde ettikleri hakların bizim elde ettiklerimizden fazla olmadığı, ayrıca
büyük kayıplara uğradıkları görülüyordu.
12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.06.1987 – 31.05.1989 tarihleri
arasında yürürlükte kaldı.
13. Dönem sözleşme için yine şubelerin görüşleri alınarak hazırlanan
taslak 2 Mart 1989 günü işverene sunuldu. Maddelerin görüşülmesine 23
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Mart günü başlandı. 59 Maddede anlaşma sağlanamaması üzerine, kamu
kesiminde sözleşme yürürlük tarihi bizimkinden önce olan diğer
sendikalarla zamanlama birliği sağlayabilmek amacıyla, 60 günlük sürenin
dolması beklenmeden 25 Nisan günü Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu. Mayıs
ayı içinde bazı maddeler için anlaşma sağlandı. 1989 yılı ilk 6 ay kamu
kesimi sözleşmeleri için sendika başkanlarının Bakanlar ve Başbakan ile
yürüttükleri üst düzey görüşmeler sonunda 17 Mayıs günü anlaşmaya
varıldı. TCDD ile anlaşma tutanağı 8 Haziran'da imzalandı.
01.06.1989 – 31.05.1991 Tarihleri arasında yürürlükte kalmak üzere
imzalanan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, kamu kesiminde örgütlü
sendikaların ve 600 bine yakın işçinin birlikte verdiği kararlı mücadelenin
ürünüdür.
Eğitim Seminerleri:
Bu çalışma döneminde Aralık 1986'dan Haziran 1987'ye kadar 13
şubede üçer gün süreli taban eğitimi yapıldı. Taban eğitimi seminerlerine
toplam 1233 kişi katıldı. Ayrıca, 1988 yılı Nisan ayı içinde tüm şubelerde
"Demokrasi İçinde Sendikal Hareketin Yeri ve Önemi" ve "Türkiye
Ekonomisindeki Gelişmeler Karşısında Ücret Sorunu ve Enflasyon"
konularının ele alındığı ikişer günlük seminerler düzenlendi.
31 Ekim-3 Kasım 1988 günleri Antalya-Side'de düzenlenen "Sendikal
Hak ve Özgürlükler – İşçilerin Ekonomik Sorunları" konulu seminer, bu
çalışma dönemi içinde yapılan tek üst düzey seminer oldu. ITF ile ortaklaşa
olarak düzenlenen 4 günlük seminere DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez ve
Şubeler üst düzey yöneticileri ile TCDD üst düzey yöneticileri katıldı.
DEMİRYOL-İŞ, TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen seminerlere temsilci
gönderdi. Ayrıca, dönem içinde yönetimi değişen bazı şubelerde de
seminer yaptı.
ITF İle İlişkiler:
Bu çalışma döneminde ITF ile ilişkiler olumlu yönde gelişti.
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DEMİRYOL-İŞ'in 1 Temmuz 1987'de aldığı grev kararı ITF tarafından diğer
ülkelerdeki demiryolu işçi sendikalarına duyuruldu. Bu duyuru üzerine pek
çok ülkeden DEMİRYOL-İŞ'e dayanışma mesajları geldi. ITF ayrıca,
dönemin Başbakanı Turgut Özal'a da bir yazı göndererek DEMİRYOL-İŞ'in
mücadelesini desteklediğini bildirdi.
DEMİRYOL-İŞ ile ITF arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili
konuları görüşmek üzere ITF Genel Sekreter Yardımcısı Graham Brothers
Temmuz 1988'de Türkiye'ye geldi. Bu görüşmede DEMİRYOL-İŞ'in ITF
aidatını %50 indirimli ödemesi ve ITF ile ortaklaşa olarak bir seminer
düzenlemesi üzerinde ilke anlaşmasına varıldı.
"Sendikal Hak ve Özgürlükler-İşçilerin Ekonomik Sorunları" konulu
DEMİRYOL-İŞ/ITF ortak semineri için ITF 8.000 Sterlin tutarında mali
katkıda bulundu. Seminere ITF Genel Sekreter Yardımcısı ile ILO
konusunda bir yabancı uzman da katıldı.
DEMİRYOL-İŞ 1988 ve 1989 yıllarında ITF'in çeşitli toplantılarına
Temsilci gönderdi. Şubat 1988'de Brüksel'de düzenlenen Avrupa
Topluluğu Ulaştırma Politikası konulu toplantıya, Nisan 1989'da
Lüksemburg'da yapılan Ulaştırma ve Avrupa Tek Pazarı konulu konferansa
ve Eylül 1989'da İspanya'nın Santander kentinde düzenlenen ITF
Demiryolcular Seksiyon Konferansı'na DEMİRYOL-İŞ Delegasyonları
katıldı.
Ekim 1989'da yapılan DEMİRYOL-İŞ 3. Genel Kurulu'na katılan
yabancı konuklar arasında ITF temsilcisi de yer aldı.
Yabancı Sendikalarla İlişkiler ve Uluslararası Toplantılar:
DEMİRYOL-İŞ, yabancı sendikalarla 1980 sonrasında kesintiye
uğrayan ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalıştı.
Bu dönem içinde 8-15 Mart 1988 günleri DEMİRYOL-İŞ'ten 5 kişilik
bir heyet Mısır Demiryolu İşçileri Genel Sendikası'nın davetlisi olarak
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Mısır'a gitti. Aynı sendikadan 5 kişilik bir heyet ise 9-17 Aralık 1988
tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret etti.
DEMİRYOL-İŞ temsilcileri 30 Mayıs-2 Haziran 1989 günleri İsviçre
Demiryolu İşçileri Federasyonu Kongresine; 20-26 Haziran 1989 günleri
ise İtalya Ulaştırma İşçileri Federasyonu Kongresine davetli olarak
katıldılar. DEMİRYOL-İŞ 11-12 Ekim 1989 günleri Viyana'da düzenlenen
"Silahlanma Yerine Kamu Ulaşımı" konulu Uluslararası Konferansta da
temsil edildi.
2-6 Kasım 1987 günleri Cenevre'de ILO tarafından düzenlenen
Uluslararası Sempozyuma ve 14-18 Mart 1988 tarihlerinde Avustralya'nın
Melbourne kentinde toplanan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları
Konfederasyonu 14. Dünya Kongresi'ne katılan TÜRK-İŞ Delegasyonları
içinde DEMİRYOL-İŞ Temsilcileri de yer aldı.
27-29 Ekim 1989 günleri Ankara'da toplanan DEMİRYOL-İŞ 3.
Genel Kurulu'na beş ülkeden ve ITF'ten toplam 10 yabancı konuk katıldı.
Mali Durum:
01.07.1986 - 31.07.1989 Arasındaki 37 aylık dönemde DEMİRYOLİŞ toplam 3 milyar 147 milyon lira aidat geliri elde etti. Dönem sonunda
bankalarda 350 milyonu vadeli olmak üzere toplam 362 milyon lira nakit
parası bulunmaktaydı.
Genel Kurul ve Seçimler:
DEMİRYOL-İŞ'in 3. Genel Kurulu 27-29 Ekim 1989 tarihlerinde Türk
Standartları Enstitüsü Konferans Salonu'nda toplandı.
Bu Genel Kurulda eski yönetim yeniden aday olmadı ve DEMİRYOLİŞ Yönetim Kurulu tümden değişti. 29 Ekim günü yapılan seçimlerde
Sendikanın Yönetim Organlarına şu kişiler seçildi:
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Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu

Genel Başkan

Nurettin Girginer

Genel Sekreter

Cemal Gözüküçük

Mali Sekreter

Salih Bozdoğan

Mevzuat Sekreteri

Nurettin Öndeş

Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri

Denetim Kurulu:
Ömer Kırkar, Durmuş Ergen, Mehmet Yıldırım.
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1989 – 1992 ÇALIŞMA DÖNEMİ
(30.10.1989 – 29.02.1992)
1989 – 1991 Yılları, DEMİRYOL-İŞ tarihinde mücadelenin yükseldiği
yıllardır. 12 Eylül 1980'de sendikal hak ve özgürlüklerin askıya alınması
ardından askeri yönetim tarafından hazırlanan yasalara ve ücretlerin alım
gücündeki gerilemeye karşı tepkiler bu dönemde yoğun işçi eylemlerine
dönüştü. Demiryolu işçileri, özellikle 1991 Toplu Sözleşme görüşmeleri
öncesinde kamu kesimindeki diğer işçilerle birlikte mücadele ettiler.
TÜRK-İŞ Genel Kurulu:
11-17 Aralık 1989 günleri toplanan TÜRK-İŞ'in 15. Genel Kurulu'nda
adaylığını koyan DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Enver Toçoğlu TÜRK-İŞ
Genel Mali Sekreteri, DEMİRYOL-İŞ Genel Sekreteri Nurettin Girginer ise
TÜRK-İŞ Disiplin Kurulu Asıl Üyesi olarak seçildi. Adapazarı Şube Başkanı
M. Eyüp Yazıcı ise Konfederasyon Disiplin Kurulu yedek üyeliğine getirildi.
Şube Yönetimlerinde Değişiklik ve Şube Kongreleri:
DEMİRYOL-İŞ'in 3. Olağan Genel Kurulu'nda beş Şube Başkanı'nın
Merkez Yönetim Kurulu'na seçilmeleri nedeniyle bu şubelerde yeniden
görev bölüşümü yapıldı.
Adapazarı Şube'de Enver Toçoğlu'nun DEMİRYOL-İŞ Genel
Başkanlığına seçilmesi sonucunda boşalan Şube Başkanlığı görevine Şube
Sekreteri M. Eyüp Yazıcı getirildi. Eskişehir Şube'de Nurettin Girginer'in yeri
Şube Sekreteri Ahmet Tözer ile dolduruldu. Sivas Şube'de Cemal
Gözüküçük'ün yerine Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Demir atandı. Adana
Şube'de Salih Bozdoğan'dan boşalan Şube Başkanlığı'na Şube Sekreteri
Mehmet Barışık getirildi. Malatya Şube'de ise Nurettin Öndeş'ten boşalan
yere Yönetim Kurulu birinci yedek üyesi Alaattin Turan atandı.
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Bu dönemde Şube Yönetimlerinde başka değişiklikler de oldu.
Afyon Şube Başkanı H. Erol Derya'nın 5 Ocak 1990 tarihinde istifa
etmesi üzerine Şube Başkanlığına Genel Sekreter Muharrem Uslu getirildi.
Kayseri Şubesi Genel Kurulu, delege seçimlerine yapılan itiraz
nedeniyle Genel Merkez Kongresi sonrasına kaldı. 1 Nisan 1990 günü
yapılan Genel Kurulda eski yönetim yerini korudu.
Eskişehir Şubesi 25 Mart 1990 günü olağanüstü genel kurula gitti.
Bu şubede de eski yöneticiler yeniden seçildi.
Adana Şubesi'nin 11 Ağustos 1990 günü yapılan olağanüstü genel
kurulunda yönetim değişdi. Şube Başkanlığına Edip Gülnar, Şube
Sekreterliği'ne Tevfik Çürük, Mali Sekreterliğe ise Mustafa Karaca seçildi.
Erzurum Şube Başkanı Mustafa Işık'ın emekli olması üzerine Şube
Sekreteri A. Bekir Ersoy Şube Başkanlığına getirildi.
1990 Yılı Başkanlar Kurulu Bildirileri ve Talepler:
Sendikanın çeşitli konulardaki görüşleri ve talepleri Şubat ve Eylül
1990'da toplanan DEMİRYOL-İŞ Başkanlar Kurulu'nca dile getirildi. 15
Şubat 1990 tarihli Başkanlar Kurulu Bildirisi'nde:
"Başkanlar Kurulumuz, son günlerde yaşanan yurt ve işçi sorunlarını
müzakere etmiş, sosyal barışı ve çalışma barışını korumakla görevli siyasal
iktidarın, yeni politikalarla barış değil kavga aradığı sonucuna varmıştır"
denildikten sonra, bu görüşün dayandırıldığı gelişmeler sıralandı.
Sözleşmeli personel uygulaması, özelleştirme çalışmaları, vergi
adaletsizliği, zorunlu tasarruf kesintileri, SAĞ-KUR girişimi, işten
çıkarmalar ve işsizlik, işçi hak ve özgürlükleri önündeki engeller, TCDD'de
bazı işlerin müteahhitlere verilmesi, boşalan işçi kadrolarının sözleşmeli
personel ile doldurulması sorunlarına değinilen bildirinin son bölümünde
şu görülere yer verildi:
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"Bütün bu olumsuz gelişmeler göstermektedir ki; çalışma barışının
sadece işçi kesiminin fedakarlığı ile sürdürülmesine imkan kalmamıştır.
TÜRK-İŞ 15. Genel Kurulunda genel düşünce olarak ortaya konulan,
erken seçimle bu siyasal iktidardan kurtulmak için girişimlerde bulunulması
isteği, ulusumuzun büyük çoğunluğunca paylaşılmaktadır.
Demokrasiye zarar verme pahasına azınlığın çoğunluğa egemenliğini
sergileyen siyasal tablonun süratle değişmesi gerektiğine inanmaktayız.
Bütün bu olumsuzlukları gözönünde bulunduran Başkanlar
Kurulumuz; sorunların süratle ve en kısa sürede çözümü için TÜRK-İŞ'in
yetkili kurullarında alınacak ve üretim gücüne dayandırılacak kararların
uygulanmasında üzerine düşeni eksiksiz yapacağını kamuoyuna
açıklamayı bir görev saymaktadır."
DEMİRYOL-İŞ Başkanlar Kurulu 29 Eylül 1990 tarihinde açıkladığı
yeni bir bildiri ile taleplerini tekrarladı. Başkanlar Kurulu bildirisinin TCDD
ile ilgili bölümlerinde şu görüşler yer aldı:
"134. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan TCDD'nin demiryolu
taşımacılığı alanında sunduğu hizmetler ne yazık ki son derece yetersizdir.
Siyasi iktidar, özel sektörün egemen olduğu karayolu taşımacılığına öncelik
vermekte, demiryollarının çağdaş bir düzeye ulaşması için kaynak
ayırmamaktadır.
Demiryolu taşımacılığının her bakımdan üstün olduğuna gönülden
inanan DEMİRYOL-İŞ, bu alanda kaydedilen ilerlemenin Ankara Ekspresi
yemekli vagonuna müzik yayını konmasından ibaret kalmamasını temenni
ederken, demiryollarının çağdaş bir düzeye gelmesini istemektedir.
TCDD yol bakım, temizlik ve benzeri işlerin müteahhitlere verilmesi
amacının altında sendikacılığı zayıflatmak ve işçileri her türlü güvenceden
yoksun şartlarda çalıştırmak yatmaktadır. Ülkemizde yaygın olan işsizlik
sorunu bu uygulamaya fırsat vermekte ve bu fırsat emeğin ucuzlatılması
için kullanılmaktadır. İşkolumuzda sigortasız ve sendikasız olarak işçi
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çalıştırılmaması yönünde etkin bir politika izlenecek ve her türlü mücadele
verilecektir.
TCDD Genel Müdürü'nün son açıklamaları ülkemizde demiryolu
taşımacılığını özelleştirme niyetlerini ortaya koymaktadır.
DEMİRYOL-İŞ, demiryolu taşımacılığında mülkiyetin ve işletme-ciliğin
tümüyle devlet elinde olmasını savunmakta ve özelleştirmeye kesinlikle
karşı çıkmaktadır.
İşçinin, memurun, esnafın ödemiş olduğu vergilerle kurulmuş ve
uzun yıllar Türk ekonomisine yön vermiş KİT'lerin özelleştirilme programı
adı altında holdinglere ve yabancılara satılması uygulamasına son
verilmelidir.
Kaldı ki, son on yıldır satın alma gücü sürekli gerileyen ve tasarruf
yapma gücü bulunmayan dar ve sabit gelirlilerin hisse senedi alma yolu ile
özelleştirme işlemine katkıda bulunamayacağı açıktır. Bunun ortaya
çıkması ile iç piyasadan umudunu kesen siyasal iktidar tamamen
yabancılara blok satış yöntemine dönmüştür ve tehlikeli bir politika
izlemektedir.
Son 6-7 yıl içinde TCDD'de işçi istihdamı yaklaşık dörtte bir oranında
azaltılmıştır. TCDD, aynı miktarda hizmeti daha az işçiyle verme politikası
izlemektedir.
DEMİRYOL-İŞ, iş güvenliğinin ve insanca çalışma koşullarının gereği
olarak her birimde yeterli sayıda işçi istihdamını savunmaktadır."
DEMİRYOL-İŞ'in ILO'ya Şikayet Başvurusu:
DEMİRYOL-İŞ, TÜRK-İŞ'in ILO içinde yürüttüğü mücadeleyi daha da
güçlendirmek amacıyla Ocak 1990'da ILO'ya bir şikayet başvurusunda
bulundu. ITF ile irtibat halinde sürdürülen çalışmalar sonucunda 30 Ocak
1990 günü ILO'ya gönderilen yazıda DEMİRYOL-İŞ'in şikayeti şu iki
konuyu kapsadı: 1) Demiryollarında çalışan memur ve sözleşmeli
personelin sendikal hakları; 2) Şehiriçi demiryolu ve diğer raylı taşımacılık
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hizmetlerinde grev yasağı. ITF de 6 Şubat 1990 günü ILO'ya gönderdiği bir
yazı ile DEMİRYOL-İŞ'in şikayet başvurusunu aynen desteklediğini bildirdi.
Başvuru, ILO Örgütlenme (Sendika) Özgürlüğü Komitesi'nce 1521
numaralı olay olarak incelendi. Komite, 29 Mayıs 1990 tarihli 273.
raporunda DEMİRYOL-İŞ tarafından ileri sürülen iddiaların haklı olduğuna
karar verdi ve Hükümetin yasalarda gerekli değişiklikleri yapmasını resmen
istedi.
Türkiye'nin 1951 yılında onaylayarak uygulama yükümlülüğü altına
girdiği 98 sayılı ILO Sözleşmesi (Örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık)
hükümleri uyarınca, devletin yönetimiyle ilgili görevlerde çalışmayan tüm
memur ve sözleşmeli personelin sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkı
vardır. ILO Komitesi raporunda, şehiriçi raylı taşımacılıkta çalışan herkesin,
statüleri ne olursa olsun, grev hakkından yararlanması gerektiği de
belirtilmektedir.
Örgütlenme (Sendika) Özgürlüğü Komitesi raporunun Uluslararası
Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nca aynen onaylanan son bölümünde
Hükümet'e yöneltilen talepler şunlardır:
(a) Komite, kamu işletmelerinde "Memur" ve "Sözleşmeli Personel"
statüsünde çalışanların sendika kurma ve diledikleri sendikaya üye
olmalarını sağlayacak şekilde, Hükümetin, yürürlükteki ve çıkarılması
düşünülen mevzuatta değişiklik yapmasını ve bu konudaki gelişmeleri
Komite'ye bildirmesini ister.
(b) Komite, yalnızca Devletin yönetimi ile ilgili işlerde görev yapan
memurların 98 sayılı Sözleşme kapsamı dışında tutulduğunu hatırlayarak,
kamu işletmelerinde "Memur" ve "Sözleşmeli Personel" statüsünde
çalışanların 98 sayılı sözleşmenin 4. maddesi uyarınca istihdam ve ücret
koşullarını toplu olarak pazarlık etmelerini sağlayacak şekilde, Hükümet'in
yürürlükteki ve çıkarılması düşünülen mevzuatta değişiklik yapmasını ister.
Komite, Sözleşmelerin ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması ile ilgili
Uzmanlar Komitesi'nin dikkatini olayın bu yönü üzerine çeker,
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(c) Komite, örgütlenme özgürlüğü ilkeleri uyarınca, yalnızca
kelimenin tam anlamıyla gerekli hizmetleri yerine getiren işçilerin grev
hakkından yoksun bırakılabileceğini hatırlayarak, Hükümetin şehiriçi
demiryolu ve diğer raylı taşımacılıkta grevi yasaklayan ulusal mevzuat
hükümlerini değiştirmesini ve bu konudaki gelişmeleri Komite'ye
bildirmesini ister.
ILO Örgütlenme (Sendika) Özgürlüğü Komitesi Kasım 1990'daki
275. ve Mayıs-Haziran 1991'deki 278. raporlarında da aynı doğrultudaki
görüş ve taleplerini yineledi.
Sözleşmeli Personel Üye Kampanyası:
399 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin 29 Ocak 1990 günü
Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından DEMİRYOL-İŞ Sendikası
TCDD'deki sözleşmeli personel için bir üye kampanyası başlattı. Kanun
Hükmünde Kararname'nin yürürlük ile ilgili 60. Maddesinde, Sözleşmeli
Personelin sendikal faaliyet ve grev yasağının, bu kararname yasalaşınca
yürürlüğe gireceği ifadesi yer almaktaydı.
DEMİRYOL-İŞ Merkez Yönetim Kurulu, Şubat ayı içinde "Sözleşmeli
Personel Statüsündeki Arkadaşlarımıza Duyuru" başlıklı bir çağrı yayınladı.
DEMİRYOL-İŞ'in tüm çalışanların sendikal haklardan tam olarak
yararlanması için kendi işkolunda verdiği mücadelenin parçası olarak
önem taşıyan duyuru şöyleydi:
"Sözleşmeli Personel statüsünde bulunanların sendika üyesi
olabilmeleri, sendikal faaliyetlere katılabilmeleri, toplu sözleşme ve grev
haklarını kullanabilmeleri 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 60.
maddesi ile mümkün kılınmıştır.
399 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'ye tabi sözleşmeli
personelin, sözkonusu Kararname kanunlaşıncaya kadar aynen işçiler gibi
sendikal faaliyet, grev ve toplu sözleşme hakkına sahip olduğu ve işçilerden
ayrı bir kategori teşkil etmeyip tıpkı işçiler gibi bu haklardan istifade
edecekleri anlaşılmaktadır.
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Buna göre; sözleşmeli personel olarak çalışan arkadaşlarımızın, 2822
sayılı Kanunun 9/II maddesi gereğince; toplu sözleşmenin imza tarihinden
sonra sendikaya üye olanlar gibi üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca
işverene bildirildiği tarihten itibaren, Toplu İş Sözleşmesinden aynı
Kanunun 6. Maddesi hükümleri çerçevesinde yararlanabilecekleri de
anlaşılmaktadır.
Bu nedenle; sözleşmeli personel olarak işkolumuzda çalışan tüm
arkadaşlarımızın sendikamıza üye kaydedilmelerine başlanmıştır.
Bu durumdaki çalışanların, bir an önce sendikamız topluluğu içinde
yer almaları, sendikamıza ve demiryol camiasına güç katacaktır."
O tarihte demiryollarında 20 bin dolayında Sözleşmeli Personel
çalışmaktaydı. DEMİRYOL-İŞ'in çağrısı çeşitli nedenlerle sonuçsuz kaldı.
Sanat Okulu Mezunlarının Okul Dönemlerinin Sigortalılık
Süresinden Sayılması İçin Yasa Teklifi
DEMİRYOL-İŞ, 01.01.1987 tarihinden önceki yıllarda, Erkek Sanat
Enstitüsü, Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lise ve Pratik
Sanat ve Çıraklık Okullarından mezun olanların okul dönemini borçlanarak
sigortalılık süresinden saydırabilmelerine imkan sağlayacak bir yasa teklifi
hazırladı. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na bir Ek Geçici Madde
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 26 Şubat 1990 tarihinde TBMM Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Mustafa Balcılar'a sunuldu.
O dönemde iktidarda olan ANAP'ın bazı milletvekillerince de
desteklenen yasa teklifi ANAP döneminde komisyonda kaldı.
17 Ocak 1992 günü aynı konuda yeni bir girişimde bulunuldu ve
yasa teklifi TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a ve Sağlık ve Sosyal İşler
Komisyonu Başkanı Ahmet Küçükel'e sunuldu.
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Zorunlu Tasarruf ve Konut Edindirme Yardımı Mevzuatının
Değiştirilmesi için İmza Kampanyası
DEMİRYOL,İŞ, Zorunlu Tasarruf ve Konut Edindirme Mevzuatının
değiştirilmesi talebiyle Mart 1990'da bir imza kampanyası başlattı. Yaklaşık
30 bin demiryolu işçisinin imzasıyla 18 Nisan 1990 günü Meclis
Başkanlığına sunulan dilekçede vergi politikasında adalet istendi; Konut
Edindirme Yardımı'nın tek bir hesapta toplanması ve en iyi şekilde
nemalandırılması talep edildi; "Zorunlu Tasarruf" kesintilerine karşı çıkıldı.
İstekler arasında, vergi matrahı ilk diliminin 8 milyondan 18 milyona
çıkarılması, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, en düşük dilimde vergi
oranının %20 olması yer aldı. Zorunlu tasarrufa ilişkin değerlendirmede ise
şu görüşlere yer verildi:
"Tasarruf, bunu yapmaya gücü olanlar tarafından düşünülecek bir
olgudur. Kanun zoruyla insanların gelirlerinden bir kısmına el konulması ve
rızası dışında ücretlerinden kesilmesi, insan hakları ve hukuk devleti anlayışı
ile de bağdaşmamaktadır.
'Zorunlu Tasarruf' uygulaması ile çalışanların çıkarı düşünülmeyerek,
yeni finansman kaynağı arandığı kuşkusuzdur.
Tasarruf gücü olmayan biz çalışanlardan, bu kesintilerin tamamen
kaldırılmasını, biriken paraların da faizleri ile birlikte hak sahiplerine iade
edilmeleri hatalı bir politikanın düzeltilmesi anlamına gelecektir."
Eylemler:
DEMİRYOL-İŞ, 1991 yılı kamu kesimi sözleşmeleri öncesinde
Türkiye çapında gerçekleştirilen eylemlerde aktif olarak yer aldı.
20 Aralık 1990'da DEMİRYOL-İŞ'in Genel Merkez yöneticileri ve 13
Şube Başkanı Ankara Gölbaşı Sineması'nda düzenlenen TÜRK-İŞ Teşkilat
Yöneticileri Toplantısına ve Anıtkabir yürüyüşüne katıldı. 3 Ocak 1991
günü ülke çapında ve tüm işkollarında gerçekleştirilen 1 gün işe gitmeme
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eylemine en yüksek oranda katılım sağlayan sendikalardan biri
DEMİRYOL-İŞ oldu.
DEMİRYOL-İŞ Sendikası 2 Haziran 1991 günü Bursa'da düzenlenen
"Haksızlıklara Hayır" mitingine katıldı. 20 Haziran günü demiryolcular ülke
çapında bir toplu vizite eylemi yaptı. 22 Temmuz günü ise diğer
işkollarındaki işçilerle birlikte yapılan toplu vizite eyleminde katılım
yönünden örnek bir başarı sağlandı. Bu arada kamu kesiminde sözleşme
görüşmeleri tıkanan sendikaların İzmir Şubelerinin Haziran ayında
başlattıkları bir dizi eyleme DEMİRYOL-İŞ İzmir Şubesi etkili bir katılım
sağladı.
20 Ekim 1991 Erken Genel Seçiminde Tavır:
DEMİRYOL-İŞ Yönetim ve Başkanlar Kurulu, 20 Ekim 1991 tarihinde
yapılan Erken Genel Seçim öncesinde yayınladığı bir bildiri ile tavrını
açıkladı. "Oyumuzu Kullanırken, Çekilen Haksızlıkları Unutmayacağız"
denen bildirinin bazı bölümleri şöyleydi:
"Değerli Üyelerimiz,
20 Ekim 1991 Pazar günü erken genel seçim yapılacaktır. Bu seçim;
ülkede yaşanan siyasi kargaşaya, sefalet tablosuna, anarşi ve teröre, işten
çıkarmalara, kısaca tüm toplumsal sorunlara son verebilmek için
demokratik bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır.
İşçi arkadaş,
Ekonomik ve sosyal yaşamda en dinemik güç olan bizlerin
demokratik örgütlerimiz sendikaların, yıllardır çağdaş hak ve özgürlüklere
ulaşma yolunda verdiğimiz mücadele unutulmamalıdır.
Mitingler, yürüyüşler, çeşitli eylemler, 3 Ocak genel eylemi, bir askeri
yönetimin miras bıraktığı Anayasa ve yasalardaki çağdışı hüküm ve
uygulamalarına karşı yapılmıştır.
İşçilerimizin bu eylemlerine karşı, anlaşılmaz bir duyarsızlık gösteren
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siyasal iktidar, son kamu sözleşmelerini işçilere bir lütuf gibi göstermeye
çalışmaktadır. Şu unutulmamalıdır ki; işçi hareketi tam bir dayanışma ve
eylem birliğiyle bu ücret artışlarını kopararak almıştır. İşçilerin hükümete
herhangi bir diyet borcu olmadığı gibi, temel haklarını ücret artışları
karşılığında feda etmesi, satması mümkün değildir.
Siyasi partiler bir felsefenin ürünüdür. Plan ve programları bellidir. 8
Yıldır iktidarda kalmış siyasi partinin, lider değişikliği ile fikir ve felsefe
değiştirdiğini iddia etmesi asla inandırıcı olamaz.
Değerli üyemiz,
20 Ekim'de oyunu kullanırken; örgütlenme hakkından yoksun
bulunanların, memuru, öğretmeni, sözleşmeli personeli ve kısaca tüm
çalışanların kader birliği içinde hareket etmesi gerektiğini unutmayacaksın.
20 Ekim'de oyunu kullanırken; bu soygun düzeninin, nüfuz
ticaretinin bir-iki yılda pervane gibi köşe dönen ailelerin, teşvik kredisi adı
altında devleti soyanların oylarıyla senin tertemiz oylarını aynı potada
değerlendiremezsin.
İşsizin, işten atılanın, geçim sıkıntısından intihar edenlerin, fuhuşa
sürüklenenlerin vebali, her seçmenin ulusal bir sorumluluk olarak
omuzlarına yüklenmiştir. Bu vebalden kaçamayız.
Ücretini almadan vergisini ödeyen kesim olarak, vergi kaçakçıları için
bir cennet, namuslu çalışanlar için cehenneme çevrilen, hayali
ihracatçıların soygun düzeninin egemen olduğu ülkemizde, alınterin gibi
onurun ve namusun olan oy'unu kullanırken, bütün benliğin ile geçmiş 8
yılı değerlendir. Göreceksin ki; en iyiyi ve en güzeli her zaman olduğu gibi
yine sen bulacaksın."
Diğer Faaliyet ve Gelişmeler:
3-4 Haziran 1991 günü yapılan SSK 42. Genel Kurulu'nda
DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Enver Toçoğlu Yönetim Kurulu İşçi Üyesi
olarak yeniden seçildi.
208

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

Üç dinlenme tesisinden en büyüğü olan Didim Kampı 1991'de 7 ay
süreyle TCDD'ye kiraya verildi.
Diğer işkollarında uzun süreli grevler sırasında açılan dayanışma
kampanyalarına imkanlar ölçüsünde katkıda bulunuldu.
3. Genel Kurul sonrasında tüm şubelerden, bölgelerindeki sorunları
bildirmeleri istendi. Dönem boyunca, tespit edilen bu sorunların
giderilmesi için sürekli girişimlerde bulunuldu.
Toplu Sözleşme Görüşmeleri:
TCDD ve TÜHİS ile DEMİRYOL-İŞ arasındaki 14. Dönem Toplu İş
Sözleşmesi görüşmeleri 29 Nisan 1991 günü başladı. 29 Nisan - 18
Haziran arasında toplam 19 oturum yapıldı. Kamu kesiminde sürmekte
olan diğer sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi, işveren tarafının
uzlaşmaz tutumu nedeniyle 18 Haziran günü 13'ü idari 21'i parasal
konularda olmak üzere toplam 34 Madde için uyuşmazlık tutanağı
tutuldu. 22 Temmuz günü sözleşme görüşmeleri süren kamu kesimi
işçilerinin Türkiye çapında gerçekleştirdikleri toplu vizite eyleminin
gecesinde, TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ile
Hükümet yetkilileri arasında anlaşmaya varıldı.
TCDD ile DEMİRYOL-İŞ arasındaki 14. dönem Toplu İş Sözleşmesi
üzerinde 24 Temmuz 1991 günü anlaşma sağlandı. 01.06.1991 28.02.1993 tarihleri arasında 21 aylık bir süreyi kapsayan sözleşme 15
Ağustos 1991 günü imzalandı.
14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, demiryolu işçilerinin 500.000'in
üzerinde kamu kesimi işçisiyle birlikte verdiği kararlı mücadelenin
ürünüdür.
Bu dönemde bir başka Toplu İş Sözleşmesi de İstanbul Ulaşım Sanayii
ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tramvay İşletmesi ile imzalandı. 20 Kasım 1990 günü
yetki tespit yazısının alınması ardından 24 Aralık - 12 Şubat arasında
işverenle yapılan 6 görüşme sonunda 21 Şubat 1991 günü sözleşme
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imzalandı. 1 Aralık 1990 - 30 Kasım 1992 tarihleri arasında yürürlükte
kalmak üzere imzalanan sözleşme, DEMİRYOL-İŞ'in TCDD dışındaki ilk
sözleşmesi oldu.
Eğitim Seminerleri:
Bu çalışma döneminde de çeşitli eğitim seminerleri düzenlendi.
Mayıs-Temmuz 1990 tarihleri arasında 13 şubede düzenlenen ikişer
günlük eğitimlere toplam 810 kişi katıldı. Bu seminerlerde, sosyal politika,
demokrasi ve demokratik sendikacılık, yönetici ve temsilcinin görevleri, işçi
sağlığı ve iş güvenliği sorunları, iş hukuku, sosyal sigortalar mevzuatı ve
uygulaması konuları işlendi. Aynı yıl Ekim ayında SSK'nın Side'deki
tesisinde düzenlenen üst düzey yönetici eğitimi seminerinde ise Türkiye'de
toplu sözleşme düzeninin esasları; sosyal, siyasal ve endüstriyel
demokraside sendikaların yeri; ekonomik gelişmeler ve enflasyonun
nedenleri konuları ele alındı.
1991 Yılında üçer günlük Şube Eğitim Seminerleri ve bir Üst Düzey
Yönetici Eğitim Semineri düzenlendi. DEMİRYOL-İŞ, dönem içinde TÜRKİŞ'in düzenlediği çeşitli seminerlere de temsilci gönderdi.
ITF İle İlişkiler:
Bu dönemde ITF ile ilişkiler düzenli bir biçimde sürdürüldü. Ocak
1990'da DEMİRYOL-İŞ'in sendikal hakların ihlali konusunda ILO'ya yaptığı
şikayet başvurusu ITF tarafından desteklendi. Ağustos 1990'da İtalya'nın
Floransa kentinde toplanan 36. ITF Kongresi'ne DEMİRYOL-İŞ 5'i delege
11 kişilik bir heyetle katıldı. Genel Başkan Enver Toçoğlu'nun da bir
konuşma yaptığı kongrede DEMİRYOL-İŞ yöneticileri ITF Genel Konseyi,
Demiryolcular Seksiyon Komitesi, Ulaştırma Politikası Alt Komitesi ve
Kentiçi Taşımacılık Komitesinde görev aldılar ve bu komitelerin daha sonra
yapılan toplantılarına katıldılar.
ITF, 3 Ocak 1991 genel eylemine de destek verdi. Türkiye'deki ITF
üyesi ulaştırma sendikalarına ve TÜRK-İŞ'e gönderdiği dayanışma
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mesajlarının yanısıra, ITF Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a
da bir protesto mesajı yolladı.
Yabancı Sendikalarla İlişkiler ve Uluslararası Toplantılar:
DEMİRYOL-İŞ'ten 5'er kişilik iki heyet Mart 1990 ve Şubat 1992'de
Mısır Demiryolu İşçileri Genel Sendikası'nın daveti üzerine Mısır'ı ziyaret
etti. Aynı sendikadan 5 kişilik bir heyet de Temmuz 1990'da Türkiye'ye
geldi.
Bu dönemde Japon Demiryolu İşçi Sendikaları Federasyonu ile
ilişkilerde gelişme oldu. Haziran 1990'da DEMİRYOL-İŞ'ten iki kişi bu
sendikanın genel kuruluna katıldı. Kasım ayında ise Japonya'da
düzenlenen Demiryolu Güvenliği Konferansı'nda DEMİRYOL-İŞ iki kişi ile
temsil edildi. Japon sendikalarından 4 kişilik bir heyet ise Aralık 1990'da
Türkiye'yi ziyaret etti.
TÜRK-İŞ ile Alman İşçileri Sendikaları Konfederasyonu DGB arasında
varılan anlaşma uyarınca Ekim 1991'de Almanya'da düzenlenen bir
seminere katılan 17 sendikacı arasında DEMİRYOL-İŞ'in iki yöneticisi de
yer aldı.
22-30 Ocak 1992 günleri İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen
ILO İç Taşımacılık Komitesi 12. Toplantısı'nda Türkiye işçi kesimini
DEMİRYOL-İŞ delegasyonu temsil etti. Türkiye İşçi Delegesi Salih
Bozdoğan toplantıda iç taşımacılık işçilerinin kısıtlı sendikal hak ve
özgürlükleri ve Türkiye'de işçilerin vermekte olduğu mücadele konusunda
bir konuşma yaptı.
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1992 – 1995 ÇALIŞMA DÖNEMİ
(23.10.1992 – 11.08.1995)
Sendikal hakların korunması ve geliştirilmesi yönünde yapılan
yürüyüşler, mitingler ve iş bırakma eylemleriyle dolu bu dönemde
DEMİRYOL-İŞ, 40. Kuruluş yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.
40. Yıl nedeniyle Sendikanın yayın organı "HIZ" Dergisinde sendika
yönetimi özetle şu açıklamayı yaptı:
Toplu pazarlık düzeninin ve grev hakkının bulunmadığı, sendika
aidatlarının binbir güçlükle elden toplandığı, genel başkanının bile
federasyondan hiçbir ücret almadan amatör sendikacılık yaptığı dönemler
şimdi çok gerilerde kaldı. Bugün doğal kabul ettiğimiz pek çok hak ve
uygulama, işçi davasına gönül vermiş ağabeylerimizin on yıllar boyu süren
mücadelelerinin ürünüdür.
Sendikanın bir binasının olması, tam gün sendikacılık yapan
yöneticilerinin bulunması, iki yılda bir toplu sözleşme masasına oturulması
bizlere bugün son derece doğal geliyor. Başka türlüsünü belki hayal bile
edemiyoruz. Oysa, 30 yıl öncesine kadar Sendikamızda profesyonel
yönetici yoktu. İlk toplu iş sözleşmemiz 1965 yılında imzalandı.
Federasyonun ilk yıllarında, sendikaların kendi binaları yoktu; tüm
çalışmalar bugün her işyerinde bulunan temsilcilik odaları gibi yerlerde
sürdürülüyordu.
Federasyon, kurulduğu 1952 yılından itibaren temel sendikal haklar
için mücadele verdi. Hedeflerin bazılarına ulaşıldı; bazıları için ise hala
uğraş veriliyor.
Uğrunda mücadele edilen amaçlara ulaşıldığını görmek, en büyük
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mutluluktur. Bugüne kadar DYF-İŞ'e ve DEMİRYOL-İŞ'e emeği geçenler bu
mutluluğu mutlaka içlerinde duymalılar.
Yöneticiler değişir, ama sendikalar kalıcıdır. İşçiler varoldukça da
sendikalar yaşayacaktır.
Önemli olan, geçmişin hiçbir zaman unutulmaması ve sürekli daha
iyiye ulaşma çabası içinde geleceğe ışık tutmasıdır.
DEMİRYOL-İŞ, üyeleri, yöneticileri ve çalışanları ile ayrılmaz bir
bütündür. Mücadele dolu 40 yılın deneyimi, Sendikamızın bundan sonraki
çalışmalarında bizlere yol gösterecektir.
Genel Kurul ve Seçimler:
DEMİRYOL-İŞ 4. Olağan Genel Kurulu 23.10.1992 tarihinde Ankara
Büyük Sürmeli Oteli salonunda toplandı.
İki gün süren Genel Kurulda, tüzüğün birçok maddesinde değişiklik
yapıldı.
Afyon Şubesinin profesyonel yönetici sayısının 3 olması, amatör
yönetici sayısının kaldırılması; Erzurum Şubesinin profesyonel yönetici
sayısının 2'ye çıkarılması, amatör yönetici sayısının 1 olması; İstanbul
Şubesinin profesyonel yönetici sayısının 3'e çıkarılıp amatör yönetici
sayısının kaldırılması oy birliğiyle kabul edildi.
4. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimlerde yönetimde değişiklik
olmadı:
Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu

Genel Başkan

Nurettin Girginer

Genel Sekreter

Cemal Gözüküçük

Genel Mali Sekreter

Salih Bozdoğan

Mevzuat Sekreteri
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Nurettin Öndeş

Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri

Denetim Kurulu:
Abdullah Çoban, Kerem Karakurt, Ömer Kırlar.
TÜRK-İŞ Genel Kurulu:
7-13 Aralık 1992 Tarihleri arasında TÜRK-İŞ Genel Kurulu yapıldı.
"Değişim Grubu" olarak adlandırılan sendikaların yaptıkları "TÜRK-İŞ'e Taze
Kan" çağrısı yankısını buldu ve Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde,
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Değişim Grubu'nun adaylarından oluştu:
Bayram Meral Genel Başkanlığa, Şemsi Denizer Genel Sekreterliğe, Enver
Toçoğlu Genel Mali Sekreterliğe, Salih Kılıç Genel Eğitim Sekreterliğine,
Sabri Özdeş Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine seçildiler.
• Genel Kurulun hemen ardından TÜRK-İŞ Yönetimi, DEMİRYOL-İŞ
Genel Merkezinde biraraya gelerek Genel Kurul sonuçlarını değerlendirdi.
SSK Genel Kurulu:
11-12 Mayıs 1994 günleri arasında yapılan SSK Genel Kurulunda
Enver Toçoğlu Yönetim Kurulu İşçi üyeliğine yeniden seçildi.
Şube Genel Kurulları:
23-25 Ekim 1992 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kuruldan sonra
Şubelerde yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve sonuçları
şöyle:
4 Aralık 1992 tarihinde yapılan Adana Şube Olağanüstü Genel
Kurulu sonunda yapılan seçimlerde M. Edip Gülnar Şube Başkanlığına, A.
Remzi Balcı Şube Sekreterliğine ve Mahmut Pala da Şube Mali
Sekreterliğine seçildiler.
16 Nisan 1994 tarihinde gerçekleştirilen Malatya Şube Olağanüstü
Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Sıddık Bulut Şube Başkanı, Osman
Karaca Şube Sekreteri, Ahmet Arslan da Şube Mali Sekreteri seçildi.
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16 Nisan 1994 toplanan Adana Şube Olağanüstü Genel Kurulunda
icra kurulunda herhangi bir değişiklik olmazken diğer kurullar tümüyle
değişti.
Adapazarı Şube 5. Olağan Genel Kurulu 28 Ocak 1995 tarihinde
yapıldı. Genel Kurul sonunda Ergün Atalay Şube Başkanı, Cemal Yaman
Şube Sekreteri ve M. Eyüp Yazıcı da Şube Mali Sekreteri seçildi.
29 Ocak 1995 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Şube 5. Olağan
Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Vecdi Sezer Şube Başkanlığına,
Mustafa Küçük Şube Sekreterliğine ve İsmail Baygın da Şube Mali
Sekreterliğine seçildiler.
Sivas Şube 5. Olağan Genel Kurulu 29 Ocak 1995 tarihinde yapıldı.
Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde Hüseyin Demir Şube Başkanı,
Recep Fil Şube Sekreteri ve Ferhat Aydın Şube Mali Sekreteri seçildi.
Aynı tarihte gerçekleştirilen Malatya Şube 5. Olağan Genel
Kurulunda yapılan seçimlerde Ali Akçaba Şube Başkanı, Osman Karaca
Şube Sekreteri, Ahmet Arslan da Şube Mali Sekreterliğine seçildi.
Eskişehir Şube 5. Olağan Genel Kurulu 4 Şubat 1995 tarihinde
yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde Fahrettin Ersalman Şube
Başkanlığına, Lâyık Göçmen Şube Sekreterliğine ve Abdullah Özdamar da
Şube Mali Sekreterliğine seçildi.
Ankara Şube 5. Olağan Genel Kurulu 25 Şubat 1995 tarihinde
yapıldı. Genel Kurul sonrası yapılan seçimlerde Taki Ulusoy Şube
Başkanlığına, İbrahim Ulusoy Şube Sekreterliğine ve Abdullah Çoban Şube
Mali Sekreterliğine tekrar seçildiler.
11 Mart 1995 tarihinde gerçekleştirilen Afyon Şube 5. Olağan
Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Muharrem Uslu Şube
Başkanlığına, Veli Gündoğar Şube Sekreterliğine ve Hayrettin Şen Şube
Mali Sekreterliğine seçildiler.
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Erzurum Şube 5. Olağan Genel Kurulu 8 Nisan 1995 tarihinde
gerçekleştirildi ve yapılan seçimlerde A. Bekir Ersoy Şube Başkanı, Yusuf
Gökçan Şube Sekreteri, Muhammet Danabaş da Şube Mali Sekreteri
seçildi.
30 Nisan 1995 tarihinde yapılan Konya Şube 5. Olağan Genel
Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Nuri Pekkarpuz Şube Başkanlığına,
Tahir Mermer Şube Sekreterliğine, Necati Kökat Şube Mali Sekreterliğine
seçildiler.
Haydarpaşa Şube 5. Olağan Genel Kurulu 6 Mayıs 1995 tarihinde
yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde A. Mahmut Kılıç Şube
Başkanlığına, M. Kasım Gerday Şube Sekreterliğine ve Kerem Karakurt
Şube Mali Sekreterliğine yeniden seçildiler.
21 Mayıs 1995 tarihinde gerçekleştirilen İzmir Şube 5. Olağan
Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde Hüseyin Ervüz Şube
Başkanlığına, Gülali Yeşiloğlu Şube Sekreterliğine ve Ahmet Atıcıer Şube
Mali Sekreterliğine tekrar seçildiler.
Adana Şube 5. Olağan Genel Kurulu 3 Haziran 1995 tarihinde
yapıldı. Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde M. Edip Gülnar Şube
Başkanlığına, A. Remzi Balcı Şube Sekreterliğine, M. Nedim Pala Şube Mali
Sekreterliğine yeniden seçildiler.
Kayseri Şube 5. Olağan Genel Kurulu da 24 Haziran 1995 tarihinde
yapıldı ve genel kurul sonunda yapılan seçimlerde Yakup Aslan Şube
Başkanlığına, Hamdi Özköse Şube Sekreterliğine, Hacı Öztürk Şube Mali
Sekreterliğine tekrar seçildiler.
Toplu Sözleşme Görüşmeleri:
Bu dönemde TCDD ve TÜHİS ile DEMİRYOL-İŞ arasında 15. Dönem
Toplu İş Sözleşmesi imzalandı ve 16. Dönem sözleşmenin de
müzakerelerine başlandı.
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İstanbul Hızlı Tramvay İşletmesi işyeri ile DEMİRYOL-İŞ arasında II.
Dönem ve III. Dönem Sözleşmeleri de yine bu dönemde sonuçlandırıldı.
15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Çalışmaları:
TCDD ve TÜHİS ile DEMİRYOL-İŞ arasındaki 15. Dönem sözleşme
görüşmelerine 15 Mart 1993 tarihinde başlandı.
65 Maddesi 14. Dönem Sözleşmede olduğu şekliyle aynen bırakılan,
32 Parasal ve 37 İdari Madde olmak üzere toplam 69 Madde de değişiklik
yapılan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi taslağının görüşülmeye başlandığı
19 Mart 1993 tarihinden 18 Mayıs 1993 tarihine kadar yapılan 11 oturum
sonucunda 91 Madde üzerinde anlaşma sağlanırken, 43 Madde de
uyuşmazlık çıktı.
Bunun üzerine yapılan yazılı başvuru ile tayin edilen Resmi
Arabulucunun çalışmalarından da sonuç alınamayınca 5 Ağustos 1993
günü DEMİRYOL-İŞ Başkanlar Kurulu oybirliği ile GREV kararı aldı.
Bu arada; TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nun Hükümetle
yaptığı bir dizi görüşmeler sonucunda 11 Ağustos 1993 gecesi
sözleşmelerde yer alan bazı maddeler üzerinde taraflar arasında anlaşma
sağlandı.
Böylece üyelerin birlik ve beraberlik içerisinde yöneticilere
duydukları güven ve verdikleri büyük destekle bu kaos ortamı aşıldı ve
grev uygulamasına gerek kalmadan taleplerin büyük bir çoğunluğu kabul
ettirilerek, TCDD ve TÜHİS ile DEMİRYOL-İŞ arasında anlaşma sağlanıp,
25 Ağustos 1993 günü "Anlaşma Tutanağı" düzenlendi. Daha sonra 1 Eylül
1993 günü yapılan törenle sözleşme taraflarca imzalandı.
15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.09.1993 – 01.03.1995 tarihleri
arasında yürürlükte kaldı.
16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Çalışmaları:
16. Dönem Sözleşme Görüşmelerine 18 Mayıs 1995 tarihinde TCDD
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İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde başlandı ve 36 Madde sona eren toplu iş
sözleşmesindeki şekliyle geçti.
Bilahare 30.05.1995 tarihinde 23 Madde, 31.05.1995 tarihinde 4
Madde, 12.06.1995 tarihinde 2 Madde ve 05.07.1995 tarihinde sendika
genel merkezinde toplanılarak kabul edilen 25 Maddeyle beraber toplam
90 Maddenin geçtiği büyük müzakereler sonunda, 05.07.1995 tarihi
itibariyle 15 İdari Madde, 23 Parasal Madde olmak üzere kalan 38
Maddenin müzakerelerine devam edildi.
İstanbul Hızlı Tramvay II. ve III. Dönem Sözleşme Görüşmeleri:
Görüşmelerine 19 Kasım 1992 günü başlanılan sözleşme
görüşmelerinde, 19 Kasım 1992 – 6 Ocak 1993 tarihleri arasında yapılan 6
oturumda bir kısım maddelerde anlaşma sağlanmışsa da 6 Madde
üzerinde bir anlaşmaya varılamadı. Bunun üzerine sendikanın talebiyle
İstanbul 7. İş Mahkemesi'nce atanan Resmi Arabulucudan da sonuç
alınamadı.
Bu işyerinde, statüsü nedeniyle Grev Yasağı bulunduğundan konu
Yüksek Hakem Kurulu'na intikal ettirildi.
Yüksek Hakem Kurulu'nca 5 Mayıs 1993 günü tamamlanan
çalışmalar sonucunda uyuşmazlığa düşülen 6 Maddeden "İş Süreleri"
başlıklı Madde I. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde olduğu şekilde aynen
kaldı. II. Dönem Sözleşme'ye ilave edilmesi istenen 2 Madde kabul edilerek
sözleşmeye girerken, 3 Maddede de talepler doğrultusunda değişiklik
yapıldı.
Görüşmelerine 27 Aralık 1994 günü başlanan III. Dönem Sözleşmede ise 21 Şubat 1995 tarihine kadar toplam 6 oturum yapıldı ve en son 21
Şubat günü gece geç saatlerde anlaşma sağlanarak, 28 Şubat 1995
tarihinde yapılan bir törenle sözleşme taraflarca imzalandı.
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Eylemler:
• XV. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlığa
gidilmesi üzerine, TÜRK-İŞ nezdinde yapılan ve ilki 23 Temmuz 1993
tarihinde, ikincisi de 30 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleştirilen Toplu
Vizite Eylemlerine tüm yurtta yaklaşık 25 bin demiryolu işçisi katılarak
destek verdi.
• TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunca seçilen ve 11 sendikanın Genel
Başkanı ile TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'ndan oluşan "Sürekli Eylem
Komitesi"nin 12 Nisan Salı günkü toplantısında aldığı karar doğrultusunda
24 Nisan 1994 tarihinde DİSK, HAK-İŞ ve Demokrasi platformuyla
ortaklaşa bir miting düzenlendi. Ankara'da düzenlenen "Pahalılık ve İşsizliği
Protesto" mitingine demiryolcular yoğun katılımla destek verdiler.
• 9 Nisan 1994 tarihinde Zonguldak'ta, 16 Nisan 1994 tarihinde
Kırşehir'de, 19 Nisan 1994 tarihinde de Kocaeli'nde yapılan "Özelleştirme
ve İşyeri Kapatmalarını Protesto" mitinglerinde DEMİRYOL-İŞ, Genel
Merkez ve Ankara Şube yöneticilerinin katılımıyla temsil edildi.
• TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun 28 Haziran 1994 tarihli
toplantısında alınan eylem kararlarının birinci etabı olan Başbakanlığa
Yürüyüş 12 Temmuz Salı günü; ikinci etabı oluşturan Genel Eylem ise 20
Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirildi. Başbakanlığa yürüyüşte
DEMİRYOL-İŞ, Genel Merkez ve Şubelerindeki Profesyonel Yöneticilerinin
katılımıyla temsil edildi.
Üretimden gelen gücün kullanıldığı bir günlük ortak uyarı eylemi
niteliği taşıyan 20 Temmuz genel eylemine işkollarının çoğu katılırken,
katılım kamu kesiminde özel sektöre oranla daha yüksek gerçekleşti.
Demiryolu işkolunda katılım oranı her eylemde olduğu gibi yine oldukça
yüksekti.
Eylem günü bazı işkollarında işler tümüyle dururken, bazılarında
önemli ölçüde aksadı. Kimi işyerleri eyleme tek vardiyada katılırken, birkaç
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sendika eyleme katılmayacağını açıkladı. Ancak, eyleme katılmayacağını
açıklayan sendikaların örgütlü olduğu bazı işyerlerinin de eyleme katıldığı
yerler oldu.
20 Temmuz eyleminin başarısını değerlendirirken, 18 örgütün ilk
Ortak Eylemi olarak büyük önem taşıdığını unutmamak gerekir. İşveren
Sendikalarının tehditkar açıklamalarına ve işyerlerinde tutanak tutulması
gibi baskıcı önlemlere karşın bu eylemin ortak eylem olarak uygulamaya
konmuş olması başlıbaşına bir başarı sayılmalıdır.
• 5 Nisan Ekonomik İstikrar ve Yapısal Uyum Programı
doğrultusunda hazırlanan 1995 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'na karşı
başlatılan mücadele kapsamında 26 Kasım 1994 tarihinde düzenlenen
"BÜYÜK YÜRÜYÜŞ"e, Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce kilometre yol
katederek Ankara'ya yığılan ve Ankara'dakilerle birlikte yağmur ve kar
altında taleplerini haykıran işçiler, memurlar ve çeşitli meslek örgütlerinin
üyeleri katıldı. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı yürüyüşte DEMİRYOL-İŞ
yine en ön saflarda yer aldı. Tandoğan Meydanı'ndan başlayan yürüyüş,
Anıtkabir'den sonra Meclis doğrultusunda devam etti ve taleplerin
Hükümet tarafından kabul edildiğinin açıklanması üzerine sona erdi.
• TÜRK-İŞ, emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören yasa tasarısını
protesto etmek amacıyla "Mezarda Emekliliğe Hayır" Mitingi düzenledi.
30 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de düzenlenen mitinge DEMİRYOL-İŞ
Genel Başkanı, İzmir ve Eskişehir Şube başkan ve yöneticileri ve üyeleri ile
birlikte katıldı.
• 16. Dönem Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde meydana gelen
tıkanıklık nedeniyle 18 Temmuz 1995 tarihinde toplanan TÜRK-İŞ
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu tarafından kabul edilen Eylem Programına
göre bir dizi eylem gerçekleştirildi;
21 Temmuz 1995; Eylem Takvimi gereği demiryolu işçisi işyerlerine
yürüyerek gitti.
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25 Temmuz 1995; Demiryolu işçileri diğer kamu işçileriyle birlikte iş
çıkışı Ankara'da DYP ve CHP Genel Merkezlerini, diğer il ve ilçelerde ise
DYP ve CHP'nin il ve ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.
28 Temmuz 1995; Ankara 8. İş Mahkemesi tarafından Resmi
arabulucu atandı.
5 Ağustos 1995; Ankara'da yaklaşık 150 bin Kamu İşçisi "Büyük
Yürüyüş ve Emeğe Saygı" timingini gerçekleştirdi.
8 Ağustos 1995; Demiryolu işçisi üretimden gelen gücünü
kullanarak işyerlerinde üretimi durdurdu.
Sendikalar Kanununda Yapılan Değişiklikler:
Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı
Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında 4101 sayılı Kanun, 8 Nisan 1995 tarihinde Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sendikacıların yeniden seçilmesinde dönem
sınırlamasının, 8 Nisan 1995'ten önce toplanmış olan Genel Kurullarda
Sendika ve Şube organlarına yeniden seçilenler için de kaldırılmış sayılması
bir Geçici Madde ile düzenlendi.
Yapılan değişiklikler 2821 Sayılı Yasanın anti-demokratik hükümlerinin tümünü kapsamadı. Anayasa engeline takılmadan değiştirilmesi
mümkün maddelerin bile tamamı değiştirilmedi. 4101 Sayılı Yasa, yetersizliğine rağmen, önemli bazı değişiklikler de getirdi.
4101 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:
Madde 2- İşveren Vekili tanımı daraltıldı.
Madde 5- Sendika kurucularında aranan nitelikleri düzenleyen
maddenin birinci fıkrasında, sendika kurucusu olabilmek için 2822 sayılı
Yasanın 68, 70-77 ve 79. maddelerine göre hüküm giymemiş olma şartı
kaldırıldı.
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Madde 9- Madde'nin beşinci fıkrasında yer alan ve Şube, Sendika ve
Konfederasyon organlarına üst üste dört dönemden fazla seçilmeyi
engelleyen hüküm iptal edildi.
Madde'nin altıncı fıkrasında yer alan ve sendikacıların kamu kurum
ve kuruluşları ile bunların katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların
yönetiminde görev almaları durumunda sendikal görevlerinin sona
ereceğini belirten hüküm iptal edildi.
Madde 10- Yapılan değişiklik içeriği etkilemiyor.
Madde 11- Maddeye 13. bent olarak "Delege seçimlerinde uyulacak
esasların kanuna aykırı olmamak üzere düzenlenmesi" hükmü eklendi ve
bu yetki sendika genel kurullarına verildi.
Madde 12- Olağan Genel Kurulların üç yılda bir yerine dört yılda bir
toplanması öngörüldü.
Madde 21- "Sendika Üyesi Olamayacaklar" başlıklı maddenin 2. ve 5.
bentleri iptal edildi.
İkinci bendin iptal edilmesi ile, kamuya ait ya da kamu payı bulunan
idare, kuruluş, kurum, banka ve sigorta şirketlerinde çalışan Müfettişler,
Kontrolörler, Müdürler ve buna eşit ve bunların üst kademelerindeki diğer
yöneticilerin Sendika Üyesi olma yasağı kaldırıldı.
Beşinci bendin iptal edilmesi ile Özel Öğretim Kurumları Kanununa
tabi okullarda Öğretmenlik yapanların Sendika üyesi olma yasağı kaldırıldı.
Böylece 21. Maddede sendika üyesi olma yasağı yalnızca "Askeri
Şahıslar" ile sınırlanmış oldu. Hükümet teklifinde bu yasağında kaldırılması
öngörülmüş, ancak Komisyon'dan geçmemişti. Din ve ibadet işlerinde
çalışanlar ve öğrenciler için sendika yasağı ise 1988 yılında kaldırılmıştı.
Madde 25- Maddenin 2. ve 5. fıkralarında değişiklik yapıldı.
İkinci fıkradaki değişiklik ile, sendika üyeliğinden çekilmenin, notere
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başvurma tarihinden itibaren üç ay yerine bir ay sonra geçerli olması
öngörüldü.
Beşinci fıkrada yapılan değişiklik ile, sendikacıların emeklilik
durumunda da görevlerinin devam edeceği hükme bağlandı. Görevin
sona ereceğine ilişkin cümle çıkartılarak şu cümle ilave edildi: "… sendika
şubesi, sendika veya konfederasyonların yönetim ve denetim
kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık, emekliik veya malüllük aylığı ya da
toptan ödeme alan yöneticilerin sendika üyeliği, görevleri süresince ve
yeniden seçildikleri sürece devam eder."
Madde 28- Sendika ve konfederasyonların uluslararası kuruluşlara
üyeliklerinde ön izin kaldırılarak, üye olunan kuruluşun tüzüğünü Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirme ve üyelikten ayrılma durumunda
da bu konuda Bakanlığa bilgi verme kuralı getirildi. Değişiklikten önce,
Bakanlar Kurulu, Sendika'nın uluslararası kuruluştan çekilmesi için karar
alabilmekteydi. Şimdi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üyeliğin
iptali için İş Mahkemesine dava açmak zorundadır.
Madde 33- Sendika yatırımları ile ilgili 7. bent, "Nakit mevcudunun
yüzde kırkından fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere
yatırımlar yapmak" biçiminde değiştirildi. Değişiklikten önce, sendikaların
yatırımları nakit mevcudunun %20'si ile sınırlıydı.
Madde 34- Toplu Sözleşme Yetkisi kesinleşen sendikaya, işyeri
sendika Temsilci atama hakkı tanındı. Değişiklik öncesinde bu hak, toplu
sözleşme tarafı olan sendikaya tanınmaktaydı. İlk kez örgütlenen
işyerlerini ilgilendiren bu değişiklik ile, 35. Maddenin "Temsilcilerin görevi,
sendikanın yetkisi süresince devam eder" hükmü ile paralellik sağlanmış
oldu. Yeni örgütlenen işyerlerinde yetki alınmasından toplu sözleşme
imzalanmasına kadar geçen süre içinde sendikanın temsilci atayabilme
hakkı, diğer yararların yanısıra, işyerindeki sendikalaşma mücadelesinde
öncü rol oynayan işçilerin temsilci atanması yoluyla işten çıkartılmaya karşı
korunmasını da mümkün kılacaktır.
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Madde 39- Sendika ve Konfederasyonlara yasak faaliyetler ile ilgili
maddenin "Konfederasyonlar ve sendikalar ile sendika şubeleri kendi konu
ve amaçları dışında toplantı yapamaz, gösteri yürüyüşü düzenleyemezler"
hükmü iptal edildi.
Madde 44- Sendika ve Konfederasyonların giderleri ile ilgili
maddenin "Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini amaçları ve bu
kanunda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamazlar veya
bağışlayamazlar. Ancak İİBK'na devredilmek üzere mesleki eğitim tesisleri
de yaptırabilir veya bu amaçla bağışta bulunabilirler" biçimindeki birinci
fıkrası şu şekilde değiştirildi: "Sendika ve Konfederasyonlar, gelirlerini bu
Kanunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri dışında kullanamazlar ve
bağışlayamazlar. Ancak, teknik ve mesleki eğitim tesisleri yaptırabilirler"
Maddenin ikinci fıkrasında ise üç değişiklik yapıldı. Bu
değişikliklerden birincisi, eskiden %5 olan en az eğitim harcaması oranının
%10'a çıkartılmasıdır. İkinci değişiklik, bu harcamanın, birinci fıkradaki
harcamaların dışında olduğunun açıkça belirtilmesidir. Üçüncü değişiklik
ise, eski metindeki "üyelerinin mesleki eğitimi ile mesleki bilgi ve
tecrübelerini artırmak" biçimine dönüştürülmesidir. Böylece, sendikaların
eğitim faaliyetlerinin zaten uygulanmayan "mesleki" olma zorunluluğu
kalktı.
Madde 48- "Konfederasyonun Sendikayı Denetimi" başlıklı ve
konfederasyonların, kendilerine üye sendikaların gelir ve giderlerini,
gidelerinin sarf yerlerini ve her türlü faaliyetlerini denetlemelerini öngören
madde iptal edildi.
Madde 58- Sendikaların kapatılması ile ilgili maddenin 2. ve 3.
fıkraları iptal edildi.
İkinci fıkra, Sendika ve Konfederasyon yöneticilerinin sendika veya
konfederasyondaki faaliyet ve görevleri sırasında ve bu faaliyet veya
görevleri sebebiyle Türk Ceza Kanununun bazı maddelerine uyan
suçlardan dolayı mahkum olmaları durumunda, yöneticisi oldukları
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sendika ve konfederasyonların kapatılabilmesine imkan vermekteydi.
Üçüncü fıkra ise, uluslararası kuruluşlara üyelikle ilgili 28. Madde hükmüne
ve temel yasaklarla ilgili 37. Madde'nin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı
davranan ya da 2822 Sayılı Yasanın 73. Maddesi'ne göre "Yasama,
yürütme ve yargı organlarının kararlarını etkilemek veya protesto etmek
amacıyla kanun dışı grev veya lokavt yapan" sendika veya
konfederasyonların kapatılmasını öngörmekteydi.
Madde 59- "Ceza Hükümleri" başlıklı Maddenin 1., 2., 3. ve 4.
bendinde yapılan değişiklik ile ceza miktarları artırıldı. Eskiden 5-60 bin lira
arasındaki cezalar, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için
belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri ile tamamı arasında
değişen miktarda cezaya dönüştürüldü. Maddenin 6. fıkrasında ise,
sendikalara "Temel Yasaklar"ı düzenleyen 37. maddenin siyaset yasağı ile
ilgili ikinci fıkrasına aykırı hareket eden sendikacılar için öngörülen "6
aydan iki yıla kadar" hapis cezası "6 aydan bir yıla kadar" biçiminde
değiştirildi.
Madde 62- Başlığı "İşe Alınan, Ayrılan ve Çalışması Sona Eren İşçilerin
Bildirilmesi" biçiminde değiştirilen maddenin anlatımı düzeltildi ve
işverenin "işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren
işçilerin, izleyen ayın 15'ine kadar aylık bildirimlerle işyerinin bağlı
bulunduğu Bölge Müdürlüğüne veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına" bildirilmesi zorunluluğu korundu. Yeni düzenlemede yer alan
"aylık bildirimler" ifadesi, bu bildirimlerin her ay düzenli biçimde yapılması
gerektiğini gösteriyor. Öte yandan, eskiden "onbeş gün içinde" bildirme
zorunluluğu, "izleyen ayın 15'ine kadar" biçiminde düzenlendiğinden,
bildirim süresi uzatılmış oldu.
İptal Edilen Geçici Maddeler:
Geçici 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. maddeler iptal edildi. Geçici 4. Madde,
2821 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 07.05.1983'te görevde
olan sendika yöneticilerinin yeniden seçilme sürelerini sınırlamaktaydı.
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Eklenen Geçici Madde:
Yasaya eklenen Geçici Madde, iki düzenleme içeriyor. Birincisi, bu
Yasanın yürürlüğe girdiği 08.04.1995 tarihinde faaliyette olan sendikaların
o tarihteki üyelerinin listesini 6 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'na vermeleri öngörüldü. İşverenler de aynı tarihte işyerinde
çalışan işçileri aynı süre içinde bildirmekle yükümlü kılındı. Geçici
Madde'deki ikinci düzenleme yürürlük ile ilişkili. Buna göre, Yasanın 25. ve
9. Maddelerinin beşinci fıkralarında ve iptal edilen Geçici 4. Maddesi'nde
sendikacıların yeniden seçilmesindeki dönem sınırlamasının, 08.04.1995
tarihinden önce toplanmış bulunan Genel Kurullarda sendika ve şube
organlarına yeniden seçilenler hakkında da uygulanmaması öngörüldü.
Eğitim Seminerleri:
DEMİRYOL-İŞ Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği tarafından
1993 ve 1994 yılları için geniş kapsamlı, uzun süreli ve değişik alternatifli
olarak hazırlanan gerek üye eğitimine yönelik ve gerekse Üst Düzey
Yönetici Eğitim seminer programları titizlikle uygulandı. 1995 yılı için
planlanan Üst Düzey, Üye Eğitimi Seminerleri ve Panel Programları, 1995
yılının hem Genel Kurul yılı ve hem de Sözleşme Dönemi olması nedeniyle
Yönetim Kurulu kararıyla ertelendi. 1995 Yılı seminer programının Genel
Kurulun yapılması ve 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin sonuçlandırılmasının hemen ardından yapılacağı üyelere duyuruldu.
Üst Düzey Yönetici Eğitim Seminerleri:
AAFLI ile DEMİRYOL-İŞ'in müşterek düzenlediği 8-12 Şubat 1993
tarihleri arasında TCDD Behiçbey Eğitim Merkezinde Şube Yönetim Kurulu
üyelerinin de iki grup halinde katılımı sağlanarak gerçekleştirilen ikişer gün
süreli iki Üst Düzey Eğitim Programında;
1. Gün: Güncel Sorunları ve Gelişmeler,
2. Gün: Sendikal Mücadelede Yönetici ve Üyelerin Katkıları başlıklı
konular işlendi.
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SSK Aile Planlaması Projesi ile müşterek düzenlenen ve 20-24 Nisan
1993 tarihleri arasında Türk Metal Sendikası'na ait KKTC/Girne'de bulunan
Mustafa Özbek Uluslararası Eğitim Merkezi'nde Şube Başkan, Sekreter ve
Mali Sekreterlerinin de katılımı sağlanarak yapılan Üst Düzey Eğitim
Programında; "Türkiye'de Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması'nın" önemi
ve durumu konusunda bilgiler verildi ve sendikaların bu hizmetler
konusunda katkıları tartışıldı.
Türkiye Haber-İş Sendikası'nın İzmir/Çeşme'de bulunan Eğitim ve
Dinlenme Tesislerinde 17-18 ve 24-25 Ocak 1994 tarihleri arasında iki
grup halinde yapılan "Özelleştirme-Sosyal ve Aktüel Sorunlar" konulu
panele, Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları, Şube Sekreterleri,
Şube Mali Sekreterleri ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar.
Gazi Üniversitesi Öğretim üyelerinin birer tebliğ sundukları panelde,
hükümetin özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma
politikalarının değerlendirilmesi yapılarak, Sendika tarafından bu konularla
ilgili uygulanması gereken politikalara açıklık getirildi.
Yine 1994 yılı 19-23 Eylül ve 26-30 Eylül tarihlerinde DEMİRYOL-İŞ
Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisinde düzenlenen "Ülkemizde Son
Ekonomik, Siyasi ve Sosyal Gelişmeler" konulu Üst Düzey Yönetici Eğitim
Semineri iki grup halinde gerçekleştirildi. Bu seminerde de yine Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyeleri konuşmacı olarak katıldılar.
Üyeye Yönelik Eğitim Seminerleri:
1993 Yılı için programlanan fakat Toplu İş Sözleşmesi
müzakerelerinin beklenilenden daha uzun sürmesi nedeniyle zamanında
gerçekleştirilemeyen tabana yönelik eğitim seminerleri 18 Ekim-8 Aralık
1993 tarihleri arasında 13 şubede üç'er günlük süreler şeklinde yapıldı.
Seminerlerde sırasıyla; "XV. Dönem Toplu İş Sözleşmesiyle İlgili
Açıklamalar", "Ülkemizde Özelleştirme ve Taşeronlaştırma", "506 Sayılı SSK
Mevzuatı ve Uygulaması" ile "Aile Sağlığı ve Planlaması" konuları işlendi.
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1993 Yılında Seminer Yapılan Şubeler ve Tarihleri:
Şube Adı
Kayseri

Kursiyer Sayısı

Seminer Tarihi (1993)

80

18-20 Ekim

100

20-22 Ekim

Erzurum

87

25-27 Ekim

Malatya

107

01-03 Kasım

Adana

83

03-05 Kasım

Konya

66

08-10 Kasım

Afyon

210

10-12 Kasım

Eskişehir

174

15-17 Kasım

Adapazarı

126

17-19 Kasım

Haydarpaşa

75

22-24 Kasım

İstanbul

78

24-26 Kasım

Ankara

121

29 Kasım - 1 Aralık

İzmir

131

06-08 Aralık

Sivas

1993 Yılında yapılan üye eğitim seminerlerine toplam 1438 kursiyer
katıldı.
1994 Yılında hazırlanan eğitim programı 7 Kasım 1994 – 23 Aralık
1994 tarihleri arasında 13 şubede iki'şer günlük seminerler halinde
gerçekleştirildi.
Seminerlerde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından
"Ülkemizde Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Gelişmeler" ve "Özelleştirme"
konularında üyelere aydınlatıcı bilgiler verildi.
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1994 Yılında Seminer Yapılan Şubeler ve Tarihleri:
Şube Adı

Kursiyer Sayısı

Seminer Tarihi (1994)

Erzurum

68

07-08 Kasım

Sivas

90

10-11 Kasım

Malatya

90

14-15 Kasım

Adapazarı

75

21-22 Kasım

Haydarpaşa

75

24-25 Kasım

İstanbul

80

28-29 Kasım

Konya

63

05-06 Aralık

Afyon

75

08-09 Aralık

İzmir

75

12-13 Aralık

Şube Adı

Kursiyer Sayısı

Seminer Tarihi (1994)

Ankara

102

15-16 Aralık

Kayseri

60

19-20 Aralık

Adana

75

22-23 Aralık

Eskişehir

90

26-27 Aralık

Bu seminerlere toplam 1018 kursiyer katıldı.
Bu arada; Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden bir grup bilim
adamı tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Adapazarı, Eskişehir, Kayseri,
Adana, Sivas, Malatya ve Erzurum Şubelerinde anket ve mülakatları
yapılan "2000'li Yıllara Doğru Demiryollarımızın Geleceği ve Demiryolu
İşçilerimiz" konulu araştırma tamamlanarak kitap haline getirildi ve şubeler
kanalıyla üyelere dağıtıldı.
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Genel Merkez ve Şubelerden yöneticiler ve temsilciler, bu dönemde
de TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen seminer ve toplantılara katıldılar.
Demiryolu İşçileri Anketi:
Kasım-Aralık 1992 aylarında DEMİRYOL-İŞ üyeleri arasında yapılan
anketin sonuçları kitap haline getirilerek yayınlandı. "Çeşitli Yönleriyle
Demiryolu İşçisi" adlı kitap, demiryolu işçilerinin gerçek yaşama koşullarını
yansıtan önemli bir kaynak olarak sendikanın yayınları arasında yerini aldı.
10 Binin üzerinde demiryolu işçisini kapsayan anket sonuçları, iki gerçeği
ortaya koydu. Birincisi, demiryolu işçileri, sermaye çevrelerinin iddia ettiği
gibi "mutlu azınlık" değildir. Anketin yapıldığı tarihte ortalama 3.5 milyon
dolayında aylık net gelir ile 4-5 kişilik bir aileyi geçindiren, aylık gelirinin
yaklaşık yarısını taksitlerine ve kiraya yatıran, temel ihtiyaç maddesi olan
bazı ev eşyalarına hala sahip olamamış işçiler çoğunlukta yer aldı.
İkinci önemli sonuç, bu anketten elde edilen bilgilerin 1988 anketinin
sonuçları ile karşılaştırıldığında ortaya çıktı. 1988 anket sonuçları,
demiryolu işçilerinin 12 Eylül 1980 askeri darbesini izleyen yıllarda
dayanılmaz bir noktaya kadar gerileyen yaşama koşullarını
yansıtmaktaydı. 1992 anketinin sonuçları, 1989 yılından itibaren verilen
kitlesel ve kararlı mücadelenin ürünlerinin toplandığını gösterdi.
Özelleştirme Kitapçığı:
Özelleştirmenin kimler tarafından ve niçin savunulduğuna ve bu
politikanın uygulamaya sokulduğu bazı ülkelerde ve sektörlerde ne tür
sonuçlar doğurduğuna ilişkin temel bazı bilgileri içeren "Özelleştirme" adlı
bir kitapçık Sendikanın Araştırma birimi tarafından hazırlandı ve 1994
yılında basılarak sendika işyeri temsilciliklerine ve ilgili üyelere dağıtılmak
üzere Şubelere gönderildi.
ITF İle İlişkiler:
Dönem içinde ITF ile ilişkiler düzenli olarak sürdürüldü. Çeşitli komite
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toplantılarının yanısıra, ITF Kongresi'ne de katılım sağlandı. ITF Anatüzüğü
gereği olarak Türkiye'deki ITF üyesi sendikalar arasındaki ilişkilerin
güçlendirilmesi amacıyla 4 Şubat 1994 günü ITF Türkiye Koordinasyon
Komitesi kuruldu. Bu komitenin kurulması, ITF destekli bir eğitim projesini
de gündeme getirdi.
ITF Toplantıları:
Bu çalışma dönemi içinde ilk ITF toplantısı "Demiryolcular Seksiyon
Konferansı" idi. 26-28 Mayıs 1993 günleri Lüksemburg'da yapılan
toplantıya DEMİRYOL-İŞ adına iki yönetici katıldı. Demiryolu taşımacılığı
ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği ve karşılaşılan sorunların tartışıldığı
toplantının en önemli gündem maddelerinden biri özelleştirme idi.
DEMİRYOL-İŞ adına yapılan konuşmada Türkiye'deki durum özetlendi,
ITF'in ulaştırma sektöründe ve demiryollarında özelleştirme
uygulamalarına ve sonuçlarına yer veren bir yayın hazırlaması ve konuyla
ilgili bir uluslararası seminer düzenlemesi önerildi.
1896 Yılında kurulan ve 1996'da kuruluşunun 100. yıldönümünü
anlamlı ve kalıcı etkinlikler ile kutlamayı planlayan ITF, ITF Tarihi'nin
yazılmasını da içeren çalışmalarını üye sendikaların katılımıyla sürdürdü.
Tarihçi ve araştırmacıların yanısıra bazı üye sendikaların da katıldığı
toplantılardan ilki 16 Haziran 1993 günü Londra'da, ikincisi ise 13-14 Eylül
1993 günleri İstanbul'da yapıldı. Bu toplantılara DEMİRYOL-İŞ adına ikişer
yönetici katıldı.
İletişim teknolojisinin sunduğu olanaklardan yararlanmanın
sendikalar arası bilgi alışverişini ve dayanışmayı güçlendireceği
görüşünden hareketle, ITF'in 100. Yıl kutlama toplantısının hemen
ardından, 17-18 Haziran 1993 günleri, aynı yerde düzenlediği toplantıya
da katılım sağlandı. Toplantıda, sendikaların kitle haberleşme olanakları,
üyelere ve kamuoyuna yönelik yayın faaliyetleri, sendikalar arasında hızlı
bilgi akışına imkan veren teknolojiler üzerinde duruldu ve bunları
geliştirmenin yolları tartışıldı.
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ITF'in 1990 yılında toplanan 36. Kongresinde seçilen ITF Kentiçi
Taşımacılık Komitesi'nin bu dönemdeki ilk toplantısı 30 Haziran – 1
Temmuz 1993 günleri İngiltere'nin Birmingham kentinde yapıldı. Kent içi
taşımacılığın çok yönlü sorunlarının tartışıldığı toplantıda DEMİRYOL-İŞ,
bir Genel Merkez yöneticisiyle temsil edildi.
ITF Demiryolu Ulaştırma Politikası Alt Komitesi 22-23 Mayıs 1995 ve
Avrupa Komitesi 24 Mayıs 1995 tarihlerinde Norveç'in Oslo kentinde
toplandı. Birbirini izleyen bu iki toplantıya Sendikadan iki yönetici katıldı.
Ulaştırma Politikası Alt Komitesi toplantısının gündeminde 37. ITF
Kongresi'ne Türkiye sendikalarının sunduğu ve aynen kabul edilen üç karar
da yer almaktaydı. Demiryolcular Avrupa Komitesi toplantısında
Türkiye'deki gelişmeler anlatıldı ve Türkiye Hükümeti'ni işçi hak ve
özgürlükleri konusunda verdiği sözleri tutmaya, çalışma mevzuatını
onaylayan ILO Sözleşmelerine uygun hale getirmeye davet eden bir karar
kabul edildi. ITF bu kararı Hükümet yetkililerine gönderdi ve üye
sendikalara da aynı doğrultuda çağrı yaptı.
ITF'in düzenlediği "Toplu Yolcu Taşımacılığının Özelleştirilmesi"
Semineri ve "ITF Kentiçi Taşımacılık Komitesi Toplantısı" 20-23 Haziran
1995 günleri Slovak Cumhuriyeti'nin Bratislava kentinde yapıldı. Bu
seminer ve toplantıya da DEMİRYOL-İŞ adına iki yönetici katıldı.
ITF 37. Genel Kurulu:
ITF'in 37. Genel Kurulu 4-11 Ağustos 1994 tarihleri arasında
İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı. 37. Genel Kurula 83 ülkeden 279
sendikayı temsilen 564 delege ve 262 danışman katıldı.
Kongre, çalışma raporunun yanısıra bu toplantı için hazırlanan
"Ulaştırma İşçileri: 2000 Yılının Ötesi" başlıklı bir dökümanı tartıştı,
Anatüzük'te bazı değişiklikleri kabul etti, 40'ın üzerinde karar tasarısını
oyladı ve çeşitli düzeydeki ITF organlarında yer alacak kişileri seçti.
37. ITF Kongresi'ne Türkiye'den DEMİRYOL-İŞ, HAVA-İŞ, LİMAN-İŞ,
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TDS ve TÜMTİS sendikaları adına toplam 12 delege ve 10 danışman
katıldı. Türkiye, ITF Kongresi'nde ilk kez 5 sendika ile temsil edildi.
DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Enver Toçoğlu, Kongre'nin genel
oturumunda bir konuşma yaptı. Toçoğlu, konuşmasında, sermayenin tüm
dünyada işçi haklarına ve sendikalara yönelik saldırısının arttığı bir
dönemde ITF'in daha bütünsel bir yapıya kavuşturulması gerektiğini
vurguladı. Ayrıca, ITF Demiryolcular Seksiyonu'nda söz alarak Türkiye'deki
duruma ilişkin bilgi verdi.
Yabancı Konuklar:
Sendikanın 40. Kuruluş Yıldönümü ile aynı yıla rastlayan 4. Olağan
Genel Kuruluna, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, İngiltere, İspanya,
İsviçre, İtalya, Japonya, Mısır ve Pakistan'dan ulaştırma ve demiryolu işçi
sendikalarının temsilcileri ile merkezi İngiltere'de bulunan iki işçi
örgütünün başkanlarından oluşan toplam 31 kişilik bir yabancı konuk
grubu katıldı.
Diğer Faaliyet ve Gelişmeler:
• TCDD ve Bağlı Ortaklıklarında çalışan geçici işçilerin en geç 15 Ekim
1993 tarihine kadar çalıştırılabilecekleri hakkındaki Başbakanlık
Genelgesinin ilgili kuruluşlara gönderilmesinin ardından yapılan girişimler
sonucu bu işçilerin hizmet akitlerinin 31.12.1993 tarihine kadar uzatılması
sağlandı. Ayrıca 1994 ve 1995 yıllarında da, belirli süreli hizmet akdi ile
çalışan işçilerin istihdamlarına devam edilmesi için gerekli onay emirlerinin
çıkarılması konusunda yapılan girişimlerden de olumlu sonuç alındı.
• Emekliye ayrılan üyelerden boşalan daimi işçi kadrolarının
doldurulmaması üzerine başlatılan girişimler sonucu, 203 üyenin kıdem
sıralarına göre daimi kadroya geçirilmeleri sağlandı.
• Yüksek Planlama Kurulu'nun 25 Kasım 1993 günü, aralarında
TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ'ın da bulunduğu 8 kamu
işletmesinin satılmak üzere Kamu Ortaklığı İdaresi'ne devredilmesine karar
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vermesi, DEMİRYOL-İŞ camiasında büyük tepkilere yolaçtı. DEMİRYOL-İŞ
Başkanlar Kurulu'nun 5 Ocak 1994 tarihli bildirisinin son bölümünde;
"TCDD'yi ve bağlı ortaklıklarını özelleştirme ve taşeronlaşmayı
yaygınlaştırma girişimlerine karşı gereken her türlü mücadele yöntemine
başvurulacaktır. Ülkemizin, halkın ve işçilerin çıkarlarına aykırı
uygulamalara karşı, gerekirse, üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan
da çekinmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz." denildi.
DEMİRYOL-İŞ Başkanlar Kurulunun Başbakan, ilgili Bakanlar ve
diğer yetkililer nezdinde başlattığı yoğun temaslar sonucunda, Yüksek
Planlama Kurulunun 26 Ocak 1994 tarihli kararı ile üç bağlı ortaklık
özelleştirme kapsamından çıkarıldı. Ve böylece bir hükümet uygulaması
daha sendikanın kararlı ve azimli çalışmaları sonucunda bertaraf edildi.
• TCDD'de çalışan personelle eş ve çocuklarına ve emeklilerle eşlerine
uygulanan tren biletlerindeki %30'luk indirim bağlı ortaklık çalışanlarını ve
emeklilerini kapsamıyordu. Sendika, TCDD Genel Müdürlüğü'ne yazdığı
yazı ile bağlı ortaklık çalışanları ve emeklilerinin TCDD personelinden ayrı
tutulamayacağını, bu işyerleri çalışanları ile emeklilerinin de aynı haktan
yararlanmaları gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine TCDD Yönetim Kurulu
aldığı kararla, bağlı ortaklık çalışanları ve emeklilerini de aynı şartlarla
kapsama aldı ve indirimi %30'dan %50'ye çıkardı.
• DEMİRYOL-İŞ'e bağlı şubeler tarafından emekliye ayrılan üyeler
için emekli töreni düzenlendi ve hediye şiltler verilerek, üyelerin yeni
yaşamlarında da sendikayla ilişkilerinin sürmesi istendi.
• Bosna-Hersek ve Azerbeycan'daki demiryolculara 17.000 Dolar
para yardımında bulunuldu.
• DEMİRYOL-İŞ Didim ve Şakran dinlenme tesislerinden üyelerin en
ucuz ve en sağlıklı şekilde yararlanmaları sağlandı.
• Sendikanın Genel Merkez ve Şubelerinin Yönetim, Denetim,
Disiplin Kurulu üyeleri ile tüm sendika personeline "İşyeri Kimlik Kartı"
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çıkartıldı. Ayrıca personel için İş ve İşçi Bulma Kurumundan "Çalışma
Karnesi" temin edildi.
• TCDD hastanelerinde çeşitli zorluklarla karşılaşan ve bu durumu
Sendikaya ileten üyelerin bu şikayetleri TCDD Genel Müdürlüğüne intikal
ettirilerek, birçok şikayete çözüm bulundu.
• DEMİRYOL-İŞ Ankara Şubesi kapsamında bulunan BehçibeyMarşandiz Banliyö durağına, can güvenliği için alt ve üst geçit yapılması
konusunda Genel Müdürlük nezdinde çalışmalar yapıldı.
• İzmit-Adapazarı arasında sefer yapan 1101 ve 1102 no.lu trenlerin
kaldırılmak istenmesi üzerine, bu güzergahta ikamet eden üyelerin
mağdur edilmemesi için Genel Müdürlük nezdinde girişimlerde bulunuldu.
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1995 – 1999 ÇALIŞMA DÖNEMİ
(11.08.1995–06.11.1999)
DEMİRYOL-İŞ'in 50 yıllık tarihinde belki de en çalkantılı dönem bu
çalışma dönemidir. Trafik kazalarıyla başlayan talihsizliklerin ardından
peşpeşe yaşanan Olağanüstü Genel Kurullar ve Kayyım. DEMİRYOL-İŞ
Sendikası bu çalışma döneminde 9 aylık bir süreyle Kayyım Heyeti
tarafından yönetildi ve bu süre sonunda yapılan 6. Olağan Genel Kuru'lla
yeni yönetimine kavuştu.
Genel Kurul ve Seçimler:
5.Olağan Genel Kurul:
DEMİRYOL-İŞ 5. Olağan Genel Kurulu 11-13 Ağustos 1995 tarihleri
arasında Ankara'daTes-İş Sendikası Konferans Salonunda yapıldı.
5. Olağan Genel Kurulda tüzüğün bir çok maddesi değişti. Genel
Kurul ve Delege Seçim Yönetmeliği yeniden düzenlendi.
Genel Kurulda yapılan seçimlerde yönetim değişmedi:
Yönetim Kurulu:
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Enver Toçoğlu

Genel Başkan

Nurettin Girginer

Genel Sekreter

Cemal Gözüküçük

Genel Mali Sekreter

Salih Bozdoğan

Mevzuat Sekreteri

Nurettin Öndeş

Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri
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Denetim Kurulu:
Hayrettin Şen, Abdullah Çoban, İsmail Baygın.
5.Olağan Genel Kurul Kararları:
11-13 Ağustos 1995
tarihleri arasında Ankara'da toplanan
DEMİRYOL-İŞ Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki görüş ve
talepleri oybirliği ile karar altına aldı:
"Siyasi Talepler:
Türkiye Cumhuriyeti'nin Misak-ı Milli sınırları içindeki bütünlüğü ve
bağımsızlığı özenle korunmalı, uluslararası tekelci sermayenin sözcüsü ve
beyni IMF'nin ve Dünya Bankası'nın ülkemizin bağımsızlığını zedeleyici
tavırlarına etkili bir biçimde karşı çıkılmalıdır.
12 Eylül döneminin anti-demokratik Anayasası ve diğer mevzuatı,
sendikaların ve diğer demokratik kuruluşların da katılacağı bir tartışma
sürecinde, evrensel demokrasi ilkelerine, onaylanmış uluslararası
sözleşmelere ve Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğu Avrupa Birliği
standartlarına uygun hale getirilmelidir. Çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı
demokrasi,tüm kurum ve kurallarıyla işletilmelidir.
DEMİRYOL-İŞ, ifade edilen amacı ne olursa olsun,her türlü diktatörlüğe, darbelere, ırkçılığa, silahlı eylemlere ve teröre, hukuk dışı baskılara ve zor
ve şiddet kullanarak görüşleri kabul ettirme ve iktidara gelme çabalarına
karşıdır. Terör olaylarında devletin resmi güçleri dışında hiç bir güç
kullanılmamalıdır. Faili meçhul cinayetler önlenmeli, bunların failleri
bulunmalı, insan haklarına saygılı hukuk devleti anlayışı hakim kılınmalı, bir
insanlık suçu olan işkence önlenmeli ve işkenceciler cezalandırılmalıdır.
Demokrasinin temeli örgütlü toplumdur. Şiddete dayanmamak,
şiddeti savunmamak ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışmamak
koşuluyla,hergörüş ve düşünce serbestçe örgütlenebilmelidir.
DEMİRYOL-İŞ, insan haklarından, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi
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kurallarından, Atatürk ilkelerinden, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk
devleti anlayışından yanadır.
Ülkemizde bilimin yol göstericiliği temel kabul edilmeli, egemenliğin
kayıtsız şartsız ulusun olduğu anlayışı hakim kılınmalıdır.
Ekonomik Talepler:
Kamu harcamalarında sosyal adaletin sağlanmasına ve sosyal devlet
anlayışının gereklerinin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Eğitim,
sağlık, toplu konut, ulaştırma harcamalarının bütçe içindeki payı
artırılmalıdır.
Devlet, istihdam yaratıcı üretken ve verimli yatırımlar yapmalı; özel
sektör yatırımlarının teşvikinde istihdam yaratma özelliğine öncelik
tanınmalıdır.
Gelir ve servet dağılımı, aktif devlet müdahalesiyle adaletli hale
getirilmelidir. Devlet, sosyal adaletin sağlanması doğrultusunda fiyatlara ve
üretilen mal ve sunulan hizmetlerin kalitesine gerekli müdahalelerde
bulunmalıdır.
Devlet, aşırı kâr peşinde koşanları denetim altına almalı; fabrikalar,
bankalar, büyük ticarethaneler, büyük araziler ve çok miktardaki gayrimenkul
üzerindeki bireysel tasarruf hakkı, devletin, vatanın ve halkın çıkarları
gerektirdiğinde, demokratik bir biçimde denetlenmelidir. Yasalarda yer alan
yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak yaptırımlar
ağırlaştırılarak, caydırıcı olması sağlanmalıdır. İsraf, yolsuzluklar, rüşvet ve
hırsızlık önlenmelidir.
Devlet, ülke kalkınmasını demokratik planlama yoluyla yönlendirmeli;Türkiye'ningelişmesivegüçlenmesivehalkınsorunlarınınçözümü,kendi
çıkarlarını herşeyin üstünde tutan işverenlerin denetimindeki piyasa
kurallarına terk edilmemelidir. Piyasa, yerli ve yabancı tekellerin hakimiyetine bırakılmamalıdır. Yerli ürünlerin kullanımını özendiren politikalar
izlenmelidir.
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Devlet, temel tüketim mallarına uygulayacağı subvansiyonlarla, dar ve
sabit gelirlileri desteklemeli; kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen
malların ve sunulan hizmetlerin fiyatlandırılmasında sosyal devlet anlayışı
temel alınmalıdır.Tüketiciyi koruyucu mevzuatın etkili bir biçimde
uygulanması sağlanmalıdır.
Enflasyon,çalışanlar lehine denetim altına alınmalıdır.
KİT'lere yeni kaynaklar aktarılarak, bu işletmelerin gelişkin teknolojili,
verimli ve etken kuruluşlar haline gelmeleri sağlanmalıdır. İktidardaki siyasi
partilerin çıkarları doğrultusunda yönetilen, birer arpalık olarak kullanılan ve
özel sermayeyi desteklemek amacıyla kurulup işletilen kamu kurum ve
kuruluşları, özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Çalışanların
KİT yönetimlerine etkin şekilde katılımı sağlanmalıdır.
Sağlık,eğitim,ulaştırma,doğalkaynaklar,savunmasanayii,enerji,kıyılar
ve ormanlar, posta ve telefon hizmetleri kamu kurumları tarafından yerine
getirilmeli ve kamu mülkiyetinde olmalıdır. Temel ihtiyaç maddelerinin
üretiminde de kamu sektörü etkin rol oynamalıdır. Sağlık ve eğitim
hizmetleri parasız olmalıdır.
Kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı engellenmeli, vergi kaçıranlara,
devlet malını çalanlarla aynı ceza verilmelidir. Sermaye ve tarıma sağlanan
vergi ayrıcalıkları ve istisnaları kaldırılmalıdır. Vergi yükü, kazanç ve servete
göre adaletli bir biçimde dağıtılmalı; başta spekülatörler, rantiyeler, büyük
toprak sahipleri, büyük tüccarlar, ithalat ve ihracatçılar ve bankacılar olmak
üzere, tüm sermaye ve servet sahipleri etkili bir biçimde vergilendirilmelidir."
Çalışma Yaşamına İlişkin Talepler:
Emek en yüce değerdir. Çalışanlar ve emekliler, toplumda hak ettikleri
saygın yere ve insanca yaşamaya yetecek gelire sahip olmalıdır. Asgari
ücret,iki çocuklu bir ailenin insanca yaşamasına yeterli düzeyde olmalı,en
az 6 ayda bir enflasyona ve ekonomik büyümeye endeksli olarak
artırılmalı ve net olarak belirlenmelidir.
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Anayasa ve yasalar, bir bütün olarak, ILO ilkeleri ve Türkiye tarafından
onaylanmış Sözleşmeler ile uyumlu hale getirilmelidir. Avrupa Sosyal
Şartı'nın Türkiye tarafından çekince konan maddeleri Bakanlar Kurulu'nca
derhal onaylanmalıdır.
Kamu çalışanlarının sendikalaşma, grevli toplu pazarlık ve siyasi
faaliyette bulunma haklarını kullanmalarının önündeki idari ve hukuksal
engeller derhal kaldırılmalı; işçi sınıfının ayrılmaz bir parçasını oluşturan
memur ve sözleşmeli personel statülerindeki kamu çalışanları da diğer
işçilerle birlikte örgütlenebilmelidir.
Geçerli bir nedene dayanmadan işten çıkarma yasaklanmalı; işten
çıkarmanın geçerli bir nedene dayanmaması durumunda verilecek yargı
kararıyla işçinin işe dönmesi mümkün olmalıdır. Bu çerçevede iş güvencesi
sağlayacak düzenlemeler derhal yapılmalıdır.
Sendikasızlaştırmanın bir aracı olarak kullanılan taşeronlaşma ve
fason üretim politikası durdurulmalıdır. Sigortasız kaçak işçi çalıştırma
uygulaması etkili denetim ve ağır yaptırımlarla engellenmelidir. İş
müfettişlerinin sayısı ve yetkileri artırılmalıdır.
Lokavt yasaklanmalı;kamu işveren sendikaları kapatılmalıdır.
İşsizlik sigortası yasalaşmalı ve işsizlik sigortasından yardım alma süresi
dolduğunda devlet sosyal yardım ödemelidir.
Çalışma yaşamını ilgilendiren bütün komite ve komisyonlar demokratik bir yapıya kavuşturulmalı; işçilerden ve memurlardan yapılan kesintilerle
oluşan tasarrufu teşvik ve konut edindirme fonları, işçi ve memurların
demokratik yönetime devredilmelidir. Ücret artışlarında esas alınan
enflasyon oranlarının hesaplanması sürecine işçi ve memurların yetkili
örgütlerince belirlenecek temsilcilerde katılmalıdır.
12 Eylül askeri darbesinden sonra getirilen kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
Toplu iş sözleşmesi ile alınabilecek ikramiye sayısı konusundaki kısıtlamaya,
kıdem tazminatı tavanına, Serbest Bölgeler'deki grev yasağına, sendika240
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cıların yurt dışına gidişte İçişleri Bakanlığı iznine tabi olmasına ve Türkiye'ye
gelen yabancı sendikacılar için izin alma zorunluluğuna, sendikaların radyo ve
televizyon kurma yasağına son verilmelidir.
Türkiye için 12 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe giren 87 sayılı ILO
Sözleşmesi'nin gereği yerine getirilmelidir. ILO yetkili organlarının bu
Sözleşme çerçevesinde grev hakkına ilişkin olarak kabul ettiği ilkeler
doğrultusunda, barışçıl olmak koşuluyla, genel grev, hak grevi, dayanışma
grevi, sendikasız işçilerin grev hakkı, hükümet politikalarını eleştirme amaçlı
grevler, iş yavaşlatma, işyeri işgali gibi eylemler yasal kabul edilmelidir. Bazı
durumlara, işyerlerine ve sektörlere ilişkin olarak yürürlükteki grev yasakları
kaldırılmalıdır. Grevi düzenleyen anti-demokratik hükümler değiştirilmelidir.
Kamu kuruluşlarında zorla emeklilik uygulamasına son verilmeli;
mezarda emeklilik ve sosyal güvenlik haklarını geriye götürme girişimlerinden vazgeçilmelidir.
SSK yönetimi demokratik ve özerk bir hale getirilmeli; devlet, bu
kurumun yönetiminde kurum giderlerine katkısı oranında temsil edilmelidir.
Sosyal güvenliğin finansmanına devlet de katkıda bulunmalı ve SSK,
karşılığında prim almadığı sosyal risklerden sorumlu tutulmamalıdır. Sosyal
sigorta primlerinin işverenlerce zamanında yatırılmasını sağlayacak yasal ve
idari düzenlemeler yapılmalı ve bu konuda af çıkartılmamalıdır. Kaçak işçi
çalıştırma ve bordroda düşük ücret ve kısa çalışma süresi göstermenin cezası
artırılmalıdır. Sigorta denetimleri daha etkili hale getirilmelidir. SSK sağlık
tesislerini sağlık işletmesi haline getirerek özelleştirme girişimine son
verilmeli; açıkların kapatılması için gayrimenkul satışından vazgeçilmelidir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat, yeni teknolojiler ve girdiler
gözönüne alınarak çağdaşlaştırılmalıdır. İşe yeni alınan işçilere, iş saatleri
içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi yaptırılmalıdır.
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Ulaştırma Politikasına ve Demiryollarına İlişkin Talepler:
Ulaştırma
politikaları belirlenirken, enerjide dışa bağımlılığın
azaltılması hedeflenmeli; çevre kriterleri dikkate alınmalı; trafik kazalarının
toplumsal maliyeti de gözönünde bulundurulmalı; maliyet hesapları
yapılırken, ticari karlılıkla sınırlı bir anlayış benimsenmemeli; karayolu
ulaştırmasından yararlananların altyapı giderlerine katkıda bulunmadığı ve
bu durumun rekabette demiryolu aleyhine sonuç doğurduğu gerçeği
unutulmamalıdır.
Ülkede toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalı ve özendirilmelidir.
Demiryollarına, geçmiş yıllardaki ihmalin onarılmasını da sağlayacak
ölçülerde mali kaynak ayrılmalı; TCDD, faiz tuzağından kurtarılmalıdır.
Demiryolu taşımacılığı yaygınlaştırılarak ve teknolojik açıdan
geliştirilerek, yük ve yolcu taşımacılığında giderek azalan payı yükseltilmeli;
gereken hatlarda hızlıtrenler devreye sokulmalıdır.
Bölgesel,ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik vepolitikgelişmeleri dikkate alan ve artan taşıma talebinin demiryolları ile karşılanmasına
öncelikveren bir ulaşım politikası belirlenmelidir.
Demiryolu altyapı işletmeciliği bir bütün olarak devlet mülkiyetinde
bulundurulmalı ve demiryolu çeken-çekilen araç üretiminde de aynı ilke
geçerli olmalıdır.
Yurt dışından ithal edilen araç, gereç ve malzemelerde yerli üretime
geçilerek ya da mevcut üretim artırılarak döviz giderleri azaltılmalıdır.
Gelişmekte olan metro ve hafif raylı sistemlerin ihtiyaçlarının da yerli
üretimle karşılanmasına öncelik verilmelidir.
Kararların alınmasında her kademedeki demiryolu çalışanlarının
deneyim, gözlem ve önerilerinden yararlanılmalıdır. Verimin artırılması için
çalışanların da onaylayacağı önlemler alınarak, çalışma koşulları
iyileştirilmelidir. Demiryollarında giderek düşen istihdam hacmi, kaliteli
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hizmet sunulmasını sağlayacak ölçüde artırılmalıdır. Kadro karşılığı çalıştırılan geçici işçiler daimi kadroya geçirilmelidir.
TCDD, siyasi iktidarların keyfi müdahalelerinden kurtarılmalı ve
yöneticilerini ve istihdam düzeyini belirlemede özerk olmalıdır.
Demiryolu taşımacılığı işkolunda taşeronlaşma politikasına derhal son
verilmeli; çok gerekli durumlarda sözleşme yapılan müteahhit firmaların
işçilerinin işkolunda yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinde yer alan haklardan aynen yararlanması sağlanmalıdır. Çünkü mevcut uygulamada, TCDD,
işkolunda sendikasız-sigortasız işçi çalıştırılmasına aracı olmaktadır.
Demiryollarına uygun eleman yetiştiren Çırak Okulları yeniden
açılmalıdır."
DEMİRYOL-İŞ'i Sarsan Trafik Kazası:
Takvimler 6 Ekim 1996'yı gösterirken DEMİRYOL-İŞ Ailesi bir trafik
kazası ile sarsıldı.
1989 Yılından itibaren DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Mali
Sekreterliğini yürüten Cemal Gözüküçük, eşi Sabiha, kızı Kübra ile birlikte
Sivas'tan Ankara'ya gelirken meydana gelen trafik kazasında hayatını
kaybetti. 6 Ekim günü Yozgat/Sorgun mevkiinde meydana gelen kazada
Cemal Göküzüçük olay yerinde can verirken, arabada bulunan eşi, kızı ve
kayınbiraderi ağır yaralı olarak önce Sorgun Devlet Hastanesine, daha
sonrada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldılar.
Gözüküçük'ün kızı Kübra ile eşi Sabiha birer gün ara ile Hakk'ın
rahmetine kavuşurken,kayınbiraderi tedavi sonrası taburcu oldu.
Cenazeye Giderken Kaza:
DEMİRYOL-İŞ yöneticileri ile Genel Merkez personeli cenaze töreni
için Sivas'a hareket ettiğinde yine Yozgat/Sorgun mevkiinde yeni bir kaza
yaşandı. DEMİRYOL-İŞ personeli Yasin Akdoğan'ın kullandığı araç aniden
yola çıkan bir ineğe çarpmamak için yoldan çıktı ve takla attı. Araçta bulunan
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DEMİRYOL-İŞ Muhasebe Müdürü Salim Gökalp, Müdür Yardımcısı Ahmet
Duran Kömek ve Müracaat Görevlisi Ufuk Sür çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürücü Yasin Akdoğan kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.
Gözüküçük'ün Özgeçmişi:
Cemal Gözüküçük 1951 yılında Sivas'ta doğdu. 1968'de TCDD Sivas
Çırak Okulu Torna Tesfiye bölümünden mezun oldu. Bir süre bu okul
mezunlarının kurduğu dernekte başkanlık yapan ve TCDD'de işçi olarak
çalışan Gözüküçük 1983 yılında DEMİRYOL-İŞ Sivas Şube Başkanlığına
seçildi.
Şube Başkanlığını 1989 yılına kadar sürdüren Gözöküçük, aynı yıl
yapılan DEMİRYOL-İŞ 3. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu
üyesi olarak Genel Mali Sekreterliğe seçildi.
Hayata veda ettiği 6 Ekim 1996 tarihine kadar bu görevi sürdüren
Gözüküçük evli ve ikisi kız 5 çocuk sahibiydi.
DEMİRYOL-İŞ Yayın organı HIZ dergisinin olayla ilgili sayısında, kaza
haberi verilirken Necip Fazıl Kısakürek'in şu dizelerine yer verildi:
Ölüm güzel şey;budur perde arkasından gelen haber,
Hiç güzel olmasaydı ölürmüydü Peygamber?
Genel MerkezYönetim Kurulunda Değişiklik:
DEMİRYOL-İŞ Genel Mali Sekreteri Cemal Gözüküçük'ün 6 Ekim
1996 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi
nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu yeniden şekillendi.
15 Kasım 1996 tarih ve 784 sayılı DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez
Yönetim Kurulu kararına göre; Gözüküçük'ten boşalan Genel Mali
Sekreterlik görevine Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Nurettin Öndeş,
Öndeş'ten boşalan Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine de Ankara
Şube Başkanı Taki Ulusoy getirildi.
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Ankara Şube İcra Kurulunda Değişiklik:
Ankara Şube Başkanı Taki Ulusoy'un Genel Merkez Yönetim
Kurulunda Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği görevine getirilmesiyle
boşalan Ankara Şube Başkanlığına İbrahim Ulusoy getirildi. Ulusoy'dan
boşalan Şube Sekreterliğine Mali Sekreterlik görevini sürdüren Abdullah
Çoban ve Mali Sekreterlik görevine de Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin
Budak getirildi.
Olağanüstü Genel Kurullar:
6-7Aralık1997 Tarihleri Arasında Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Türk Standartları Enstitüsü toplantı salonunda 6-7 Aralık 1997
tarihleri arasında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim ve Denetim
Kurulları şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu

Genel Başkan

Nurettin Girginer

Genel Sekreter

Nurettin Öndeş

Genel Mali Sekreter

Vecdi Sezer

Mevzuat Sekreteri

Taki Ulusoy

Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri

Denetim Kurulu:
Nuri Pekkarpuz, Ergün Atalay, Muharrem Uslu.
İstanbul Şube Yönetiminde Değişiklik:
DEMİRYOL-İŞ Sendikasının 6-7 Aralık 1997 tarihleri arasında yapılan
Olağanüstü Genel Kurulunda, İstanbul Şube Başkanı Vecdi Sezer'in Mevzuat
Sekreteri seçilmesi nedeniyle İstanbul Şube Yönetim Kurulu arasında yeni
görev dağılımı yapıldı. Buna göre İsmail Baygın Şube Başkanı, Mustafa Küçük
Şube Sekreteri, Sedat Candan'da Şube Mali Sekreteri oldu.
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28-29 Kasım 1998 Tarihleri Arasında Yapılan Olağanüstü Genel
Kurul:
Bir yıl arayla gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Genel Kurul sonunda
yapılan seçimlerde sendikanın zorunlu organları şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu:
Enver Toçoğlu

Genel Başkan

Hüseyin Demir

Genel Sekreter

Nurettin Girginer

Genel Mali Sekreter

Yakup Aslan

Mevzuat Sekreteri

Taki Ulusoy

Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri

Denetim Kurulu:
Ergün Atalay, Muharrem Uslu, Nuri Pekkarpuz.
Sivas Şube Yönetiminde Değişiklik:
1998 Yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Hüseyin Demir'in
Genel Sekreterliğe seçilmesiyle boşalan Sivas Şube Başkanlığına Sivas Şube
Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Karakurt getirildi.
Kayyum Sıkıntısı:
DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı Enver Toçoğlu, SSK Yönetim Kurulu İşçi
Üyeliği görevini sürdürürken, Derneğin faaliyet ve amaçlarına aykırı olarak
hediye almak (Dernekte çalışan bir personele evlenmesi nedeniyle bilezik
alınması), yemek ve çiçek bedeli ödemek (Yıllar içinde 18 milyon liralık bir
harcama) nedeniyle hakkında dava açıldı. Toçoğlu, Ankara 5. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından 933.333.- TL.lik para cezasına mahkum edildi ve bu
ceza daha önce sabıkası olmadığı için tecil edildi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı üzerinde, kamu görevi
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yapamayacağına dair iddialar öne sürülünce, aynı mahkemede iade-i
muhakeme kararı alındı, Toçoğlu beraat etti ve karar kesinleşti.
Yargıtay kesinleşen bu kararı iptal etti ve gerek TÜRK-İŞ Yönetimi,
gerekse Ankara Valiliği tarafından Sendikaya yazılan yazılarda Enver
Toçoğlu'nun görevden alınması, alınmadığı takdirde sendikanın diğer
yöneticilerininde görevden alınarak sendikanın kapatılacağı belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından DEMİRYOL-İŞ Sendikası daha önce sözünü
ettiğimiz olağanüstü genel kurullara götürüldüyse de Enver Toçoğlu'nun
süresi içerisinde görevden alınmaması gerekçesiyle Sendikaya Kayyum tayin
edilmesinin önüne geçilemedi.
1998 Yılında yapılan Olağanüstü Genel Kuruldan hemen sonra
Ankara 9. İş Mahkemesi'nin 29.12.1998 tarihli kararı gereğince
DEMİRYOL -İŞ Sendikasının faaliyetlerinin 6 ay süreyle durdurulmasına
karar verilerek, Sendikanın Yönetim ve Denetimi Kayyum Heyetine
teslim edildi.
Yönetimde bulunan Sivas Şube Başkanı Hüseyin Demir ile Kayseri
Şube Başkanı Yakup Aslan'ın bir aylık süre içerisinde eski ve yeni görevleri
arasında tercih yapabilme hakları olduğundan Mevzuat Sekreterliğine
seçilen Yakup Aslan bu görevi kabul etmeyerek Kayseri Şube Başkanlığı
görevine geri döndü.
Genel Sekreterliğe seçilen Hüseyin Demir ise Genel Başkan
Toçoğlu'nun da görevden alınması nedeniyle kendisinin de eski görevine
dönmesi halinde Sendikanın sözleşme de dahil olmak üzere hayati
kararlarının alınması konusunda yönetimde oy çokluğu sağlanamayacağı
için Genel Merkez yöneticiliğini tercih ederek fedakarlık örneği gösterdi.
Kayyum Dönemi:
Ankara 9. İş Mahkemesi'nin E.998/1493, K.1998/1554 sayılı
29.12.1998 tarihli kararı gereğince DEMİRYOL-İŞ Sendikasının
faaliyetlerinin 6 ay süreyle durdurulmasına karar verilerek, Sendikanın
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Yönetim ve Denetimi Kayyum Heyetine tevdi edildi. Kayyum Heyeti
Av. Vehbi Aybakan, Av. Nusret Safa Kutlay ve Mali Müşavir Mehmet
Yüksel'den oluştu.
22.2.1999 tarihinde göreve başlayan heyet, ilk olarak Şube Genel
Kurullarının da bir sendikal faaliyet olması nedeniyle tarihleri belirlenen 8
Şubenin Genel Kurullarını iptal ederek, 6 ay sonrasına ertelenmesine karar
verdi.
Kayyum Heyeti bu altı aylık süre içerisinde Sendikayı 6. Olağan Genel
Kurula hazırladı. Bu arada Şube Başkanları ile koordineli olarak sürdürdüğü
çalışmalar neticesinde sözleşme görüşmelerini sonuçlandırarak 18. Dönem
Toplu İş Sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmasına vesile oldu.
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri:
16.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi ve Tarihi Grev:
DEMİRYOL-İŞ Yönetim Kurulu, 12 Eylül 1995 tarihinde yayınladığı
bidiri uyarınca, 25 Eylüle kadar sözleşme görüşmelerinde ve TÜRK-İŞ ile
Hükümet arasında sürdürülen müzakerelerde anlaşma yönünde bir ilerleme
kaydedilememesi üzerine 25 Eylülde ülke çapında 813 işyeri ve üç bağlı
ortaklık statüsündeki fabrikalarda törenlerle grev başlattı.
Cumhuriyet Tarihimizde ilk kez grev yapmak zorunda kalan Demiryolu
işçisinin 25 Eylülde başlattığı bu tarihi grev, Bakanlar Kurulu kararıyla 17
Ekim'de 60 gün süreyle ertelendi.
Büyük bir disiplin ve kararlılık içerisinde uygulanan grev daha ilk
günlerde beklenenin de üzerinde bir etki yaparak, hükümeti sarstı. Azınlık
hükümeti olarak kurulan Türkiye'nin 51. Hükümeti, TBMM'den güvenoyu
da alamamasına rağmen17 Ekimde grevleri 60 gün süreyle erteledi.
Böylece Demiryolu işçisinin tarihi grevi 23 gün sonra noktalanmış oldu.
Bu durum siyasi iktidarlar tarafından ne kadar ihmal edilirse edilsin
Demiryollarının ülkemiz açısından hayati önem taşıdığını bir kez daha ortaya
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koydu. Bütün ihmal edilmişliğine rağmen Demiryollarının yokluğuna
Hükümet ancak 23 gün dayanabildi.
DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu 18 Ekimde üyelerine bir
genelge yayınlayarak grev ertelemesinin karamsarlığa yol açmamasını ve
hakalma yolundaki kararlı mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.
Bu tamimden sonra DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu,
Ankara'da Başkanlar Kurulu ile muhtelif tarihlerde toplantılar yaparak
girişimlerini sürdürdü.
Bu girişimlerin neticesinde 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma
sağlandı ve 3 Kasım 1995 tarihinde anlaşma protokolü taraflarca imzalandı.
Bu sözleşmeye göre aylık ücretlerde 12.000.000.- TL.nin altında olanlar
evvela 12 milyona çekilip, birinci yıl birinci altı ay için %16, ikinci altı ay için
%16,ikinci yıl birinci altı ay için%18,ikinci altı ay için%20 zam yapıldı.
17.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi:
17 Şubat 1997 günü müzakerelerine başlanan 17. Dönem İşletme
Toplu İş Sözleşmesi, yürürlük tarihinden sadece 4 gün sonra, 5 Mart 1997
tarihinde, Ankara Gar'da düzenlenen törenle imzalandı.
1997 Sözleşmesiyle ilk altı ay için ücretlerde yüzde 58.7'lik bir artış
sağlanırken, bu altı ayın sonunda ücretlerin her ay enflasyon oranında
artması kararlaştırıldı. Sosyal yardımlar yüzde 164 arttı, yemek parası dört
kat yükseldi. İdari maddelerde yapılan değişikliklerle de çalışma şartları
üyelerin yararına düzenlendi.
18.Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
DEMİRYOL-İŞ Sendikasının mahkeme kararıyla Kayyum'a
devredilmesi nedeniyle, Başkanlar Kurulu ve Kayyım Heyeti tarafından
gerekli yasal girişimler süresi içerisinde yapılıp, gerek hükümet ve gerekse
TÜRK-İŞ nezdinde her türlü girişimde bulunularak, DEMİRYOL-İŞ
Sendikasının içinde bulunduğu durumla ilgili geniş bir kamuoyu
oluşturuldu.
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15 Mart 1999 tarihinde başlayan görüşmeler 6 Mayıs 1999 tarihinde
TÜHİS, TCDD ve DEMİRYOL-İŞ Sendikası arasında anlaşma ile sonuçlandırıldı ve aynı gün düzenlenen törenle, Ulaştırma Bakanı, TCDD Genel
Müdürü ve diğer yetkilileri, TÜHİS yetkilileri, DEMİRYOL-İŞ Sendikası
Kayyım Heyeti ve tüm Şube Başkanlarının katılımıyla anlaşma tutanağı
imzalandı.
Yürürlük tarihi 01.03.1999 olan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde;
düşük ücretlere yapılan iyileştirmelerden sonra, tüm ücretlere %30 + 15
milyonTL./Ay zam yapıldı.
İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A. Ş. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi:
4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
DEMİRYOL-İŞ ile İstanbul Ulaşım Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü arasında, bu işyerinde çalışan üyeleri kapsayan 4. Dönem
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 ay gibi bir sürede anlaşmayla
sonuçlandı.
İstanbul Ulaşım Sanayii ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerinde çalışan
450 üyeyi kapsayan 4. Dönem sözleşmenin imza töreni 26 Şubat 1997
Çarşamba günü İstanbul'da yapıldı.
Bu sözleşme ile, üyelerin ücretlerinde birinci yılda %90 - %100
civarında bir artış sağlandı. İkinci yıl zammı ise, bütün Belediye işyerlerinde
olduğu gibi burda da %50 olarak belirlendi.
5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
DEMİRYOL-İŞ Sendikası ile İstanbul Ulaşım Sanayii ve Ticaret A.Ş.
arasında ilki 01.12.1990 tarihinde yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmelerinden 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.12.1998 tarihinden geçerli
olmak üzere 28.12.1998 tarihinde İstanbul'da yapılan törenle imzalanarak,
yürürlüğe girdi.
Görüşmelerine 04.12.1998 tarihinde başlanılan 5. Dönem sözleşme250
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de, 4, 9, 15 ve 24 Aralık günleri yapılan t oplam 4 toplantı sonucunda
anlaşma sağlandı.
Buna göre;
Çıplak aylık ücretlere gruplar arasında %175.6 ile tabanda %179.1
oranında olmak üzere değişen miktarlarda artış yapıldı.
Taban çıplak aylık ücreti 64.500.000.- TL.den 180.000.000.- TL.ye,
112.500.000.-TL.olan tavan ücreti de 310.000.000.-TL.ye yükseltildi.
Uzman İşçiler ve Uzman Yardımcıları için Üst B ve Üst A grupları gibi
320.000.000.-ve 340.000.000.-TL.lik iki grup ilave edildi.
65.5 milyondan 180 milyona çıkarılan taban grupdan ücret alan
peron kontrol elemanları gibi gece ve vardiyalı çalışmaları olan işçilerin
birleştirilmiş sosyal yardımı ile birlikte aylık giydirilmiş brüt ücretleri 228
milyonu buldu.
Sosyal yardımlar, % 163 ile % 900 arasında değişen oranlarda
arttırıldı.
Bir kısım işçiler, bir veya iki üst guruba yükseltilerek ücret zammından
ayrıca,bu gruplar arasındaki üst ücret farklılıklarından da yararlandılar.
Asrın Felaketi:
Türkiye, 1999 yılının Ağustos ve Kasım aylarında iki büyük depremle
sarsıldı.
İlki 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen ve
45 saniye süren depremden geriye onbinlerce ölü, onbinlerce yaralı,
viraneye dönen şehirler ve binlerce kimsesiz insan ve çocuk kaldı.
İkinci felaket 12 Kasım'da Bolu/Düzce'de yaşandı. Yine yerle bir olmuş
binalar, ölüler, yaralılar…
17 Ağustos 1999 tarihinde gece saat 03.02'de meydana gelen 7.4
şiddetindeki Kocaeli merkezli deprem, Marmara Bölgesini yerle bir etti. Bu
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büyük deprem, Türkiye tarihinde en büyük can ve mal kaybına yol açan asrın
felaketi olarak yerin i aldı. Felaketten geriye harabeye dönen şehirler ve
çaresiz insanlar kaldı. Geride kalanlar çaresizlik içinde yaşam mücadelesi
vermekten, kaybettiklerinin matemini bile tutamadılar. Cenazeler
fotoğraflanarak toplu mezarlara gömüldü. Enkaz altında kalan yaralılar, yurt
içi ve yurtdışından gelen yardım ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı.
Bunun yanısıra depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için
genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, kurum ve kuruluşlarıyla tüm Türkiye tek bir yürek olarak elden gelen imkanlar ölçüsünde
ekonomik yardımda bulundu.
DEMİRYOL-İŞ Sendikası da 18 Ağustos günü Genel Merkezde
bulunan ambulansa gıda, battaniye ve ilaç yükleyerek, yakınları deprem
bölgesinde olan personellerle birlikte Adapazarı'na gönderdi.
Marmara depreminde DEMİRYOL-İŞ Adapazarı, İstanbul, Eskişehir,
ve Haydarpaşa Şube binalarında da büyük hasarlar meydana geldi.
Adapazarı Şube binasının birinci katında bulunan Adi-Koop
(Adapazarı Demiryolu İşçileri Tüketim Kooperatifi) yerin 3 metre altına
gömüldü. Yani binanın birinci katı tamamen yok oldu. DEMİRYOL-İŞ
Adapazarı Şube, depremden sonra faaliyetlerine Adapazarı Garı'nda
bulunan Sendika Temsilciliğinde devam etti.
Yine Adapazarı'nda bulunan ve Türkiye'nin tek vagon fabrikası olan
TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.) işyeri de Hazırlama Atölyelerinin
bazıları dışında tamamen yıkıldı. Enkaz haline gelen fabrikada enkaz
kaldırma çalışmaları Eskişehir'den gelen ekipler ile fabrikada çalışan işçiler
tarafındanyapıldı.
Fabrika için işçiler büyük fedakarlıklarda bulundular. Büyük bir
dayanışma örneği sergileyerek fabrikanın enkazını yaklaşık bir ay içinde
kaldırdılar. Kar, yağmur, çamur demeden naylonların altında vagonları
boyadılar, tamir ettiler.
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Kısacası demiryolu işçisinin özverili çalışmaları neticesinde TÜVASAŞ
tekrar ayağa kalktı ve bugün Türkiye için en modern vagonları yapmaya
kaldığı yerden devam ediyor.
Bu deprem felaketinde, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğünde çalışmakta
olan Mustafa Neyse, Aydın Aslıbay ve Şenol Ergün, Derince işyerinde
çalışmakta olan Mehmet Sağlam ve eşi, Adapazarı Gar'da çalışan Tuncay
PehlivanveTüketimKooperatifi(Adi-koop)personellerindenSaffetPahaoğlu
hayatını kaybetti. Şaban Öncel adlı işçi ise deprem sonrası enkaz kaldırma
çalışmaları sırasında uğradığı iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Deprem
sırasında enkaz altında kalan Ali Rıza Berber adlı geçici işçinin ise bir ayağı diz
üstünden kesildi ve çocuğunu kaybetti. Daha sayamadığımız birçok
demiryolu işçisi hayatını,bir çoğuda birinci derecede yakınlarını kaybetti.
TÜVASAŞ ve İşletme dahili 138 işçinin kendi evi, 44 işçinin de kirada
bulunduğu evi yıkıldı.
Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisinin Açılışı:
3 Ağustos 1996 Tarihinde yapılan açılış töreniyle hizmete giren tesis, 70
oda ve 300 yatak kapasitesine sahip. Tesis, demiryolu işçilerinin yanısıra
TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara ve TCDD'de memur ve sözleşmeli personel
statüsü ile çalışanlarada hizmet veriyor.
DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu aldığı bir kararla, 1995
yılının eylül ayında Didim'de bulunan ve artık tamamen eskiyen tesisin
yenilenmesi çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 7 ay gibi kısa bir sürede yenilenen ve hem eğitim ve hem de dinlenme amaçlı kullanılabilmesi için hiçbir
eksiği bırakılmayan tesis, 3 Ağustos günü düzenlenen görkemli bir törenle
hizmete açıldı.
Eğitim Seminerleri:
1995-1999 dönemini kapsayan 4 yıllık sürede 1996 ve 1998 yıllarında
üye eğitim semineri ve yönetici eğitim semineri düzenlendi. Bunun dışında
çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen sempozyum ve toplantılar ile
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TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen seminer ve toplantılara da katılım
sağlandı.
Yönetici Eğitim Seminerleri:
• 1996 Yılı Eğitim Programında yer alan Yönetici, Baştemsilci ve
Temsilcileri kapsayan "Yönetici Eğitim Seminerleri" 7-11 Ekim ve 14-18 Ekim
1996 tarihleri arasında DEMİRYOL-İŞ Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisinde
gerçekleşti.
Her şubeden on kişinin katıldığı, beşer gün süreli ve iki grup halinde
yapılan seminerde eğitim konuları dört ana başlık altında işlendi:
1-Bugünkü Sosyal Güvenlik Sorunları,
2-Aktüel Ekonomik Sorunlar,
3-Türkiye'nin Yeni
Sorunları,
4-Demiryollarının
Çalışmaları.

Dünya

Düzeni

İçerisindeki Yeri ve Bölgesel

Bugünü, Sorunları ve Yeniden Yapılanma

• 1998 yılı eğitim programı çerçevesinde düzenlenen "Üst Düzey
Yönetici Eğitim Semineri" 8-12 Haziran 1998 ile 15-19 Haziran 1998
tarihleri arasında, Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisinde yeni inşaa edilen 200
kişi kapasiteli, uluslararası standartlara sahip ve eski Genel Mali Sekreter
merhum Cemal Gözüküçük'ün ismini taşıyan Eğitim Salonu'nda yapıldı.
Seminere iki grup halinde, şube yöneticileri, baştemsilciler, temsilciler
ile DEMİRYOL-İŞ üyelerinden oluşan 350 kişi katıldı.
Dersler, yetişkin eğitiminde geçerli olan Katılımcı Eğitim Teknikleri
Yöntemleri çerçevesinde işlendi ve tartışmaya azami ölçüde yer verildi.
Üniversitelerin öğretim görevlilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen bu
üst düzey eğitim seminerinde işlenen derslerde, özellikle ülkemizin sosyal,
siyasal ve ekonomik durumunu ilgilendiren konular seçildi.
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"21. Yüzyıla Doğru Ekonomik Değişim ve Sendikalar", "Globalleşme
Sürecinde Türkiye", "Çok Uluslu Şirketler ve Türkiye", "Türkiye'de Liberal
İktisatPolitikası","Başbakanlık,Yarı Başkanlık ve Postamenteş Sistemler","İş
Hukuku ve İş Güvencesi" konularında seminere katılan Öğretim Üyeleri
tarafından birer tebliğ sunuldu.
Üye Eğitim Seminerleri:
• 1996 Yılı Eğitim Programı kapsamında düzenlenen ve 7-8 Kasım
1996 tarihlerinde Erzurum şubede startı verilen üye eğitim seminerleri, 2-3
Ocak 1997 tarihlerinde Adapazarı Şubede yapılan seminerle tamamlandı.
13Şubede gerçekleştirilen seminerlere, yaklaşık 1500 üye katıldı.
Seminerlerde; "Sosyal Güvenlik ve Aktüel Sorunlar" ve "Ulaştırma
Politikaları ve Demiryollarının Durumu" konuları ele alındı.
• 1998 Yılı Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen ve 2 Mayıs 1998
tarihinde İstanbul Metrosunda başlayan üye eğitim seminerleri, Sendikanın
13 şubesinde ikişer gün süre ile gerçekleştirildi ve 14 Temmuz günü
Haydarpaşa Şubesinde yapılan seminerle sona erdi.
Seminerlerin birinci günü; "Türkiye'de Demokratikleşme ve Sendikalar", ikinci günü ise; "Demiryollarının Modernizasyonu ve Yeniden Yapılanma" konuları ele alındı.
ITF Türkiye Koordinasyon Komitesi ITF/FNV Ortak Eğitim
Semineri:
27-29 Mart 1996 ve 1-3 Nisan 1996 tarihlerinde iki grup halinde
yapılan seminer, Bolu Koru Otel'de gerçekleştirildi.
Seminere, ITF'e üye beş işçi sendikası ile bir memur sendikası, genel
merkez yöneticisi ve şube başkanı düzeyinde katıldı.
ITF/FNV Ortak Seminerinde seminere iştirak eden 6 Ulaştırma
Sendikasının ortak çalışması ile hazırlanan bir de tebliğ sunuldu. Tebliğin
Demiryolu işkolu ile ilgili bölümü şöyle:
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"DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI İŞKOLU: DEMİRYOL-İŞ Sendikasının
örgütlü olduğu TCDD işletmesinin ticari bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması i çin Dünya Bankası destekli hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Son bir kaç yıldır, TCDD'nin dikimevi, çamaşırhaneler gibi yan
hizmetleri önemli ölçüde tasfiye edilmiştir. Zorla emeklilik 1995 yılında
sendikanın çabasıyla engellenmiştir.
TCDD, en fazla zarar eden KİT'ler arasında yer almaktadır. Yeniden
yapılanma çalışmaları, esas olarak bu gerekçeye dayandırılmaktadır. Oysa,
demiryolu zararlarının temel nedeni, özel sektörün egemen olduğu
karayoluna ağırlık veren hatalı ulaşım politikasıdır. Ulaştırmaya ayrılan kamu
kaynaklarının % 80'in üzerindeki bir bölümü karayolu yatırımları için
harcanmıştır. Son 11 yılda devlet desteği yarıya indirilen ve yüksek faizle
piyasaya borçlanmak zorunda bırakılan TCDD'nin faiz giderleri toplam
giderlerinin yarısına ulaşmıştır. Yanlış ulaşım ve yatırım politikalarının
bedelini yalnızca bu sektörde çalışanlar değil, genel olarak halk
ödemektedir.
Belediyelere ait kentiçi raylı taşımacılık işyerlerinde, sendika üyesi olan
işçilere baskı uygulanması ve işçi çıkartılması gibi TCDD'de yaşanmayan
sorunlarla karşılaşılmaktadır."
Ortak Seminerin sonuç bildirisinde ise şu görüşlere yer verildi:
ITF üyesi Türkiye ulaştırma sendikaları DEMİRYOL-İŞ, HAVA-İŞ,
LİMAN-İŞ, TDS, TÜMTİS ve BTS'nin Genel Merkez yöneticileri ve Şube
Başkanları için, Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu (ITF) ve Hollanda
İşçi Sendikaları Federasyonu (FNV) desteği ve ITF katılımı ile düzenlenen
Ortak Seminerler 27-29 Mart ve1-3 Nisan1996 günleri Bolu'da yapıldı.
Birinci seminere 6 sendikadan 31 Genel Merkez Yöneticisi ve 8 uzman;
ikinci seminere 6 Genel Merkez Yöneticisi, 63 Şube Başkanı/Yöneticisi ve 5
uzman katıldı.
Seminerlere katılan sendikalar, sosyal devlet anlayışının gereği olan
kurum ve uygulamalara, işçi haklarına ve sendikalara yönelen sermaye
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saldırısını ve yeni sorunları, seminer programına göre yapılan sunuşlar ve
kendi deneyimleri ışığında tartıştı.
Katılımcılar, Özelleştirme, Taşeronlaşma, esnek ve atipik çalışma
biçimleri, kaçak işçilik, işyeri kapatmalar, zorla emeklilik, sendikasızlaştırma,
işten çıkartmalar, özel sektör örgütlenmesindeki sıkıntılar, toplu sözleşme
hükümlerinin uygulatılmasındaki zorluklar, mevzuattaki koruyucu ve
düzenleyici kuralların kaldırılması, alacakların ödenmesindeki aksamalar,
sosyal güvenlik haklarına saldırı, medyanın niteliği nedeniyle kamuoyu
oluşturmadaki zorluklar, kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli
sendikal haklarını kullanmaları önündeki engeller ve karşılaştıkları baskılar,
İşçi-Memur ayrımı, tabanda sendikalara güvenin azalması, toplumda
bireyciliğin ön plana çıkarak dayanışma duygusunun kaybolması, vb.
sorunların, özellikle 1990'lı yıllarda artan saldırının unsurları ve sonuçları
arasında yer aldığını belirlediler.
Türkiye'deki ITF üyesi 6 ulaştırma sendikasının Genel Merkez ve Şube
Yöneticileri, 6 günlük seminerde aşağıdaki konularda görüş birliği sağladılar ve gerek bu birlikteliğin gerekse varılan sonuçların işyerlerine, diğer
sendikalara ve kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırdılar:
1) Komite üyesi sendikalar, sermaye saldırısına karşı durabilmenin
öncelikli koşulunun dayanışma olduğunu ve her düzeyde işbirliğinin, istişare
ve katılım mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu
dayanışmanın unsurlarından biri olarak, Türkiye'deki ITF üyesi ulaştırma
sendikaları arasında bir Dayanışma Fonu oluşturma düşüncesi, 6 sendikanın
kendi Yönetim Kurullarında değerlendirilecektir.
2) Komite üyesi sendikaların Genel Eğitim Sekreterlerinden
oluşturulacak bir komite, bu iki Ortak Seminer'de ortaya çıkan sonuçları da
dikkate alarak, ITF'e sunulmak üzere uzun süreli bir ortak eğitim programı
üzerinde çalışacaktır.
Eğitimlerde güncel sorunlara ve bu sorunların nedenlerine ağırlık
verilmesi; seminerlerin yanısıra daha katılımcı eğitim tekniklerinden
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yararlanılması; teknolojik imkanlar da kullanılarak eğitimin tabana
yaygınlaştırılması; sendikaların basın-yayın çalışmalarının eğitime katkısının
artırılması ve 6 sendikanın ortak bir yayın çıkartması düşüncesinin Ortak
Eğitim Projesi çerçevesinde değerlendirilmesi; eylemlerde her düzeyde
birlikteliği yakalamak için sınıf bilincini ve dayanışma duygusunu geliştirmeyi
amaçlayan programlar izlenmesi gerektiği; ve bunların sağlanabilmesi için
sendikaların kendi eğitim yapılarını kurmalarının önemi üzerinde görüş
birliğine varılmıştır. Ayrıca, sendikaların yapacakları eğitimlerde diğer
sendikalarada kontenjan ayırması üzerinde durulmuştur.
3) ITF üyesi 6 Uulaştırma Sendikasının Şubat 1994'te ITF Koordinasyon Komitesi'ni kurmaları ile başlayan ve bu iki ortak seminer ile devam eden
işbirliği ve dayanışma sürecinin daha da güçlendirilmesi amacıyla bölge
düzeyinde ortak Baştemsilci ve Temsilci toplantıları düzenlenmesi düşüncesi, yapılacak ilk Koordinasyon Komitesi toplantısında görüşülecektir.
4) Komite üyesi sendikalar, kamu çalışanları sendikalarının uluslararası
sözleşmelerden kaynaklanan sendikal haklarını kullanmaları önündeki
engellerin kaldırılması talebiyle, Nisan ayında yapacakları eylemleri
desteklemektedir.
5) Komite üyesi sendikalar, siyasal iktidarın, sendikal özgürlüklerin
kullanılmasını engelleyici tutumunu kınamakta ve İstanbul Topkapı ve İzmir
ambarlardaki TÜMTİS üyesi işçilerin haklı mücadelesini desteklemektedir.
6) 6 sendika, yetkili makamlara sunulmak ve kamuoyu oluşturmak
amacıyla ulaştırma sektöründeki sorunlara ilişkin bir ortak rapor hazırlamayı
hedeflemektedir.
7) Komite üyesi sendikalar, 6 Ulaştırma Sendikası arasında daha yakın
işbirliği amacıyla bu seminerlere verdiği destek için ITF'ye ve FNV'ye
teşekkür etmektedir.
8) Aynı Uluslararası İşkolu Federasyonuna bağlı Türkiye Ulaştırma
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Sendikaları, 2 yıl önce oluşturdukları ve gelişerek devam eden işbirliği ve
dayanışma platformunun diğer sendikalar için örnek teşkil edeceği
umudunu taşımaktadır.
Uluslararası İlişkiler:
ITF İle İlişkiler:
ITF'in 100.Yıl Kongresi:
100. Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Olağanüstü Kongre, 30
Haziran-2 Temmuz 1996 günleri Londra'da yapıldı.
87 Ülkeden 4 milyona yakın işçiyi temsil eden 251 sendika adına 531
delege ve 267 danışmanın katıldığı 100. Yıl Kongresi, konuklar, gözlemciler ve
ITF çalışanları ile birlikte 1000'e yakın kişiyle toplandı. Kongre'ye Türkiye'den
DEMİRYOL-İŞ, TDS, HAVA-İŞ, BTS ve LİMAN-İŞ Sendikaları katıldı. Diğer
üye sendika TÜMTİS ise, sürmekte olan grevleri nedeniyle Kongre'ye
temsilci gönderemedi.
ITF Demiryolcular Seksiyon Komitesi Toplantısı:
ITF 100. Yıl Kongresi'nden sonra, 4 ve 5 Temmuz 1996 günleri ITF
Demiryolcular Seksiyon Komitesi Londra'da toplandı. Toplantıya, Komite
Üyesi Nurettin Girginer katıldı.
ITF Türkiye Koordinasyon Komitesi Etkinlikleri:
Komitenin 10 Mayıs, 6 Haziran ve 21 Haziran günleri yaptığı
toplantılara DEMİRYOL-İŞ'i Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri ile
Mevzuat Sekreteri temsil etti.
ITF Uluslararası Dayanışma Fonu'na Katkı:
ITF'in kurduğu Uluslararası Dayanışma Fonu'na Türkiye Sendikaları
olarak ortak bir katkı sağlandı. Koordinasyon Komitesi üyesi 6 sendikanın,
1995 yılı ITF aidatlarının %10'u tutarındaki katkıları DEMİRYOL-İŞ' de
toplandı ve 21 Haziran günü ITF'e havale edildi.
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Yabancı Konuklar:
11-13 Ağustos 1995 günleri yapılan DEMİRYOL-İŞ 5. Olağan Genel
Kurulunda ITF'i Genel Sekreter Yardımcısı Graham Brothers temsil etti.
Almanya Demiryolu İşçileri Sendikası (GDED), İtalya Ulaştırma İşçileri
Federasyonu (FIT-CISL), Macaristan Demiryolu İşçileri Sendikası (VDSzSz),
Mısır Demiryolu İşçileri Genel Sendikası ve Azerbaycan Demiryolu İşçileri
Sendikası adına ikişer ve Fas Demiryolu İşçileri Sendikası adına ise bir
Sendikacı Genel Kuru'la katıldı.
Mısır Demiryolu İşçileri Genel Sendikasının Daveti:
İkili ilişkilerin uzun yıllardır devam ettiği Mısır Demiryolu İşçileri
Sendikası, DEMİRYOL-İŞ'ten 5 kişilik bir heyeti Mısır'a davet etti. Genel
Başkan, Genel Sekreter ile birlikte Adapazarı, Ankara ve Erzurum Şube
Başkanlarından oluşan heyet 2 Ocak1996 günü Mısır'a gitti.
Azerbaycan Sendikasının Daveti:
Azerbaycan Demiryolu İşçileri Sendikası, 27 Ocak 1996 günü
başlayacak genel kurullarına DEMİRYOL-İŞ'ten 2 kişiyi 3 günlüğüne davet
etti. DEMİRYOL-İŞ Yönetim Kurulu bu genel kurulda, Genel Başkan ve
Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterinin DEMİRYOL-İŞ'i temsil etmesini
kararlaştırdı. 26-29 Ocak 1996 günleri Azerbaycan'ı ziyaret eden iki yönetici
Genel Kurul'da bir konuşma yaptı ve yararlı temaslarda bulundu.
Grevler Sırasında Uluslararası Dayanışma:
Türkiye'de sendikal hak ihlalleri konusunda temaslarda bulunmak ve
sürmekte olan mücadeleye destek amacıyla Uluslararası Sendikal
Örgütlerin 6 Temsilcisi 2-5 Ekim 1995 günleri Türkiye'ye geldi. Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) Cenevre ve ILO Sorumlusu
Guy Ryder, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Basın Sorumlusu
Wiw Bergans, ITF Genel Sekreteri David Cockroft, Uluslararası Kamu
Görevlileri Federasyonu (PSI) Genel Sekreter Yardımcısı Alan Leather, Eğitim
Enternasyonali Temsilcisi Sheena Hanley ve İsveç Memur Sendikaları
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Konfederasyonu Temsilcisi Olle Söderman'dan oluşan delegasyon, TÜRKİŞ, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonlaşma Kurulu, DİSK, TİSK ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis ile görüştü. Bir grev yerini de
ziyaret eden heyet, gözlemlerini 4 Ekim günü TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde
yaptığı bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.
Çeşitli Yayınlar:
21.Yüzyıla Doğru Demiryollarının Modernizasyonu:
Yeni Bir Gelişme Stratejisi:
DEMİRYOL-İŞ Sendikası tarafından bastırılan "21. Yüzyıla Doğru
Demiryollarının Modernizasyonu – Yeni Bir Gelişme Stratejisi" adlı rapor,
bilim adamları tarafından, çağdaş dünyadaki gelişmeler ve bilimsel verilere
dayanılarak tamamen objektif bir çerçeve içinde hazırlandı. Bu raporda;
ülkemizin demiryollarının içinde bulunduğu sorunlar küçük ayrıntılarına
kadar anlatılırken, aynı sorunların ülke kaynaklarıyla nasıl çözümlenebileceğine ilişkin önerilerde yeraldı.
Ülkemizin sanayi devrimini tamamlayarak kalkınma sorununu
çözümlemesi, hızlı ve kitlesel taşımacılık sistemi olarak demiryollarının
gelişmesine sıkı sıkıya bağlı olduğu görüşüyle hareket eden DEMİRYOL-İŞ
Sendikası, bu yayını Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm ilgililere
gönderdi.
Demiryolu İşçilerinin 1995 Grevi:
25 Eylülde ülke çapında TCDD bünyesinde bulunan 813 işyeri ve üç
bağlı ortaklık statüsündeki fabrikalarda yapılan demiryolu işçisinin 23
günlük tarihi grevi kitap haline getirilerek üyelere dağıtıldı.
Kitabın sunuşunda tarihi grev şöyle anlatılıyor:
"Türkiye işçi hareketi, 1995 yılında tarihinin en büyük grevlerini yaşadı.
Demiryolu işçileride dahil bazı işkollarında işçiler ilk defa greve çıktı.
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Grevler, Dünya Bankası ve IMF istekleri doğrultusunda hareket eden
Hükümetin, bu kurumlara verdiği sözleri tutmak için işçi haklarına ve kamu
işçilerinin ücretlerine yönelen saldırısına karşı mücadelenin bir aracı olarak
yapıldı.
1995 Mücadelesi, öncesi ve sonrasıyla kazanımları ve eksiklikleriyle
uzun süre tartışmalara konu olacaktır. Demiryolu işçisi ilk defa greve çıkıyor
olmasına rağmen, disiplini ve coşkusuyla bu mücadelede önemli bir rol
oynamıştır. Daimi-geçici ayrımı yapılmaksızın ve tek fire vermeden tam
katılımla gerçekleştirilen demiryolcular grevi, 1995 kamu kesimi grevlerinin en başarılı ve en etkili grevleri arasında yer almıştır.
DEMİRYOL-İŞ tarihinde ülke çapındaki ilk yasal grev niteliği taşıyan
1995 grevimizle ilgili belgelerden bir kısmını bu kitapta toplamayı uygun
gördük. Kitabımızda, ulusal ve yerel basından seçilmiş gazete kupürlerinin,
grev sırasında dağıtılan bildirilerin, karşılaşılan sorunların, bazı yazışma ve
açıklamaların, grev defterlerinden seçmelerin ve grevimizi belgeleyen
fotoğrafların yanısıra, 1995 grevlerine kadarki sürece ve grevler sırasındaki
önemli gelişmelere de yer verdik.
Bu kitap,demiryolu işçisinin eseridir."
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1999–2002 ÇALIŞMA DÖNEMİ
(07.11.1999 – 30.11.2002)
Bu çalışma döneminde Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik krizini
yaşadı. Bu kriz ortamında Sendikalar, hükümetin "sıfır zam" önerisi
karşısında veresiye sözleşmeye imza koymak zorunda kaldılar.
3 Kasım 2002 Tarihinde yapılan Erken Genel Seçimler hem TÜRKİŞ'in ve hem de DEMİRYOL-İŞ'in kaderini değiştirdi. TÜRK-İŞ Genel
Başkanının Milletvekili seçilmesiyle, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine
DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay birinci yedek olarak
çağrıldı. Böylece DEMİRYOL-İŞ, 5 yıllık bir aradan sonra yeniden TÜRK-İŞ
Yönetiminde temsil edilmeye başlandı.
Şube Genel Kurulları:
28-29 Kasım 1998 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'dan
sonra DEMİRYOL-İŞ'e bağlı şubelerin 6. Olağan Genel Kurullarına
başlanmıştı. Kayyım Heyeti'nin göreve başladığı 22.2.1999 tarihine kadar 5
Şube'nin (Adapazarı, Afyon Eskişehir, İstanbul ve Sivas Şube) Genel Kurulları
tamamlanmıştı.
Kayyım döneminde Sendikanın faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulduğu
için, diğer 8 Şube'nin (Adana, Ankara, Erzurum, Haydarpaşa, İzmir, Kayseri,
Konya ve Malatya Şube) Genel Kurulları da 23.8.1999 tarihinden sonra
yapıldı.
Sendikaya bağlı 13 Şubenin 6.Olağan Genel Kurulları ve
Sonuçları:
Adana Şube Genel Kurulu:
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02.10.1999
Yönetimi:

Tarihinde

yapılan seçimlerde oluşan Adana Şube

M.Edip Gülnar

Şube Başkanı

K.Akay Bahalı

Şube Sekreteri

M.Nedim Pala

Şube Mali Sekreteri

Adapazarı Şube Genel Kurulu:
30.01.1999 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Adapazarı Şube
Yönetimi:
Ergün Atalay

ŞubeBaşkanı

Cemal Yaman

Şube Sekreteri

M.Eyüp Yazıcı

Şube Mali Sekreteri

Afyon Şube Genel Kurulu:
06.02.1999
Yönetimi:

Tarihinde

yapılan seçimlerde oluşan Afyon Şube

Muharrem Uslu

Şube Başkanı

Veli Gündoğar

Şube Sekreteri

Hayrettin Şen

Şube Mali Sekreteri

Ankara Şube Genel Kurulu:
12.09.1999
Yönetimi:
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Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Ankara Şube

Muhsin Budak

Şube Başkanı

Recep Öz

Şube Sekreteri

İsmet Demirbaş

Şube Mali Sekreteri
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Erzurum Şube Genel Kurulu:
11.09.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Erzurum Şube
Yönetimi:
A.Bekir Ersoy

ŞubeBaşkanı

Yusuf Gökçan

Şube Sekreteri

Muhammet Danabaş ŞubeMali Sekreteri
Eskişehir Şube Genel Kurulu:
07.02.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Eskişehir Şube
Yönetimi:
Lâyık Göçmen

Şube Başkanı

Recep Habuk

Şube Sekreteri

Abdullah Özdamar

Şube Mali Sekreteri

Haydarpaşa Şube Genel Kurulu:
17.10.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Haydarpaşa
Şube Yönetimi:
Hüseyin Kaya

Şube Başkanı

Şenol Ekici

Şube Sekreteri

Cavit Ocak

Şube Mali Sekreteri

İstanbul Şube Genel Kurulu:
23.01.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan İstanbul Şube
Yönetimi:
İsmail Baygın

Şube Başkanı

Sedat Candan

Şube Sekreteri

Mustafa Kaçar

Şube Mali Sekreteri
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İzmir Şube Genel Kurulu:
18.09.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan İzmir Şube
Yönetimi:
Hüseyin Ervüz

Şube Başkanı

Gülali Yeşiloğlu

Şube Sekreteri

Ahmet Atıcıer

Şube Mali Sekreteri

Kayseri Şube Genel Kurulu:
03.10.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Kayseri Şube
Yönetimi:
Yakup Aslan

Şube Başkanı

Mehmet Öyekçin

Şube Sekreteri

Ramazan Yıldırım

Şube Mali Sekreteri

Konya Şube Genel Kurulu:
26.09.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Konya Şube
Yönetimi:
Nuri Pekkarpuz

Şube Başkanı

Necati Kökat

Şube Sekreteri

Sadi Başmaya

Şube Mali Sekreteri

Malatya Şube Genel Kurulu:
11.09.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Malatya Şube
Yönetimi:
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Nurettin Öndeş

Şube Başkanı

Hadi Yurdakan

Şube Sekreteri

Hikmet Kazgan

Şube Mali Sekreteri
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Sivas ŞubeGenel Kurulu:
06.02.1999 Cumartesi günü yapılan seçimlerde oluşan Sivas Şube
Yönetimi:
Zeki Karakurt

Şube Başkanı

Recep Fil

Şube Sekreteri

Ferhat Aydın

Şube Mali Sekreteri

Genel Kurul ve Seçimler
6-7 Kasım 1999 Tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul
sonunda yapılan seçimlerde Sendikanın Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyelikleri şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu:
Ergün Atalay

Genel Başkan

Hüseyin Demir

Genel Sekreter

Recep Fil

Genel Mali Sekreter

M.Edip Gülnar

Mevzuat Sekreteri

Taki Ulusoy

Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri

Denetim Kurulu:
A.Bekir Ersoy, İsmail Baygın, Hüseyin Ervüz.
Yeni oluşan Sendika Yönetim Kurulu Teşkilata bir Genelge
yayınladı:
"DEMİRYOL-İŞ Sendikası, geçmişte yaşanan bazı talihsizliklerin sonucu
Kayyum yönetimine devredilmiş ve 9 ay'ı aşkın süre, tarihinde rastlanmayan bir vesayet altına sokulmuştur.
6-7 Kasım 1999 tarihlerinde yapılan 6. Olağan Genel Kurulumuz
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tam bir dayanışma ve DEMİRYOL-İŞ'e yakışır birlik ve beraberlikle bu
vesayete son vererek, görevi asıl saliplerine devretmiştir.
Öncelikle Genel Kurulumuzu oluşturan değerli delege kardeşlerimize bu duyarlılıkları ve sorumluluk duygusuyla hareket etmiş olmaları
nedeniyle şükranlarımızı sunarız.
Yönetim Kurulumuz, herkesi kucaklayacak, üyesiyle, temsilcisiyle,
şube yönetim kurullarıyla barışık, sevgi ve saygıya dayalı bir ortamın yeniden
kurulması için tam bir kararlılık içindedir.
Gerek işverenlerle, gerek Hükümet temsilcileriyle kurulacak ilişkilerin,
üyelerimizin hak ve menfaatlerinden asla taviz vermeden, fakat diyalog ve
barış içinde sürdürülmesine özen gösterilecektir.
Ulusumuzun dirlik ve birliğinin korunması, demokratik parlamenter
sistemin vazgeçilmezliği, Atatürk ilke ve inkılaplarının yaşatılması, Cumhuriyetimizin ilkelerinin korunması, düşünce ve bu düşüncelerin özgürce ifade
edilmesi hakkının, kısaca temel insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi,
yoksulluk ve sefaletin sona ermesi, arsızlık-yolsuzluk-soygun v e Devletin
imkanlarının peşkeş çekilmesini önleyecek yasal düzenlemelerin yapılması
yolunda bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da sendikamız kararlı
politikasını sürdürecektir.
Vecibelerimizi eksiksiz yerine getirdiğimiz, bir süre ilişkilerimizde
rahatsızlık yaşanan TÜRK-İŞ'le, kuruluşların isimlerle kaim olmadığı ve işçi
hareketinin en güçlü örgütü olması nedeniyle yeniden sağlıklı, karşılıklı
saygıya dayalı bir ortamın yaratılması, kardeş sendikalarla sürekli dialog
içinde bulunulması çalışma hedeflerimizin öncelikli konuları olacaktır.
Özelleştirme ve taşeronlaşma girişimlerinin yoğunlaştığı işkolumuzda,
bu olumsuzluklar karşısında en sert ve kapsamlı mücadele verilecek, bütün
iletişim yolları kullanılarak bu politikaların altında yatan çıkar hesapları
anlatılarak kamuoyunun yanımızda olması için çaba harcanacaktır.
DEMİRYOL-İŞ'in geçmişindeki büyük hizmet ve onurlu başarıları
268

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

geleceğimizin ışığı olacaktır. Alınacak dersler varsa, bunlardan yararlanılacak,sendikamız bir aile topluluğu niteliğini muhafaza edecektir.
Geçmişte sendikamıza hizmet veren Genel Başkanlarımıza, Merkez
Yönetim Kurullarında görev yapanlara, şubelerimizin yöneticilerine, işyeri
baştemsilci ve temsilcilerine şükranlarımızı sunarken, ebediyete göçenleri
rahmetle anıyor,hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyoruz.
Yönetim Kurulumuz, belirlediği hedeflere ulaşmada en büyük güç
kaynağı olarak değerli üyelerimizi görmektedir. Onların sevgi ve desteği
olmadan başarıdan söz edilemeyeceğinin bilincindedir.
Altıncı Olağan Genel Kurulda bizleri Genel Yönetim Kurulu'na seçerek
güven ve desteklerini görmekten onur duyduğumuz tüm delege
kardeşlerimize ve temsil ettiğimiz değerli üyelerimize teşekkür eder,
üstlendiğimiz sorumluluktan başarıyla çıkabilmemizde de teşkilatımızın
bütün kademelerinin desteklerini esirgememelerini diler, Cenab-ı Allah'ın
yardımcımız olmasını niyaz ederiz."
Adana,Adapazarı ve Sivas Şube Yönetimlerinde Değişiklik:
6. Olağan Genel Kurul sonrasında Adana, Adapazarı ve Sivas Şube
yönetimleride yeniden şekillendi. Buna göre:
AdanaŞube:
K.Akay Bahalı

Şube Başkanı

M.Nedim Pala

Şube Sekreteri

Mehmet Güngör

Şube Mali Sekreteri

Adapazarı Şube:
Cemal Yaman

Şube Başkanı

Muammer Güneş

Şube Sekreteri

M.Eyüp Yazıcı

Şube Mali Sekreteri
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Sivas Şube:
Zeki Karakurt

Şube Başkanı

Murat Kütük

Şube Sekreteri

Ferhat Aydın

Şube Mali Sekreteri

Konya Şube Yönetiminde Değişiklik:
DEMİRYOL-İŞ Sendikası Konya Şube Başkanı Nuri Pekkarpuz'un,
25.6.1962 tarihinde başladığı sendikacılığa 38 yıl sonra yine aynı tarih olan
25.6.2000'de emekliye ayrılarak veda etmesi üzerine Konya Şube yönetimi
yeniden şekillendi:
Necati Kökat

Şube Başkanı

Sadi Başmaya

Şube Sekreteri

Necmettin Turgut

Şube Mali Sekreteri

HIZ Dergisi'nin Adı "DEMİRYOL-İŞ" Olarak Değiştirildi:
6-7 Kasım 1999 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurulu'nda
seçilen yeni yönetimin kararı üzerine Sendika'nın süreli yayını olan HIZ
Dergisinin ismi sendikayla özdeşleştirmek amacıyla DEMİRYOL-İŞ olarak
değiştirildi.
TÜRK-İŞ 18.Genel Kurulu:
TÜRK-İŞ'in 18. Genel Kurulu Ankara DSİ Genel Müdürlüğü Salonunda
1-5 Aralık1999 tarihleri arasında yapıldı.
Genel Kurulda yapılan seçimlerde Genel Başkanlığa Bayram Meral,
Genel Sekreterliğe Hüseyin Karakoç, Genel Mali Sekreterliğe Mustafa
Kumlu, Genel Eğitim Sekreterliğine Salih Kılıç ve Genel Teşkilatlanma
Sekreterliğine de Çetin Altun seçilirken, DEMİRYOL-İŞ Genel Başkanı
Ergün Atalay'da Yönetim Kurulu birinci Yedek Üyeliğine seçildi.
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Türkiye'yi Sarsan Ekonomik Kriz:
Milli Güvenlik Kurulunun 20 Şubat Salı günü yaptığı olağan toplantı
kimsenin beklemediği olağanüstü bir krizin doğmasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in MGK çalışmaları başlarken
yaptığı konuşma, Başbakan Bülent Ecevit'in tepkisine ve salonu terk'
etmesine sebep olurken, olayın basına yansıması ile büyük bir ekonomik
çöküş yaşandı.
IMF Hey'eti Türkiye'de iken meydana gelen siyasal kriz, sür'atle
ekonomik krize dönüştü. Alışılagelen IMF ve Merkez Bankası Başkanının
basın toplantısı yapılmadan heyet Türkiye'den ayrıldı.
Dövizin piyasa dalgalanmalarına bağlanması, gelecek günlerin daha
da kritik olacağının göstergesi oldu ve Dolar 600 binlerden 1 milyon 700
bin liraya kadar tırmandı.
2001 yılının ilk aylarında başlayan ekonomik krizin ağır faturası başta
dar gelirliler olmak üzere toplumun her kesimine çıktı. Yıl boyunca kendini
hissettiren ekonomik sorunlar, her Türk vatandaşının yıllık gelirinin 1.083
dolar azalmasına neden oldu. 125 bin işyeri kapanırken, işsizler ordusuna da
1.5milyon kişi daha katıldı.
Kriz ile Türkiye'nin bir yılda sağladığı Gayri Safi Milli Hasıla toplamı
yaklaşık 76 milyar dolar azaldı. Yıllık kişi başına GSMH 2.948 dolardan 1.865
dolara düştü.
Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri:
19.Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
01.03.2001 tarihinde görüşmelerine başlanılan 19. dönem toplu iş
sözleşmesi için 26 Nisan tarihine kadar toplam 5 oturum yapılmış ve bir
sonuç alınamamıştı. Bu tarihten sonra da gerek ilgili bakanlar ve gerekse
işverenler nezdinde başlatılan girişimlerden ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik sıkıntılar ve kriz gerekçe gösterilerek olumlu bir sonuç
alınamadı.
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Bu arada işveren Sendikası TÜHİS (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet
Sektörü İşveren Sendikası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara
Bölge Müdürlüğü Ankara 6. İş Mahkemesi'ne Resmi Arabulucu tayin
edilmesi talebiyle başvurdu.
Mahkemece tayin edilen arabulucu, Sendika yönetimi ve işverenler
arasında 27.07.2001 tarihinde başlanan müşterek toplantılar devam
ederken, 15 günlük sürenin yetmeyeceği görüldü ve bu süre 6 işgünü daha
uzatıldı.
6 Günlük sürenin bitiminden sonra anlaşma sağlandı. Buna göre; işçi
ücretleri ilk altı ay yüzde 15 artırıldı. İlk altı aya sıfır zam ve gerçekleşen
enflasyonun yarattığı farkın tamamının ödenmesi konusunda fedakarlık
eden TÜRK-İŞ, bunun karşılığında ilk altı ay için sayılan, ancak Ocak 2002
sonunda ödenecek yüzde 15'lik zammın kök ücretlere yansıtılmasını
sağladı.
2001 yılının ikinci altı ayında, yüzde 15'lik hedef enflasyon düzeyinde
artış yapıldı.
2002 yılının ilk yarısı için yüzde 10 oranında zam yapıldı, 2002 yılının
ikinci altı ayında yüzde 10 ve bu zam enflasyonun gerisinde kalırsa farkın
tamamının verileceği hükme bağlandı.
İmzalanan protokolle TÜRK-İŞ, istek dışında zorunlu emekliliğin
gündeme getirilmeyeceği konusunda hükümetten açık güvence aldı.
TÜRK-İŞ ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamında büyük bir
fedakarlık örneği göstererek, tarihinde ilk kez veresiye sözleşmeye imza
koydu ve yaptığı anlaşma protokolüne göre, toplu iş sözleşmesinin birinci altı
aylık döneminde oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farkların
dönem içinde değilde,Toplu İş Sözleşmesinin on üçüncü ayının sonunda
ödenmesini kabul etti.
Ancak, Geçici 2. Maddeden yararlananlar ile sözleşmenin imza
tarihinden sonra herhangi bir nedenle hizmet akdi sona erenlere, varsa
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sözleşme farkları onüçüncü ayın sonunu beklemeksizin hizmet akdinin sona
erdiği tarih esas alınarak kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödeneceği
hükme bağlandı.
İstanbul Ulaşım Sanayii ve Tic. A.Ş. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi:
VI.Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Sanayii ve Ticaret A.Ş.
işyeri Toplu İş Sözleşmesi Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası
(MİKSEN) ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (DEMİRYOL-İŞ) arasında
imzalandı.
1 Aralık 2000 tarihinden itibaren geçerli olan ve 5 Temmuz Perşembe
günü yapılan törenle imzalanan sözleşmenin parasal maddeleri şu şekilde
değişti:
İşçilerin skala ücretlerine (çıplak ücretlerine) 6 aylık periyodlarla artış
getirildi. Buna göre;
• İlk altı ay için seyyanen 65.000.000.-TL/Ay
• İkinci altı ay için seyyanen100.000.000.-TL./Ay
• Üçüncü altı ay için%15
• Dördüncü altı ay için %10
Çıplak ücretin parçası olan emek zammı ise, işçinin her tam hizmet
yılı için 600.000.- TL/Ay'dan, yeni toplu iş sözleşmesiyle 2.100.000.TL/Ay'ayükseltildi.
Diğer ödemelerde de %100'e varan artışlar sağlandı. Bunun yanısıra
yılda 4 ikramiye, mavi kart bedeli ile iş güçlüğü tazminatı ve kasa
tazminatı yeni toplu iş sözleşmesindede geçerli oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesiyle İlk Toplu Sözleşme:
Konya Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı
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Sistem Şube Müdürlüğü işyerinde çalışan işçilerin, DEMİRYOL-İŞ Genel
Merkez yönetimi ile Konya Şube yönetiminin çabaları ile Sendikaya üye
kaydedilmeleri üzerine 31.01.2001 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri15.06.2001günü anlaşma ile sonuçlandı.
Bu sözleşme ile 15.01.2001 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlere,
sözleşmenin birinci altı ayında %5, ikinci altı ayında %10, üçüncü altı ayında
%14 ve dördüncü altı ayında%20 oranında zam yapıldı.
Sözleşmede işçilere yapılan parasal sosyal yardımlar ise şöyle:
1- Saat 20.00 ile 06.00 arasındaki çalışmalarda beher çalışma saati için
ücretlerinin%25'i tutarında gece çalışma tazminatı,
2- İşyerinde geçen beher hizmet yılı için 3235 TL/Gün kıdem
tazminatı,
3- Vatman ve Şoför olarak çalışanlara sözleşmenin birinci yılında
20.000.000.- TL/Ay, ikinci yılında da 25.000.000.- TL/Ay tutarında
direksiyon ve kumbara primi,
4- 15.01.2001 tarihinden geçerli olmak üzere, çalışılan işlere göre
637.980.- TL/Gün ile 105.960.- TL/Gün arasında değişen ve sözleşmenin
2., 3. ve 4. altı aylarında ücretlerdeki artışa paralel olarak artacak olan
sorumluluk zammı,
5- Sözleşmenin 1. yılında 20.000.000.- TL., ikinci yılında 30.000.000.TL. doğum yardımı,
6- Sözleşmenin birinci yılında 50.000.000.- TL., ikinci yılında
75.000.000.-TL.evlenme yardımı,
7- İşçinin iş kazası veya normal ölümünde 1 ila 4 aylık maaşı arasında
değişen ve ana, baba, eş ve çocuklarının ölümlerinde ise sözleşmenin birinci
yılında 35.000.000.- TL., ikinci yılında 50.000.000.- TL. tutarında ölüm
yardımları,
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8- Yangın, sel, deprem, heyelan vs. gibi tabii afete maruz kalan işçilere
sözleşmenin birinci yılında 100.000.000.- TL., ikinci yılında 150.000.000.TL. tabii afet yardımı,
9- İşçilerin öğrenim gören çocuklarına öğrenim durumlarına göre
1.730.000.- TL/Ay ile 17.290.000.- TL/Ay arasında değişen ve sözleşmenin
2., 3. ve 4. altı aylarında ücretlerdeki artışa paralel olarak artacak öğrenim
yardımı,
10- 657 Sayılı "Devlet Memurları Kanunu" na göre memurlara
ödenen ve memur maaş katsayıları arttıkça aynı tarihten geçerli ve aynı
oranlarda artacak olan aile ve çocuk yardımı,
11- Toplam 67.090.000.- TL/Ay olarak ve sözleşmenin 2., 3. ve 4. altı
aylarında ücretlerdeki artışa paralel olarak artacak olan yakacak, yemek ve
ek gıda yardımı,
12- Her ay ücretsiz 70 elkart kontörü ve 70 kontörün üzerindeki
binişlerde indirim kontör,
13- Sözleşmenin birinci yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarından
önce 20.000.000.-TL.,ikinci yılında 30.000.000.-TL.bayram harçlığı,
14- Toplam 8.000.000.- TL./Ay olarak ve sözleşmenin 2., 3. ve 4. altı
aylarında ücretlerdeki artışa paralel olarak artacak olan giyim, koruyucu eşya
ve temizlik yardımı.
Sözleşme 15.01.2001 – 14.01.2003 tarihleri arasında yürürlükte
kalacak.
Eylemler:
• 11 Nisan 2000 tarihinde toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun
aldığı karar doğrultusunda; Özelleştirme uygulamaları ile Hayat Pahalılığını protesto etmek ve İş Güvencesi'nin sağlanması amacıyla Ankara'ya
gelen TÜRK-İŞ Üyesi Sendikacılar "Özelleştirmeye Karşı Demokratik Sosyal
DevletiKoruma ve İş Güvencesi" adı altında yürüyüş düzenlediler.
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TÜRK-İŞ'e bağlı sendika ve şube başkanlarının 9 bölgeden (İstanbul,
Eskişehir, İzmir, Adana, Sivas, Samsun, Diyarbakır, Bursa ve Erzurum)
başlattığı, tüm illeri kapsayan yürüyüş 26 Nisan 2000 tarihinde Ankara'da
noktalandı.
• Emek Platformu tarafından 24 Haziran 2000 Cumartesi günü
İstanbul Çağlayan Meydanı'nda "Ekonomik,SosyalveSiyasalHaklarımızİçin
Gücümüz Birliğimizdir" Mitingi yapıldı.
TÜRK-İŞ'e bağlı tüm sendikaların İstanbul ve yakın çevrelerdeki
şubelerinin de katıldığı mitinge, DEMİRYOL-İŞ Sendikasını temsilen,
Haydarpaşa Şube yöneticileri ve üyeleri katıldı.
• Hükümetin 2001 bütçesini ve öngörülen yüzde 10'luk zam oranını
protesto etmek için Emek Platformu'nun Başkanlar Kurulu'nda alınan bir
günlük iş bırakma kararı uyarınca binlerce emekçi 1 Aralık'ta tüm yurtta
alanlardaydı. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen ve MemurSen üyelerinin katıldığı eylemin en büyük özelliği her görüşten emekçinin ilk
kez bu kadar kapsamlı bir eylemin içinde bulunması oldu.
Bugüne kadar yurt genelinde yapılan en büyük eylemde yaklaşık 500
bin kişi alanlara çıktı, bir milyon civarında emekçi de iş bıraktı. Emekçiler
Türkiye genelinde, isteklerini içeren dilekçeleri TBMM'ye gönderilmek üzere
valiliklere verdi. Ardından kent meydanlarını dolduran on binler, çeşitli
sloganlar eşliğinde hükümeti eleştiren yazıların yazıldığı pankartları açtı.
DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez ve Şube yöneticileri, işyeri sendika
temsilci ve baştemsilciler ile birlikte emekçilerin eylemine destek verdiler.
Eyleme eğitim sektörü, hastaneler, demiryolları, vergi daireleri en
yoğun katılımların olduğu alanlar oldu.
• DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryollarıyla ilgili sorunların çözümlenmesi için yaptıkları çalışmalara katkıda
bulunmaları amacıyla medya kuruluşlarına ve milletvekillerine Mektup
yayınladı.
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Medya kuruluşlarının magazin, spor ve siyaset haberlerine daha fazla
önem verdiklerini, buna karşılık ülke sorunlarına yeterince yer vermediklerini kaydeden Atalay'ın yayınladığı mektup şöyle:
"DEMİRYOL-İŞ Sendikası Yönetim Kurulu olarak, demiryollarının
unutulmuşluğu ve çürümeye terkedilmişliği karşısında verdiğimiz
mücadeleyi, basın açıklamaları ile kamuoyuna yansıtma ve basınımız
aracılığıyla sesimizi duyurmak için büyük çaba harcamaktayız.
Ne yazık ki; haber kriterlerinin tamamen değiştiğini, siyaset,
magazin ve futbola endekslenmiş bir basın anlayışının egemen olduğunu,
ülke sorunlarından çok manken ve sanatçıların yaşantılarının, evlenip
ayrılmalarının, aşk ve ihanetlerinin önemli görüldüğünü unuttum.
Sizlere teker teker ve basın aracılığı yerine posta aracılığıyla ulaşmak
zorunda kaldım. Demiryollarının önemi konusunda bilgilerinizi tazeleme
ihtiyacını duydum.
Demiryollarının nasıl modernize edilebileceği, içinde bulunulan
olumsuzluklardan nasıl kurtulunabileceği, sorunların neler olduğu
sendikamızca kitaplar halinde yayınlanmış, Cumhurbaşkanından
parlamenterlere ve köşe yazarlarına kadar gönderilmiştir. Maalesef, bir-iki
milletvekilinin boş sıralara karşı dile getirdikleri sorunlar, köşe yazarlarımız
tarafından dikkate alınmadı. Olaya sadece "bir sendika yayını"
küçümsemesi ile bakıldı.
29 Mart 2000 tarihinde Dünya Demiryolu İşçileri Günü nedeniyle
Ankara'da düzenlediğimiz "Demiryollarının Dünü, Bu günü ve Yarını"
konulu sempozyuma, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet
Bahçeli ve parlamentoda temsil edilen bütün siyasi partilerin sözcüleri
katıldılar. En az 15-20 kamera v ardı. Gazetecilere ayrılan bölüm dolmuş ve
bazı muhabirler ayakta kalmışlardı. Sonuç?... Sonuç kocaman bir hiçti. Ne
gazeteler teksatır, ne televizyonlar birkaç saniyelik yayın yaptılar.
Aynı gün, bir starımızın estetik ameliyatı televizyonlarımızın en önemli
konusu olarak dakikalarca işlendi.
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Değerli milletvekilleri ve medyamızın yetkilileri,
Her gün yeni bir trafik kazası haberiyle sarsılıyoruz. Otobüs
devriliyor, 20 ölü, 30 yaralı... Hatalı sollama ve iki aile yok 'olmuş. Etrafa
saçılmış cesetler, korkunç görüntüler. Son 44 yılda 200 bin kişiyi trafik
kazasında kaybetmişiz. 2 milyon da yaralı. Milli servet olarak kaybımızı hayal
bile edemiyoruz. Sadece son 3-4 yılda trafik kazalarında kaybettiğimiz
insanlarımızın sayısı,10 yılda terörde kaybettiklerimize eşit.
Para cezalarını arttırmakla trafik canavarının önü kesilemez. Olsa olsa,
sürücüleri cezayı ödeme yerine daha ucuza kurtulma yollarını arayışa
yöneltir. Heyecan arayan sürücü sür'atten vazgeçemez. Alkollü araç
kullanan, hatalı sollama yapan sürücüler sırf para cezası arttı diye
alışkanlıklarını terkedemezler. Pekii...Ne yapılmalıdır?
Demiryolları, karayollarındaki
çaresidir. Öyleyse;

kan

gölünü kurutabilmenin tek

•Rafa kaldırılan hızlı tren projesi nihayata geçirmek için,
•Çalışmalar başladığında doğan çocukların şimdi 20 yaşına girmiş
olmalarına rağmen, Ankara-İstanbul yolculuğunu 3.5 saate indirecek olan
Ayaş Tüneli'nin tamamlanması için, ihtiyaç duyulan 70 trilyonun (20 senede
400 trilyon harcandı) Hükümetçe tahsis edilmesi için,
•Karayollarını tercih sebebi olan demiryolu ağının çarpıklığını
düzeltmek ve zaman kaybını ortadan kaldırmak için,
•Trafik kazalarının asgariye indirilmesi için,
•Çevre kirliliğinden korunmak için,
•Enerji tasarrufunda büyük kazanımlar sağlamak için,
•Karayolu yapımında kaybedilen araziden daha elverişli olduğu
için,
•Karayolu maliyetinden daha ucuz olduğu için,
278

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

•Gürültü kirliliğinden kurtulmak için,
•Tank, ağır top ve araçlardan nakli bakımından stratejik önemi
olduğuiçin,
Geliniz birlikte seferberlik ilan edelim.
Yazılı basınımız sütun boşluklarında demiryolları ile ilgili sloganlar
kullanabilirler. Televizyonlarımız haber ve diğer kuşaklarda altyazı ile
demiryollarına önem verilmesini isteyen yayınlan yapabilirler. Sayın
milletvekillerimiz, bütçede ulaştırmaya ve özellikle demiryolu ulaşımına
ayrılan komik paraların artması için çaba gösterebilirler. (2000 bütçesinde
Demiryollarına ayrılan pay 88 trilyon olup, bunun ancak 13 trilyonu yapım
onarım için tahsis edilmiştir. Bu rakamla demiryolu yapmak hayaldir.)
Demiryollarının komünist işi olduğunu söyleyen devlet adamları
gördük. Kapitalist ABD'nin 220 bin kilometre demiryoluna karşılık,
ülkemizde demiryolu uzunluğu10.512kilometre ise bu kafaların eseridir.
Sendika olarak, Demiryollarında çalışan işçilerin tamamını temsil
ederken, ilk bakışta işverenin yapması gereken bir çalışmayı bizim
yapmamız yadırganabilir. Oysa; çağdaş sendikacılık, üyesinin geleceği,
işkolunda işçi sayısının ve verimliliğin artması, işverenin karşı karşıya
bulunduğu sorunların çözümlenmesine katkıda bulunmayı varlığının ön
koşulusayar. Toplumsal sorunlardan sendikacılık hareketi soyutlanamaz.
Medyamızın haber ve program yetkilileri bu eleştirilerime lütfen
alınmasınlar. Demiryolu bakımından Avrupa'da en fakir ülke olmanın acısını
taşıyan, yıllardır ilgilileri harekete geçirecek bir kamuoyu yaratma
çabalarımızın sonuçsuz kaldığını gören bir kişi olarak içinde bulunduğum
ruh yapısını anlayacağınızı umut ediyorum. Medyamızın haberciliğini ya da
programcılığını eleştirme bilgim ve haddim olamaz. Amacım sadece yıllardır
özlediğimiz desteğinizi esirgememenizdir.
Sevgi ve saygılarımın kabulü ricasıyla."
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Esnaf Eylemleri:
11 Nisan tarihinde tüm Türkiye'de yapılan Esnaf Eylemlerinde
yüzbinlerce kişi sokağa döküldü.
Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılan Esnaf Mitinginde ise
provakatörler boş durmadı. Ankara, esnaf eyleminde dehşet görüntülerine
sahne oldu. Esnaf mitingini provake eden kışkırtıcılar, polise saatlerce taş ve
sopalarla saldırdı. Ankara caddelerinde barikatlar kurup ateşler yakan
kışkırtıcılar, 100 kadar polisi yaraladı, polis araçlarını, belediye otobüslerini
tahrip etti, kamu binalarını taşladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tandoğan Meydanı'nda yapılan
esnaf eylemiyle ilgili olarak soruşturma başlattı ve soruşturma kapsamında
150 kişi gözaltına alındı.
• Emek Platformu'nun 13 Mart 2001 tarihinde yapılan Başkanlar
Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince "Yolsuzluğa ve Yoksulluğa
Hayır" Yürüyüş ve Mitingleri 14 Nisan 2001 tarihinde yurt çapında
yapıldı.
Yurdun çeşitli illerinde olaysız gerçekleştirilen eylemlerde işçiler
hükümeti istifaya çağırdı.
Emek Platformu tarafından yurt çapında düzenlenen Mitinglere
Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Parti Temsilcileri katıldı. Birçok
ilde esnafın da desteklediği mitinglerde sergilenen oyunlar, giyilen
kostümler son derece dikkat çekiciydi. Yine birçok ilde güvenlik güçlerine
karanfillerdağıtılarak esnaf eylemlerinde çıkan olaylar kınandı.
DEMİRYOL-İŞ'e bağlı tüm şubeler, bulundukları illerde düzenlenen
yürüyüş ve mitinglere yönetici ve üyeleriyle birlikte katılar "Yolsuzluğa ve
Yoksulluğa Hayır" dediler.
Ankara Valiliği'nin esnaf eylemleri sırasında çıkan olaylar nedeniyle
gösteri ve yürüyüşleri 1 ay süreyle yasaklaması nedeniyle Ankara'da bir grup
işçi biraraya gelerek Basın Bildirisi okudu.
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• Küresel Eylem Günü nedeniyle, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK
tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Emek Platformu tarafından da
desteklenen Kitlesel Basın Açıklaması Sıhhiye Meydanı'nda yapıldı.
TÜRK-İŞ Üyesi İşçiler, sabahın erken saatlerinde toplandıkları Celal
Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye'deki Abdi İpekçi Parkı'na yürüdüler.
Burada bir süre bekleyen işçiler, İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi ile
yapılan görüşmeler sonucunda alınan izin üzerine Abdi İpekçi Parkı'ndan
Sıhhiye Meydanı'na geldiler.
Kurtuluş'tan yürüyen Hak-İş Üyesi İşçiler de Basın Açıklamasının
yapılacağı Sıhhiye Meydanı'na geldiler. Burada toplanan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ
Üyesi İşçiler, DİSK ve KESK Üyesi İşçi ve Memurların Sıhhiye Meydanı'na
gelmesini beklediler.
5 Kasım'dan bu yana 5 ilden ''İşsizliğe, Yoksulluğa, Yolsuzluğa ve
Savaşa Hayır'' sloganıyla Ankara'ya yürüyen DİSK ve KESK Üyeleri Tandoğan
Meydanı'ndan Celal Bayar Bulvarı'nı izleyerek, Sıhhiye Meydanı'na
geldiler.
DEMİRYOL-İŞ Sendikası da Genel Merkez binası önünde toplanan
600 kişilik bir grupla miting alanına sloganlar eşliğinde yürüdü. Mitinge
DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Adana, Adapazarı,
Afyon, Ankara, Erzurum, Eskişehir, Haydarpaşa, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Konya, Malatya ve Sivas Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Ankara
işyerlerinde çalışan 200 kişilik bir işçi topluluğu destek verdi.
• Emek Platformu, aldığı eylem kararları uyarınca 15 Kasım Perşembe
günü tüm illerde Kitlesel Basın Açıklamaları düzenledi. 1 Aralık Genel Eylemi
öncesinde Hükümeti, emekçi düşmanı politikaları nedeniyle son kez uyaran
çalışanlar, 'Tasarruf Tedbirleri' adı altında kazanılmış haklara el koymayı
planlayan hükümete 'dur' dediler.
Emek Plaformu Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanan ortak metin
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Kızılay sokaklarında halka dağıtıldı ve ardından Kızılay Güvenpark'ta Basın
Açıklaması yapıldı.
DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Merkez ve Ankara Şube yöneticileri ile
Ankara işyerlerinde çalışan üyeler de Kızılay'da "Ülkemize, Geleceğimize,
Çocuklarımızın Geleceğine Sahip Çıkıyoruz" başlıklı basın bildirisini halka
dağıttılar.
Bildiri metninde şu görüşlere yer verildi:
"Ülkemiz, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşamaktadır. Ülkemiz,
bağımsızlık, ulusal egemenlik ve demokrasi açısından, tarihinin en büyük
tehdidiyle karşı karşıyadır. Uygulanan politikalarla, umutlarımız yok
edilmekte; geleceğimiz ipotek altına alınmaktadır.
Hükümetler, uyguladıkları yanlış politikalarla, kamu açıklarını
büyütmüşler, IMF'nin talimatlarını yerine getiren aracılar durumuna
düşmüşlerdir. IMF politikaları Türkiye'yi iflasa götürmektedir. Küreselleşme
kavramı ile amaçlarını hoş göstermeye çalışan emperyalizm, Türkiye'nin
bağımsızlığını, ulusal egemenliğini ve demokrasiyi yok etmek istemektedir.
İşsizlik, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen gün artmakta;
devletin vergi gelirleri, bir avuç y erli ve yabancı sermayedara ödenen
faizlere bile yetmemektedir.
Sorunlarımızın çözüm yeri olan TBMM ve siyasi partiler, ülkemizin ve
halkımızın yaşadığı bu sıkıntılar karşısında tam bir vurdumduymazlık
içindedir."
Emek Platformu, ülkemiz ve halkımız için, aşağıdaki taleplerini
tekrarlamaktadır:
•Kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirleri, Anayasa'da da belirtildiği
üzere,insanca yaşamalarına imkan verecekbir düzeye çıkarılmalıdır.Yüzde
10 oranındaki zam önerisi reddedilmektedir.
•Çalışanların ikramiyeleri (ek ödemeler) ve kıdem tazminatları ve
diğer alanlardaki kazanılmış haklarına dokunulmamalıdır.
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•Kamu çalışanlarının ve işçilerin istek-dışı emekliliği gündemden
kaldırılmalıdır.
•Özelleştirmeler durdurulmalıdır.
•Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar ve siyasi
faaliyette bulunma hakkı tanınmalıdır.
•İş güvencesi sağlanmalıdır.
•Türkiye, komşularıyla dostluğunu geliştirmeli, Afganistan'a asker
göndermemeli,dünyada barışın güçlenmesi için çaba göstermelidir.
•Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü ve diğer bazı yatırımcı kamu
kuruluşlarını dağıtma girişimleri durdurulmalıdır.
•İşçi çıkarmalar ve kamu kesimindeki sürgünlerle sürgün yoluyla
emeklilik dayatması uygulamalarına son verilmelidir.
•1 Aralık 2000 eylemi ve diğer meşru ve demokratik eylemler nedeniyle
verilen cezalar kaldırılmalı,soruşturmalar durdurulmalıdır.
•Zorunlu Tasarruf Fonun'da ki paralar hak sahiplerine ödenmelidir.
•IMF talimatıyla çıkarılan ve ekonomimizi çökertecek ve büyük
toplumsal sorunlara yol açacak yasalar iptal edilmelidir.
•Borç ödemekten ve krizin yükünü çalışanlara yüklemekten başka
hiçbir amacı olmayan ve özellikle eğitim ve sağlık harcamalarını ve
yatırımları kısarak ülkemizin ve halkımızın geleceğini tehdit eden 2002 yılı
bütçe tasarısı reddedilmelidir; üretimi, üretkenliği, insanca yaşama koşulları
sağlayan istihdamı ve ihracaatı artıracak politikalar izlenmelidir.
•Ülkemizi çöküntüden kurtarmak, insanlarımıza onurlu ve insanca bir
hayat sağlayabilmek için, ilk adım olarak, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim
Yasası demokratikleştirildikten sonra,erken seçimlere gidilmelidir.
Türkiye çaresiz değildir.
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Ülkemiz, yetişkin insan gücüyle ve varlıklarıyla, onurlu bir kalkınmayı
bağımsızlık ve demokrasi içinde gerçekleştirecek güce sahiptir.
Çözüm, emperyalistlerin IMF aracılığıyla dayattığı politikaların
terkedilmesi, halkımıza güven verilmesi ve demokratikleşme aracılığıyla
sağlanacaktır.
Çözüm,Emek Platformu Programında açıkça ifade edilmiştir.
Emek Platformu, IMF dayatmalarını reddetmekte, bağımsızlık, ulusal
egemenlik ve demokrasi temelinde, emekten yana politikaların
uygulanmasını talep etmektedir.
İşçiler, Kamu Çalışanları, Emekliler, İşsizler, Esnaflar, Çitfçiler,
Ülkemizi seven, bağımsızlığımıza, ulusal egemenliğe ve demokrasiye
sahip çıkan herkes, ailelerinizle birlikte, Emek Platformu'nun alternatif
programını ve demokratik eylemlerini destekleyin.
Emek Platformu'nu oluşturan kuruluşlarımız, ülkemizin ve halkımızın
çıkarları için, bağımsızlık, ulusal egemenlik ve demokrasi için, hükümeti son
kez uyarmaktadır.
Taleplerimizin yerine getirilmemesi, Emek Platformu'nu ülkemizin her
bir köşesini miting alanına çevirmeye ve genel greve davet etmektir.
Emek Platformu,bu daveti şimdiden kabul etmektedir."
• TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, HAK-İŞ, Memur-Sen, Kamu-Sen, TMMOB'nin
de aralarında bulunduğu çok sayıda sendika ve sivil toplum kuruluşunun
oluşturduğu "Emek Platformu'nun" uygulanan ekonomik politikaları
protesto etmek amacıyla" 1 Aralık 2001 günü İstanbul'da gerçekleştirdiği
mitinge katılan yaklaşık 20 bin emekçi, hükümeti istifaya çağırdı.
Abide-i Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan
TÜRK-İŞ Genel Başkanı "Eğer bu hükümet kıdem tazminatını, ikramiyeyi,
kazanılmış haklarımızı geri almaya kalkarsa genel greve gideceğiz" dedi.
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Emek Platformu'nun Türkiye genelinde düzenlediği mitinglere
DEMİRYOL-İŞ Sendikası, Genel Merkez ve bağlı şubelerinin yönetici ve
üyeleri ile destek verdi.
• 11 Aralık 2001 tarihli toplantıda alınan "Bölge Toplantıları" kararının
değerlendirildiği TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunda "Artık Yeter, Bu Ülke Bizim"
kampanyası başlatıldı. Kampanyanın ilk adımı olarak İstanbul, Samsun,
İzmir, Bursa, Adana, Erzurum ve Van'da bölge toplantıları yapılması kararı
alındı. Kampanya, biçimi daha sonra belirlenecek bir eylemle Ankara'da
noktalanması kararlaştırıldı.
• IMF ve Dünya Bankası'nın talimatlarını yerine getirebilmek için
yoğun bir gayret gösteren Hükümet akıl almaz bir uygulamaya daha imza
attı. Çalışanların kazanılmış haklarını ortadan kaldıran 4736 sayılı "Kamu
Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" 19 Ocak 2002 tarihli
ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kamu kuruluşlarında çalışanların yararlandığı ve müktesep hak haline
gelen sosyal yardımları ortadan kaldırmaya yönelik bu kanunun yürürlüğe
girmesiyle işlerine gidip gelmek için yararlandıkları banliyö trenlerine
demiryolu işçileri bundan böyle ücret ödeyerek bineceklerdi.
Bu haksız uygulamanın ortadan kaldırılması için DEMİRYOL-İŞ
Sendikası büyük bir kampanya başlattı. Aşağıda tam metni bulunan
protesto yazısı işçiler tarafından imzalanarak Başbakanlık'a, Ulaştırma
Bakanlığı'na, Mecliste grubu bulunan Siyasi Partilere, TCDD Genel
Müdürlüğü'ne fakslandı.
"İlgili Makama
Türkiye garip ve anlaşılmaz politikalarla idare edilen bir ülke haline
gelmiştir. Mantık içermeyen uygulamalardan bir yenisi de 19 Ocak 2002
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4736 sayılı Kanundur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle
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bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören bu kanun çalışanların
kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaktadır.
Her kanunun ülke ya da ulus yararına hedefi olması gerekirken, TCDD
işyerlerinde çalışan ve banliyö hattı ile işine gidip gelenlerin, doluluk oranı
yüzde 85'i geçmeyen trenlerden yararlanmasını önleyen bir anlayışın ülke
için ne kazandırdığını açıklamak gerekir. Banliyö hattından aynı güzergahta
ikamet eden işçiler yararlanmaktadır. Bu işçilere, sıfır maliyeti olduğu halde
"Kendi yaptığın, kendi onardığın trenlerin boş koltuklarını kullanamazsın"
demek, en ilkel aşiretlerin bile düşünemeyeceği bir eziyettir.
Bu kanun ile permi, okul kartı, erzak kartı, cenaze taşıması, parasız
yakacak taşınması gibi sosyal haklarda banliyö kartı gibi kaldırılmaktadır.
Bu bir saldırıdır. Bu, kendi çalıştırdığı işçilere eziyet etmenin en ağır
göstergesidir. Ve bu, Türkiye'de insana nasıl bakıldığını, ne değer verildiğini
gösteren tipik bir uygulamadır.
Sayın Yetkili,
Dünyanın hiçbir ülkesinde, Devlete zarar vermeden çalışanlara
tanınmış hakların kaldırılmasını izah etmek mümkün değildir. Çağdaş
demokrasilerde böylesine Kanun hazırlayanlar yargılanarak cezalandırılırlar. Bizde ise "Burası Türkiye, hiç bir şey garipsenmemeli" anlayışı
egemendir. Konunun incelenerek yeni yasal düzenlemeler yapılması
yolunda katkılarınızı beklemekteyiz.
Saygılarımızla."
Ücretsiz ulaşım haklarının elinden alınmasına tepki gösteren Demiryolu İşçileri 23 Ocak Salı Günü mesai çıkışında topluca bulundukları
mahaldeki istasyondan bilet almadan geçtiler.
Ayrıca, en az yarım asırdır uygulana gelen bu hakkın devamının
sağlanması için İstanbul, Ankara, Adana ve Konya'da yapılan mitinglere bu
illerde örgütlü DEMİRYOL-İŞ Şube İcra ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TCDD
işçileriyle birlikte destek verdi.286
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Yapılan mitingler ve çekilen protesto faksları sonuç verdi. TCDD Genel
Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi'nin 24 Ocak 2002 tarih ve 90132
sayılı yazısıyla TCDD personelinin göreve geliş-gidişlerinde problemlerle
karşılaşıldığı ve hizmetin aksadığı gerekçe gösterilerek Tanıtım Kartlarının
göreve geliş-gidişlerde trenlerde geçerli olduğu duyuruldu.
• İstanbul, Adana, Samsun ve İzmir bölge toplantılarının büyük bir
coşku ve yoğun katılımla tamamlanmasının ardından 25 Nisan'da toplanan
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bölge toplantılarını değerlendirdi ve bir dizi yeni
kararlar aldı. Başkanlar Kurulu'nun olağanüstü toplantısında kararlaştırılan
eylem programı Ankara'da uygulanmaya başlandı ve Sendika Yöneticileri İş
Güvencesinin Yasalaşması, IMF politikalarından vazgeçilmesi, işsizliğin sona
erdirilmesi gibi acil taleplerin hayata geçirilmesi için Ankara Güvenpark'ta
Oturma Eylemi yaptılar.
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, TÜRK-İŞ'e bağlı Sendikaların Genel Merkez
Yöneticileri ve Şubelerin Profesyonel Yöneticileri 15 ve 16 Mayıs günlerinde
Ankara Kızılay Meydanı Güvenpark'ta sabahladılar.
DEMİRYOL-İŞ Sendikası; Yönetim ve Başkanlar Kurulu Üyeleri,
Şubelerinin Profesyonel Yöneticileri ve Üye İşçilerle birlikte eyleme tam
destek verdi.
Sorunların çözümü için siyasilere destek turuna çıkan TÜRK-İŞ
Başkanlar Kurulu, 16 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde toplanarak
oturma eylemini sonlandırma kararı aldı ve saat 20.00'de eyleme son
verildi.
17 Mayıs Cuma günü DSİ Toplantı Salonunda toplanan Sendika
başkan ve yöneticileri taleplerin yerine getirilmemesi halinde ülke genelinde
daha etkin ve yaygın eylemler gerçekleştirilmesi yönünde ortak karar
aldı.
Taleplerinin yerine getirilmesi için Hükümete süre tanıyan TÜRK-İŞ,
aksi taktirde şalterin inebileceğini ve şalterin inmesi halinde ülkenin felce
uğrayacağını açıkladı.
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GENEL GREV uyarısının yapıldığı toplantıda alınan kararlar yayınlanan
sonuç bildirisiyle basına ve kamuoyuna duyuruldu.
"IMF'ye Hayır, İşsize İş, İşçiye İş Güvencesi" temel hedefiyle 15-16
Mayıs tarihlerinde Güvenpark'ta yapılan oturma eyleminin başarıyla
sonuçlandığı belirtilerek, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür edilen
bildiride şu görüşlere yer verildi:
"TÜRK-İŞ mücadelesini bugüne kadar daima meşru ve demokratik
sınırlar içinde sürdürmüştür ve bundan sonra da aynı anlayışla devam
edecektir. Talebimiz, verilen sözlerin tutularak, siyasi partilere, Meclis'e ve
demokratik parlamenter sisteme duyulan güvenin sarsılmamasıdır. İş
Güvencesi Yasası'nın çıkarılması, 158 sayılı ILO Sözleşmesinin onaylanmasıyla ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında, Avrupa Birliği'ne verilen
Ulusal Programda ve 22 Mayıs 2001 tarihinde TÜRK-İŞ'le imzalanan
protokol de verilen sözlerle, Hükümetin önde gelen görevi haline
gelmiştir. Bu s özün bir yılı aşkın bir süredir yerine getirilmemiş olması,
meşru ve demokratik tepkilerimizi açıkça tahrik ve teşvik etmektedir.
Ayrıca, geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ve emeklilik konusunda TÜRK-İŞ'le
Hükümet arasında imzalanan protokolün uygulanması da sağlanmalıdır.
Türkiye'de ekonomik krizlerin faturası hep çalışanlara çıkarılmaktadır. IMF
talimatlarıyla, bağımsızlığımız ve ulusal egemenlik gözönünde
bulundurulmadan
uygulanan politikalarla, çalışanlara
ödettirilen
faturaların bedeli artık tahammül sınırlarını aşmıştır. IMF politikaları terk
edilmeli,işsize iş sağlanmalıdır.
Bu koşullarda, Başkanlar Kurulumuzun bundan sonra yapacağı
olağanüstü toplantıda, Türkiye tarafından onaylanmış bulunan 87 sayılı ILO
Sözleşmesi'nin hak tanıdığı meşru ve demokratik eylemler gündeme
gelebilecek, şalter inebilecek, telefon ve faks haberleşmesi kesilebilecek,
bankalardaki çalışma ve demiryollarında ve karayollarında trafik durabilecek, vapurlar işlemeyebilecek, uçaklar uçmayabilecek, her alanda üretim ve
hizmet durabilecektir, hayat durabilecektir. Bu eylemler kaçınılmaz hal
aldığında, sorumluluk, ülkemizde ve uluslararası düzeyde taahhütlerini
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yerine getirmeyerek halkımızı ve çalışanları tahrik ve teşvik edenlerde
olacaktır.
TÜRK-İŞ siyasi partilerimizin İş Güvencesi Yasası ve diğer taleplerimiz
konusundaki tutumunu bir süre izleyecektir. Meclis'in bu çalışma dönemi
içinde İş Güvencesi Yasası'nın çıkarılmaması ve acil taleplerimizin yerine
getirilmemesi durumunda, TÜRK-İŞ, halkımızın desteğini de alarak, ülke
çapında dahada etkili ve yaygın eylemler gerçekleştirecektir."
Demiryolcuların Vezne Eylemi:
DEMİRYOL-İŞ Sendikası; üyelerinin 27 Mayıs tarihinde ödenmesi
gereken ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi üzerine, 28 Mayıs günü
Türkiye çapında Vezne Eylemi yaptı.
DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez ve bağlı şubelerinin bulunduğu illerde
gerçekleştirilen vezne eyleminde işçiler işyerlerinde boş veznelerin önünde
kuyruklar oluşturarak, sembolik bir eylem yaptılar.
Genel Başkan Ergün Atalay yaptığı yazılı açıklamada "Siyasi otoritenin
yerini bürokrasi almıştır. Bunun en tipik örnekleri Hazine Müsteşarlığında
yaşanmaktadır" dedi.
Atalay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"TCDD işyerlerinde çalışan üyelerimizin 27 Mayıs Pazartesi günü
ödenmesi gereken ilave tediyenin birinci altı ay ikinci yarısı, daha önce
olduğu gibi yine ödenmemiştir. Hazine, Başbakan ve Bakanların talimatlarını da zaman zaman uygulamayarak, TCDD çalışanlarını hayatlarından
bıktırmıştır.
Demiryollarını gözden çıkaran devlet anlayışı için Hazine bürokratları
demiryolu çalışanlarının her ödemesinde güçlükler çıkararak çalışma barışını
sürekli germektedir.
Şu anda, ikramiyelerin ne zaman ödeneceği yolunda da bir açıklık
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yoktur. İşçilerimiz bugün öğle saatlerinde boş veznelerin önünde kuyruklar
oluşturacaklardır.
Amacımız, banka hortumlayanlar için bir anda para bulabilen
Hükümetin, çalışan işçilere karşı borçlarını ödeme alışkanlığına sahip
kılınmasıdır.
Yeni eylem çeşitlerine gerek kalmadan hakkımızın derhal ödenmesi
için ilgilileri göreve çağırıyoruz."
Demiryolunda Treni Durduran Zincirli Protesto:
DEMİRYOL-İŞ Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yakup Aslan, bazı
geçici İşçilerin işten çıkarılarak yerlerine başkalarının alınmasını protesto
etmek için İstabul'dan Kurtalan'a gitmekte olan 21542 sefer sayılı yolcu
trenininönündeki raylara zincirle kendisini kilitledi.
Olay yerine gelen polisler, önce zinciri bağlayan kilidi açmaya çalıştılar,
ama başarılı olamadılar. Polis, daha sonra bir hurdacıdan temin edilen demir
kesme makasıyla Yakup Aslan'ın zincirle bağladığı kilidi kesti.
Kayseri Şube Başkanı Yakup Aslan, Güvenlik Şube Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındı,daha sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
29 Mart Uluslararası Demiryolu İşçileri Günü:
Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu (ITF) tarafından 29 Mart
tarihinin "Uluslararası Demiryolu İşçileri Günü" olarak ilan edilmesi ve
DEMİRYOL-İŞ ile 63 ülkedeki üye sendikaların bu tarihte çeşitli etkinliklerde
bulunmalarını istemesi üzerine, DEMİRYOL-İŞ Sendikası tarafından
Ankara'da 29 Mart 2000 tarihinde "Demiryollarının Dünü, Bugünü, Yarını"
konulu ve geniş katılımlı Sempozyum düzenlendi.
DEMİRYOL-İŞ Sendikasının düzenlediği Sempozyumda Hükümet,
İşveren ve İşçi Temsilcileri Demiryollarının geliştirilmesi için işbirliği kararı
aldılar.
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Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde bir de Panel düzenlendi.
Panelde üniversitelerin Öğretim Üyeleri tarafından sunulan tebliğlerde; demiryollarının içinde bulunduğu sıkıntılar, diğer ülkelerle mukayeseler,
ekonomik hayata katkıları, modernizasyonu için yapılması gereken
çalışmalar anlatılırken, ayrıca Bütçe'den Demiryollarına ayrılan payın çok
düşük olduğu vurgulandı.
Paneli çeşitli kuruluşlardan katılan ilgililer ile çok sayıda Demiryolları
mensubu izledi.
Tebliğlerin sunulmasından sonra izleyicilerin yönelttiği sorular
konuşmacılar tarafından cevaplandırıldıktan sonra program sona erdi.
Sempozyum çalışmalarında yapılan konuşmalar ile PANEL'de sunulan
tebliğler kitap haline getirilerek yeteri sayıda bastırılıp, Sendika Üyeleri ile
ilgililere dağıtıldı.
• Uluslararası Demiryolu İşçileri Günü etkinlikleri çerçevesinde
DEMİRYOL-İŞ Sendikası tarafından hazırlanan ve aşağıda tam metni
bulunan "Güvenliğiniz ve Ulusal Çıkarlarınız İçin Demiryollarını Seçiniz"
başlıklı el ilanı Ankara başta olmak üzere DEMİRYOL-İŞ'e bağlı 13Şube'nin
bulunduğu illerde halka dağıtıldı.
"Güvenliğiniz ve ulusal çıkarlarımız için demiryollarını seçiniz!"
29 Mart "Uluslararası Demiryolu İşçileri Günü" olarak ilan edildi.
Ülkemizde her yıl trafik kazalarında yaklaşık 10 bin insanımızı kurban
vermekteyiz.ekonomik açıdan ise kaybımız trilyonlarla ifade edilmektedir.
Ulusal ve uluslararası otomotiv sanayii, petrol ve petrokimya
şirketleri ile müteahhitlik kuruluşlarının baskıları sonucu, hükümetler
Demiryollarımızı ihmal etmeye ve karayollarına önem vererek trafik
kazalarına seyirci kalmaya devam etmektedir.
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Ucuz, güvenli ve stressiz yolculuk yapmak, trafik canavarından uzak
durmanınyolu Demiryollarını seçmenizden geçmektedir.
Dışa bağımlı enerji ihtiyacımızda tasarrufun, hava kirliliğinin
azaltılmasının, altyapı maliyetinin ucuzluğu nedeniyle ekonomik çıkarın,
gürültü kirliliğinin azaltılmasının çaresi de Demiryollarına verilecek önemde
yatmaktadır.
Bu ulusal kuruluşumuzun daha çağdaş hizmete yönelmesi ve
Hükümetlerin Demiryollarına önem vermesi, sizin göstereceğiniz ilgiye
bağlıdır.
Saygılarımızla."
Ayrıca "Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Çağdaş Demiryolu", "Temiz
Çevre, Mal ve Can Emniyetiniz İçin Çağdaş Demiryolu", "Demiryolları Bir
Memleketin Tüfekten, Toptan Daha Güçlü Bir Emniyet Silahıdır"
sloganlarının yazılı olduğu bez pankartlar yaptırılarak yine Ankara ve
DEMİRYOL-İŞ'e bağlı 13 Şubenin bulunduğu illerde, halkın yoğun olduğu
bölgelerdeki uygun yerlere üç gün süreyle asıldı.
• 29 Mart 2001 tarihinde DEMİRYOL-İŞ Ankara Şube Başkanlığı
toplantı salonunda geniş katılımlı bir panel düzenlendi. Panelde yapılan
konuşmaların ardından Türkiye Trafik Araştırma Merkezi Emniyet Müdürü
tarafından "Türkiye'de ve Dünya'da Trafik Kazaları" konulu bir tebliğ
sunuldu.
DEMİRYOL-İŞ Misafirhanesi Hizmete Açıldı:
DEMİRYOL-İŞ Sendikası tarafından Ankara Gazi Mahallesinde
bulunan bir bina satın alınarak, gerekli tadilatı yapıldıktan sonra misafirhane
olarak kullanılmak üzere hizmete açıldı. Lüks bir Otel'de ihtiyaç duyulabilecek her türlü araç ve gereçle hizmete açılan Misafirhane 54 yataklı.
DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, yurdun dört
köşesinden demiryolcuların Ankara'ya çeşitli nedenlerle geldiklerini,
292

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

bugünün imkanlarıyla gerekli misafirperverliğin gösterildiğini, ancak bunu
yeterli bulmadıklarını ve Ankara'ya gelen üyeleri ve yakınlarını otel
masrafından kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.
Sosyal çalışmalarının her alanda sürdüğünü hatırlatan Atalay,
Misafirhanenin açılışının 29 Mart Dünya Demiryolu İşçileri Günü'n de
açılmasınında ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.
• Her yıl 29 Mart tarihinde yapılan "Uluslararası Demiryolu İşçileri
Günü" etkinlikleri 2002 yılında 26 Mart tarihine çekildi.
DEMİRYOL-İŞ ile 63 ülkedeki üye sendikaların çeşitli etkinliklerde
bulunduğu 26 Mart günü DEMİRYOL-İŞ Sendikası tarafından hazırlanan
ve aşağıda tam metni bulunan Basın Açıklaması, Ulusal Basın'ın yanısıra
DEMİRYOL-İŞ'e bağlı 13 Şubenin bulunduğu illerde de Yerel Basın'a
dağıtıldı.
"BUGÜN DÜNYA DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI GÜNÜ
Bugün 26 Mart 2002...
Dünya Demiryolu Çalışanları Günü...
Dünyanın pek çok ülkesinde, demiryolculara ithaf edilen bugün,
çoşku dolu etkinliklere sahne olmaktadır.
Türk demiryolcuları olarak, hangi gün işten çıkarılacağının endişe ve
korkusu ile hizmet veren bizlerin coşkulu kutlamalar yapması, insanın kendi
kendisiyle alay etmesi anlamına gelir. Bu nedenle, dertlerimizi kamuoyuna
iletmek ve duygularımızı onlarla paylaşmak istiyoruz.
Ekonomik bağımlılık sonucu, Türkiye'de kamu kesiminde kaç kişinin
çalışacağını, kaç kişininin işten atılacağını, döviz kurlarının ne olacağını IMF
tayin etmektedir. Şimdi hayatımızı karartan, bir zamanların Karaoğlan'ı
yakıştırmasıyla fakir-fukaraya umut olan Sayın Ecevit liderliğindeki koalisyon
Hükümeti, "para gelsin de nasıl gelirse gelsin" anlayışı içinde kendi insanını
dışlayan politikalar üretmekten çekinmemektedir.
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Yeni niyet mektubu ile kamu kesiminde işten çıkarmaların devam
edeceği deklare edilmiştir. Kamu kuruluşlarının Bölge Müdürlükleri
kapatılmak istenmektedir. Oysa Sayın Başbakan daha kısa bir süre önce,
başkaca emeklilik ya da çıkarma olmayacağını, sorunun amacına ulaşarak
çözümlendiğini söylemiştir. Devlete nasıl güveneceğiz?
İnsanları aç ve işsiz bırakarak, satın alma gücünü yok'ederek
enflasyonu sıfıra indirmeyi başarı sayacak bu Hükümet, artık devlet
yönetimini otomatiğe bağlamış, "nereye giderse oraya kadar gitsin"
diyerek kontrolden çıkmıştır.
AB önünde de siyasi bağımsızlığımız yitirilmiştir. Ağzımızla kuş tutsak
bizi üyeliğe almayacağı belli olan AB, fırsatı değerlendirerek önce Kıbrıs,
sonra 12 Adalar ve daha sonra da bölücü örgütlere özgürlük istekleriyle
milli ve siyasi politikalarımızı yönlendirmeyi planlamaktadır.
Kamu kesimindeki tüm işkolu ve işyerlerinde işçi çıkarma boyutu
son bir yılda iki milyona dayanırken, yeni işsizlerle ülkemiz sosyal açıdan bir
kaosa doğru sürüklenmektedir. Hükümet ortakları ise siyasi hayatlarının
seçimlerle birlikte biteceğini bildikleri için istifayı düşünmemekte, büyük bir
pişkinliksergilemektedir.
Demiryolcular olarak, ulaştırma politikalarında demiryollarının
tamamen dışlanma noktasına gelmesinden ve bütün ağırlığın otomotiv
sanayiinin
baskılarıyla karayollarına kaydırılmasından da endişe
duymaktayız.
Ayaş Tüneli için 20 yılda trilyonlar harcanmış, şimdi projeden
vazgeçilmiştir. Hızlı tren projesi gündeme gelmiş, daha sonra unutulmuştur.
Ankara-İstanbul demiryolunun rehabilitesinden söz edilmiş sonra ses seda
çıkmamıştır.
ABD'de 220 bin kilometre olan demiryolu ağı, ülkemizde sadece
1l.500 kilometredir. Son 55 sene içinde yapılan yol sadece 1.100
kilometredir. Çalışan işçi sayısı 40 binden 22 bine inmiş, yatırım olmadığı
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için bu sektör kaderine terk edilmiştir. Demiryolları siyasiler için sadece bir
propaganda malzemesi olarak görülmüştür.
Endişeliyiz...
Özelleştirme adı altında sürdürülen çalışmaların başındaki Devlet
Bakanının sendika ve sendikacılara karşı üslup ve tavrını endişe ile
karşılamaktayız. Sayın Bakan, anlaşılmaz bir nefretle sendikacılardan
sözederken, onların sadece aidat düşündüğünü ve işçinin çalışıp çalışmadığını umursamadıklarını iddia etmektedir. Edebiyat dünyasının içinden
gelmiş, karşılıklı sevgi ve saygının değerini anlayabilen bir Devlet
adamının kabadayı edasıyla hareketini şiddetle kınamaktayız.
Korkuyoruz...
Başbakanlık önünde sergilenen eylemleri olağan sayan ve hala "sosyal
patlama olmaz" anlayışı ile insanı dışlayan politikalar üreten, zam üstüne
zam, vergi üstüne vergi getiren bu hükümetin yarın halkımıza ne
yükleyeceğinin bilinmezliğinden doğan bir korku taşıyoruz.
Halkımızın aynı görüşleri bizimle paylaşacağı umuduyla, Dünya
Demiryolu Çalışanları Gününün hayırlı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla."
DEMİRYOL-İŞ Sendikası tarafından hazırlanan "Bugün Dünya
Demiryolcular Günü" başlıklı El İlanı Ankara ve diğer Şubelerin bulunduğu
Adana, Adapazarı, Afyon, Erzurum, Eskişehir, Haydarpaşa, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Konya, Malatya ve Sivas illerinde halka dağıtıldı.
Ayrıca, demiryollarının önemini anlatan çeşitli sloganları içeren bez
pankartlar Ankara ve DEMİRYOL-İŞ'e bağlı şubelerin bulunduğu diğer
illerde uygun yerlere asıldı.
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Eğitim Seminerleri:
Yönetici Eğitim Seminerleri:
• 2000 yılı Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen Yönetici Eğitim
Semineri Didim'de iki grup halinde yapıldı.
DEMİRYOL-İŞ Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nde gerçekleştirilen
Seminerin I.Grubu 22-26 Mayıs 2000 tarihlerinde,II.Grubu ise 29 Mayıs
-2 Haziran tarihleri arasında yapıldı.
DEMİRYOL-İŞ Sendikasına bağlı 13 Şubenin Başkan, Şube Sekreteri,
Şube Mali Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldıkları Seminerde
Öğretim Görevlileri tarafından anlatılan derslerden sonra kursiyerlerin
sorularıda cevaplandırıldı.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından "Bugünkü Sosyal
Güvenlik Sorunları", "Devletçi Bakış ve Türkiye'de Devlet Geleneği",
"Ülkemizde Demiryollarının Durumu", "Demokratikleşme Sürecinde
Sendikaların Yeri ve Önemi" konularında kursiyerlere bilgiler verildi.
• DEMİRYOL-İŞ Sendikası 2001 yılı Eğitim Programı kapsamında
hazırlanan "Yönetici Eğitim Seminer"i iki grup halinde yapıldı.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinin konuşmacı olarak katıldıkları
seminerde; "Kriz Ekonomisi ve Çalışma Hayatına Etkileri", "Siyaset ve
Demokrasi" ve "Sivil Toplum Kuruluşları ve Sendikacılık" konuları işlendi.
Didim'de yapılan Yönetici Eğitim Seminerinden toplam 400 kursiyer
faydalandı.
Üye Eğitim Seminerleri:
2000 Yılı Üye Eğitim Seminerleri 9 Ekim Pazartesi günü Erzurum
Şubesinde başlayıp, 21 Kasım Salı Günü Ankara Şubesinde yapılan
uygulama ile tamamlandı.
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DEMİRYOL-İŞ'e bağlı 13 Şubede gerçekleştirilen ikişer günlük
seminerlerde toplam 2000 DEMİRYOL-İŞ Üyesine Eğitim verildi.
Üye Eğitim Seminerlerinin Birinci Günün de; "Sosyal Güvenlik (İş
Hukuku ve İş Mevzuatı)", ikinci gününde ise; "Türkiye'de Sosyo-Ekonomik
Sorunlar (Gelir Dağılımı, Türk Ekonomisi, Enflasyon, Büyüme, Kalkınma,
Demokrasi ve İnsan Hakları)" ile "Demiryollarının Durumu" konuları
hakkında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından kursiyerlere
bilgiler verildi.
Uluslararası İlişkiler:
Yabancı Konuklar:
4-10 Şubat 2000 tarihlerinde Japonya Demiryolu İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Başkanının da dahil olduğu bir heyet, 17 Ağustos 1999
tarihinde meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini sunmak
ve yardımda bulunmak üzere,DEMİRYOL-İŞ'i ziyaret etti.
Almanya Demiryolu İşçileri Sendikası Yetkilileri 6 Mart 2000
tarihinde, depremde evleri yıkılan ve vefat eden DEMİRYOL-İŞ Üyesi yedi
işçinin ailesine toplam 35.000 DM tutarında yardımda bulundular.
Uluslararası Toplantılar:
28-29 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Paris şehrinde toplanan Avrupa
Ulaştırma İşçileri Federasyonu (ETF) İdari Komite çalışmalarına
DEMİRYOL-İŞ Genel Sekreteri Hüseyin Demir, Genel Mali Sekreteri
Recep Fil ve Mevzuat Sekreteri Edip Gülnar katıldılar.
Bu toplantıda, bir önceki İdari Komite tutanağı görüşülerek onaylandı,
ETF Anatüzüğünde yapılan değişiklikler görüşüldü, Orta ve Doğu Avrupa
için Koordinatör olarak seçim yapıldı.
Toplantı, ETF
finansmanı,
bütçe, aidatlarını ödemeyen üye
sendikaların durumunun görüşülmesi ve bazı kararlar alınmasıyla sona
erdi.
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Ev sahipliğini Almanya Demiryolu İşçileri Sendikası Transnet'in
üstlendiği, Avrupa Ulaştırma İşçileri Federasyonunun düzenlediği “Yük
Taşımacılığında Birleşmeler”, “Çok Uluslu Şirketlerin Sendikal Açıdan
Değerlendirilmesi” konulu toplantıya DEMİRYOL-İŞ adına Genel Başkan
Ergün Atalay, Genel Mali Sekreter Recep Fil ve Sivas Şube Başkanı Zeki
Karakurt katıldı.
Çalışmalar sırasında ortak bir Avrupa Yük Şebekesi kurulması
yolundaki Avrupa Birliği önerisi ile Avrupa'da özelleştirilen çok Uluslu
Demiryollarının durumu tartışıldı.
Ayrıca DEMİRYOL-İŞ heyeti toplantıdan sonra Düsseldorf'ta Siemens
fabrikasında kurs gören 13 işçiyi de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi
aldılar.
8-9 Mart 2001 Tarihlerinde İspanya'nın Madrid Şehrinde Demiryolu
Kesimi Toplantısı yapıldı. Toplantıya DEMİRYOL-İŞ adına Genel Mali
Sekreter Recep Fil, Mevzuat Sekreteri Edip Gülnar ve Ankara Şube Başkanı
Muhsin Budak katıldı.
ETF Kongresi için “Çevre Maliyetlerinin Uluslararası Hale Getirilmesi”
konusunda önerge; Avrupa Demiryolu Mevzuatında önemli yeri olan
bilgiler;
• Alt Yapı Paketi
• Güvenlik
• Karşılıklı İşletmecilik
• Planlanan Üçüncü Demiryolu Paketi
konuları görüşülerek, demiryolları üzerinde Sosyal Diyalog Komisyonu
raporları ele alındı.
27 Eylül 2001 tarihinde Avusturya Demiryolu İşçileri Sendikası'nın ev
sahipliğini üstlendiği IV.Koridor Sendika Toplantısı Avusturya'da yapıldı.
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Toplantıya Genel Başkan Ergün Atalay ve Konya Şube Başkanı Necati
Kökat katıldı. Toplantıda IV. Koridorun (Çek Cumhuriyeti - Slovak Cumhuriyeti -Macaristan-Romanya-Bulgaristan-Türkiye) daha aktif hale getirilmesi için taraflar arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi gerekliliği
vurgulanarak, sınır geçişlerindeki tren beklemelerinin azaltılması yönünde
çeşitli önlemler alınması gerektiği vurgulandı.
20 Kasım 2001 tarihinde Almanya'nın Dortmund Şehrinde ETF
(Avrupa Ulaştırma İşçileri Federasyonu) Demiryolu Kesimi toplantısı yapıldı.
Toplantıya Genel Mali Sekreter Recep Fil, Kayseri Şube Başkanı Yakup
Aslan, İstanbul Şube Başkanı İsmail Baygın katıldılar.
21-22 Kasım 2001 tarihleri arasında ITF'in Şehir Taşımacılığına ilişkin
Toplantısına Mevzuat Sekreteri Edip Gülnar, Teşkilatlandırma ve Eğitim
Sekreteri Taki Ulusoy ve Afyon Şube Başkanı Muharrem Uslu katıldılar.
2000 Yılında start alan ETF ve ITF'in ortak olarak düzenledikleri
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Topluluğu tarafından da desteklenen Avrupa
Ulaştırma Koridorları Projesi kapsamında 10 adet Ulaştırma Koridoru
saptanarak, Türkiye, Almanya, Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti,
Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın içinde bulunduğu 4. Koridorun içine
dahil edildi. Bu koridor üzerinde bulunan ülkeler ETF'nin öncülüğünde
yaşadıkları sıkıntıları paylaşmak ve bu sıkıntılara ortak çözüm yolları bulmak
amacıyla belirli aralıklarla biraraya geldiler. 4. Koridor toplantılarının ilki 20
Kasım 2001 tarihinde Almanya'nın Dortmunt kentinde gerçekleşti. Bu ilk
toplantıyı takiben yapılan toplantıların sonuncusu Yunanistan'ın Başkenti
Atina'da yapıldı. 4. Koridorun sorunlarının tartışıldığı toplantıda uygun
olması halinde 2003 yılının Mart ayında 4. Koridorun çalışma grubunun
DEMİRYOL-İŞ öncülüğünde İstanbul'da toplanarak çalışmalarına devam
etmesi kararlaştırıldı.
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ITF İle İlişkiler:
ITF'in 40.Genel Kurulu:
14-21 Ağustos 2002 tarihleri arasında Kanada'nın Vancouver
kentinde toplanan ITF Genel Kurulu'na 130 ülkeden 300'ü aşkın Sendika'dan
Delege ve Danışmanlar katıldı.
Kongrede 1998-2002 yılları arasını kapsayan Çalışma Raporu'nun
yanısıra, Genel Kurul tarafından belirlenen “Küreselleşen Dayanışma”
başlığı altında, dünyadaki sendikaların gelişen yeni dünya düzenine ve
küreselleşen ekonomiye karşı nasıl bir duruş sergilemesi gerektiği tartışıldı.
ITF'in Anatüzüğünde bazı değişiklikler kabul edildi. Yaklaşık 50 karar
tasarısı görüşüldü ve onaylandı.
Kongreye Türkiye'den DEMİRYOL-İŞ, HAVA-İŞ, LİMAN-İŞ Türkiye
Denizciler Sendikası adına 8 Delege ve 12 Danışman katıldı.
Japon Demiryolları Sendikası (JRU) ile yapılan Ortak Çalışma
Toplantısı'nda ilerde karşılaşılacak sorunlar için dayanışma ağlarının daha
kenetlendirilmesine karar verildi.
Diğer Faaliyet ve Gelişmeler:
DEMİRYOL-İŞ Sendikası bu Çalışma Döneminde hem Genel Merkez
binasındaki bilgisayar ağını genişletti ve hem de bağlı şubelerine birer
bilgisayar ve yazıcı aldı. Sendika adına kurulan internet sitesinde, sendikanın
Genel Merkez ve bağlı 13 Şube'nin tanıtımı, basın açıklamaları, bildiriler,
toplu sözleşmeyle ilgili bilgiler, süreli ve süresiz yayınlar yer aldı.
Sendikanın süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanması, internet
hizmetleri, yazışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve daha birçok hizmet
bilgisayar ortamında yapılmaya başlandı. Ayrıca üye kayıtlarının sağlıklı bir
şekilde tutulması amacıyla; üye kayıtlarıyla ilgili bilgilerin geliştirildiği bir
program çerçevesinde bilgisayara aktarıldı.
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Milletvekillerine Mektup:
TCDD Genel Müdürü Hasan
durdursanız, personele evinizde
vermeye devam etseniz, devletin
üzerine DEMİRYOL-İŞ Sendikası
kuruluşlara bir mektup gönderildi.

Mollaoğulları'nın "Şu anda trenleri
oturun deseniz ve maaşlarını aynen
300 milyon dolar kârı oluyor." sözleri
tarafından TBMM üyeleri ile ilgili

Demiryolları ile ilgili gerçeklerin çarpıtıldığı, Mollaoğulları'nın
TCDD'yi çağdaş yapıya kavuşturma görevini unutup, sürekli karalama
yolunu seçmesinin anlaşılmaz olduğu dile getirilerek, Demiryolları ile ilgili
geniş bilgi verilen mektupta; Türki Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında
demiryolu köprüsü ile İpek Yolu kurulmasının ülkeye büyük ekonomik katkı
sağla-nacağı da hatırlatılarak, "Sayın Mollaoğulları –şu mektepler olmasa
maarif ne güzel idare edilir– anlayışının günümüzdeki temsilcisidir."
denildi.
Diğer ülkelerin demiryolu yapısı ile ülkemizdeki yapının karşılaştırıldığı, trafik kazaları, çevre kirliliği, otoyolları, altyapı, enerji israfı gibi
sorunların alternatifi olarak TCDD'nin büyük görevleri olduğu hatırlatılan
mektupta, çalışanların fazlalığı iddialarının da diğer ülkelerdeki örneklerine göre geçersiz olduğu vurgulandı.
İş Güvencesi Yasalaştı:
Yıllardır yasalaşması için uzun uğraşlar verilen İş Güvencesi Yasa
Tasarısı, yoğun çalışmalar sonucunda 8 Ağustos 2002 tarihinde TBMM
Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nejat Arseven ile Konfederasyon
Liderleri, İş Güvencesi Yasa Tasarısı'nın yürürlük tarihinin 15 Mart 2003
olarak belirlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
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10 Soruda İş Güvencesi:
1-Yasa ne getiriyor?
Neden gösterilmeden işçi çıkartılmayacak. İşten çıkartmanın haklı
nedene dayandığının ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. Ekonomik kriz
nedeniyle işyeri kapanması, küçülmesi veya taşınması haklı neden
sayılacak.
2-İşten çıkartmada neler haklı neden olacak?
İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından veya işletmenin, işyerinin
yeri ve işin gereğinden kaynaklanan geçerli bir neden bildirilmesi gerekiyor.
Ortalama olarak benzer bir işi görenlerden daha az verimli çalışma, işe yatkın
olmama, sık sık işe geç gelmek gibi işçinin davranışından doğan haklı neden
sayılabilecek.
3-İşten çıkarmada geçerli sayılmayan nedenler neler?
Sendika üyeliği ve sendikal faaliyetlere katılmak. İşyerinde sendika
temsilciliği veya işçi temsilciliği yapmak. İşveren aleyhine idari veya adli
makamlara başvurmak veya bu konuda başlatılmış sürece katılmak. Irk,
renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş,
etnik veya sosyal köken.
4-İşten çıkarma geçerli nedene dayanmıyorsa ne olacak?
İşçiler mahkemeye başvurabilecek. Mahkemenin işe iade kararı aldığı
işçi işe başlatılacak. Aksi halde işçiye bir yıllık ücreti tutarında tazminat
ödenecek.
5- Geçersiz
nedenden
yükümlülükleri neler?

işten

çıkartmada

işverenin

Mahkeme işe iade kararı verirse işçi bir ay içinde işe başlatılacak,
başlatmazsa işçinin en az altı ay, en çok bir yıllık ücreti tutarında olmak üzere
mahkemenin belirleyeceği bir tutarda tazminat ödeyecek. İşçi, ayrıca,
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mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı sürenin en çok dört
aya kadar olan kısmı için ücret ve diğer haklarını alabilecek.
6-İşçi işten çıkartmaya karşı nereye itiraz edecek?
İşçi fesih bildiriminin bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay
içinde iş mahkemesine dava açacak. Mahkemenin kararına karşı Yargıtay'a
başvurabilecek. Toplu Sözleşme Hükümü ya da İşçi ve İşverenin anlaşması
halinde uyuşmazlık Özel Mahkeme'de görürülebilecek.
7 - Tasarı sadece 1475 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanları mı
kapsıyor?
Yasada Tarım ve Orman İşyerlerinde çalışanlar da 1475 Sayılı İş
Kanunu'na alınarak yasal güvenceye kavuşturuluyor.
8-İş güvencesi hangi işyerlerinde uygulanacak?
10 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi
olan ve işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili niteliğinde
olmayan işçiler için uygulanacak.
9-İşten çıkartmada nasıl bildirim yapılacak?
İşveren fesih bildirimini yazılı yapmak, nedeni kesin bir şekilde
belirtmek zorunda. İşten çıkartma işçiden kaynaklanan bir nedene
dayanıyorsa, önce işçiye kendini iddialara karşı savunma fırsatı verilecek.
10-Bildirimsiz fesih hakkı kalkıyormu?
İş Kanunu'nun 13'üncü maddesine göre işveren bildirim önellerine
uymak koşuluyla süresi belirsiz hizmet sözleşmesini sebep göstermeden
feshedebiliyor. Yasadaki düzenlemeyle işverene fesih sebebini bildirme ve
bu sebebin geçerli sebep olduğunu ispatlama yükümlülüğü getiriliyor.

303

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

DEMİRYOL-İŞ'ten Büyük Yatırım:
"Grand DEMİRYOL-İŞ"in Temeli Atıldı:
DYF-İŞ İzmir Sendikası Yönetim Kurulu üyelerince 1972 yılında arsası
satın alınan ve bir yıl sonra faaliyete başlayarak, 30 yıl boyunca
DEMİRYOL-İŞ üyelerinin hizmetinde kalan Şakran Kampının zamanla
yıpranması ve işlevini yitirmesi üzerine, İzmir Şube Başkanlığı tarafından
Genel Merkez Yönetim Kurulu'na kampın yıkılarak yerine modern bir
tesis yapılması teklif edildi.
Bunun üzerine DEMİRYOL-İŞ Merkez Yönetim Kurulu toplanarak
"Grand Demiryol-İş" tesisinin yapımına karar verdi ve inşaatla ilgili her türlü
girişimde bulunma ve inşaat işinin yapılması için İzmir Şube Başkanlığını
yetkilendirdi.
26 Eylül Perşembe günü İzmir'de düzenlenen törenle temeli atılan
tesis; 270 yatak kapasitesi, 300 kişilik konferans salonu, 5 yıldızlı mutfak
ünitesi, cafesi, 800 metrekare her türlü hijyenik tedbirleri alınmış filtreli
havuzu, ayrıca çocuklar için küçük havuz ve havuz başında yemek
yenebilecek 300 kişilik alanı, güneşlenme ve fitnees alanı, akşamları Sinema
olarak kullanılacak şekilde düzenlenmiş bir terası, Spor Kompleksi ile
DEMİRYOL-İŞ Sendikası'nın gururu olacak. Tesisin 2003 Haziran ayında
hizmete girmesi planlanıyor.
Sivas'a Modern Düğün Salonu:
DEMİRYOL-İŞ Sivas Şube Başkanlığı'nın bulunduğu binanın altındaki
boş daire Sendika Genel Merkezi tarafından değerlendirilerek son derece
modern bir Düğün Salonu haline getirildi.
Sivas Şubesinin talebi üzerine harekete geçen Genel Merkez, Sivas'a
açık ve kapalı iki mekandan oluşan, iç dizaynı ve tasarımı ile modern bir
düğün salonu kazandırdı.
26 Haziran Çarşamba günü düzenlenen törenle hizmete açılan Düğün
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Salonu'nun iç kısmı 300 kişilik, bahçe kısmı ise 200 kişilik davetli kitlesine
hizmet verebilecek.
2002 Erken Genel Seçimleri ve Sonuçları:
Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi
tarafından 1999 genel seçimleri sonrası kurulan üçlü koalisyon Hükümeti, 3
Kasım 2002 erken seçime gidilmesini kararlaştırdı.
Marmara depremi, birbirini takip eden ekonomik krizlerle ülke
ekonomisinde meydana gelen gelişmeler, piyasalardaki belirsizliğin
giderilmesi için erken seçimi zorunlu kıldı.
TBMM'de yapılan görüşmelerde, erken seçimin 3 Kasım 2002 tarihinde
yapılması kabul edilmesine rağmen, siyasi partilerin aday listelerinin
açıklanması üzerine, yeniden seçilme şansı görmeyen milletvekilleri
kamuoyunda "Küskünler
Hareketi" olarak tanımlanan bir girişimde
bulundular.
Siyasi etik bakımından şık olmayan bu hareketle, seçimlerin normal
süre sonunda yapılması ve erken seçimden vazgeçilmesi istendi. Ancak;
TBMM'de bu konuda yapılan oylamada 3 Kasım'da seçimlerin yapılması
kesinleşti.
Ülkemiz siyasi tarihinde ilk defa 48 siyasi parti faaliyet halindeydi.
Seçimlere girebilme şartlarını yerine getiren, teşkilatlanmasını yurt sathında
tamamlayan 18 siyasi partinin seçimlere girmesi Yüksek Seçim Kurulu
tarafından kararlaştırıldı.
Oy pusulasındaki sıralamaya göre; DSP, DEHAP, YP, MHP, DYP, MP,
BBP, ANAP, LDP, SP, BTP, ÖDP, TKP, GP, İP, CHP, AKP, YTP kısa rümuzlu
partiler seçim kampanyasına başladılar.
3 Kasım 2002 Pazar günü olaysız şekilde geçen seçimlere 42 milyon
seçmenin yaklaşık 10 milyonu katılmadı.
Siyasi hayatımızda uzun yıllar damgasını vurmuş partiler, büyük bir
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darbe alarak yüzde 10 barajına takıldılar. DSP, MHP, ANAP, DYP, SP gibi
parlamentonun alışılmış partilerinin tamamı siyaset sahnesinden silinirken,
bir yıllık geçmişi olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oyların yüzde 35'ini
alarak tek başına iktidar olma şansını yakaladı.
Parlamentoya girebilen ikinci parti ise CumhuriyetHalkPartisi (CHP)
idi. Yüzde19 civarında oyalan bu partide muhalefet görevini üstlendi.
DEMİRYOL-İŞ, Yeniden TÜRK-İŞ Yönetiminde:
3 Kasım 2002 seçimlerinde Ankara'dan CHP listesinden Milletvekili
seçilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Bayram Meral'den boşalan TÜRK-İŞ
Yönetim Kurulu Üyeliğine, birinci sırada yedek bulunan DEMİRYOL-İŞ
Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay göreve çağırıldı. DEMİRYOL-İŞ
Sendikası kısa bir aradan sonra yeniden TÜRK-İŞ yönetiminde temsil
edilmeye başlandı.
Ergün Atalay, TÜRK-İŞ üyesi sendikaların Genel Başkanlıklarına
gönderdiği mektupta,yeni göreviyle ilgili olarak şu görüşlere yer verdi:
"Genel Başkanlıklara
Sayın Başkan,
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)'in 6 Aralık 1999
tarihinde yapılan seçimlerle sonuçlanan 18. Genel Kurulunda, delege
arkadaşlarımın gösterdiği güven sonucu Yönetim Kurulu birinci yedek
üyeliğine getirildim.
TÜRK-İŞ Başkanı Sayın Bayram Meral'in 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan
Milletvekili seçimlerinde Ankara milletvekili olarak TBMM'ye girmesi ve
TÜRK-İŞ Anazütüğüne göre boşalan Yönetim Kuruluna birinci yedek üyenin
davet edilmesi gereği nedeniyle göreve çağırıldım.
Üstlendiğim görevin önem ve sorumluluğunun bilinci içinde,
Konfederasyona üye sendikalarımızın çalışmalarında ihtiyaç duyulması
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halinde yardımcı olabilmek için bütün gücümle yanınızda olacağımın
bilinmesini isterim.
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu üyesi ve DEMİRYOL-İŞ Sendikası Genel
Başkanı olarak sendikacı dostlarımın desteğini yanımda görmek bana güç ve
onur verecektir.
Çalışmalarınızda başarılarınızın devamı dileğiyle, sevgi ve saygılar
sunarım."
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2002-2006 ÇALIŞMA DÖNEMİ
(30.11.2002-30.01.2006)
Demiryol-İş'in 50. Kuruluş yılını kutlayarak başlanan bu dönemde,
Sendikal Haklar için yapılan eylemler ve mitinglerin yanı sıra, komşumuz
Irak'ın işgali Tsunami felaketi ve kardeş Pakistan'da meydana gelen
deprem gibi acı olaylarda birlikte yaşandı.
Sendikanın 50. Kuruluş Yıldönümü, 25 Aralık 2002 tarihinde
Ankara'da Etap Altınel Otelde düzenlenen törenle kutlandı.
Medya tarafından ilgiyle izlenen törene Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, Parti Genel
Başkanları, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Orhan Yıldırım, Türk-İş Genel
Başkanı Salih Kılıç, dönemin Genel Sekreteri Hüseyin Karakoç ve Genel Mali
Sekreteri Mustafa Kumlu ile Genel Teşkilatlanma Sekreteri Çetin Altun
katıldılar.
Sendikanın Kurucu Üyeleri, Eski Genel Başkanlar ve Yöneticiler ile
çok sayıda üyenin hazır bulunduğu toplantıda Genel Başkan Ergün
Atalay açış konuşmasını yaptı.
Çeşitli konulara değinen Atalay konuşmasında şu görüşlere yer
verdi:
“Bu günkü gücüyle sendikal hareket içinde saygın bir konumda olan
sendikamızın kurucularından, vefat edenleri Rahmet, hayatta olanları da
şükran ve minnetle anıyorum.
İnsan ömrü için 50 yıl oldukça büyük bir zaman dilimidir. Yaş
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ortalamasının 65'lerde olduğu ülkemizde, bu sürenin ne kadar büyük
olduğunu anlamak kolaydır.
Ciddi ve sorumluluk duygusuyla kurulmuş örgütler için 50 yıl,
deneyimlerin biriktiği, hizmetin peşpeşe sunulduğu, temsil edilen kitlenin
mutluluğu için her türlü özverinin yapıldığı bir zamanın başlangıç
bölümüdür.
Sendikamızın bugün sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri kısaca
bilgilerinize sunmadan önce, bizim için daha önemli olan üyelerimizin
ekonomik ve sosyal yapılarına yaptığımız katkılardır.
Toplu İş Sözleşmeleriyle üyelerimizin aile bütçelerine katkıda bulunmayı başlıbaşına ve tek bir görev olarak düşünmedik.
İşverenlerle ve bağlı bulundukları Bakanlıklarla kurduğumuz karşılıklı
sevgi ve saygı ortamında bir çok sorunu barış içinde çözdük. İşçi-İşverensendika üçlüsünden çok,Demiryol-İş ailesi olarak bütünleştik.
Birimizin acısını hepimiz paylaştık. Birimizin sevinci hepimizin sevinci
oldu. Demiryol-İş'in diğer sendikalardan farkı, aileleriyle birlikte 70 bin
kişilik bir kitlenin sevgi ve saygıyla kenetlenmiş olmasıdır.
Her çalışmanın temelinde ekonomik imkanlar yatmaktadır.
Güçlü bir kasaya sahip olmanın, hizmetlerin verimli yapılabilmesinin ilk
şartı olduğunu düşünen sendikamız yöneticileri, hizmeti aksatmadan
tasarruf ilkelerini benimsemiştir.
Hemen hemen sıfırla başlayan bu yolculuk, bugün 40 bin metrekare
kapalı,25 binmetrekare açık alanlı gayrimenkule ulaşmıştır.
Genel Merkezimiz ihtisas bürolarıyla, çağdaş araç ve gereçlerle
donanmıştır. Bütün teşkilatımız bilgisayar ağıyla iletişim kurmakta ve
üyelerine hizmet vermektedir.
Adana, Adapazarı, Afyon, Ankara, Erzurum, Eskişehir, Haydarpaşa,
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İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya ve Sivas'ta bulunan 13 Şubemizin de
hizmet binaları sendikamızındır.
Muhtelif İl ve İlçelerde bulunan binalarımızın 30 adedi mesken olarak
üyelerimize, 14 adedi yine mesken olarak üçüncü şahıslara,15 adedi de
işyeri olarak kiraya verilmiştir.
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri bakımından da yoğun çalışma yapan
sendikamız, Didim'de 300 yataklı, 250 kişilik konferans salonu, çağdaş
yemekhanesi ile üyelerimizin deniz kenarında tatil yapmaları ve eğitim
çalışmaları için hizmet vermektedir.
İzmir Şakran'da 17 bin 900 metrekare alana kurulu, 2003 yılının
Haziran ayında hizmete girecek olan Eğitim ve Dinlenme Tesisimiz 270 yatak
kapasiteli olup, 300 kişilik konferans salonu, 5 yıldızlı otellere eşit mutfak
ünitesi, 800 metrekarelik küçükler ve büyükler için iki adet filtreli yüzme
havuzu,spor kompleksi ve sinemasıyla hizmet verecektir.
Ankara'da, taşradan gelen üyelerimizin otellerde büyük paralar
ödememesi için, 50 yataklı misafirhanemiz, üyelerimizin hastanelerle
ilişkilerinde hizmet veren ambulans ve sağlık ekibimiz bulunmaktadır.
Menkul değerlerimiz ise trilyonlarca lirayla ifade edilmektedir.
Üyelerimize yeterince hizmet verebilmek için şubelerimizle birlikte 38'i
profesyonel 44 yönetici, 75 personel olmak üzere toplam 119 kişi
çalışmaktadır.”
Demiryollarıyla ilgili sorunlara da değinen Ergün Atalay şunları
söyledi:
“Demiryolları, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler
tarafından dışlanmıştır.
Otomotiv sanayiini, petrol ve petro kimya sanayiini elinde tutan,
müteahhit firmalarıyla birlikte hükümetlere baskı yapan güçler, devlet
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açısından pekçok avantajı olan demiryollarının gözardı edilmesine sebep
olmuşlardır.
Pek çok araştırma kitabı yayınladık. Sayın Cumhurbaşkanlarına
Başbakanlara, Bakanlara ve milletvekillerine gönderdik. Açık mektuplar
yayınladık. İl il trafiğin yoğun olduğu yerlere bez afişler astık. Yöneticiler ve
üyelerle el ilanları dağıttık. Basının yazı işleri müdürlerinden köşe yazarlarına,muhabirlerine kadar sesimizi duyurmaya çalıştık.
Halkımızın ilgisini demiryollarına çekmek, ülkede bir facia halini alan
trafik kazalarına karşı demiryollarının tercih edilmesini istedik.
Her yıl binlerce kişi trafik kazasından ölmektedir. 44 Yılda 200 bin
ölü 2 milyon yaralı vermişiz. Ekonomik kayıp ise rakamlarla ölçülemiyor.
TCDD Genel Müdürlüğünün yapması gereken propagandayı sendika
olarak biz üstlendik. Biliyorduk ki, bu sektör ne kadar güçlü olursa, sendika ve
üyeler olarak bizde aynı oranda güçleniriz.
Hükümetler, bütçeden ulaşım için ayırdıkları paydan, demiryollarına
sırf “ayrıldı”densin diye komik paralar aktardılar.
Oysa,demiryolu ağı topu topu10 bin kilometre civarındadır.
Demiryolları için Rahmetli Özal “komünist işi” demiştir. Oysa kapitalist
en büyük ülke Amerika'da demiryolu uzunluğu 220 bin kilometredir.
Altyapı 25-30 yıldır elden geçirilmemiştir.
Sıksık hızlı tren projeleriyle siyasi aldatmacalarla karşıkarşıya kaldık.
Ülke nüfusu çeyrek asırda yüzde 50 artarken, demiryollarında
çalışanların sayısı yüzde 50 azalmıştır.
Karayollarıyla mukayese edildiğinde, trafik bakımından, çevre kirliliği,
gürültü kirliliği, arazi kaybı, enerji tüketimi bakımından pekçok avantajı olan
demiryolları bazı güçlerin etkisi ile yok edilmek istenmektedir.
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TCDD Uzmanları tarafından bu yokluğa sürükleniş hızlandırılmak
istenmektedir.
“Demiryolu İşletmeciliği Kanunu Tasarısı” Ulaştırma Bakanlığında
bekletilmektedir.
Bu tasarıkanunlaştığıtakdirde,TCDD'deişletmeciliközelleştirilecek,bir
kısım işler taşeron firmalara verilecektir. Yönetim Kurulunun yapısında bile
çalışanların temsilcisine yer verilmeyecektir.
Sayın Bakanlar, kısaca demiryollarımız bilinçli olarak tarihe karışmak
üzeredir.
Bu korkunç sonun belirtileri ise 1950'lerde yolcu taşımacılığında yüzde
42, yük taşımacılığında yüzde 78 olan pay, günümüzde yolcuda yüzde 3.5,
taşımacılıkta ise yüzde 7'ye düşmüştür. Demiryollarıyla ilgili sıkıntıların
anlatılmasınasaatler,günler,haftalaryetmez.
Gelecek 50 yılların ülkemiz, demiryollarımız ve herşeyden önemli olan
insanımız için hayırlar getirmesini diliyor, Saygılar sunuyorum.”
Şube Genel Kurulları:
7.Dönem Şube Olağan Genel Kurulları ve sonuçları aşağıdaki şekilde
gerçekleşti.
Adana Şube Genel Kurulu:
21,06,2003
Yönetimi:
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Tarihinde

yapılan

seçimlerde oluşan Adana Şube

K.Akay Bahalı

Şube Başkanı

M.Nedim Pala

Şube Sekreteri

Mehmet Güngör

Şube Mali Sekreteri
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Adapazarı Şube Genel Kurulu:
25.01.2003 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Adapazarı Şube
Yönetimi:
Cemal Yaman

Şube Başkanı

Muammer Güneş

Şube Sekreteri

Dursun Yıldız

Şube Mali Sekreteri

Afyon Şube Genel Kurulu:
09,02,2003
Yönetimi:

Tarihinde

yapılan seçimlerde oluşan Afyon Şube

Muharrem Uslu

Şube Başkanı

Hayrettin Şen

Şube Sekreteri

Recep Saygı

Şube Mali Sekreteri

Ankara Şube Genel Kurulu:
29,06,2003
Yönetimi:

Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Ankara Şube

Muhsin Budak

Şube Başkanı

Nuh Kale

Şube Sekreteri

Yaşar Aydın

Şube Mali Sekreteri

Erzurum Şube Genel Kurulu:
17,07,2003 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Erzurum Şube
Yönetimi:
Yusuf Gökçan

Şube Başkanı

Dinçer Yılmaz

Şube Sekreteri

Muhammet Danabaş

Şube Mali Sekreteri
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Eskişehir Şube Genel Kurulu:
08,02,2003 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Eskişehir Şube
Yönetimi:
Lâyık Göçmen

Şube Başkanı

Recep Habuk

Şube Sekreteri

Ahmet Kara

Şube Mali Sekreteri

Haydarpaşa Şube Genel Kurulu:
05,07,2003 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Haydarpaşa Şube
Yönetimi:
Hüseyin Kaya

Şube Başkanı

Şenol Ekici

Şube Sekreteri

Cavit Ocak

Şube Mali Sekreteri

İstanbul Şube Genel Kurulu:
19,01,2003 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan İstanbul Şube
Yönetimi:
İsmail Baygın

Şube Başkanı

Sedat Candan

Şube Sekreteri

Mustafa Kaçar

Şube Mali Sekreteri

İzmir Şube Genel Kurulu:
19,07,2003
Yönetimi:
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Tarihinde

yapılan

seçimlerde

Hüseyin Ervüz

Şube Başkanı

Ahmet Atıcıer

Şube Sekreteri

İzzet Ceviz

Şube Mali Sekreteri

oluşan İzmir Şube
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Kayseri Şube Genel Kurulu
27,07,2003 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Kayseri Şube
Yönetimi:
Yakup Aslan

Şube Başkanı

Mehmet Öyekçin

Şube Sekreteri

Seyit Cabir

Şube Mali Sekreteri

Konya Şube Genel Kurulu
01,06,2003
Yönetimi:

Tarihinde

yapılan seçimlerde oluşan Konya Şube

Necati Kökat

Şube Başkanı

Sadi Başmaya

Şube Sekreteri

Necmettin Turgut

Şube Mali Sekreteri

Malatya Şube Genel Kurulu
22,06,2003 Tarihinde yapılan seçimlerde oluşan Malatya Şube
Yönetimi:
Nurettin Öndeş

Şube Başkanı

Necmettin Aysan

Şube Sekreteri

Hikmet Kazgan

Şube Mali Sekreteri

Sivas Şube Genel Kurulu
01,02,2003
Yönetimi:

Tarihinde

yapılan

seçimlerde

Zeki Karakurt

Şube Başkanı

Murat Kütük

Şube Sekreteri

Ferhat Aydın

Şube Mali Sekreteri

oluşan Sivas Şube
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Genel Kurul ve Seçimler:
Sendika VII. Olağan Genel Kurulu 4-5 Ekim 2003 tarihleri arasında
TES-İŞ Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.
Genel Kurulda Ana Tüzük'de ki birtakım maddeler yeniden düzenlendi.
Bu Genel Kurul sonrası Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu üyeleri ile yedekleri aşağıdaki şekilde belirlendi.
Yönetim Kurulu:
Asıl

Yedek

Genel Başkan

Ergün ATALAY

1-Yakup ASLAN

Genel Sekreter

Hüseyin DEMİR

2-Necati KÖKAT

Genel Mali Sekreter

Layık GÖÇMEN

3-K.Akay BAHALI

Mevzuat Sekreteri

Hüseyin KAYA

4-Yusuf GÖKÇAN

Teşk.ve Eğt.Sekreteri

Muhsin BUDAK

5-Cemal YAMAN

Denetim Kurulu:
Asıl

Yedek

1-Muharrem USLU

1-Sedat CANDAN

2-İsmail BAYGIN

2-Hayrettin ŞEN

3-Hüseyin ERVÜZ

3-İzzet CEVİZ

Disiplin Kurulu:
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Asıl

Yedek

1-Sadi BAŞMAYA

1-Salih Aydın ÖZER

2-Ferhat AYDIN

2-Aydın AY
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3-Mehmet GÜNGÖR

3-Fuat KORKMAZGİL

4-Dursun YILDIZ

4-Muhammet DANABAŞ

5-Dinçer YILMAZ

5-İsmail KEŞAN

Genel Kurul sonrası Genel Başkan Ergün Atalay aşağıda sunulan
bülteni yayınladı.
“4-5 Ekim 2003 tarihlerinde büyük bir olgunluk ve anlayışla
gerçekleştirdiğimiz VII. Olağan Genel Kurulumuz nedeniyle, yeni bir
döneme hep birlikte başlamanın mutluluğunu yaşamaktayım.
6. Dönem çalışmalarımız, başta üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda ama her şeyden önemlisi bu memleketin geleceği ve bekası için
hayati önem taşıyan hususların mücadelesiyle geçmiştir. Hatırlanacağı üzere
kalkınmanın demiryollarından geçtiği ilkesinden hareketle, her vesilede
demiryollarının önemini halkımıza anlatmak üzere, gerek yurt çapında
gerekse uluslararası düzeyde toplantı, seminer, panel ve çeşitli faaliyetler
ile bu konunun hassasiyeti üzerinde sadece 29 Mart dünya demiryolcular
gününü beklemeksizin üzerimize düşenin ötesinde bir çaba gösterdik.
6. Döneme ait yoğun çalışmalarımız içinde; Yönetim Kurulu olarak
başta Demiryol-İş'in kafa ve kasa birliği korunmak üzere her vilayette
yaptığımız yatırımlara ilaveten, üyelerimizin Ankara'ya geldiklerinde
konaklayabilecekleri çok nezih bir mekan olan konukevimizi faaliyete
geçirmemiz, yine bu amaçla üyelerimizin senelik izinlerinde dinlenip tatil
yapabilmelerine imkan sağlamak açısından İzmir'de Grand Demiryol-İş
Tesisimizin hayata geçirilmesi, camiamızın 50. yılı kutlama etkinlikleri,
Türkiye'nin rüyası olan hızlı tren projesinin fiiliyata dönüştürülmesinde
yaptığımız katkı gibi daha pek çok çalışmaya imza attığımız
hatırlanacaktır.
Bu ve benzeri pek çok güzel çalışmayı 6. dönemdeki Yönetim Kurulu
arkadaşlarımızla nasıl başardıysak yeni dönemdeki Yönetim Kurulu
arkadaşlarımızla da aynı güzel başarıların devamının geleceğine olan
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inancım tamdır. Bu nedenle Demiryol-İş Camiası büyük camia oluşunun
gereği olarak faaliyetlerinde devamlılık ilkesinden hareketle geçmiş dönemdeki başarılı çalışmalarına bu dönemde de aynı tempo ve azimle
devam edecektir.
Bilindiği üzere Türkiye'nin gündemini; Avrupa Birliği uyum sürecinde
yoğun özelleştirmelerle beraber, Türkiye'nin önüne konulan engeller
oluşturmaktadır. Bu engellerden en sonuncusu ise Kopenhag Kriterlerinde
olmamasına rağmen 2003 İlerleme Raporu sonucuna iliştirilen stratejik
raporda önümüze konulan Kıbrıs sorunudur. AB'nin bedeli Kıbrıs olmamalıdır. Türkiye ve Türkler Kıbrıs'ın Yunanistan'a bırakılmasına seyirci
kalmayacağı gibi kendi halkının sadece Anadolu'ya hapsedilmesine de
müsaadeetmeyecektir.
Ülkemizde özelleştirme olayı tamamen farklı bir noktaya ulaşmıştır.
Sadece zarar eden, ülke ekonomisine her geçen yıl daha da büyük külfet
getiren KİT'ler değil, artık Tekel, Petkim, Tüpraş gibi pek çok kuruluş da satış
listesine konmuştur. Oysa bu kurumların ülkemiz ekonomisine bugüne
kadar sağladıkları katkı herkes tarafından bilinmekte ve takdir
edilmektedir.
Bu nedenle Aralık ayında 19'uncu genel kurulunu gerçekleştireceğimiz ülkemizin en büyük konfederasyonu olan TÜRK-İŞ'in de daha fazla
güce ve daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Bu yeni dönemde ve
TÜRK-İŞ' in önünde; özeleştirme ve işten çıkarmalar, kayıtdışı ekonomi,
işsizlik, iş güvencesi, yeni iş kanundaki aksaklıklar ve her şeyden önemlisi
ülkemizin menfaati, temsil ettiğimiz toplumun hak ve çıkarları doğrultusunda hareket etmek mecburiyeti vardır.
Bu vesile ile başta tüm işçi kardeşlerim olmak üzere herkese sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.”
VII.Olağan Genel Kurul Sonrası Şube Yönetimlerinde Meydana
Gelen Değişiklikler:
Huzurlu bir ortamda tamamlanan bu Genel Kurul sonrası Ankara,
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Eskişehir ve Haydarpaşa Şube Yönetimlerinde aşağıdaki değişiklikler
gerçekleşti.
Ankara Şube Başkanlığımız:
Şube Başkanı

Yusuf SAÇINALP

Şube Sekreteri

Nuh KALE

Şube Mali Sekreteri

Yaşar AYDIN

Eskişehir Şube Başkanlığımız:
Şube Başkanı

Recep HABUK

Şube Sekreteri

A.Arif ÇAKICI

Şube Mali Sekreteri

Ahmet KARA

Haydarpaşa Şube Başkanlığımız:
Şube Başkanı

Şenol EKİCİ

Şube Sekreteri

Cavit OCAK

Şube Mali Sekreteri

Ahmet TUTAŞ

TÜRK-İŞ 19.Olağan Genel Kurulu:
Türk-İş 19. Olağan Genel Kurulu 3-7 Aralık 2003 tarihleri arasında
Ankara Milli Eğitim Şura Salonunda yapıldı.
Başbakan Erdoğan'ında katıldığı Genel Kurul'da yapılan seçimler
sonucunda Genel Başkanlığa Salih Kılıç, Genel Sekreterliğe Mustafa Kumlu,
Genel Mali Sekreterliğe Ergün Atalay, Genel Eğitim Sekreterliğine Mustafa
Türkel,Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine ise Çetin Altun seçildi.
Türkiye'de Ekonomik Durum
2001 ve 2002 yılını ekonomik krizle geçiren Türkiye, 2003'e tek
partiden oluşan hükümet güveniyle girmesi sayesinde daha önce
319

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

Uluslararası Para Fonu ile imzalanan anlaşmalar doğrultusunda uygulanan
ekonomik programın aksatılmadan devam ettirilmesi sonucu, Irak Savaşı,
Avrupa Birliği görüşmeleri ve bağlamında Kıbrıs sorunu ile gelişen dış
etkenlere karşı dayanıklılık oluşturması ekonomik dengelerin yerine
oturmasını sağladı.
Ekonomik programın devam ettirilmesindeki ısrar 2003 yılında
ihracatta rekor kırılmasına neden olmuştur. 2003 yılında Hazine Bonosunda faizler yüzde 30'ların altına kadar düşerek, Hazine Müsteşarlığı
tarihinde en düşük borçlanmayı yüzde 22'den gerçekleştirebildi.
İki yıl üst üste enflasyon düşerken büyümeyi de başarabilen Türkiye
ekonomisi 2002'de yüzde 7.8, 2003'te de yüzde 5'lik bir büyüme rakamlarına
ulaşmayla birlikte uzun vadeli büyüme ortalamasını da yakaladığına dair
işaretler vermektedir. Bu nedenle normalde 2001 gibi Cumhuriyet tarihinin
en ağır ekonomik krizinin ardından ekonominin yakaladığı büyüme ve
iyileşme ivmesi 2004'te de devam etti.
2004 yılı hedefleri konusunda Merkez Bankası'nın 2 Ocakta yaptığı
“ekonomik ve siyasi istikrar devam ettiği sürece bankanın daha uzun vadeli
faiz oranlarını etkileme gücüne kavuştuğu” şeklindeki açıklama piyasalarda
olumlu bir hava oluşturdu ve ekonomik konjonktürün seyrini etkiledi.
Kişi başına düşen milli gelir 2002'de 2.600 dolar düzeyindeyken 2003
yılında 3.300 dolar seviyesine kadar yükseldi.
2002 için yüzde 3 olarak hedeflenen büyümenin yüzde 7.8 olarak
gerçekleşmesi, 2003 için öngörülen yüzde 5'lik büyüme hedefinin ve faiz dışı
fazla hedefinin tutturulması, 2004 için de büyümenin yüzde 5 ve enflasyonun yüzde 12 olarak hedeflenmesi 2005'te enflasyonu tek haneli
rakamlara indirmek hükümetin Maastricht kriterleri hedeflerine
ulaştığını gösterdi.
Türkiye ekonomisinde 2005 yılında, ekonomik işlemlerde değişim
aracı olarak kullandığımız Türk Lirası da tarihe karışarak yerini “Yeni Türk
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Lirasına” bıraktı. Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti
Devleti para biriminin "Yeni Türk Lirası” olmasını öngören yasa tasarısı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek
yasalaştı.
Uzunca bir süredir enflasyon kıskacından çıkamayan ülkemiz
ekonomisi artık dış şoklara karşı esneklik kazanmaya başladı ve terör
olaylarında bile piyasalar çok hafif bir dalgalanma gösterdi.
Sendika Örgütlenme Çalışmaları:
Bu çalışma dönemi içerisinde Sendika şehir içi toplu taşımlarda ulaşım
açısından çok önemli yer tutan hafif raylı sistem ve metrolarla yakından
ilgilendi ve bu konuda büyük başarılar elde etti.
İzmir Şube Başkanlığınca başlatılan ve Genel Merkezin de tüm gücüyle
katkı verdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşl. Taş. İnş. San. Tic. A.Ş.
işyerlerindeki işçiler yoğun bir çalışma sonunda Sendikaya üye yapıldı.
Örgütlenmesi tamamlanan İzmir Metro işyerinin aşağıda da görüleceği gibi
Toplu İş Sözleşmeleri akdedildi.
Aynı şekilde, Adapazarı Şube Başkanlığı tarafından Bursa Ulaşım Toplu
Taşıma İşl. İnş. San. Tic. A. Ş. işyerlerindeki örgütlenme çalışmaları
başlatıldı.
Ancak Tümtis Sendikası bu işyerinin kendi işkoluna girdiğini iddia
ederek itirazda bulundu. Bununla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi
METRO taşımacılığı (BURULAŞ) işyerinin 19 sıra nolu Demiryolu Taşımacılığı işkoluna girdiğine dair Çalışma Genel Müdürlüğünün İşkolu Tespit
Kararına ve Yetki Tespitine karşı gerek İşveren ve gerekse Tümtis
Sendikası tarafından Bursa 1. İş Mahkemesi'nde açılan davalar Sendika
lehine sonuçlandı ve adı geçen İişyerinde 1.Dönem TİS'i imzalandı.
Örgütlenme çalışmaları sırasında bu işyerinde çalışan Sendika Üyesi
66 işçinin iş akitleri işveren tarafından feshedildi. Sendika atılan işçilerle ilgili
hukuk mücadelesini de başarıyla sonuçlandırdı. Bu işçilerin 4857 Sayılı yeni
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İş Yasası Hükümlerine göre işe iadeleri ile tazminatlarının ödenmesi için
Bursa l. İş Mahkemesi'nde açılan davalar kazanıldı. Mahkeme, feshin haksız
olduğuna ve işçilerin işe iadesine, işe iade olmadığı takdirde tazminatlarının
ödenmesine karar verdi.
Ayrıca yasalarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle işyerlerinde
çalışmakta olan güvenlik görevlileri de Sendikalı olma hakkını elde etmiş
oldu. Demiryol-İş bu çerçevede zaman geçirmeden işyerlerinde örgütlenme
çalışmaları başlattı..
İzmir Büyükşehir Belediyesinde görev yapmakta olan güvenlik
görevlilerinin Sendikaya üye yapılması ile ilgili çalışmalar Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda yargıya intikal etti.
Yine bu bağlamda İstanbul Ulaşım Sanayii ve Tic. A. Ş. Genel
Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde Taşeronun çalıştırdığı işçiler ve güvenlik
elemanlarının Sendikaya üye olmaları konusunda yapılan çalışmalar hız
kazandı. Bu çalışmalar sırasında işveren Sendikaya üye olan yirmi beş kişinin
işine son verdi. Ancak; Sendika konu ile yakından ilgilenerek işten atılan
üyelerin mağduriyetinin önlenmesi konusunda Türk-İş Genel Başkanlığı ile
temasa geçti ve Türk-İş Örgütlenme Fonundan söz konusu üyelere nakit
yardımı yapılmasını sağladı.
Sendika bunun dışında, iş akitleri feshedilen 25 üyenin işe iadeleri için
Bakırköy 1.ve 2. İş Mahkemelerinde dava açtı. Aynı doğrultuda İstanbul
Ulaşım Sanayi A.Ş. işyerinde taşeron işçisi olarak çalışan sendika üyesi
işçilerin ilk işe girdikleri tarihten itibaren asıl işverenin işçileri olduklarının
tespiti ile işyerinde uygulanmakta olan TİS hükümlerinden yararlanmaları
için Bakırköy 2. İş Mahkemesinde ayrı bir dava daha açtı. Açılan davalar
devam etmektedir
Örgütlenme atağını devam ettirmekte kararlı olan Sendika Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Metro Taşımacılığı (ESTRAM) işyerinde de çalışmalarına başladı. Yine burada da Bursa'da olduğu gibi; bu işyerinin 19 No'lu
Demiryolu Taşımacılığı İşkoluna girdiğine dair Çalışma Genel Müdürlü322
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ğünce verilen işkolu tespit kararına rağmen işveren itirazı sonucu
Eskişehir İş Mahkemesinde dava açıldı.
Toplu İş Sözleşmeleri:
TCDD 20.Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
12.03.2003 Tarihinde görüşmelerine başlanılan 20. Dönem Toplu İş
sSözleşmesi 12.05.2003 tarihine kadar 7 oturum yapılmış, bu arada anlaşma
sağlanamadığından arabulucu tayinine gidilmiş Resmi Arabulucu süresi 6
gün uzatıldığı halde anlaşma sağlanamamış ancak, iki taraf arasında süren
görüşmeler sonucunda 12.9.2003 tarihinde anlaşma tutanağı imzalandı.
Bunun sonucunda ise TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında imzalanan protokol
paralelinde toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt
çıplak ücretleri 400 milyon TL nin altında olan işçilerin brüt ücretleri 400
milyonTL/Ay düzeyine yükseltildi.
Birinci altı ayda %5 in altına düşmemek üzere seyyanen 55 milyon
TL/Ay,
İkinci altı ayda % 9, üçüncü altı ayda %5, enflasyonu %5'i aşması
halinde aşan kısmın %80'i dördüncü altı ayda %5, enflasyonu %5 aşması
halinde aşan kısmın tamamı kadar zam yapılması kararlaştırıldı.
TCDD 21.Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
23.05.2005 tarihinde görüşmelere başlanan 21.Dönem TİS'si
23.06.2005 tarihine kadar 3 oturum yapılmış bu arada müzakereler devam
ederken 04.07.2005 tarihinde anlaşma tutanağı tutularak birinci yıl zammı
olarak brüt çıplak ücretlere yürürlük başlangıç tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere birinci yıl %10'un altına düşmemek üzere 120.00 YTL/AY zam
yapıldı.
İkinci yıl birinci altı aylık zammı olarak %3, enflasyonun %3'ü aşması
halinde aşan kısmın %80'i, ikinci yıl ikinci altı ay için %3, enflasyonun %3'ü
aşması halinde aşan kısmın tamamı kadar zam yapılması kararlaştırıldı.
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İstanbul Ulaşım Sanayii ve Tic. A.Ş. İşyeri VII. Dönem Toplu İş
Sözleşmesi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Sanayii ve Ticaret A.Ş.
işyeri Toplu İş Sözleşmesi Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası
(MİKSEN) ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (DEMİRYOL-İŞ) arasında
imzalandı.
1 Aralık 2002 tarihinden itibaren geçerli olan VII. Dönem TİS'si
25.11.2002 tarihinde görüşmelere başlandı ve 27.01.2003 tarihine kadar 8
oturum yapılarak 04.02.2003 tarihinde taraflar arasında anlaşma tutanağı
imzalandı.
İşçilerin skala ücretlerine%20+90.00YTL.artış getirilmiş olup,ikinci
yıl için %25 oranında artış sağlandı.
Çıplak ücretin parçası olan emek zammı ise işçinin her tam hizmet yılı için
2.10 YTL'den 3.00 YTL/AY yükseltildi. Diğer ödemelerde de %150'ye varan
artışlar sağlandı.
İstanbul Ulaşım Sanayii ve Tic. A.Ş. İşyeri VIII.Dönem Toplu İş
Sözleşmesi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Sanayii ve Ticaret A.Ş.
işyeri Toplu İş sözleşmesi Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası
(MİKSEN) ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (DEMİRYOL-İŞ) arasında
imzalandı.
01.12.2004 tarihinden itibaren geçerli olan VIII. Dönem toplu iş
sözleşmesi 06.01.2005 tarihinde görüşmelere başlandı ve 25.02.2005
tarihine kadar 5 oturum yapılmasına rağmen 07.03.2005 tarihine kadar
anlaşma sağlanamadı ve bu tarihte uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Normal
prosedür gereği seçilen arabulucu da taraflar arasında anlaşma
sağlayamadığından konu Sendikamız tarafından 29.04.2005 tarihinde
Yüksek Hakem Kuruluna intikal ettirildi ve Yüksek Hakem Kurulunun Esas
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No: 2005/60, Karar No: 2005/80 sayılı kararı ile 27.06.2005 tarihinde
Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Bu Toplu İş Sözleşmesinin “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 7. Maddesi ile
süre 01.12.2004 –31.12.2006 olmak üzere 25 ay süreli olarak Yüksek
Hakem Kurulu tarafından tanzim edildi.
Yüksek Hakem Kurulu tarafından hazırlanan VIII. Dönem TİS'si ile
işçilerin ücretlerine,
1.altı ay'ı için%5
2.altı ay'ı için%5
3.altı ay'ı için%4
sözleşmenin son 7 aylık bölümü için 01.06.2006 tarihinden itibaren
%5 oranında zam yapıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Raylı Sistem
II.Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi:
Konya Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem işyerinde çalışan işçiler için
yapılan Toplu İş Sözleşmesi 18.12.2002 tarihinde görüşmelere başlanmış
olup 02.01.2003 tarihine kadar 2 oturum yapılmış müzakereler devam
ederken17.02.2003 tarihinde anlaşma tutanağı tutularak;
Günlük yevmiyesi 12.00 YTL'nin altında olanların yevmiyeleri
15.01.2003 tarihinden itibaren 12.00 YTL. taban seviyesine yükseltilerek 1.
altı ayda %15, 2. altı ayda %12, 3. altı ayda %15 ve 4. altı ayda %20
oranında zam yapılması kararlaştırıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Raylı Sistem
III.Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi:
Konya Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Şube Müdürlüğü işyerinde
çalışan işçilerle ilgili yapılacak toplu iş sözleşmesi için 10.02.2005 tarihinde
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görüşmelere
tutularak;

başlandı

ve 21.03.2005 tarihinde

anlaşma

tutanağı

Üyemiz işçilerin 14.01.2005 tarihinde günlük yevmiyesi 23.00
YTL'nin altında olanların yevmiyeleri 15.01.2005 tarihinden itibaren 23.00
YTL'ye yükseltildi,
1. altı ay için taban yevmiyeleri üzerine 15.01.2005 tarihinden itibaren
2.00YTL,
2.altı ay için15.07.2005 tarihinden itibaren 2.00YTL,
15.01.2006 ile 14.01.2007 tarihleri arasında ikinci yıl zammı olarak
enflasyon rakamının yüzdesi kadar ve artı 1 puan zam yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık,
İnşaat, Sanayii ve Tic.A.Ş. I.Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği A.Ş. ile 02.12.2003
Tarihnde başlayan 1. Dönem toplu iş sözleşmesi 20.01.2004 tarihine kadar 7
oturum yapıldı. Müzakereler devam ederken 27.01.2004 tarihine kadar
anlaşma sağlanamadığından bu tarihte uyuşmazlık tutanağı tutarak
arabulucu prosedürü başlatıldı. Ancak arabulucu 18.03.2004 tarihinde
verdiği Resmi Arabulucu raporunda anlaşma sağlanamadığını beyan etmesi
üzerine 05.04.2004 tarihinde Çalışma Bakanlığı yazısı ile bildirilen rapor
üzerine Yasal prosedür tamamlanarak 12.04.2004 tarihinde Yüksek Hakem
Kuruluna intikal ettirilen yazışmalar üzerine Yüksek Hakem Kurulunun Esas
No: 2004/30, Karar No: 2004/24 sayılı kararı ile 29.04.2004 tarihinde İzmir
Metro İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık İnş. ve
Tic. A.Ş. I. Dönem Toplu İş Sözleşmesi aktedildi. Bu sözleşme ile;
01.11.2003 tarihinde çalışan ve 423.00 YTL'den daha az brüt çıplak
ücret alan üyelerimizin ücretleri 423.00YTL'ye yükseltilmiş olup,
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Üçüncü altıay için

%5

Dördüncü altıay için %5 ücret zammı yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık,
İnşaat, Sanayii ve Tic. A.Ş II. Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi:
İzmir Metro İşletmeciliği A.Ş. ile 23.11.2005 tarihinde başlayan toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili olarak 06.01.2006 tarihine kadar 6 oturum
yapıldığı halde, anlaşma sağlanamadı ve 18.01.2006 tarihinde uyuşmazlık
tutanağı tutuldu.
Prof. Dr. Fevzi Demir Arabulucu olarak atandı.
Bursa Ulaşım Taşıma İşletmeciliği A.Ş. İşyeri I.Dönem Toplu İş
Sözleşmesi:
Demiryol-İş Sendikası ile Bursa Ulaşım Taşım İşletmeciliği San. Ve Tic.
A.Ş. (BURULAŞ) arasında akdedilen T.İ.S. çalışmalarına 05.05.2004 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yetki alınarak başlandı.
Sendikamız ile BURULAŞ arasındaki T.İ.S.'si görüşmelerine yetki
tarihinden sonra 31.05.2004 tarihinde başlanılarak 28.07.2004 tarihleri
arasında toplam altı oturum gerçekleştirildi.
60 günlük yasal süre bitiminde arabulucu safhasına geçildi ve
arabulucu ile ilk oturum ise 23.09.2004 tarihinde yapıldı. Bu ilk toplantıya
müteakip arabulucu ile 30.09.2004 ve 08.10.2004 tarihlerinde iki oturum
daha gerçekleştirilerek arabulucu safhasında toplam 3 görüşme gerçekleştirildikten sonra T.İ.S.'si bağıtlandı.
Böylece BURULAŞ ile DEMİRYOL-İŞ arasında 01.05.200430.04.2006 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2 yıllık bir T.İ.S.
akdedildi.
DEMİRYOL-İŞ ile BURULAŞ arasında akdedilen T.İ.S.' inin ücret
zammında; önce ortalama olarak yüzde % 6'lık bir iyileştirme yapılarak
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ayrıca, 1.yıl 1. altı ayda 120 milyon TL. seyyanen brüt zam yapılması
hususunda anlaşmaya varıldı ve akabinde 1.yıl 2. altı ay ve takip eden altı
aylarda TEFE+TÜFE' nin yıllık toplamının ikiye bölünmesi ve buradan bulunan
altı aylık miktara da + 1 puan eklenmesi suretiyle ücret zamları konusunda
anlaşmaya varıldı. Ücret zamlarındaki enflasyon hesaplamasında Devlet
İstatistik Enstitüsü'nün kentsel yerler tüketici fiyatları genel indeksine
göre12 aylık ortalamaların esas alınacağı kararlaştırıldı.
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Dönem İçersinde Muhtelif Konularda Alınan Merkez Komitesi
Kararları:
PROTOKOLLER
Sayı:B.11.2.DDY.0.71.00.09/461/62354

Tarih:16/01/2002

PERSONEL VE İDARİ İŞLER DAİRESİ
Toplu İş Sözleşmesinin 19. Maddesine göre belirsiz süreli hizmet
akdi ile çalıştırılması gereken ve devamlılık arzeden işlerde fasılasız olarak
belirli süreli hizmet akdi ile çalışan ve 2001 yılı akitleri 31 Aralık 2001
tarihinden önceki tarihlerde sona erip, 2002 yılı başında hizmet akdi
yenilenen işçilerin girdi-çıktı işlemleri sebebiyle meydana gelen 30
günden az fasılalarının devamlılığı bozmaması hususunda alınan
02.01.2002 tarih ve 415 No'lu Merkez Komitesi karar metni aşağıya
çıkarılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Esat ÇIPLAK
Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM
GEREĞİ :

BİLGİ

Bölgelere,

IVBşk, XBşk.

Fabrikalara

Tef.Kur. Bşk.

Merkez Dai.Teş.

TÜHİS,Demiryol-İş
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MERKEZ KOMİTESİ KARAR TUTANAĞI
KARAR TARİHİ: 02.01.2002
KARAR NO

: 415

Merkez Komitesi 2.1.2002 (Çarşamba Günü) tarihinde saat 14.00'de
TCDD Genel Müdürlüğünde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
KONU : 2) Kuruluşumuz işyerlerinde devamlılık arzeden işlerde
belirli süreli hizmet akdi ile istihdam edilen işçilere 2001 yılı akitlerinin 31
Aralık 2001 tarihinden önceki tarihlerde sona ereceğinden bahisle 2002 yılı
başında yenilenecek hizmet akitleri ile sona eren hizmet akitleri arasındaki
çalışılmayan sürenin fasıladan sayılmaması hususu Demiryol-İş Sendikası
Başkanlığının 7.12.2001 tarihli ve 319-11/3779 sayılı yazıları ile intikal
etmiştir.
KARAR : 2) Toplu İş Sözleşmesinin 19. Maddesine göre belirsiz
süreli hizmet akdi ile çalıştırılması gereken ve devamlılık arzeden işlerde
fasılasız olarak belirli süreli hizmet akdi ile çalışan 2001 yılı akitleri 31 Aralık
2001 tarihinden önceki tarihlerde sona erip, 2002 yılı başında hizmet akitleri
yenilenen işçilerin girdi-çıktı i şlemleri sebebiyle meydana gelen 30
günden az fasılaların devamlılığı bozmamasına,
Karar verilmiştir.
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜHİS
DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI
TEMSİLCİLERİ
TEMSİLCİLERİ
TEMSİLCİLERİ
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KARAR TARİHİ: 16.01.2004
KARAR NO

: 419

Merkez Komitesi 16.01.2004 (Cuma günü) tarihinde saat 14.00'de
TCDD Genel Müdürlüğü toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı
almıştır.
KONU : Kuruluşumuz işyerlerinde devamlılık arzeden işlerde belirli
süreli hizmet akdiyle istihdam edilen işçilerin 2003 yılı akitlerinin 31 Aralık
2003 tarihinden önceki tarihlerden sona erdiğinden bahisle, 2004 yılı
başında yenilenecek hizmet akitleri ile sona eren hizmet akitleri arasındaki
çalışılmayan sürenin (herhangi bir şekilde ücret ödenmeksizin) fasıladan
sayılmaması hususu Demiryol-İş Sendikası Başkanlığının 14.01.2004
tarih ve 320-11/2/45 sayılı yazıları ile intikal etmiştir.
KARAR :Toplu İş Sözleşmesinin 19 ncu maddesine göre belirsiz süreli
hizmet akdiyle çalıştırılması gereken ve devamlılık arzeden işlerde fasılasız
olarak belirli süreli hizmet akdiyle çalışan 2003 yılı akitleri 31 Aralık 2003
tarihinden önceki tarihlerde sona erip, 2004 yılı başında hizmet akitleri
yenilenecek işçilerin girdi-çıktı işlemleri sebebiyle meydana gelen 35 gün ve
daha az fasılalarının devamlılığı bozmamasına,
Karar verilmiştir.
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMSİLCİLERİ

TÜHİS
TEMSİLCİLERİ

DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI
TEMSİLCİLERİ

Erol İNAL

Adnan ÇİÇEK

Ergün ATALAY

Hüseyin ÖZTÜRK

Yaşar ÖZGÜRSOY

Layik GÖÇMEN

Mehmet URAS

Muhsin BUDAK

Turgut KUMAŞ

Hüseyin DEMİR

Av. Belgin BUYRUK

Hüseyin KAYA
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PROTOKOL
Protokol No

:2

Protokol Tarihi:17.02.2004
Protokol Yeri :TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı
ortaklıkları işyerlerine ilişkin olarak 01.03.2003 – 28.02.2005 tarihleri
arasında yürürlükte kalmak üzere yenilenen XX. Dönem İşletme Toplu İş
Sözleşmesinin “İşçinin Sağlık Muayeneleri” başlıklı 64. Maddesini
görüşmek üzere taraflar bir araya gelerek aşağıda belirtilen hükümlerde
mutabakatavarmışlar ve işbu protokolü tanzim edip imzalamışlardır.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa istinaden İçişleri Bakanlığı
kanalı ile 4131 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının muhtelif işyerlerinde
göreve başlayanlar ile 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesine istinaden
bundan sonra göreve başlayanlardan SSK Sağlık yardımından yararlanmayan harp malulü ve gazi işçilerin tam teşekküllü hastanelerden aldıkları
istirahat raporları ile muayene ve tedavide kaldıkları sürelere ait ücretleri
işverence kendilerine ödenecek olup, bu protokolün imza tarihinden
geriye doğru herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
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PROTOKOL
Protokol Tarihi: 01.07.2005
Toplantı Yeri : TCDD Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı
ortaklıkları işyerlerinde uygulanan Toplu İş Sözleşmesinin 94. Maddesinin
ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
“Bu Maddede bahsi geçen (yaş haddi) veya (yaş) tabirleri erkek
işçilerde 58,kadın işçilerde 55yaşı doldurdukları tariholarak tespit edilmiş
olan ihtiyarlık yaşını ifade eder.”

DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI
Ergün ATALAY
Genel Başkan

TCDD GENEL MÜD.
Veysi KURT
Genel Müd.Yrd.veYön.Kur.Üyesi

Eşref KANÇIKMAZ
Personel ve İd.İşl.Dai.Başk.Yrd.
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06.07.2005

PROTOKOL

TCDD Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası arasında aktedilecek olan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin aşağıda maddelerdeki değişikliklerin yapılması taraflarca kararlaştırılmıştır.
Madde 20; Maddenin d fıkrasının iş kazası sonucu ölenlerinden sonra
gelmek üzere “1. derecede bir yakını vasfının uygun olması halinde geçici işçi
alımında kıdem sıralaması dikkate alınmaksızın işe alınır”
Madde 35; Maddenin 2. paragrafı, 6 gün 45 saat çalışma uygulanan
işyerlerinde ikili çalışma (vardiya) ve 3 lü vardiya ile çalışan işçilere fiilen
çalıştıkları süreye münhasır olmak üzere gece çalışma munzam tazminatından ayrı olarak saat ücretinin (emek zammı dahil) %10' u tutarında vardiya
primi ödenir. 6 gün 45 saat esasına göre kendilerine ikili çalışma ve üçlü
vardiya primi ödenen işçilerin dinlenme günü 7. gündür.
Madde 47; Maddeye bu şartlarda yapılacak geçici görevlendirmelerde ve gidilecek yere uygun trenin olmaması halinde otobüs onayı
verilir ibaresi eklenmiştir.
Madde 94; Maddenin 2. paragrafı “bu Maddede bahsi geçen (yaş
haddi) veya (yaş) tabirleri erkek işçilerde 58. kadın işçilerde 55 yaşını
doldurdukları tarih olarak tespit edilmiş olan ihtiyarlık yaşını ifade eder.”
şeklinde değiştirilmiştir.
DEMİRYOL-İŞSENDİKASI
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PROTOKOL
Protokol Tarihi:15/9/2004
Protokol No

:3

Protokol Yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı
ortaklıkları işyerlerine ilişkin olarak 1.3.2003-28.2.2005 tarihleri arasında
yürürlükte kalmak üzere yenilenen XX. Dönem İşletme Toplu İş
Sözleşmesi'nin “Hizmet Akdi ve İstihdam Prensibi” başlıklı 19. Madde ile “İşçi
Alınması” başlıklı 20. Maddesi'ni görüşmek üzere taraflar biraraya gelerek
aşağıda belirtilen metin üzerinde mutabakata varmışlar ve iş bu protokolü
tanzim edip imzalamışlardır.
Demiryolu Taşımacılığı işkoluna giren işyerlerinde belirli süreli iş
sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işe alınan işçilerin işe alınması sırasında
uyulacak esaslar ve kıdem durumuna ne şekilde dikkat edileceği hususunda
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yayımlanan
25.5.199…. tarihli ve 121/90623 sayılı emir ile 17.7.1998 tarihli ve
121/90866 sayılı emirler esas ve yürürlükte olmakla beraber Kuruluşumuzda girdi-çıktı usulü ile çalışan Uluslararası müsabakalarda ilk üç (3)
dereceye giren milli sporcular ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde
çalışmakta iken iş kazası veya tren kazası sonucunda ölen personelin
çocuklarının T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı
muhtelif işyerlerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile işe alınmasında sözkonusu
emirlerde gerekli olduğu bildirilen kıdem sıralarına bakılmayacak ve
öncelik sağlanacaktır.
Bu düzenleme,31.12.2004 tarihine kadar geçerlidir.
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PROTOKOL
Protokol Tarihi: 01.07.2005
Toplantı Yeri :T.C.D.D Genel Müdürlüğü
T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı
ortaklıkları işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin 94. Maddesinin
ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
“Bu Maddede bahsi geçen (yaş haddi) veya (yaş) tabirleri erkek
işçilerde 58, kadın işçilerde 55 yaşı doldurdukları tarih olarak tespit
edilmiş olan ihtiyarlık yaşını ifade eder”
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PROTOKOL
Protokol Tarihi: 06.07.2005
TCDD Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası arasında aktedilecek olan 21.Dönem Toplu İş Sözleşmesinin aşağıda maddelerdeki değişikliklerin yapılması taraflarca kararlaştırılmıştır.
Madde 20; Maddenin d fıkrasının iş kazası sonucu ölenlerinden sonra
gelmek üzere “1.Derecede bir yakının vasfının uygun olması lehinde
geçici işçi alımında kıdem sıralaması dikkate alınmaksızın işe alınır.”
Madde 35; Maddenin 2.paragrafı, 6 gün 45 saat çalışma uygulanan
işyerlerinde ikili çalışma (vardiya) ve 3 lü vardiya ile çalışan işçilere fiilen
çalıştıkları süreye münhasır olmak üzere çalışma munzam tazminatından
ayrı olarak saat ücretininin (emek zammı dahil)%10 'u tutarında vardiya
primi ödenir. 6 gün 45 saat esasına göre kendilerine ikili çalışma ve üçlü
vardiya pirimi ödenen işçilerin dinlenme günü 7.gündür.
Madde 47; Maddeye bu şartlarda yapılacak geçici görevlendirmelerde ve gidilecek yere uygun trenin olmaması halinde otobüs onayı
verilir ibaresi eklenmiştir.
Madde 94; Maddenin 2. Paragrafı “bu Maddede bahsi geçen (yaş
haddi) veya (yaş) tabirleri erkek işçelerde 58, kadın işçilerde 55 yaşı
doldurdukları tarih olarak tespit edilmiş olan ihtiyarlık yaşını ifade eder.”
şeklinde değiştirilmiştir.
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PROTOKOL
Protokol No

:1

Protokol Tarihi: 18.07.2005
Toplantı Yeri :TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları işyerlerine
ilişkin olarak 01.03.2005-28.02.2007 tarihleri arasında yürürlükte kalmak
üzere yenilenen XXI. Dönem işletme toplu iş sözleşmesinin EMEK ZAMMI
başlıklı 44. Maddesini görüşmek üzere taraflar bir araya gelerek aşağıda
belirtilen hususta mutabakata varmışlar ve iş bu protokolü tanzim edip
imzalamışlardır.
01.01.2005 Tarihinde YTL' ye geçilmesi ve rakamların yuvarlanmasından dolayı herhangi bir kayıpla karşılanmaması için TCDD' nin halen
uygulamakta
olduğu
virgülden sonra altı adet rakam yazılması
uygulamasına devam olunacaktır. Bu uygulamaya göre 20610 x 1.10
=22671 TL/ saat emek zammı 01.03.2005 tarihinden itibaren 0,022671
YTL/saat olarak uygulanacaktır.
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PROTOKOL
Protokol No

:2

Protokol Tarihi: 29.07.2005
Toplantı Yeri :TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı
ortaklıkları işyerlerine ilişkin olarak 01.03.2005-28.02.2007 tarihleri
arasında yürürlükte kalmak üzere yenilenen XX1. Dönem İşletme Toplu İş
Sözleşmesinin “Emek Zammı” başlıklı 44. maddesini görüşmek üzere
taraflar bir araya gelerek aşağıda belirtilen hükümlerde mutabakata varmışlar ve işbu protokolü tanzim edip imzalamışlardır.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yol Dairesi Başkanlığına bağlı
Şube, Kısım Şeflikleri ve Yol T akımlarının nüve kadrolarında aynı yıl
içerisinde 35 günden fazla fasıla vermeden belirli süreli İş Sözleşmesi ile
çalıştırılan işçilerin protokol tarihinden itibaren Toplu İş Sözleşmesinin 44.
Maddesine göre ödenen Emek Zammından yararlandırılmaları uygun
bulunmuştur.
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Eylemler:
• Türk-İş'in 17 Şubat 2004 tarih "Kamu Yönetimi Temel Kanunu"
tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak olması nedeniyle Genel
Merkez Yöneticilerimiz ile Ankara Şube Başkan ve Yöneticileri 18 Şubat
2004 Çarşamba günü Siyasi Parti Yetkilileri ile görüşmeler yapmak ve
konuşmaları izlemek amacıyla TBMM Genel Kurulu önünde hazır
bulundular.
• Yine aynı Tasarının Meclis gündeminden geri çekilmesi amacıyla
Türk-İş ve diğer Demokratik Kitle Örgütlerinin 22 Şubat 2004 Pazar günü
düzenledikleri “İstanbul Bölge Mitingi”ne,
• Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun 21 Ekim 2004 günkü Toplantısında ve
ardından da Emek Platformu'nun 25 Ekim 2004 günkü Başkanlar Kurulu
Toplantısında alınan kararlar gereğince SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesine karşı çeşitli tarihlerde düzenlenen Basın
Toplantılarına,
• Aynı karar gereği Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin tasarıları Protesto Eylemine,
• Emek platformunun aynı kararları doğrultusunda 20 Kasım 2004
tarihinde Ankara'da yaptığı Mitinge,
• Hükümetin SEKA'yı kapatma kararını protesto etmek amacıyla
Selüloz-İş Sendikası tarafından düzenlenen 8 Ocak 2005 tarihindeki
Mitinge,
• Emek Platformunun 13 Ocak 2005 tarihinde toplanan Başkanlar
Kurulu 16 Şubat 2005 Çarşamba günü “Geleceğimiz İçin, Sosyal ve
Ekonomik Yıkımları Durdurmak İçin, İnsanca Yaşanacak Bir Türkiye İçin
İktidarı Uyarıyoruz” başlığı altında çeşitli illerde düzenlen Mitinglere,
• Türkiye Denizcilik İşletmelerine bağlı Şehir Hatları İşletmesi'nin
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne devrine karşı Türkiye Denizciler Sendikası tarafından 18 Şubat 2005 Cuma günü yapılan basın toplantısına,
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• Hükümetin SEKA İzmit İşletmesi'nin kapatılması kararına karşı,
Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun 4 Mart 2005 Cuma günü Bir Günlük İşyerlerini Terketmeme Eylemine,
• Tekel Sigara Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı Ankara'da
Özelleştirme İdaresi önünde yapılan Basın Toplantısına Sendika Genel
Merkez Yöneticileri ve ilgili Şube Başkanlıkları katıldılar.
• Nevruz Kutlamaları sırasında Mersin'de bir grup tarafından Türk
Bayrağı yakılmak istenmesini protesto amacıyla Sendikaya bağlı tüm şube
binalarına bayrağımıza bağlılığın bir ifadesi olarak en büyük Türk Bayrakları
asıldı.
• İstanbul-Kadıköy'de dört konfederasyonun birlikte düzenlenen 1
MayısMitingine,
• Tüpraş'ın özelleştirilmesine karşı Petrol-İş Sendikası tarafından 8
Haziran 2005 tarihinde Kızılay meydanındaki imza standının açılışına,
• Zonguldak Ereğli'de bulunan Ereğli Demir-Çelik Fabrikasının
Özelleştirilmesi karşı düzenlenen Protesto Mitingine yine Sendika Genel
Merkez Yönetim Kurulu ve bağlı Şube Başkan ve Yöneticileri ile üyeler
yoğun bir şekilde katıldılar.
• Ağaç-İş Sendikasının Düzce'de Divapan Ağaç Panel işyerinde
yürüttüğü greve destek vermek amacıyla Sendika Genel Başkanı Ergün
ATALAY 8 Eylül 2005 tarihinde Düzce'ye gitti. Burada Ağaç-İş Sendikası
Genel Başkanı ile birlikte işçilere yardım malzemesi dağıttı.Genel Başkan
grev mahallinde yaptığı konuşmada İşverenlerden işçilerin demokratik
haklarına saygılı olmalarını isteyerek, çalışma barışının bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı.
“Dünya Demiryolu Çalışanları Günü”Kutlamaları:
2004 Yılında“Dünya Demiryolu Çalışanları Günü”:
• Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF) ve üye sendikalar tarafın341
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dan her yıl düzenlenen"Dünya DemiryoluÇalışanlarıGünü"2004 yılındada
31 Mart olarak ilan edilmiştir. Beşincisi kutlanan bu yılki Demiryolcular
Gününde“Demiryollarında Güvenlik” ana tema olarak işlendi.
Haydarpaşa Gar Binasında kutlanan ve Sendikamızın ev sahipliği
yaptığı bu toplantıda; AKP Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı,
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zerrin
Bayraktar, Sendikamız Genel Sekreteri Hüseyin Demir, Liman-İş
Teşkilatlandırma Sekreteri Sadettin Acar, BTS (Birleşik Taşımacılık
Çalışanları Sendikası) Genel Başkanı Fehmi Kütan demiryollarınınönemini
ve sorunlarını ifade eden birer konuşma yaptılar.
Bu konuşmalardan sonra bir basın toplantısı düzenlenerek aşağıda
sunulan ve Demiryol-İş, Liman-İş ve BTS'nin ortaklaşa hazırladığı “Dünya
Demiryolu Çalışanları Eylem Günü” başlıklı bildiri Sendika Genel Sekreteri
Hüseyin Demir tarafından okundu.
“Demiryolları bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergesidir. Bir
ülkede demiryolu ulaşımı ne kadar gelişmiş ise o ülkenin insanlarının refah
düzeyi o kadar yüksektir. Gerçekten de toplumsal yaşamda çok önemli bir
yere sahip olan demiryolları ekonomik avantajlarının yanı sıra çevreye olan
etkileri açısından da diğer ulaşım türlerine göre en sağlıklı ulaşım sistemidir.
Bu nedenle demiryolu ulaşımı, gelişmişliğin göstergesidir. Bugün dünyadaki
45 ülkede insanlar dünya demiryolları çalışanlarının gününü kutlamaktadırlar. Uluslararası Taşımacılık Federasyonu ve üye sendikaları tarafından
beşincisi kutlanan bu yılki demiryolcular gününün ana teması "Demiryollarında Güvenlik" tir. Demiryollarının diğer ulaşım sistemlerine göre
önemli avantajlarından birisi ekonomik olarak maliyetinin düşük olmasıdır. Bir diğer önemli avantajı da güvenlikli oluşudur. Yayımlanan son
istatistiklere göre karayolu taşımacılığında meydana gelen kazalar ve
ölümlerin toplamı savaşlarda yaşanan ölümleri kat kat geçmektedir. Oysa
1989 yılından bu yana demiryollarında meydana gelen kazalarda
ölümlerin toplamı1500 kişi civarındadır.
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Bu tablonun sonucu açık olarak Türkiye'de de demiryolu taşımacılığının diğer taşıma yöntemlerine göre gerek ekonomik gerekse güvenlik
açısından tercih edilmesi gerekliliğidir. Ancak, yıllardır dile getirilmesine
rağmen demiryolu taşımasına gerekli önem verilmemekte ve bütün
risklerine rağmen siyasi iktidarlar tarafından karayolu taşımacılığına büyük
yatırımlar yapılmaktadır. Yapılan yatırımların bir kısmının demiryollarına
aktarılması halinde bile trafik kazalarında dünya birincisi olan ülkemizin bu
sorununun çözümünde ciddi adım atılabilecektir.
Tam aksine siyasi iktidarlar varolan demiryolu sistemini de yok edecek
tarzda geri teknoloji kullanan ve sürekli zarar eden bir kuruluş haline
getirmişlerdir. Kamu açıklarını kapatmak uğruna elde avuçta ne varsa satma
mantığından hareketle bütün değerlerimizin satılması furyasında sıra artık
demiryollarına gelmiştir. 2004 özelleştirme programında açıkça ifade
edilmemesine rağmen, bugün maalesef TCDD'nin de peşkeş çekileceği
anlaşılmıştır.
Bu sürecin bir parçası olarak TCDD'yi yeniden yapılandırma projesi
gündeme getirilmiş ve "önce güvenlik" diye açıklamalarda bulunulmuştur.
TCDD yöneticileri Ankara-İstanbul arasında mevcut hatları değiştirmeden
trenlerin süratlerini 140 km/saat'e çıkaracaklarını ifade etmektedirler. Şu
anda bu hatta azami sürat ise 120 km/saat'tir ve bu sürat 567 km.lik hatta
ancak 70-80 km.lik bölümde yapılabilir sürattir. Şu anda ortalama yolculuk
saati 7–10 saat arasındadır. Bu ortalama saatleri alt yapıyı yenilemeden 5
saate indirmek sadece kağıt üzerinde olabilecek bir şeydir. Alt yapı
teknolojik olarak yenilenmeden bu hatta böylesi bir sürat artırımı
facialara davetiye çıkarmaktır. Yolcuları ve çalışanları bile bile ölüme
göndermektir. İşte "Önce Güvenlik" mantığı!
Yine bu proje kapsamında 40 bin çalışanın yarısı yani 20 bini ya işten
çıkarılacak ya da zorla emekli edilecektir. Eski hatların milyonlarca euro
karşılığı "rehabilite" edilmesi "Hızlı Ttren" projesi diye kamuoyuna
aktarılıyor.
Aslında bu uygulamalar demiryollarını kamuoyu nezdinde güvenil343
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mez hale getirmek ve özelleştirmeyi hızlandırmak için yapılmaktadır.
Nitekim, TCDD ana statüsünde değişiklik yapılarak işletme ile alt yapının
birbirinden ayrılması çalışmaları başlatılmıştır. TCDD'nin demiryolu, liman,
rıhtım ve iskeleleri yerli ya da yabancı sermayedarlara bağışlanmak uğruna
heba edilmek istenmektedir. Bu durum; zaten pek çok olumsuzluğun
yaşandığı demiryollarında ray, sinyal, elektrik ve manevra kabiliyetleri
arasında hem günlük hem de uzun vadeli koordinasyonun bulunmaması
nedeniyle sık sık tren kazalarına ve de verimli ve güvenilir olmayan bir tren
işletmeciliğine yol açacaktır.
TCDD'nin özelleştirme uygulamalarına ilk somut adım olarak
Adapazarı Vagon Fabrikası ile başlanmıştır. Adapazarı Vagon Fabrikası
(TÜVASAŞ) 'ın şartnamesi hazırlanarak yüzde 51 hissesinin yabancı ortaklara
bırakılacağı, yönetim yetkisinin dışta olacağı bir özelleştirme planı
yapılmıştır.
Dünya Bankası ve Avrupa Birliği yönlendirmeleri doğrultusunda
demiryollarının en önemli gelir kaynaklarından birisi olan fabrikaların ve
limanlarınözelleştirilmesi için çalışmaların başlatılması; atölyelerinkapatılması ve kurum hastanelerinin devredilmesi; demiryolu hatlarının kiraya
verilmek istenmesi; personel politikasının esnekleştirilmesi, Kurumun ve
ülkemizin geleceği, insanlarımızın güvenliği açısından sonu belirsiz bir
dönemi başlatacaktır.
Bütün dünyada en nitelikli kamu hizmeti olarak görülen demiryollarına ilişkin bu yaklaşım ve mantık, demiryollarına kar-zarar mantığı ile
yaklaşmasına rağmen basiretli bir tüccar gibi de hareket etmemekte ve
en ucuz maliyetle güvenlikli taşıma sağlayan demiryollarını yok etmek
istemektedir.
Bu süreçte kurumun gerçek sahipleri olan çalışanların ve kamuoyunun
görüşleri dikkate alınmamakta bunun yerine uluslararası danışman
firmalarla çalışmalar yapılmakta, ülke ve kurum gerçekleri göz ardı
edilmektedir. Bundan dolayı bu kurumun gerçek sahipleri, çalışanları olarak
kurumun geleceğine ilişkin endişelerimiz had safhadadır. Milli servetimize
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sahip çıkmak ve bu konudaki gerekli tepkimizi ortaya koymak, ülkemize ve
geleceğimize karşı olan sorumluluğumuzun gereğidir.
Bizler demiryolu çalışanları olarak yıllardır fedakarca, geçinemediğimiz sefalet ücretlerimiz ile nitelikli kamu hizmeti vermeye çalıştığımız
kurumumuza sahip çıkacağız. Ulaşım güvenliğinin, dolayısı ile yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasına neden olacak
uygulamaları kamuoyu ile paylaşacağız. Demiryolu ulaşımının çağdaş,
ekonomik ve güvenli olması için teknolojik yatırımların yapılmasını, kâra ve
karayoluna dayalı ulaşım politikalarının değiştirilerek halktan ve doğadan
yana bir ulaşım politikası belirlenmesi konusunda mücadele edeceğiz.
Dünya Demiryolları Çalışanları Eylem Günü olanbu günde yetkilileri
bir kez daha uyarmak istiyoruz. Demiryollarını yaşatmak, ülkenin geleceğini
kurtarmak demektir. Demiryolculuk bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetini kâr
amacı güden şirketlere devretmek demek geçmişin mirasını ve yarınları yok
etmek anlamına gelmektedir. Bizler yaşanacak kazalardan, ölümlerden
sorumlu olmayacağız. Bu sorumluluk bugün bu kararı verenlerdedir.
Sevgili Yurttaşlarımız;
Yolcular;
Demiryolculuğa gönül veren herkes;
Demiryolunun güvenli, çağdaş ve ekonomik olarak hizmet vermesi
konusunda yapacağımız etkinliklere destek ve güç verin, geleceğimize
birlikte sahip çıkalım.
ITF, DEMİRYOL-İŞ, LİMAN-İŞ, BTS.
Ayrıca bu gün için hazırlanan bildiriler Şube Başkanlarınca halka
dağıtıldı.
2005 Yılı“Dünya Demiryolu Çalışanları Haftası”:
• ITF'e üye 63 ülkedeki sendikaların çeşitli etkinliklerde bulunduğu bu
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günü Demiryol-İş Sendikası “Dünya Demiryolu Çalışanları Haftası” olarak
kutladı.
23 Şubat 2005 tarihinde kutlamaları başlatılan bu günde,
Eski Başbakan Bülent Ecevit Dünya Demiryolu Çalışanları Gününde
hükümetin zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı aldığı SEKA Kağıt
Fabrikası işçilerine destek vermek İzmit'e gidişi sırasında Demiryollarını
tercih ederek Cumhuriyet Treniyle Ankara'dan İzmit'e gitti. Bu yolculuğa
Sendika Genel Merkez Yöneticileri ile Şube Başkan ve Yöneticileri de
katıldılar.
Yolculuğa başlamadan önce Ankara Gar'da büyük bir medya grubunun
takibinde düzenlenen törende Sendika Genel Başkanı Ergün ATALAY, Eski
Başbakan Bülent ECEVİT, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM ve
Demiryolları Genel Müdür Vekili Talat AYDIN demiryolları i le ilgili
sorunlar ve çözüm yolları konusunda ve özellikle son gelişmeler
hususunda birer konuşma yaptılar.
Yine Sendikaca Demiryollarının her bakımdan önemini ifade eden
pankartlar hazırlanarak insanların dikkatini çekecek yerlere asıldı.
Demiryollarımızın ihmal edilmişliğinin ülkemize can ve mal bakımından
maliyetine dikkat çekilen ve demiryolu çalışanlarına destek vermelerini
isteyen El İlanları bastırılarak Sendika Genel Merkez ve Şubelerinin
bulunduğu yerlerde dağıtıldı.
"BU GÜN DÜNYA DEMİRYOLCULAR GÜNÜ
Bugün 7 Mart 2005…
Dünya Demiryolcular Günü…
Dünyanın pek çok ülkesinde demiryolculara i thaf edilen bu gün,
coşku dolu etkinliklerle kutlanırken, bizler bu günde sıkıntılarımızı siz
halkımıza duyurmanın gayreti içerisindeyiz.
Daha önceki yıllarda 40 bin i şçinin istihdam edildiği TCDD'de
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bugün 17 bin işçi çalışmakta ve bu sayı önümüzdeki on yıl içerisinde yarı
yarıya azaltılmak istenmektedir.
Son 50 senede 2 bin km ray döşenmiştir. Yolcu ve yük
taşımacılığında ki pay yüzde 2 ve yüzde 4' lere kadar inmiştir. Ülkemiz
demiryolları üzerindeki baskılar son 50 yıldır devam etmektedir.
Milli ve dini bayramlarda ortalama 150-200 kişi olmak üzere her yıl
on binlerce insanımızı trafik terörüne kurban verirken kayıtsız kalan
medyanın, hiçbir zaman olmasını tasvip ve temenni etmediğimiz
Pamukova tren kazasındaki yanlı ve ısrarlı tutumu ise son 50 yıldaki bu
karalama propagandasının devamı ve ürünüdür.
Karayollarında kaybettiğimiz
kayıplara eş değerdedir.

can ve mal kayıpları savaşlardaki

Demiryolları bir ülkenin kalkınmışlığının temel göstergesidir.
Dünyada demiryolu taşımacılığını tam anlamıyla gerçekleştirmeden
kalkınan hiçbir ülke yoktur.
Biz demiryolcular olarak, her türlü maliyet ve fayda açısından üstün
olan demiryollarının gelişmesi ve çağa ayak uydurması için siz halkımızın
demiryolu taşımacılığına önem vermesini, çalışmalarına başlanılan Ankaraİstanbul Hızlı Tren Projesinin bir an önce bitirilmesi için takipçisi olmanızı,
unutulan ve ihmal edilen demiryollarının hak ettiği yere gelmesi için
demiryollarını tercih etmenizi talep etmekteyiz.
Demiryolları ile ilgilenin ve bizleri yalnız bırakmayın.
Saygılarımızla.
DEMİRYOL-İŞ SENDİKASI"
Hükümetin Orman-İş Sendikasında örgütlü işçiler üzerinde Hak-İş'e
geçirilme çabasıyla sürdürülen siyası ve bürokratik baskılar üzerine Türk-İş
Başkanlar Kurulu 22 Temmuz 2004 Perşembe günü olağanüstü toplanarak
çeşitli eylem kararlarının yanı sıra Orman Bakanlığına yürüyerek Bakanlığın
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önüne siyah çelenk bıraktılar. Bu eylem sırasında Türk-İş Genel Mali
Sekreteri ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün ATALAY
aşağıdaki konuşmayı yaptı.
“Her türlü sendikal geleneğe, uluslararası ve ulusal mevzuatımıza
aykırı bir biçimde,Orman-İş Sendikamız üyesi işçilere yapılan bu baskıları
şiddetle kınıyorum.
Orman Bakanlığı bürokratlarının, devlet memurluğu ile bağdaşmayacak bir biçimde, diğer Konfederasyonun tetikçiliğini yaparcasına çaba
göstermeleri,her şeyden önce suçtur ve bu suç cezasız kalmaz.
Bu bürokratları himaye edenler ya da onlara destek ve talimat veren
siyasilerde, er ya da geç bu tercihlerinin bedelini ödemeye hazır
olmalıdırlar.
Türk-İş bir bütün olarak bu girişimlere taviz vermeyecek ve sendikal
mücadeleyi çirkinleştirenlerle mücadele edecektir. Sendikalarımıza sahip
çıkacaktır.
Demiryol-İş Sendikası on binlerce üyesiyle Türk-İş'in ve Orman-İş
Sendikamızın yanındadır ve mücadeleye kararlıdır.”
Eğitim Çalışmaları:
2004 Yılı Üye Eğitim Seminerleri:
• Sendika; 13 Şubat 2004 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
yaptığı Başkanlar Kurulu Toplantısında, Teşkilatlandırma ve Eğitim
Sekreterliğince hazırlanan Üye Eğitim Seminerleri ile Yönetici Eğitim
Seminerinin taslak programlarını görüşerek, uygulama şekli, tarihleri ve
katılımcı sayılarını karara bağlamıştı.
Bu dönem içerisinde Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği alınan bu
kararlar doğrultusunda eğitim seminerlerini gerçekleştirdi.
Bu seminerlerin amacı; Şube yöneticileri, Baştemsilci ve Temsilciler ile
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Üyelerin Sendikal Yaşamla ilgili bilgilerinin güncelleştirilmesi, işyerlerinde
yaşanan sorunların çözümü konusunda işçi-işveren ilişkilerinin daha olumlu
yürütülebilmesinin sağlanması ile, özellikle 1475 Sayılı İş Yasasının yerine
yürürlüğe konulan 4857 Sayılı Yeni İş Yasasının getirdiği olumlu veya
olumsuz konuların değerlendirilmesi idi. Yine bu çerçevede 506 Sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununda meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi
edinilmesi temel amaç olmuştur.
29 Mart 2004 tarihinde İstanbul Şubemizde başlanıp 11 Mayıs 2004
tarihinde Ankara Şubemizle sona eren Üye Eğitim Seminerlerinden,
Ünvanlı Ünvansız Yöneticiler, Baştemsilci ve Temsilciler ile Üyeler dahil
toplam1650 kişi yararlandı.
• İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık ve İnş.
San. ve Tic. A. Ş. işyerinde örgütlenmesini tamamlayan Sendika buradaki
üyeleri ile yakınlaşmak ve çalışma hayatı ile ilgili bilgileri aktarmak amacıyla
2005 yılı içerisinde “İş Kanunu ve Sendikacılık” konulu ayrı bir seminer
düzenledi.
• Aynı doğrultuda; Bursa Ulaşım Toplu İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş.
işyerinde çalışmakta olan üyelere de 2005 yılı içerisinde 4857 Sayılı İş
Kanunu, Verimlilik ve yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi konularını ele
alan bir seminer düzenledi.
2004 Yılı "Yönetici Eğitim Semineri":
Yönetici Eğitim Semineri Mayıs-Haziran 2004 tarihleri arasında
Ağustos 2003 tarihinde İzmir-Şakran'da hizmete giren Grand Demiryol-İş
Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde gerçekleşti.
Genel Merkez ve Şubelerde görev yapmakta olan Yöneticiler
arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, aynı zamanda ülkemizin
genel ve çalışma hayatıyla ilgili sorunlarını tartışmak amacıyla düzenlenen
bu seminerde katılımcı sayısı 390 kişi idi.
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Sendika raylı sistemlerin bulunduğu her yerde örgütlenmesini
sürdürmekte olduğundan çalışmalarda daha başarılı grafikler çizebilmek
amacıyla bu seminere öncekilerden farklı bir yaklaşımla örgütlenme dersi
koydu.
Grand Demiryol-İş Şakran Eğitim ve Dinlenme Tesisi:
22 Eylül 2002 tarihinde temeli atılan Tesis 15 Ağustos 2003 tarihinde
tamamlanarak törenle hizmete açıldı.Törene Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk-İş
Genel Başkanı Salih Kılıç, Sendika Genel Merkez Yöneticileri ve Şube
Başkan ve Yöneticileri, Sendikaya emeği geçen eski sendikacılar katıldı.
İzmir Aliağa Yenişakran Beldesinde bulunan Tesis, toplam 270 yatak
kapasitesine sahip.
Uluslararası İlişkiler:
Demiryol-İş Sendikası Uluslararası İlişkiler kapsamında, Uluslararası
Üst Kuruluşları olan ITF (Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyon ) ve ETF
(Avrupa Ulaştırma İşçileri Federasyonu ) bünyesinde, Demiryolu Taşımacılık Sektöründeki Gelişmeler ve İşçi Sorunlarıyla ilgili olarak çeşitli ülkelerde düzenlenen Uluslararası Toplantılarda pek çok temaslarda
bulunmaktadır.
Bu bağlamda ITF tarafından, Uluslararası Demiryolu İşçileri Faaliyet
Günü olarak ilk defa 29 Mart 2000 tarihinde uygulamaya konulan
kutlamaların ikincisi olan 29 Mart 2001 tarihine denk getirdiğimiz Sendika
misafirhanemizin dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından açılış merasimi ile
birlikte, Sendikamızca 29 Mart ile ilgili olarak düzenlenen panel ve
katılımcıların konuşmalarını kapsayan resim ve gazete küpürleri ile birlikte
İngilizce çevirileri ITF' e gönderilerek ITF' in basın organlarında geniş ölçüde
yer alması sağlanmıştır.
Demiryolu gününden önce 8-9 Mart 2001 tarihlerinde İspanya'nın
Madrid Şehrinde Demiryolu Kesimi toplantısına Sendikamızca katılım
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sağlanarak toplantıda toplantı taslak gündemi ile ilgili görüşmelerden sonra
son toplantı tutanağı kabul edilmiştir.
Toplantıda ülke raporları, Avrupa'da demiryolu güvenliği konusunda
Demiryolu Güvenliği Memorandumu üzerine 2. Uluslar arası Faaliyet Günü,
ETF' nin Mayıs 2001'deki Olağan Kongresinden önce ETF Tüzüğünün
IV.D.5.Maddesine göre başkan ve başkan yardımcılarının seçimi konuları
müzakere edilerek, kamu yolcu taşımacılığında rekabete geçiş konusunda
ABTaslak Yönetmeliğine ilişkin durum raporu kabul edilmiş,
ETF Kongresi için “Çevre maliyetlerinin uluslararası hale getirilmesi'
konusunda önerge; Avrupa Demiryolu Mevzuatında önemli yeri olan
bilgiler;
• Alt Yapı Paketi,
• Güvenlik,
• Karşılıklı İşletmecilik,
• Planlanan Üçüncü Demiryolu Paketi,
Konuları görüşülerek, demiryolları üzerine Sosyal Diyalog Komisyonu
raporları ele alınmıştır.
27 Eylül 2001 tarihinde Avrupa Demiryolu İşçileri Sendikası'nın ev
sahipliğini üstlendiği IV. Koridor Sendika Toplantısı Avusturya'da
yapılmıştır.
Toplantı' da Sendikamız Genel Başkanımızın başkanlığında bir heyetle
temsil edilmiştir. Toplantıda IV.Koridorun (Çek Cumhuriyeti, Slovak
Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye'nin ) daha aktif
hale getirilmesi için taraflar arasında sosyal diyalogun geliştirilmesi
gerekliliği vurgulanarak, sınır geçişlerinde ki tren beklemelerinin azaltılması
yönünde çeşitli önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Bu bağlamda Türk tarafı, SECİ (Güneydoğu Avrupa İş Birliği Girişimi)
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bünyesinde kurulan, uluslararası çalışan trenlerin sınır geçişlerinde duruşlarını azaltmasına ilişkin çalışma grubu kurulduğunu, bu çalışma grubunun
BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN ECE) Koordinatör-lüğünde özellikle
Sopron-Budapeşte-Bükreş-Sofya-İstanbul ve Selanik gü-zergahında çalışan
yük ve yolcu trenlerinin sınır geçişlerinin iyileştirilmesi üzerine yoğun bir
şekilde çalışmalar yaptığını, sınır istasyonlarında çalış-malar yapmak üzere
ortak sınır komisyonlarının (demiryolu-gümrük-polis) oluşturulduğunu
belirterek buna örnek olarak; Kapıkule-Svilengrad (Türk-Bulgar) ortak
demiryolu gümrük ve polis sınır komisyonlarının, trenlerin geçişlerinde
duraklamalara sebep olan problemleri yerinde tespit ettiğini ve bunları
elimine etmek için gerekli olan idari ve teknik çalışmaları sürdürdüğünü
ifade etmiştir.
Ayrıca, amaçlanan sınır duruşlarındaki süreyi BM ECE' nin
öngördüğü 30 dakikanın (her bir taraf için) altına indirmek olduğunu
vurgulanmıştır. Bu bağlamda 26 mart 2002'de kutlanan 3. Uluslararası
Demiryolu İşçileri Eylem Günün de de bu koridor üzerinde Almanya'dan
başlayarak İstanbul-Kapıkule'ye kadar gelen bir uygulama treni sefere
konulmasının prensip kararı alınmıştır.
20 Kasım 20001 tarihinde Almanya'nın Dortmund şehrinde ETF
demiryolu kesimi toplantısı yapılmıştır. Toplantıda; Taslak gündem ve 8-9
Mart 2001 tarihleri arasında yapılan son toplantının taslak gündemi
kabul edilmiş;
• Altyapı ve demiryolu hizmetlerinin entegrasyonuna ilişkin taslak
karar,
• Altyapı Paketinin Uygulanması,
• Demiryolu Pazarı Takibi Programı (RMMS)' na ilişkin rapor,
• İkinci Demiryolu Paketi-Demiryolu güvenliği,
• Komisyoner Loyolla de Palacio ile yapılan toplantı raporu karar
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vermek zamanı olan 2010 yılı için Avrupa Ulaştırma Politikası
konusunda rapor,
• ETF AT iin Kesim durumunun müzakeresi ve kabulü,
• Sosyal diyalog komitesinin demiryolu sektörüne yönelik faaliyetler,
• Karşılıklı işletmecilik direktifinin uygulanması,
• Makinistler için Avrupa sertifikası,
• Taşımacılıkta sınır geçişleriyle ilgili personelin çalışma koşulları,
•Demiryolu mesleklerinde kadınları teşvik edici proje,“iç maliyetlerin
uluslararası hale getirilmesi” ne ilişkin kongre kararının izlenmesi,
• Kamu taşımacılığına ilişkin AB taslak Yönetmeliği,
•Ek faaliyetlerle ilgili müzakerelerin durumu konusunda rapor
konuları ele alınmıştır.
21-22 Kasım 2001 tarihleri arasında ITF' in şehir taşımacılığına ilişkin
toplantısı yapılmıştır. Toplantıda;
• Sekreterya'nın raporu,
• Şehir taşımacılığı sistemlerinin özelleştirilmesi,
• Şehir taşımacılığında çok uluslu işletmeler,
1. Şirketlerdeki son gelişmeler,
2. ITF Stratejisi,
• ITF Taksi Şoförleri Konferansı Raporu,
• İşte karşılaşılan şiddet olayları,
• Sağlık ve güvenlik,
1998-2002 çalışma programı konuları görüşülmüştür.

353

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

26 Mart 2002 tarihinde ITF' in Uluslararası Demiryolu İşçileri Eylem
Günü kutlamalarında “kar değil önce güvenlik“ konusu Sendikamız
tarafından da öne çıkartılarak kutlamalarda bu slogana ağırlık verilmiştir.
Sendikamız demiryolu güvenliği konusunda TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü ile sürekli diyalog halinde bulunmasından dolayı TCDD
İşletmesinden,
• Hemzemin geçitlerin güvenliği,
• Eskimeye yüz tutmuş rayların değiştirilmesi,
• Grupların düz hat haline getirilmesi,
• Rayların sürate dayanabilecek şekilde olması,
• Kaliteli ray alımı
gibi taleplerde bulunularak, bu taleplerin yerine getirilebilmesi ve
karşılanabilmesi için de çözüm önerilerinde bulunmuştur ve bu konularda
ITF' e bu konularda bilgi verilmiştir.
Ayrıca ITF' e gönderilen bilgilendirme yazışmalarında, başta genel
merkez olmak üzere ülke genelindeki 13 şubemize bağlı üyelerimize
güvenlik konusunda broşürler dağıtılarak onların bilinçlenmeleri sağlanmış
ve bu konuda panel, seminer ve kitapçıklar ile birlikte günün anlamına
uygun kutlamalar ile ilgi açıklamalara yer verilmiştir.
Sendikamız çeşitli ortak faaliyetler kapsamında uluslararası düzeyde
Arnavutluk, Mısır, Bulgaristan, Japonya ve Hindistan demiryolu ve
ulaştırma sendikaları gibi yabancı sendikalarla da sendikal faaliyet ve
incelemeler de bulunmak amacıyla zaman zaman bir araya gelmekte ve
diyaloğunu sürdürmektedir.
Bilindiği üzere; Avrupa Birliği'ne üye devletler, demiryolu taşımacılığı
ile ilgili çeşitli standartları sağlamak ve ulaşım politikaları ve yolları
oluşturmak amacıyla 10 koridoru hayata geçirmişlerdir. Ülkemizde, gerek
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AB'ye girmek amacıyla bu standartları yakalamak, gerekse de 4. ve 10.
koridorun kapsamına dahil olmamız açısından bu toplantılarla ve
politikalarla yakından ilgilenmek durumundadır. Bu bağlamda Sendikamız sık sık bu koridor toplantılarına katılarak sektörümüzün sorunlarına
çözüm yolları aramakta ve demiryolu ile ilgili gelişmeleri takip ederek
gereken çalışmaları yapmak üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.
Bu nedenle Sopron / Macaristan'da 20-21 Mayıs 2003 tarihlerinde
gerçekleştirilen 4.Koridor toplantısına Sendikamız Genel Sekreterimizin
başkanlığında bir heyetle katılım gerçekleştirmiştir.
IV. Koridor İşçi Grubu toplantısı başlamadan bir gün önce
19.05.2003 tarihinde katılımcılar bir araya gelerek geçmiş toplantıların bir
değerlendirmesini yapmışlardır. Değerlendirmede 2000 yılından buyana
gerçekleştirilen toplantıların somut bir proje ile sonuçlandırılamamasından
duyulan sıkıntı dile getirilmiştir. 19.05.2003 tarihinde gerçekleştirilen
geçmiş çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısında ve 20.05.2003
tarihinde gerçekleştirilen işçi grubu toplantısında ana tema 21.05.2003
tarihinde işverenlerle gerçekleştirilecek karma toplantı için hazırlıkların
yapılması olmuştur.
20.05.2003 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ev sahibi ülke
tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Atina'da gerçekleştirilen
toplantı tutanakları kabul edilmiş, Avrupa Birliği'nin koridorlara ilişkin
politikaları ile ilgili bilgiler güncellenmiş ve sınır geçiş deneyimleri, bekleme
süreleri, vergilendirme gibi konuları içeren Aktins Raporu görüşülmüştür.
Toplantıda her ülke temsilcisi kendi ülkesindeki durum hakkında bilgi
aktarmıştır. Sendikamızı temsilen söz alan Genel Sekreterimiz Hüseyin
Demir; demiryollarımızdaki yeniden yapılanma ihtiyacı, ülkemizdeki
sosyal diyaloğun düzeyi ve hükümetin demiryolu yatırımlarındaki karar
gücü hakkında katılımcılara bilgi aktarmıştır. Demiryol-İş Genel Sekreteri
Hüseyin Demir konuşmasına, IV.Koridor'a, Demiryol-İş' in büyük önem
verdiğini ve bu koridorun sadece ticari malları ve yolcuları taşıyan bir araç
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olarak görülmediğini, aynı zamanda bir kültür köprüsü olarak
değerlendirildiğini ifade ederek devam etmiştir. Bu nedenle bu koridorun
Türkiye'de son bulmaması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Demir, başta
işçilerin kazanılmış haklarını hiçe sayan yeni İş ve Sendikalar Kanunu ile
ilgili düzenlemelere karşı çıkmak amacıyla 17.05.2003 tarihinde TÜRK-İŞ'
in düzenlediği “İşine, Emeğine, Vatanına Sahip Çık” Mitingi olmak üzere
ülkemizdeki siyasal durum hakkında bilgi vermiştir.
21.05.2003 tarihinde gerçekleştirilen toplantı, işçi tarafının da
katıldığı ilk karma toplantı olmuştur. Bu nedenle, karma toplantı çalışmaları
işverenlere somut bir proje ile gitmek ve işçi grubunun IV.Koridor
kapsamında faydalı olabileceğini göstermek amacına yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede ele alınan somut konular şunlardır:
• Hizmet kalitesinin arttırılması,
• Sınır geçişlerinde yaşanan problemler,
• Yeni teknolojinin kullanımı,
• İşletme faaliyetlerinin önündeki engeller,
• Demiryolu kullanım kapasitesinin arttırılması,
• Personelin eğitimi,
• Koridor boyunca kullanılacak dillerdeki farklılıklar,
• Koridorun herhangi bir yerinde grev kararı alınması durumunda
ortaya çıkabilecek sorunlardır.
Avrupa Ulaştırma Çalışanları Federasyonu (ETF)'nin 12-13 Ocak
2004 tarihlerinde Roma'da yapılan Demiryolu Bölümü Toplantısına katılım
sağlamıştır. Toplantının ana konusu Avrupa Birliği dahilinde entegre
demiryolu taşımacılığı hizmetlerinin uyum içerisinde gerçekleşmesi
amacıyla Avrupa Birliği Ulaştırma Komisyonu tarafından hazırlanan ve
demiryolu ulaşımındaki sosyal, teknik ve idari mevzuatın belirlendiği AB
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Direktifinin hazırlanması aşamasında Avrupa Demiryolları Topluluğunun
Genel Kurulu'nda kabul edilen anlaşmalar ve bu anlaşmaların bazı
maddelerinde ETF' nin değişiklik talepleriydi.
Toplantı taslak gündemin kabulü ve ardından 12 Haziran 2003 tarihli
Demiryolu Bölümü toplantısının tutanaklarının kabulü ile başladı.Ardından
Avrupa Demiryolları Topluluğu ve ETF arasında Avrupa Makinistler Brövesi
ve Sınır Geçişlerinde Hizmetlerin Karşılıklı Uyum Dahilinde Yürütülmesi
Kapsamında Görev alacak Personelin Çalışma Koşulları ile ilgili yapılan
anlaşmalar müzakereye sunuldu.
Müzakereler esnasında Makinist Brövesinin demiryolu şirketine mi
yoksa makiniste mi ait olacağı hususundaki madde üzerine tartışmalar
oldu. Özellikle İngiliz Demiryolu Sendikaları Makinist Brövesinin
demiryolu şirketine ait olacağını belirten anlaşma maddesine karşı çıktı.
Tartışmalar sonucunda Makinist Brövesi'nin Demiryolu şirketine ait
olacağına oy birliği ile karar verilerek madde aynen onaylandı.
İkinci anlaşma ise Sınır Geçişlerinde Hizmetlerin Karşılıklı Uyum
Dahilinde Yürütülmesi Kapsamında Görev Alacak Personelin Çalışma
Koşulları ile ilgili yapılan anlaşmaydı. ETF söz konusu anlaşmaya istinaden
anlaşmanın 3. ve 5. maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla müzakere
talebinde bulunmuştu ve bu müzakere sonucu ilgili maddeler aşağıdaki
gibi değişti.
Madde 3- Çalışanın ülkesinde olduğu süreç içinde günlük dinlenme
izni. Çalışanın ülkesinde olduğu 24 saatlik süreç içinde asgari dinlenme
süresi ardışık 12 saattir. Bu süre her yedi günde bir defaya mahsuben 9
saate düşürülebilir. Bu durumda düşürülen dinlenme süreci çalışanın
ülkesinde geçireceği ikinci günün dinlenme süresi olan 12 saatin üzerine
ilave edilir. Düşürülen dinlenme süreci, daha önceden planlanmış olsa bile
çalışanın ülkesi dışında geçireceği iki ayrı günlük dinlenme sürecinin
arasında verilemez.
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Madde 5- Lakin Makinistin mesai süresi 8 saatten fazla ise, söz
konusu mesai gününde en az 45 dakikalık istirahat hakkına sahiptir. Veya
mesai süresi 6 ila 8 saat arasında ise, söz konusu istirahat mesai günü
esnasında en az 30 dakika olmalıdır. İstirahatın gün içinde hangi saatte
verileceği ve istirahat süresi çalışanın yeterli derecede dinlenmesini temin
edecek şekilde ayarlanmalıdır. İstirahatlar tren gecikmeleri durumunda
değişik biçimlerde uygulanabilirler. İstirahat süresi en fazla iki dilime
bölünebilir. Her bir istirahat dilimi asgari 15 dakika olmalıdır. İstirahatın bir
bölümü 3 ila 6. mesai saatleri arasında verilmelidir. Lakin ikinci bir makinist
mevcut ise 5. Madde uygulanmaz. Bu durumda istirahat hakkı ile ilgili
koşullarda ulusal tüzük belirleyici olur.
Gündemin 4. Maddesi gereği her iki anlaşma ve ETF tarafından
yapılan değişiklikler oylamaya sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
İlgili mevzuat ve anlaşmalar Avrupa Birliği dahilindeki ülkeleri
kapsadığından oylamalara Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin
sendikaları katılamamışlardır. ETF tarafından yapılan bu uygulamayı İsviçre
Demiryolları Çalışanları Sendikası oldukça tepkili karşılamıştır.
Toplantıda daha sonra Karşılıklı Uyum Teknik Şartnamesi (TSI) ile ilgili
yapılan resmi istişarelere değinilmiştir. Avrupa'yı kapsayan bir demiryolu
sisteminin kurulması ve gelecekte bu sistem için yapılması planlanan
yatırımlar açısından ortak standartların belirlenmesi son derece önemlidir.
TSI' nin oluşumu için birinci derecede öncelikli hususlar belirlenmiş ve
bu hususların 20 Nisan 2004 tarihine kadar resmileştirilmesine karar
verilmiştir
Söz konusu hususlar;
kontrol/kumanda ve sinyalizasyon,
yük taşıma hizmetlerinde telematik uygulama,
trafik işletme ve yönetimi,
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yük vagonları,
alt yapı, lokomotif ve vagonlardan kaynaklanan gürültü
sorunu.
Avrupa Birliği Komisyonu Teknik Şartnameleri oluşturmak için AEIF
(Avrupa Demiryolları Karşılıklı Uyum Kurumu)'nu görevlendirmiştir. Resmi
istişareler için ETF'ye 4 adet taslak gönderilmiş ve 4 Şubat 2004 tarihine
kadar görüşleri istenmiştir.
01-17 Haziran 2004-tarihlerinde Cenevre'de Uluslararası Çalışma
Teşkilatı'nın (ILO) 92. Genel Konferansına katılan Türkiye'deki heyetle birlik
Demiryol-İş Yöneticileri de iştirak ettiler.
7-11 Kasım 2004 tarihlerinde TRANSNET Alman demiryolu
Çalışanları Sendikasının Berlin'de yapılan 17. Olağan Genel Kurulu'na
katılım sağlandı.
12-13 Temmuz 2004 tarihlerinde Oslo'da yapılan ITF Demiryolu
Çalışanlarının Yürütme Komitesinin, ITF Demiryolu Çalışanları Birim
Konferansının 17-19 Kasım 2004 tarihlerinde Bangkok' ta yapılamasına
karar verilmesi üzerine bu toplantıya katılım sağlandı.
Bu toplantıda;
ITF Sekreterya Raporu,
Demiryollarının tekrar yapılandırılması ve Dünya Bankası,
Geçici işçilerin durumlarında ve toplu pazarlık sözleşmelerindeki
değişmeler,
Uluslararası Eylem Günü ile demiryollarını teşvik etmek için yapılan
ITF kampanyası,
2002-2006 Birim Çalışma Raporları, önerge konuları görüşüldü.
7-8 Nisan 2005 tarihlerinde Selanik'te ETF tarafından “ Demiryolu
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Sektöründe Avrupa Tarife Politikalarındaki Talepler” projesi kapsamında bir
konferans düzenlendi.
Tek biçim bir ekonomik pazardan tüm AB vatandaşlarınca kabul
edilebilir kıyaslanabilir işçilik ve sosyal standartları olan sosyal bir çevreye
varılması için alınması gereken daha uzunca bir yol vardır. Sosyal ortaklar,
bu bağlamda temel bir rol oynayacaklardır. Maaş ve sosyal standartta
aşınma olmadan adil rekabetin esası için çaba sarf etmek ve bunu
oluşturmak onların elidedir. Emek ve sosyal standartların yasalaşması, adil
rekabetin temelidir.
Bu düşünce ile yola çıkılan proje, Avrupa tarife sektörünün sistematik
ıslahının doğrudan doğruya bir gereksinim olduğuna inanan ETF
demiryolu bölümünün başlatmış olduğu girişime kadar uzanmaktadır.
Avrupa zeminindeki çıkarların etkili bir şekilde temsil edilmesi, tarife
politikası öncelikleri, kurumsal bazdaki yapılar ve her şeyden önemlisi,
münferit ülkelerin şu andaki sorunları hakkında temel bilgilerin var
olmasını gerektirmektedir.
Makinist ehliyetleri ve demiryolu personelinin çalışma koşullarına
ilişkin anlaşmanın tasdiki, demiryolu sektöründeki Avrupa genelinde
çalışma standartlarının oluşturulması yönünde şimdiden atılmış temel bir
adım olmuştur. Sosyal ortakların zor ancak sonuçta başarılı müzakereleri,
AB zeminindeki anlaşmaların makul ve siyasi olarak zorlayıcı olduklarının
kanıtı olmuştur. Demiryolu sektöründeki farklı ulusal tarife stratejilerinin
içerik ve organizasyon açısından da koordine edilmesi çok önemlidir.
Bu bağlamda karşılıklı tarife projesine etkin bir destek vermek
maksadıyla Demiryol-İş temsilcileri bu toplantıya iştirak etmişlerdir.
ETF demiryolu bölümü ve TRANSNET' in girişimleriyle önerilen tarife
projesi, AB tarafından 12 aylık bir süre için sponsor edilmektedir. Bu
projenin öncelikli amaçları; sınai zeminde tarife politikası oyuncuları
arasındaki bilgi aktarımında ve deneyim alışverişlerindeki sosyal diyalogun
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yoğunlaştırılması ve aynı zamanda, ulusal tarife politikası hedefleri ile
stratejilerinin koordine edilmesi olanaklarının bulunmasıdır.
Programın en önemli özelliği “Avrupa demiryolu sektöründeki tarife
durumunun karşılaştırmalı bir çalışması” olmasıdır.
Sendikamızın ve Şube yöneticilerinin çeşitli zamanlarda sendikal
faaliyetler ilgili yaptıkları yurt dışı geziler paralelinde üyesi olduğumuz
uluslar arası federasyonlara üye yabancı sendika yetkilileri de ülkemize
çeşitli çalışma seyahatlerinde bulunduğu herkesin malumudur. Bu
seyahatlerden birisini 30 Haziran-3 Temmuz 2005 tarihlerinde Alman
TRANSNET Sendikası Genel Başkanı ve beraberindeki heyet
gerçekleştirmiştir. Sendikal çalışmalardan sonra İzmir'deki Sendikamızın
sosyal tesislerinde bu heyet ağırlanmıştır.
21-23 Temmuz 2005 tarihlerinde Washington DC' de ITF Demiryolu
İşçileri Bölümü Yönetim Kurulu Toplantısı ve akabinde de Dünya Bankası
ile yapılan bir toplantıya yöneticilerimiz katıldılar. Aşağıda TRANSNET
Sendikasından Claudia Menne' in bu toplantılar ile ilgili olara Sendikamıza
gönderdiği raporun özeti sunulmaktadır:
“Uluslararası Sendikal Hareket ile Dünya Bankası ve IMF arasındaki
diyalog doksanlı yılların ortalarında başlamıştır. Buradaki amaç; büyüme ve
bölgesel kalkınma ile ilgili tarafların değişik bakış açılarını anlayabilmektir.
Sendikal hareket genel olarak, su , elektrik, ulaşım gibi kamu çıkarları
doğrultusunda hizmet veren sektörlerin tamamen özelleştirilmesine ve
kuralsızlaştırılmasına karşı gelmektedir. Nitekim bu tür uygulamalar ne
daha çok ve daha iyi istihdam sağlamış, ne gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik olarak büyümesine katkıda bulunmuş, nede sosyal refahı
arttırmıştır. Kamu çıkarı doğrultusunda hizmet veren sektörlerde özel
sektör katılımının hangi noktaya kadar mümkün olabileceği hususunda
uluslararası sendikal hareketin ortak bir fikri bulunmamaktadır. Genel
kamu hizmetleri ve kamu-özel ortak girişimleri konularında AB kurumları
arasında büyük siyasi tartışmalar devam etmektedir.
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ICFTU, bu tür diyalogları organize etmek amacıyla Washington'da
küçük bir büro kurmayı başarmıştır. Bu direkt irtibatların bir sonucu olarak
her bir Uluslararası Sendika Federasyonu birkaç aylık görev için Dünya
Bankasına gönüllü temsilci gönderebilmektedir.
ITF Demiryolu Birimi Yürütme Komitesi geçen yıl (2004) Bangkok'ta
gönüllü temsilcilik görevine başlanılmasının ardından Dünya Bankası
temsilcileri ile bir araya gelerek deneyimleri konusunda görüş alış verişinde
bulunmaya karar vermiştir.
Washington'daki ICFTU bürosu şu sıralar Dünya Bankasından bir
görevli ile toplantının protokol taslağını hazırlıyorlar. Dünya genelindeki
demiryollarının bir çoğu zaten yeniden yapılandırıldı ve Washington'dan
aldığımız listede belirtildiği üzere bu yeniden yapılandırma projelerinin bir
çoğu zaten Dünya Bankası tarafından yürütülmüştür. Sonuçlar üç aşağı beş
yukarı aynıdır; İşletmelerin küçültülmesi, istihdam kaybı, altyapı ve
işletmenin birbirinden ayrılması. Avrupa demiryolu sisteminin tekrar
canlandırılması ve demiryolu taşımacılığının artırılması için uygulanan bu
yöntem bize göre yanlış bir yöntemdir.
Bu bağlamda bu projeler kapsamında Demiryol-İş Dünya Bankası
menşeli birini danışman olarak kabul etmesi durumunda Dünya Bankası
projesi yarı yarıya kabul edilmiş olacaktır.
Norber Hansen ve Avrupa'dakiler, Türk demiryolu sistemi için en
iyisinin en az on yıllık bir yeniden yapılandırma projesi (uzun dönemli) ve
sisteme yapılacak büyük oranlı yatırım olduğu kanaatindeler. Altyapının
asgariye indirilmesi ve işgücünün beş yıl içerisinde % 50 düşürülmesi
sistemi ve sendikayı yok edecektir.
AB'ye katılmak için şüphesiz ki değişimler gereklidir. Fakat mevcut
durumda bu işte çok değişik çıkar unsurlarının olduğu kanaatindeyiz. Bu
durumda ilk etapta sendika kendi geleceği ile ilgili belirgin bir görüş
oluşturmalı ve ikinci etapta sistemin hangi birimlerinin (bakım, istasyonlar,
yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı) hangi süreçler içerisinde yeniden
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yapılandırılacağı hakkında hükümet ve idare ile yapıcı diyaloglar
kurmalıdır”.
17-18 Eylül 2005 tarihlerinde Saray-Bosna'da yapılan Bosna-Hersek
Bağımsız Demiryolu Çalışanları Sendikasının 3.Kongresine katılım sağlandı.
ETF Demiryolu Biriminin 12-13 Ekim 2005 tarihlerinde Brüksel'de
gerçekleştirdiği toplantıya ETF/TRANSNET' in “demiryolu sektöründe toplu
sözleşmeler konusunda Avrupa Birliği Koordinasyonunun gereksinimi”
konusunda gerçekleştirilen sonuç konferansına da sendikamız yetkilileri
tarafından katılım gerçekleştirildi.
18-21 Ekim 2005 tarihlerinde İspanya, Madrid'de Ulaştırma,
Komünikasyon ve Deniz Çalışanları Federasyonu UGT' nin 8. Olağan Genel
Kuruluna davetli olarak Sendika yöneticileri katıldılar.
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2006 - 2012 ÇALIŞMA DÖNEMİ
(31.01.2006 -30.09.2012)
Sendikalar her ülkede çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının
geliştirilmesi için mücadele verirler, önemli kazanımlar elde ederler. Ancak
son dönemde sendikaların bilinen bu temel İşlevlerinin yanında, çok daha
önemli bazı özellikleri de ortaya çıkmıştır. Bu yeni sendikal anlayışa göre
sendikalar, temsil ettikleri kitlenin hak ve çıkarlarının yanında, genel olarak
ülkelerinin, özel olarak da çalıştıkları işkollarının, işyerlerinin ve işletmelerin
çıkarlarını da koruma ve kollama misyonunu üstlenmektedir.
Çünkü artık tüm dünyada görülmüştür ki, ülkeler gelişmeden,
ekonomiler büyümeden İşyerlerini kurmak ve yaşatmak, işyerleri olmadan
da İşçiden, emekten ve sendikal düzenden söz etmek mümkün değildir.
DEMİRYOL-İŞ Sendikası son yıllarda bu anlayışı sendikal
mücadelesinin en önüne koyan ender sendikalarımızdan biri olmuştur.
Ülkemizde yalnızca demiryolu çalışanlarının hak ve çıkarlarını değil, Türkiye'nin çıkarlarını ve demiryolu taşımacılığının geleceğini kendisine hedef
olarak seçmiştir.
Bu anlayışın örneğini bu döneme başlarken yapılmış olan
çalışmalarda görülebilir. Demiryol-İş Sendikası Yönetimince alınan kararlar
çerçevesinde Dünya Demiryolu Çalışanları Günü ve ülkemizde
demiryollarının kuruluşunun 150. yıldönümü nedeniyle bir dizi çalışmalar
yapılmış ve sektörümüze katkı sağlamak amacıyla kamuoyu oluşturma
çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Sayın TBMM Başkanı
Bülent Arınç ve Siyasi Partiler ziyaret edilmiştir. Sayın Arınç'a ve Siyasi
Partilerimizin Genel Başkanlarına, ülkemizde demiryollarının durumunu
açıklayan çeşitli belgeler ve bilgiler sunulmuştur. Özellikle şunu belirtelim
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ki; ülkemizde 50 yıldır ihmal edilen, bir çivi bile çakılmayan demiryolları
sorununa, ziyaret edilen tüm siyasilerden tahmin edilemeyecek ölçüde
destek ve ilgi görülmüştür. Bütün siyasilerin demiryollarının önemini
kavramış olmaları demiryolu çalışanları olarak bizleri çok mutlu etmiştir. Bu
ziyaretlerin konuşma dökümleri Sendikamızca bir kitap halinde
yayımlanmıştır.
Genel Kurullar:
Sendikamız bu tarihler arasında iki Genel Kurul gerçekleştirmiştir.
VIII.Olağan Genel Kurulu'nu Yapan Şubelerimizde Durum:
Sendikamıza bağlı Şubelerimiz Genel Kurullarını tamamlamış ve
bunun sonucunda Adapazarı, Afyon, Ankara, Erzurum, Haydarpaşa,
İstanbul, İzmir, Konya ve Malatya İcra Kurullarında bir değişiklik
olmamıştır.
Bunun dışında ;
• 19 Mayıs 2007 tarihinde Olağan Genel Kurulu'na yapan Adana
Şubemizde Şube Başkanı Kemal Akay Bahalı ile Şube Sekreteri Mahmut
Nedim Pala aynı kalma üzere, Şube Mali Sekreterliğine Mahir Erol
şeçilmiştir.
• 2 Aralık 2006 tarihinde Olağan Genel Kurulu'nu yapan Eskişehir
Şubemizde Şube Mali Sekreteri Ahmet Kara aynı kalmak üzere, Şube
Başkanı Recep Habuk görevinden çekilmiş yerine Çetin Bayar, Şube
Sekreterliğine ise Mehmet Akpınar seçilmiştir.
• 16 Haziran 2007 tarihinde Olağan Genel Kurulu'nu yapan Kayseri
Şubemizde Şube Başkanı Yakup Aslan ile Şube Mali Sekreteri Seyit Cabir
aynı kalmak üzere, Şube Sekreteri Mehmet Öyekçin görevinden çekilmiş
ve yerine Suat Soydan seçilmiştir.
• 28 Ocak 2007 tarihinde Olağan Genel Kurulu'nu yapan Sivas
Şubemizde Şube Başkanı Zeki Karakurt ile Şube Sekreteri Murat Kütük aynı
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kalmak üzere, Şube Mali Sekreteri Ferhat Aydın'nın görevden çekilmesi
sonucu Kemal Uzman seçilmiştir.
Sendikamızın VIII. Olağan Genel Kurulu:
Sendikamızın VIII. Olağan Genel Kurulu bilindiği gibi 8-9 Eylül 2007
tarihleri arasında TES-İŞ Sendikası Konferans Salonunda gerçekleşmiştir.
Bu Genel Kurul sonrası Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu üyeleri ile yedekleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu:
Asıl

Yedek

Genel Başkan

Ergün ATALAY

1- Cemal YAMAN

Genel Sekreter

Hüseyin KAYA

2- Necati KÖKAT

Genel Mali Sekreter Zeki KARAKURT

3- Yakup ASLAN

Mevzuat Sekreteri

İsmail BAYGIN

4- Şenol EKİCİ

Teşk. ve Eğt. Sekr.

Yusuf SAÇINALP

5- Yusuf GÖKÇAN

Denetim Kurulu:
Asıl

Yedek

1- Muharrem USLU

1- Mahmut Nedim PALA

2- Kemal Akay BAHALI

2- Recep SAYGI

3- Hüseyin ERVÜZ

3- İzzet CEVİZ

Disiplin Kurulu
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Asıl

Yedek

1- Dursun YILDIZ

1- Hilmi GÜLTEKİN

2- Sadi BAŞMAYA

2- Cuma YÜKSEL
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3- Yaşar AYDIN

3- Hüseyin YAZICI

4- Sedat CANDAN

4- Suat SOYDAN

5- Cavit OCAK

5- Erol DÖNMEZ

VIII. Olağan Genel Kurul Sonrası Şube Yönetimlerinde
Meydana Gelen Değişiklikler:
Demiryol-İş'e yakışır bir ortamda tamamlanan bu Genel Kurul sonrası
Ankara, İstanbul ve Sivas Şube Yönetimlerinde aşağıdaki değişiklikler
gerçekleşmiştir.
Ankara Şube Başkanlığımız :
Şube Başkanı

: Nuh KALE

Şube Sekreteri

: Yaşar AYDIN

Şube Mali Sekreteri

: Yunis BÖKE

İstanbul Şube Başkanlığımız :
Şube Başkanı

: Mustafa KAÇAR

Şube Sekreter

: Sedat CANDAN

Şube Mali Sekreteri

: Salih Aydın ÖZER

Sivas Şube Başkanlığımız :
Şube Başkanı

: Murat KÜTÜK

Şube Sekreteri

:Ahmet ÇAKMAK

Şube Mali Sekreteri

: Kemal UZMAN

Dönem İçerisinde Yapılan Olağanüstü ve Yenilenen Genel
Kurullar;
Haydarpaşa Şube Başkanlığımız Genel Kurulunu oluşturan 54
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delegenin talebi üzerine Genel Merkez Yönetimi 6 Haziran 2009 tarihinde
Olağanüstü Genel Kurul yapılmasını kararlaştırmıştır.
Bu Genel Kurul sonucunda Şube Başkanlığına Cavit Ocak, Şube
Sekreterliğine Selahattin Çelimli ve Şube Mali Sekreterliğine İsmail Alkan
seçilmişlerdir.
2 Aralık 2006 tarihinde yapılan Eskişehir Şube 8.Olağan Genel
Kuruluna yapılan itiraz sonucu Genel Kurul iptal edilmiş ve seçim Eskişehir
İş Mahkemesi tarafından atanan Kayyım marifetiyle 21 Haziran 2008
tarihinde yenilenmiştir.
Bu Genel Kurul sonucunda yine Şube Başkanlığına Çetin Bayar, Şube
Sekreterliğine Mehmet Akpınar ve Şube Mali Sekreterliğine ise Mehmet
Bolat seçilmişlerdir.
IX.Olağan Genel Kurulu'nu Yapan Şubelerimiz;
Sendikamıza bağlı Şubelerimiz 9.Olağan Genel Kurullarını
tamamlamış ve bunun sonucunda Adana, Adapazarı, Afyon, Erzurum,
H.Paşa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya ve Sivas İcra Kurullarında bir
değişiklik olmamıştır.
Bunun dışında ;
• 18 Haziran 2011 tarihinde Olağan Genel Kurulunu yapan Ankara
Şubemizde Şube Başkanı Nuh Kale ile Şube Sekreteri Yaşar Aydın aynı
kalmak üzere, Şube Mali Sekreterliğine Musa Eker şeçilmiştir.
• 27 Kasım 2010 tarihinde Olağan Genel Kurulunu yapan Eskişehir
Şubemizde Şube Başkanı Çetin Bayar aynı kalmak üzere, Şube
Sekreterliğine Orhan Güzel, Şube Mali Sekreterliğine Ramazan Uysal
şeçilmiştir.
• 09 Ocak 2011 tarihinde Olağan Genel Kurulunu yapan İstanbul
Şubemizde Şube Başkanı Mustafa Kaçar ile Şube Sekreteri Sedat Candan
aynı kalmak üzere, Şube Mali Sekreterliğine Hüseyin Yazıcı seçilmiştir.
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Sendikamız IX.Olağan Genel Kurulu:
Sendikamızın IX. Olağan Genel Kurulu 10-11 Eylül 2011 tarihleri
arasında Sürmeli Otel Toplantı Salonunda gerçekleşmiştir.
Bu Genel Kurul sonrası Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu üyeleri ile yedekleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu:
Asıl

Yedek

Genel Başkan

Ergün ATALAY

1- Nurettin ÖNDEŞ

Genel Sekreter

Hüseyin KAYA

2- Cemal YAMAN

Genel Mali Sekreter Zeki KARAKURT

3- Necati KÖKAT

Mevzuat Sekreteri

İsmail BAYGIN

4- Murat KÜTÜK

Teşk. ve Eğt. Sekr.

Çetin BAYAR

5- Mustafa KAÇAR

Denetim Kurulu
Asıl

Yedek

1- Muharrem USLU

1- Recep SAYGI

2- Kemal Akay BAHALI

2- Mahmut Nedim PALA

3- Hüseyin ERVÜZ

3- İzzet CEVİZ

Disiplin Kurulu:
Asıl

Yedek

1- Yaşar AYDIN

1- Recep GÜRCAN

2- Dursun YILDIZ

2- Hamdullah GİRAL

3- Sadi BAŞMAYA

3- Kamil Fehmi YOLDEMİR

4- Hüseyin YAZICI

4- Oğuz BİNİCİ
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5- Dinçer YILMAZ

5- Sedat AKGÜNLER

Bu seçime itiraz edilmiş ancak mahkeme itirazı reddetmiş ancak
temyiz aşamasına girilmiştir.
Dönem İçerisinde Yapılan Olağanüstü ve Yenilenen Genel
Kurullar:
Bu dönem içerisinde 27 Kasım 2010 tarihinde yapılan Eskişehir Şube
Olağan Genel Kuruluna itiraz edilmiş ve söz konusu Genel Kurul
mahkemece iptal edilerek kayyum atanmıştır. Kayyum sürecinin sonunda
16 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen seçim sonucunda Şube
Başkanlığına Ayhan Karavil, Şube Sekreterliğine Ali Eryılmaz ve Şube Mali
Sekreterliğine ise Ramazan Uysal seçilmişlerdir.
Türk-İş İle İlişkilerimiz:
TÜRK-İŞ 20. Olağan Genel Kurulu 6-9 Aralık 2007 tarihleri arasında
Milli Eğitim Bakanlığı Şûra Salonu'nda yapıldı.
Sendikamız adına Genel Mali Sekreter Zeki Karakurt söz alarak
ülkemizin ekonomik sosyal ve siyasal sorunları ve işkolumuzla ilgili
sorunları dile getiren bir konuşma yapmıştır.
Genel Kurul sonrası Türk-İş Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde
oluşmuştur.
Genel Başkan

: Mustafa KUMLU

Genel Sekreter

: Mustafa TÜRKEL

Genel Mali Sekreter

: Ergün ATALAY

Genel Eğitim Sekreteri : Nihat YURDAKUL
Genel Teşkilat Sekr.

: Pevrul KAVLAK

Bu Olağan Genel Kuruldan sonra Yönetim Kurulundan bazılarının
istifaları sonucu Türk-İş Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
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Genel Başkan

: Mustafa KUMLU

Genel Sekreter

: Pevrul KAVLAK

Genel Mali Sekreter

: Ergün ATALAY

Genel Eğitim Sekreteri : İsa GÖK
Genel Teşkilat Sekr.

: Cemail BAKINDI

Türk-İş Genel Başkanlığı tarafından gönderilen tüm genelgeler
zaman geçirmeden teşkilatımıza duyurulmuştur. Ayrıca gerçekleştirilen
çeşitli eylem ve benzeri organizasyonlarda Sendikamız üzerine düşen
görevi hakkıyla yerine getirmiştir.
Bu dönem içerisinde yine TÜRK-İŞ 21. Olağan Genel Kurulu 8-11
Aralık 2011 tarihleri arasında Büyük Anadolu Otel'de yapıldı.
Sendikamız adına Genel Sekreter Hüseyin Kaya söz alarak ülkemizin
ekonomik sosyal ve siyasal sorunları ve işkolumuzla ilgili sorunları dile
getiren bir konuşma yapmıştır.
Genel Kurul sonrası Türk-İş Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde
oluşmuştur.
Genel Başkan

: Mustafa KUMLU

Genel Sekreter

: Pevrul KAVLAK

Genel Mali Sekreter

: Ergün ATALAY

Genel Eğitim Sekreteri : Ramazan AĞAR
Genel Teşkilat Sekr.

: Nazmi IRGAT
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Örgütlenme Konusundaki Gelişmeler:
TCDD TİS
TCDD 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
11.05.2007 tarihinde görüşmeleri başlayan 22. Dönem Toplu İş
Sözleşmesi 05.07.2007 tarihinde taraflarca imzalanarak bağıtlandı. 2007
yılı kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşma protokolüne paralel olarak
birinci yıl zammı olarak; % 10' nun altına düşmemek kaydıyla 140 TL/Ay
seyyanen zam yapıldı.
İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak % 3 oranında, enflasyonun
% 3'ü aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı
oranına ilave edileceği, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olarak da
% 3 oranında ve enflasyonun % 3'ü aşması halinde aşan kısmın tamamı
ikinci yıl ikinci altı ayın son günündeki ücrete takip eden ayın birinci
gününden geçerli olmak üzere ilave edileceği kararlaştırıldı.
TCDD 23.Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
03.03.2009 tarihinde görüşmeleri başlayan 23.dönem toplu iş
sözleşmesi 04.08.2009 tarihinde taraflarca imzalandı. 2009 yılı Kamu
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında birinci yıl
birinci altı ay için % 3 oranında zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ayı için
% 5,5 oranında zam yapıldı.
İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak %2,5 oranında,
enflasyonun % 2,5'i aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl kinci altı
ücret zammı oranına ilave edileceği, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı
olarak da % 2,5 oranında ve enflasyonun % 2,5'i aşması halinde aşan
kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ayın son günüdeki ücrete takip eden ayın
birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edileceği kararlaştırıldı.
TCDD 24.Dönem Toplu İş Sözleşmesi:
13.04.2011 tarihinde görüşmeleri başlayan 24.Dönem Toplu İş
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Sözleşmesi 11.08.2011 tarihinde taraflarca imzalandı. 2011 yılı Kamu
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında birinci yıl
birinci altı ay için % 4 oranında zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ayı için
% 4 oranında zam yapıldı.
İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak % 3 oranında, enflasyonun
% 3'ü aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl kinci altı ücret zammı
oranına ilave edileceği, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olarak da
% 3 oranında ve enflasyonun % 3'ü aşması halinde aşan kısmın tamamı
ikinci yıl ikinci altı ayın son günüdeki ücrete takip eden ayın birinci
gününden geçerli olmak üzere ilave edileceği kararlaştırıldı.
Eskişehir TİS:
Eskişehir I.Dönem TİS:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hafif Raylı
Sistem İşletmeciliği KENTAŞ Ltd. ESPAŞ A. Ş. Ortaklığı (ESTRAM) işyerinde
çalışan üyelerimizi kapsayan I. Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi
müzakereleri 08.06.2009 tarihinde başladı.
Eskişehir Şubemizin yapmış olduğu örgütlenme çalışması sonucu
Sendikamıza üye olan Tramvay çalışanları adına yürütülen Toplu İş
Sözleşmesinde Bu süreçte ESTRAM ile devam eden müzakereler 6
Ağustos'ta arabulucuya, arabulucu safhasında da netice alınamadığından
Yüksek Hakeme intikal etti ve Yüksek Hakemin 18 Aralık 2009 tarihli
kararıyla da toplu iş sözleşmesi düzenlendi.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı; günlük yevmi yelerine brüt
2,50 TL seyyanen zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olarak %
3, İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak % 4, ikinci yıl ikinci altı ay
ücret zammı olarak ise % 3 zam yapıldı.
Eskişehir II.Dönem TİS:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hafif Raylı
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Sistem İşletmeciliği KENTAŞ Ltd. ESPAŞ A.Ş. Ortaklığı (ESTRAM) işyerinde
çalışan üyelerimizi kapsayan II. Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi
müzakereleri 26.05.2011 tarihinde başladı. İlk oturumdan sonra işverenle
anlaşmaya varılamaması sonucu 02.06.2011 tarihinde uyuşmazlık
tutanağı tutularak 03.06.2011 tarihinde arabulucuya, arabulucu
safhasında da anlaşma sağlanamadığından 25.07.2011 tarihinde Yüksek
Hakem Kuruluna başvuruldu. Yüksek Hakem Kurulu 28.09.2011 tarihli
kararıyla Toplu İş Sözleşmesi düzenlendi.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak; günlük yevmi yelerine
2,50 TL brüt seyyanen zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı
% 4 oranında, İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı % 4, ikinci yıl ikinci altı ay
ücret zammı ise % 3 oranında belirlendi.
Konya TİS:
Konya IV. Dönem TİS:
Sendikamız ile Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
Raylı Sistem Şube Müdürlüğünde çalışan üyelerimiz adına IV. Dönem işyeri
Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine 01.02.2007 tarihinde başlanıldı ve
toplam iki oturum yapılarak 13.04.2007 tarihinde taraflarca imzalanarak
bağıtlandı.
Günlük yevmiyeleri 23.00 TL'nin altında olanların yevmiyeleri
23.00-TL'ye getirilerek yapılan iyileştirmeden sonra Birinci yıl birinci altı ay
ücret zammı olarak; günlük yevmiyeleri 23.00-TL olanlar hariç olmak
üzere seyyanen 2,25 TL zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı
olarak ise günlük yevmiyelerine 2,25 TL zam yapıldı. ikinci yıl ücret zammı
olarak da; son bir yıllık enflasyon oranında zam yapıldı.
Konya V. Dönem TİS:
Sendikamız ile Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
Raylı Sistem Şube Müdürlüğünde çalışan üyelerimiz adına V. Dönem İşyeri
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Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine 11.02.2009 tarihinde başlanıldı ve
12.03.2009 tarihinde taraflarca imzalanarak bağıtlandı.
Günlük yevmiyeleri 30.00-TL'nin altında olanlar bu seviyeye
çıkartılarak yapılan iyileştirmeden sonra; Birinci yıl birinci altı ay ücret
zammı olarak günlük taban yevmiyelerinin üzerine seyyanen 3.00-TL zam
yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olarak ise günlük yevmiyelerinin
üzerine seyyanen 3.00-TL zam yapıldı. İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı
olarak % 5 oranında ve enflasyonun % 5'aşması halinde aşan kısmın
tamamının ilave edilmesi şeklinde zam yapıldı. İkinci yıl ikinci altı ay ücret
zammı olarak da % 5 oranında ve enflasyonun % 5'aşması halinde aşan
kısmın tamamının ilave edilmesi şeklinde zam yapıldı.
Konya VI. Dönem TİS:
Sendikamız ile Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı
Raylı Sistem Şube Müdürlüğünde çalışan üyelerimiz adına VI. Dönem
İşyeri Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine 04.04.2011 tarihinde başlanıldı
ve 06.06.2011 tarihinde taraflarca imzalanarak bağıtlandı.
Günlük yevmiyeleri 40.00-TL'nin altında olanlar bu seviyeye
çıkartılarak yapılan iyileştirmeden sonra; Birinci yıl birinci altı ay ücret
zammı olarak günlük taban yevmiyelerinin üzerine seyyanen 3.50-TL zam
yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olarak ise günlük yevmiyelerinin
üzerine seyyanen 3.00-TL zam yapıldı. İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı
olarak % 6 oranında zam yapıldı. İkinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olarak
da % 5 oranında zam yapıldı.
Adana TİS:
Sendikamız Adana Şubesinin yaptığı örgütlenme çalışmalarından
sonra Sendikamız ile Adana Ulaşım A.Ş arasında bu işyerinde çalışan
üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi akdetmek üzere Sendikamızca
25.04.2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çoğunluk
tespiti için başvuru yapıldı. Bunun üzerine 23.05.2011 tarihinden
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Bakanlıkça yetki tespitine dair çoğunluğumuz olduğunu belirtir yazı ve
akabinde de 10.06.2011 tarihinde de yetki belgesi Sendikamıza
gönderildi. İşverenle anlaşmaya varılamaması üzerine 05.07.2011
tarihinde arabulucuya, arabulucu safhasında da anlaşmaya varılamaması
üzerine 11.08.2011 tarihinde Yüksek Hakem Kuruluna başvuru yapıldı.
Yüksek Hakem Kurulu'nun 13.10.2011 tarihli kararıyla Toplu İş Sözleşmesi
düzenlendi.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak % 4, birinci yıl ikinci altı ay
ücret zammı olarak % 3, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak % 4 ve
ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olarak ta % 3 oranında zam yapıldı.
Kayseri TİS:
Kayseri Şubemizin Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
bulunan Kayseri Ulaşım Turizm A. Ş. (KAYSERAY) işyerinde gerçekleştirdiği
örgütlenme çalışmasından sonra bu işyeri ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına 23.07.2010 tarihinde çoğunluk tespiti için başvuru
yapıldı. Bakanlıktan başvurumuz üzerine 11.08.2010 tarihinde yetki
tespiti ve 07.09.2010 tarihinde de yetki belgesi Sendikamıza gönderildi.
Bunun üzerine 23.09.2010 tarihinde işveren toplu iş sözleşmesi yapmak
için çağrı yapıldı. Toplu iş sözleşmesi müzakerelerine 11.10.2010 tarihinde
başlanıldı ve 24.01.2011 tarihinde taraflarca imzalanarak Toplu İş
Sözleşmesi bağıtlandı.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak; 1.000- TL'nin altında
ücret alanlara seyyanen 100 TL iyileştirme yapıldıktan sonra oluşacak
günlük çıplak ücretlerine % 5 oranında zam yapıldı. Birinci yıl ikinci altı ay
ücret zammı olarak ta günlük çıplak ücretlerine % 5 oranında zam yapıldı.
İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak enflasyon oranında ve ikinci yıl
ikinci altı ay ücret zammı olarak ta enflasyon oranında zam yapıldı.
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Antalya TİS:
Antalya TİS 1.Dönem:
Konya Şubemizin Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Antalya
Ulaşım A.Ş. işyerinde yaptığı örgütlenme çalışmasından sonra
Sendikamızca 02.04.2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına çoğunluk tespiti için başvuru yapıldı. 08.04.2010 tarihinde
Bakanlıktan çoğunluğumuzun olduğuna dair yetki tespiti ve 03.05.2010
tarihinde de yetki belgesi Sendikamıza gönderildi. 12.05.2010 tarihinde
toplu iş görüşmelerine başlamak üzere işveren çağrı yapıldı. İşverenin
çağrıya cevap vermemesi neticesinde 28.06.2010 tarihinde arabulucuya,
28.09.2010 tarihinde de Yüksek Hakem Kuruluna başvuruldu. Yüksek
Hakem Kurulunun 09.11.2010 tarihi kararı ile Toplu İş Sözleşmesi
düzenlenmiş oldu.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak günlük yevmiyelerine brüt
2.50 TL seyyanen, birinci yıl ikinci altı ay için % 5, ikinci yıl birinci altı ay için
% 4 ve ikinci yıl ikinci altı ay için % 4 oranında zam yapıldı.
Antalya TİS II.Dönem:
Sendikamız ile Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Antalya Ulaşım
A.Ş.işyerinde çalışan üyelerimiz için II.dönem toplu iş sözleşmesi akdetmek
üzere 28.03.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
çoğunluk tespit yazımız ile başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Bursa TİS:
Bursa II. Dönem TİS:
Sendikamız ile Bursa Ulaşım- Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi (BURULAŞ) arasında 01.05.2006-30.04.2008 tarihlerini
kapsayacak II. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 31.05.2004
tarihinde başladı ve 13.10.2006 tarihinde taraflarca imzalanarak
bağıtlandı.
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Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak % 2, birinci yıl ikinci altı ay
için % 5, ikinci yıl birinci altı ay için 12 aylık ortalamalar esas alınarak [(TEFE
+ TÜFE/2)] / 2] oranında enflasyon ve ikinci yıl ikinci altı ay için ise 12 aylık
ortalamalar esas alınarak [(TEFE + TÜFE/2)] / 2] oranında enflasyon
oranında zam yapıldı.
Bursa III. Dönem TİS:
Sendikamız ile Bursa Ulaşım- Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi (BURULAŞ) arasında 01.05.2008-30.04.2010 tarihlerini
kapsayacak III. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 28.04.2008
tarihinde başladı ve 24.11.2008 tarihinde taraflarca imzalanarak
bağıtlandı.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak % 7 + 60 TL, birinci yıl
ikinci altı ay için % 5, ikinci yıl birinci altı ay için 12 aylık ortalamalar esas
alınarak [(ÜFE + TÜFE/2)] / 2 + 1 oranında enflasyon ve ikinci yıl ikinci altı
ay için ise 12 aylık ortalamalar esas alınarak [(ÜFE + TÜFE/2)] / 2 + 1
oranında enflasyon oranında zam yapıldı.
Bursa IV. Dönem TİS:
Sendikamız ile Bursa Ulaşım- Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi (BURULAŞ) arasında 01.05.2010-30.04.2012 tarihlerini
kapsayacak IV. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 27.05.2010
tarihinde başladı. İşverenle anlaşmaya varılamaması üzerine 26.07.2010
tarihinde arabulucuya, arabulucu safhasında da anlaşmaya varılamaması
üzerine 01.11.2010 tarihinde de Yüksek Hakem Kuruluna başvuru yapıldı.
Yüksek Hakem Kurulunun 15.12.2010 tarihli kararıyla toplu iş sözleşmesi
düzenlendi.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak günlük yevmiyelerine
2.00-TL seyyanen, birinci yıl ikinci altı ay için % 4, ikinci yıl birinci altı ay için
% 4 ve ikinci yıl ikinci altı ay için ise % 4 zam yapıldı.
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Bursa V. Dönem TİS:
Sendikamız ile Bursa Ulaşım- Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi (BURULAŞ) arasında 01.05.2012-30.04.2014 tarihlerini
kapsayacak V. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 08.03.2012
tarihinde başladı ve 28.05.2012 tarihinde taraflarca imzalanarak
bağıtlandı.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak aylık ücretlerine 120-TL
seyyanen, birinci yıl ikinci altı ay için enflasyon, ikinci yıl birinci altı ay için
enflasyon +1 puan ve ikinci yıl ikinci altı ay için ise enflasyon + 1 puan zam
yapıldı.
İstanbul TİS:
İstanbul IX. Dönem TİS:
İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğünün üyesi bulunduğu Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası
(MİKSEN) ile Sendikamız arasında IX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerine 11.1.2007 tarihinde başlanıldı. 04.04.2007 tarihinde
taraflarca anlaşmaya varılarak imzalandı.
İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.de çalışan üyelerimize IX.
dönem TİS zamları yıllık olarak belirlenirken, birinci yıl için % 9,3 ve ikinci
yıl için ise enflasyon oranında zam yapıldı.
İstanbul Ulaşım A.Ş. de Çalışan Taşeron İşçilerine Kadro:
30 Eylül 2009 tarihinde Sendikamız DEMİRYOL-İŞ ile Mahalli
İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) temsilcileri bir araya gelerek
İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerinde çalışan
Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi ile ilgili protokol imzaladılar.
İmzalanan protokolle yaklaşık 400 kişi Aralık 2009 ayı sonu itibariyle
kadroya geçti. Ayrıca protokolde İstanbul Ulaşım A.Ş. işyerlerinde daimilik
arzeden işlerde taşeron çalıştırılamayacağı prensip olarak kabul edildi.
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Protokol sonrası Genel Başkan Ergün Atalay İstanbul Ulaşım
işyerlerini ziyaret ederek protokol hakkında üyelere geniş bilgi verdi
İstanbul X. Dönem TİS:
İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğünün üyesi bulunduğu Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası
(MİKSEN) ile Sendikamız arasında X. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerine 29.01.2009 tarihinde başlanıldı. Toplam 6 oturum
yapılmasına rağmen toplu iş sözleşmesi müzakereleri anlaşmazlıkla
sonuçlanınca 01.04.2009 tarihinde arabulucuya başvurulmuş arabulucu
safhasında da anlaşmaya varılamaması üzerine 11.05.2009 tarihinde
Yüksek Hakem Kurulu'na başvuru yapıldı. Yüksek Hakem Kurulu'nun
24.06.2009 tarihinde verdiği kararla Toplu İş Sözleşmesi düzenlendi.
Birinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak aylık brüt çıplak ücretlerine
55 TL seyyanen zam yapıldıktan sonra % 5 oranında, birinci yıl ikinci altı ay
için
% 4, ikinci yıl birinci altı ay için % 4 ve ikinci yıl ikinci altı ay
için de % 4 oranında zam yapıldı.
İstanbul XI. Dönem TİS:
İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğünün üyesi bulunduğu Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası
(MİKSEN) ile Sendikamız arasında XI. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
görüşmelerine 10.2.2011 tarihinde başlanıldı ve 12.07.2011 tarihinde
taraflarca anlaşmaya varılarak imzalandı.
Ücret zammı yıllık olarak belirlendi. Birinci yıl ücret zammı ortalama
olarak % 8 ve ikinci yıl ücret zammı ise enflasyon oranında kararlaştırıldı.
İzmir TİS:
İzmir III. Dönem TİS:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık, İnşaat
Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Sendikamız arasında 01.11.2007-31.10.2010
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tarihlerini kapsayan III. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
04.12.2007 tarihinde başladı ve yapılan müzakereler sonucunda
18.04.2008 tarihinde taraflarca imzalanarak bağıtlandı.
İzmir Metro III.Dönem toplu iş sözleşmesi 3 yıllık olup birinci yıl için
ücret zammı olarak 80 TL + 55 TL seyyanen zam yapıldı. 2.yıl 1.altı ay için
enflasyon oranında zam yapılırken; oluşan grup brüt ücretin altında kalan
ücretlere 60.-TL seyyanen grup içi düzeltme yapıldı. 2.yıl 2.altı ay için
enflasyon oranında zam yapılırken; oluşan grup brüt ücretin altında kalan
ücretlere 60.-TL seyyanen grup içi düzeltme yapıldı. 3.yıl 1.altı ay için
enflasyon + 1 puan zam yapılması kararlaştırılırken; oluşan grup brüt
ücretin altında kalan ücretlere 60.-TL seyyanen grup içi düzeltme yapıldı.
3.yıl 2. altı ay için ise enflasyon oranında zam yapılırken; oluşan grup brüt
ücretin altında kalan ücretlere 60.-TL seyyanen grup içi düzeltme yapıldı.
İzmir IV. Dönem TİS:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık, İnşaat
Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Sendikamız arasında 01.11.2010-31.10.2012
tarihlerini kapsayan IV. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
11.11.2010 tarihinde başladı ve yapılan müzakereler sonucunda
anlaşmaya varılamaması üzerine Yüksek Hakem Kuruluna intikal ettirildi.
Yüksek Hakem Kurulunun 04.04.2011 tarihli kararı ile Toplu İş Sözleşmesi
düzenlendi.
Birinci yıl ücret zammı olarak taban ücrete % 28, tavan ücrete ise %
22,5 oranında zam yapıldı. İkinci yıl birinci altı ay için % 5, ikinci yıl ikinci
altı ay için ise % 4 oranında zam yapıldı.
İzban TİS:
İzban I. Dönem TİS:
İzmir Banliyö Taşımacılık Sistemi Tic. A.Ş. (İZBAN) işyerinde İzmir
Şube Başkanlığımız tarafından örgütlenme çalışmaları tamamlandıktan
sonra 22 Mart 2011 tarihinde üye kayıt fişleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik
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Bakanlığına teslim edilerek yetki alındı. Ancak işveren verilen bu yetkiye
itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme sürecinin Sendikamız
lehine sonuçlanmasından sonra 25.5.2012 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi
müzakereleri başladı. İşverenle anlaşmaya varılamaması sonucu
23.07.2012 tarihinde uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek arabulucu
safhasında da anlaşamaya varılamaması üzerine 11.09.2012 tarihinde
Yüksek Hakem Kuruluna başvuru yapıldı. Süreç devam etmektedir.
Dış İlişkiler;
ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERAYONU (ITUC)
Cenevre, 10 ve 12 Aralık 2007
TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI DÜZEYDE KABUL GÖRMÜŞ TEMEL
ÇALIŞMA STANDARTLARI,
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ GENEL KONSEYİ İÇİN RAPOR,
TÜRKİYE'DE MEVCUT TİCARİ POLİTİKALARIN GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ,
Türkiye, ILO'ya ait temel çalışma standartlarına ilişkin 8 Sözleşmenin
hepsini onaylamıştır. İşçilerin sendikal haklarına yönelik kısıtlamalar ile
ayrımcılık ve çocuk işçiliğe ilişkin mevcut sorunlar karşısında Türkiye'nin,
1996–2001 yılları arasında Singapur, Cenevre ve Doha'da Dünya Ticaret
Örgütü'ne ait Bakanlık Düzeyindeki Demeçleriyle beraber ILO'nun İş
Yerinde Temel İlkeler ve Haklar konulu Deklarasyonuna ilişkin verdiği
taahhütleri yerine getirebilmesi için, ilave bir takım önlemlere ihtiyacı
vardır.
Türkiye Toplu Pazarlık ve Örgütlenmeye ilişkin ILO Sözleşmesine ek
olarak, Sendikalaşma Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına
yönelik Sözleşmeleri de onaylamıştır. Ancak birçok işçi için sendikalaşma
özgürlüğü, gerek yasada gerekse uygulamada mevcut değildir. Ayrıca
kamu sektörü çalışanları başta olmak üzere, birçok grup işçinin grev hakkı
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ve toplu pazarlık hakları ağır biçimde kısıtlanmaktadır. Sendika karşıtı
ayrımcılığa yönelik koruma ise yetersizdir.
Türkiye ILO'nun Eşit Ücret ve Ayrımcılığa ilişkin Sözleşmelerini
onaylamıştır. Teorik açıdan yeterli miktardaki kanun hükümlerine rağmen
uygulamada kadınlar, nitelikli işlerde daha az çalışabilmekte, düşük ücretli
işlere yoğunlaşmakta ve de işe alım ve işten çıkarmalarda çoğu kez
ayrımcılığa dayalı uygulamalarla karşılaşmaktadırlar.
Türkiye Çocuk İşçiliğin En Kötü Biçimlerine ilişkin ILO Sözleşmesine
ek olarak asgari yaş ile ilgili sözleşmeyi de onaylamıştır. Bununla beraber,
her ne kadar azalması muhtemel olsa da Türkiye'de özellikle tarım, sanayi
ve kayıt dışı ve korunmasız çalışma ilişkilerinin değişik biçimlerinde çocuk
işçilik, halen yaygın durumdadır. Dilencilik, çöp toplamak ve küçük işlerde
çalışan sokak çocuklarının sayısı oldukça yüksektir.
Türkiye, ILO'nun zorla çalıştırma konulu sözleşmesi ile zorla
çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına yönelik sözleşmesini onaylamıştır.
Zorla çalıştırma ve insan ticareti ile mücadelede artan çabalara rağmen bu
iki husus halen mevcudiyetini korumaktadır. Özellikle ulusal ve uluslararası
düzeyde kadın ve kızların insan ticareti içerisinde yer almalarına ek olarak,
sokak çocukları da dilenciliğe zorlanmaktadırlar.
ETF/ TRUST Konferansları:
11-12 Aralık 2007 / Brüksel
Ulaştırma ve Çevre, Altyapı Finansmanı, Devlet Yardımı ve
Devletlerin Rolleri konulu 3.ve 4. ETF/TRUST (Sürdürülebilinir Ulaştırma
Üzerine Bakış Açısı) Konferansı 11-12 Aralık 2007 tarihlerinde Brüksel'de
yapıldı. Konferansa Sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Hüseyin Kaya
ile Mevzuat Sekreterimiz İsmail Baygın katıldılar.
Konferansta ulaştırma sektörünün çevre üzerindeki etkileri gündeme
getirildi. AB-25 ülkelerindeki toplam enerji tüketiminin % 35'inin ulaştırma
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sektörü tarafından tüketildiği ve 2010 yılına gelindiğinde bu oranın hızlı bir
şekilde artacağı belirtildi. AB dahilinde en hızlı gelişen sektörün ulaştırma
sektörü olduğu ve sektörün petrole bağımlı işlediği, hava kirliliği,
karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının giderek yükseldiği bildirildi.
AB emisyon standartlarının değişik ulaştırma biçimleri için ayrıntılı bir
şekilde düzenlendiği, bu düzenlemelerin bir nebze olsa emisyon
değerlerinin yükselmesini yavaşlattığını, fakat benzin kalitesinin
arttırılmasının ve bunlara ek olarak yeni çevre dostu motor ve araç
teknolojilerinin geliştirilmesinin şart olduğu belirtildi.
Demiryollarının çevre açısından sürdürülebilinir bir ulaştırma biçimi
olduğu ve çevre dostu bir ulaştırma biçimi olmasından ötürü teşvik
edilmesi gerektiği hususunda ortak fikir beyan edildi.
Konferansta kara, sivil havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerinin
çevreye verdikleri zararın asgariye indirilmesi için sektörler arası ikileme yol
açmadan alınabilecek tedbirler üzerine müzakerelerde bulunuldu.
Ulaştırma alt yapı tesislerinin kurulum safhalarında sektör temsilcileri
ile istişarelerde bulunulmasının önemli olduğu vurgulandı
Şehiriçi Kamu Taşımacılığı Komitesi Toplantısı:
9 Nisan 2008 / Brüksel
ETF Şehiriçi Kamu Taşımacılık Komitesi Toplantısı 9 Nisan 2008
tarihinde Brüksel'de yapıldı. Toplantıya Demiryol-İş Sendikasını temsilen
Ankara Şube Başkanı Nuh KALE, Sivas Şube Başkanı Murat KÜTÜK ve
İstanbul Şube Başkanı Mustafa KAÇAR katıldılar.
Komite toplantısının ana gündemi Avrupa Komisyonu tarafından
2007 Eylül ayında yayımlanan ve kamu şehiriçi kamu taşımacılığını
ilgilendiren Yeşil Rapordu. ETF Şehiriçi Kamu Taşımacılığı Komitesi Avrupa
Komisyonu tarafından hazırlanan Yeşil Rapor'a yaklaşımını belirledi.
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ETF, söz konusu Yeşil Raporun, ulaştırma çalışanları ile istihdam
konularına yeterince değinmediği görüşündedir. Çalışanlar ile ilgili olarak
sadece “eğitim” konusuna değinildiğini ifade etmektedir. ETF Avrupa
dahilindeki büyük şehirlerde sürdürülebilinir mobilite planlarının hayata
geçirilmesi gerektiği görüşündedir. Aynı zamanda bisiklet kullanımının
teşvik edilmesini, az ve temiz enerji tüketen yeni teknolojilerin
geliştirilmesini ve hususi araçlar için uygulanan çevre vergisi ile emisyon
standartları gibi yaptırımların yararlı olduğu düşüncesindedir.
ETF, yoğun kent merkezlerinde, hususi araçların giremeyeceği ve
sadece toplu taşıma vasıtalarının kullanılabileceği “Yeşil Bölge” fikrini
desteklemektedir.
ETF ayrıca taşımacıkta güvenlik ve emniyet unsurlarına dikkat
çekmekte ve bu alanda engelleyici eylem planları ile alt yapı yatırımları
yapmak üzere yetkililere çağrıda bulunmaktadır. ETF, kapalı devre kamera
sistemlerinin sadece suçlunun belirlenmesinde kullanılabileceğini ve suçu
önceden engelleyemeyeceği görüşünü savunmaktadır.
Toplantıda, “Sürdürülebilir Ulaştırma ve Sendikal Bakış Açısı” başlıklı
proje neticesinde hazırlanan politika raporu üzerine tartışmalar yapılmıştır.
ITF
Şehiriçi Ulaştırma Komitesi Toplantısı:
22-24 Ocak 2008 / Elspeet, Hollanda
22-24 Ocak 2008 tarihlerinde Elspeet'de yapılan ITF Şehiriçi
Ulaştırma Komitesi Toplantısına Demiryol-İş Sendikasını temsilen Genel
Başkan Sayın Ergün ATALAY başkanlığında heyet temsil etti.
Toplantıda çokuluslu şirketlere ve çokuluslu şirketlerdeki örgütlenme
biçimlerine değinildi. Çokuluslu şirketlerin faaliyetlerinin tüm ITF üyelerine
aktarılabilmesini sağlayacak bir haber ağı kurulması kararı alındı.
Sendikaların üye kayıplarının endişe verici olduğu ve örgütlenme
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çalışmalarının artırılması gerektiği ve bu bağlamda kadın çalışanlara ve
genç çalışanlara yoğunlaşılmasının şart olduğu belirtildi.
Kayıtdışı istihdamın dünya genelinde artış eğiliminde olduğuna ve
işten atılan işçilerin işsizlikten ötürü daha kötü koşullarda çalışmak zorunda
kaldıklarına değinildi.
Komite toplantısı esnasında America Birleşik Devletlerinin Local 100
(Yerel 100) adlı ulaştırma sendikasının 2005 yılında New York metrosunda
yapmış olduğu grev ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunum esnasında
New York valisi grevi engellemeye yönelik girişimlerinden ötürü eleştirildi.
11 Eylül saldırılarının ardından New York metrolarının otomasyona geçtiği
ve bu yüzden birçok kondaktörün işten çıkarıldığı bildirildi. ABD'deki
güvenlik endişeleri sonucu birçok yeni düzenlemenin yapıldığına ve söz
konusu düzenlemelerin çalışanların mağdur ettiğine işaret edildi. Toplantı
esnasında diğer ülke temsilcileri de karşılaştıkları sorunlar hakkında
sunumlar yaptılar.
Genel değerlendirmelerin ardından Tahran Otobüs Şöförleri
Sendikası Genel Başkanı Mansour Osanloo'nun İran rejimi tarafından
halen hapiste tutulduğu ve İran'lı yetkililerin en temel hak olan sendikaya
üye olma hakkını bile tanımadığı belirtildi. Toplantıda Osanloo'nun eşi ve
ailesi ile görüştürülmediği ve kendisini ziyaret etmek amacı ile gelen
uluslararası delegasyonlara İran yetkililerinin izin vermediği bildirildi.
Osanloo'nun serbest bırakılması için 9 Ağustos 2007 tarihinden itibaren
dünya genelinde başlatılan eylemlerin halen bir sonuç vermediğine
değinildi. ITF üyesi sendikalara, 8 Mart tarihinde kutlanılacak Uluslararası
Demiryolu Çalışanları Eylem Gününde ülkelerindeki İran Büyükelçiliklerine
giderek Osanloo'nun serbest bırakılması amacıyla protesto gösterileri
yapmaları yönünde çağrıda bulunuldu.
Toplantının diğer bölümlerinde sağlık ve emniyet konuları üzerinde
duruldu ve işyerinde şiddete karşı alınması gerekilen tedbirler üzerinde
tartışıldı. Ayrıca taksi ve otobüs şöförlerinin örgütlenmesi amacıyla
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girişimlerde bulunulması için çağrıda bulunuldu. Üye sendikalar bu
bağlamda iyi uygulama örneklerini Komite üyeleri ile paylaştılar.
Komite kamu ulaştırma sektöründeki özelleştirme ve kuralsızlaştırma
uygulamalarından duyulan endişeyi dile getirdi. Bu bağlamda şehiriçi
ulaşım, demiryolları, hava yolları, kara yolları ve deniz taşımacılığı gibi ITF
bünyesindeki alt sektörlerin koordinasyon içinde çalışması gerektiğine
değinildi.
Son yıllarda sendikal gündemin ana konularından biri haline gelen
Küresel Isınma tehlikesi ITF tarafından da gündeme alındı. ITF'in küresel
ısınma ile ilgili bir çalışma yapmasına ve bu konu ile ilgili bir politika
belirlemesine karar verildi.
Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY ve Genel
Eğitim Sekreteri Sayın Yusuf SAÇINALP Hollanda Ulaştıma Federasyonu
tarafından verilen resepsiyonda ITF Genel Sekreteri David COCKROFT ile
görüştüler. Görüşmede Demiryol-İş Sendikası ile ITF'in mevcut temaslarını
daha da sıklaştırmaları konusunda ortak görüş ifade edildi. ITF Genel
Sekreteri OSANLOO'nun serbest bırakılması amacıyla yapılacak protesto
eylemleri için destek istedi. ITF Genel Sekreteri ayrıca ITF'in Türkiye'deki
üyelerini bünyesine alan ITF/Türkiye Koordinasyon Komitesini yeniden
faaliyete geçirme niyetlerini dile getirdi.
Komite Toplantısı Durban'da yapılan Kongre'den bu güne kadar
yapılan faaliyetlerin genel olarak değerlendirilmesinin ardından sona erdi.
Rapor:
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu – Asya Pasifik (ITUCAP) tarafından düzenlenen Çevrenin Korunması, Sürdürülebilir
Kalkınma ve İstihdam konulu Bölge Konferansı:
25 – 26 Mart 2008 / Bangkok, Tayland
ITUC-AP tarafından 25–26 Mart 2008 tarihinde Tayland'ın başkenti
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Bangkok'ta düzenlenen Çevrenin Korunması ile Sürdürülebilir Kalkınma ve
İstihdam konulu toplantıya Sendikamız Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel
Mali Sekreteri Zeki Karakurt ve Mevzuat Sekreteri İsmail Baygın katıldılar.
Oturum Başkanlığını ITUC-AP Genel Sekreteri Noriyuki Suzuki'nin
yürüttüğü toplantıya Asya Pasifik Bölgesinden Sendika Yöneticilerinin yanı
sıra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası,
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO ve Asya Pasifik İşveren Konfederasyonu (CAPE)'den uzmanlar katıldı.
Toplamda Asya-Pasifik Bölgesindeki 18 ülkeden 41 sendika ve sivil
toplum örgütü temsilcisinin katıldığı Bölge Konferansında, artan hava
sıcaklığı, ormanların azalması, çöl alanlarının genişlemesi ve deniz
seviyesinin yükselmesi gibi bir takım gelişmeler ile gözlemlediğimiz iklim
değişikliğinin yadsınamaz bir gerçek olduğu vurgulandı. İçinde
bulunduğumuz şu günlerde dünyanın bölgelerinde yaşanan şiddetli
fırtına, hortum, sel baskınları ve kuraklık gibi felaketlerin iklim değişikliği
kaynaklı olması toplantıda vurgulanan bir diğer önemli noktaydı.
Bilindiği üzere iklimde gözlenen anormalliklerin başlıca nedenini
atmosfere salınan sera gazları oluşturuyor. Yapılan analizlere göre küresel
anlamda atmosfere salınan yıllık karbondioksit oranı 7,2 milyon ton
civarında. Bunun 3,1 milyon tonu dünya üzerindeki ormanlar ve denizler
tarafından doğal biçimde emilmekte fakat geri kalan 4,1 milyon tonluk
karbondioksit fazlası ne yazık ki doğa tarafından yok edilemeyecek kadar
fazla.
Sera gazı dediğimiz gazların atmosfere salınımı geçtiğimiz 100 yıllık
sanayileşme çağında dünya hava sıcaklığını ortalama 1c kadar arttırmış
bulunuyor. Eğer bir önlem alınmazsa atmosferimizdeki hava sıcaklığı
içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar 4 ila 5 derece civarında
artacaktır. Bu da özellikle güney kutbundaki buz kütlelerinin erimesi
neticesinde dünya denizlerindeki su seviyesinin 65 metre kadar
yükselmesine neden olacaktır. Yani su seviyesine yakın birçok kara parçası
denizler altında kalacaktır.
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Küresel ısınma sorunu, gelişen teknoloji paralelinde fosil temelli
enerji kaynaklarını aşırı derecede kullanmak suretiyle işleyen dünya
sanayini karbon yoğunluğu daha az olan alternatif enerji tabanlı
endüstriye dönüştürülmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Söz konusu
zorunluluk sadece sanayi boyutunda değil insanoğlunun günlük
yaşamında da önemli bir takım önlemler almasını gerektiriyor. Bu
bağlamda uluslar arası topluluk çeşitli ulusal çıkarlara rağmen dünya
devletlerinin bu kaçınılmaz sorumluluğu paylaşmaları için bir fikir birliği
ortaya koymuştur. Bunun en somut kanıtı olarak ta 1997 yılında imzalanan
Kyoto Protokolünü gösterebiliriz. Kyoto Protokolü şu an yeryüzünde 169
ülke tarafından imzalanmakla beraber küresel ısınma ve iklim değişikliği ile
mücadele açısından uluslararası boyutta yegâne çerçeve sözleşmesi
niteliği taşıyan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
bünyesinde imzalanmış bir protokoldür.
Kyoto Protokolü uluslararası topluluğu havadaki karbon oranını
zararsız seviyelere indirmeye yönelik önlemler almaya çağırması açısından
atılmış son derece önemli bir adımdır. Protokol 2012 yılına kadar gelişmiş
ülkelerin atmosfere saldıkları sera gazı miktarını 1990 yılına göre %5,2
oranında azaltmalarını öngörüyor. Protokolün uygulanması durumunda
2010 yılı salınım tahminleri dikkate alınırsa bu oran %29'luk bir azalmaya
karşılık gelmektedir.
Türkiye henüz Kyoto Protokolünü imzalayan ülkeler arasında yer
almamaktadır. Bunun başlıca nedeni, Devlet Planlama Teşkilatı DPT
tarafından hazırlanan ve konuyu araştırmakla yetkili Meclis Komisyonuna
sunulan raporda da belirtildiği üzere, Kyoto Protokolünün mevcut haliyle
imzalanması, Türkiye Gayri Safi Yerel Hâsılasında en az %37'lik bir
azalmaya neden olacağıdır. Söz konusu durum toplantıda tarafımızca kısa
bir rapor olarak sunulmuş, Türkiye açısından Protokole yönelik mevcut
çekinceler ve olasılıklar ortaya konmuştur.
Daha önce de belirtildiği üzere, çevrenin bozguna uğratılmasından
389

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

ötürü yaşanan felaketler ve bu felaketlerin beraberinde gelen tehlikeler
göz ardı edilemeyecek kadar önem arz etmektedir. Çevreye verilen zarar
genel anlamda insan hayatını etkilediği kadar, çalışan kesimin de geçim
mücadelesini yakından ilgilendirmektedir. Asya ve Pasifik bölgesinde konu
hakkındaki fikirler ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde çeşitlilik
göstermeleri açısından farklılık arz etmektedir. Örneğin bölgede
gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu için halen yoksulluğun ortadan
kaldırılması birincil derecede önceliğe sahiptir. Sera Gazı salınımının
düşürülmesi söz konusu ülkelerde yaşayan insanların yasal hakkı olan
ekonomik kalkınma ve insan onuruna yakışır yaşam standartları gibi temel
bir takım gereksinimlerin elde edilmesini geciktirecektir.
2050 yılına kadar öngörülen başta sera gazı salınımının azaltılması
gibi çevrenin korunmasına yönelik önlemler çok sert endüstriyel
ayarlamalar gerektirmekte; petrol ve kömür kaynaklı enerjiye dayalı
sanayinin yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim yapar hale
dönüştürülmesini şart koşmaktadır. Söz konusu ayarlamalar gerek gelişmiş
gerekse gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Dolayısıyla değişim bu
ülkelerdeki istihdamı derinden etkileyecektir. Bu ikilemi çözmek açısından
sendikalara düşen sorumluluk son derece önemlidir ve gün geçtikçe de
ağırlaşacaktır.
Özellikle ekonomik açıdan tutarlı ve çevreye olan zararlı etkileri
sürdürülebilir seviyelere düşürmeye odaklı 'yeşil istihdam' ın yaratılması
açısından sendikaları zor ve sıkıntılı bir dönem beklemektedir. Yeşil
istihdam çerçevesinden daha fazla ekonomik verimlilik ve düşük sera gazı
emisyon değerleri ön görülmektedir. Çünkü küresel ısınmanın ciddiyeti
göz önüne alındığında çok yakın zamanda güncel çalışma ve üretim
biçimleri mevcut işleyişle hayatlarına devam edemez hale geleceklerdir.
Yeni bir üretim, kalkınma ve buna bağlı olarak ta istihdam stratejisinin
oluşturulması kaçınılmazdır. Daha öncede olduğu gibi sendikal hareketin
yoksulluğun ortadan kaldırılması, istihdamın güvence altına alınması ve
insan onuruna yakışır iş ve yaşam standartlarının oluşturulması için
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ekonomik kalkınmaya hizmet etmesi gibi öncelikleri bu yeni stratejilerin
belirlenmesinde de en ön sıraya koyması elbette ki esastır. Sürdürülebilir
kalkınma için karbona dayalı ekonominin azaltılması hepimizin temel
amacıdır.
Arnavutluk İşçi SendikalarıI Konfederasyonu KSSH'ın
4. Genel Kurulu:
24 Kasım 2009
Yaklaşık 120 bin üyesi bulunan Arnavutluk İşçi Sendikaları
Konfederasyonu KSSH'ın 4. Genel Kuruluna ilişkin daveti üzerine
Konfederasyonumuz Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Sendikası Genel
Başkanı Sayın Ergün Atalay 24 Kasım 2009 tarihinde Arnavutluk'un
başkenti Tiran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Söz konusu ziyaret esnasında Arnavutluk halkının Türkiye'ye olan
yakınlığı ve kültürel bağları sebebiyle uzun yıllardır iki ülke arasında gerek
politik gerekse sendikal alanda samimi bir ilişki yürütülmesine istinaden
Sayın Atalay, ülkedeki işgücünün diğer temsilcisi olan Arnavutluk Hür
Sendikalar Konfederasyonu BSPH Genel Başkanı ile de bir görüşme
gerçekleştirdi. Görüşme de Konfederasyonlar arası dayanışma ve mevcut
ilişkilerin güçlendirilmesi kararı alındı.
Gerek BSPH ziyareti gerekse de KSSH Genel Kongresinde değinilen
ortak mesele Arnavutluktaki mevcut hükümetin sendikalara ilişkin bir yasa
çıkartmak suretiyle sendikaların tüm taşınmazlarına el koyması idi.
Yapılan uygulamanın Arnavutluk Anayasasına tamamen ters
olduğunun vurgulandığı görüşmelerde, ülkedeki sendikalara ait ekonomik
özgürlüğün ortadan kaldırılması suretiyle bu kurumların devlet hizmeti
gören birer araç haline dönüştürülmesi amaçlandığı ifade edildi.
Gelişmeler karşısında her iki Konfederasyon işbirliği içerisinde söz konusu
anayasaya aykırı kanunun uygulanmasını önlemek için gerekli yasal ve de
demokratik her yola başvuracaklarını belirttiler.
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Kongre'de söz alan her iki Konfederasyon Genel Başkanı, ülkenin
sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kalkınmaya kavuşturulması
için yapıcı bir tutum içerisinde ortak hareket edeceklerini, Arnavutluk işçi
sınıfının gerek sosyo-ekonomik gerekse de politik çıkarları için
çalışacaklarının altını çizdiler.
Hükümet yetkililerinden ise başta Arnavutluk Başbakanı Sali Berisha
olmak üzere, sendikalara karşı takındıkları olumsuz tutuma bir son
vererek, Bakanlar Kurulu ve işveren örgütleri ile sendikalar arasındaki
işbirliğini sağlayacak stratejiler geliştirmelerini istediler.
ITF (Uluslararası Ulaştırma Çalışanları Federasyonu) 42.Kongresi
5-12 Ağustos 2010 / Mexico City
ITF'nin 42.Kongresi 5-12 Ağustos 2010 tarihlerinde Mexico City'de
gerçekleştirildi. 112 ülkeden 370 üye sendikayı temsilen 1300 kişinin
katıldığı Kongre'ye Demiryol-İş Sendikasından Genel Sekreter Hüseyin
Kaya ve Mevzuat Sekreteri İsmail Baygın katıldılar.
“Güçlü Sendikalar ve Sürdürülebilir Ulaştırma Sektörü” teması
altında gerçekleştirilen 42.Kongre öncesi İklim Değişikliği Konferansı
yapıldı. Konferansta ulaştırma çalışanlarının iklim değişikliği konusunda
sorumluluk almaları ve ITF'nin ulaştırma sektöründe emisyonların
azalmasına yönelik tedbirler almasına karar verildi. Kabul edilen önergede
düşük karbon ekonomisine geçişin hiçbir şekilde işten çıkarma, ücretlerde
azalma ve çalışma koşullarının göz ardı edilmesi anlamına gelmeyeceği
özellikle vurgulandı.
Kongre öncesinde yapılan diğer bir konferans ise Genç Ulaştırma
Çalışanları Konferansıydı. Genç ulaştırma çalışanları ITF bünyesinde
kurulacak resmi bir yapı dâhilinde temsil edilmek istediklerini belirtiler.
Küresel çapta örgütlenme, taşeron işçilik, çok uluslu şirketlere karşı
ortak mücadele, sendikal dayanışma, ekonomik kriz ve ITF bünyesinde
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düzenlenecek yeni kampanya ve eylemler Kongre boyunca tartışılan
konular arasında yer aldı.
Kongre çerçevesinde HIV-AIDS ve Küresel Çapta Örgütlenme
başlıklı 2 çalıştay düzenlendi ve birim konferansları gerçekleştirildi.
Sendikamız heyeti Demiryolları Birimi Konferansına katıldılar. Demiryolları
Birimi Konferanssında ağır çalışma koşulları, uzun çalışama saatleri ve
yetersiz dinlenme süreleri üzerinde duruldu ve söz konusu unsurların
demiryollarının emniyetini tehdit ettiği belirtildi. Sektördeki yeniden
yapılanma neticesinde oluşan iş kayıpları, işten çıkarmalar ve çalışma
koşullarının göz ardı edilmesinden duyulan endişeler dile getirildi.
Kongrenin 5.ve 6.günlerinde önümüzdeki 4 yıllık süre boyunca ITF
Yönetim Kurulunda görev alacak üyeleri tespit etmek için seçimler yapıldı.
Seçimler bölgesel gruplar dahilinde gerçekleştirildi.
Kongre'ye İklim Değişikliği, Küresel Isınma, Karayolları Ulaştırma
Sektöründe Karbon Emisyonlarının Azaltılması, Küresel Mali Krizin
Ardından Küreselleşme ile Mücadele, Ulaştırma Sektörünün
Özelleştirilmesi ve Liberalleştirilmesine Karşı Sendikal Tepki, Küresel Asgari
Sosyal Standartlar, Ulaştırma Çalışanlarının Mesleki Nitelikleri,
Sertifikasyonları ve Eğitimi, Ulaştırma Sektörünün Güvenliği, Anti
terörizm, Ulaştırma Altyapısı, İşyerinde Can Güvenliliği İşverenin Görev ve
Yükümlülüğü, Küresel Örgütlenme Programı, Genç Ulaştırma Çalışanları,
Uluslararası Sendikal Haklar, Korsanlık ve Denizciler Üzerindeki Etkisi,
başlıklı önergeler sunuldu.
Önergeler Genel Oturumda tartışıldıktan ve gerekli değişiklikler
yapıldıktan sonra oy birliği ile onaylandı. Oybirliği ile onaylanan en önemli
önergelerden biri de “Filistin” başlıklı önerge idi. ITF bu önerge ile İsrail
askerlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesini ve yasa dışı inşa edilen
utanç duvarının yıkılmasını talep etti. ITF ayrıca 2008 ve 2009 yıllarında
1450 Filistinlinin ölümünden ötürü İsrail'in saldırgan tutumunu kınadı. ITF,
İsrail'i altyapıyı, sanayi ve tarım alanlarını sistematik olarak yok etmesinden
ötürü ayrıca kınadı.
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Şehiriçi Kamu Taşımacılığı Komitesi Toplantısı:
9 Nisan 2008 / Brüksel
ETF Şehiriçi Kamu Taşımacılık Komitesi Toplantısı 9 Nisan 2008
tarihinde Brüksel'de yapıldı. Toplantıya Demiryol-İş Sendikasını temsilen
Ankara Şube Başkanı Nuh KALE, Sivas Şube Başkanı Murat KÜTÜK ve
İstanbul Şube Başkanı Mustafa KAÇAR katıldılar.
Komite toplantısının ana gündemi Avrupa Komisyonu tarafından
2007 Eylül ayında yayımlanan ve kamu şehiriçi kamu taşımacılığını
ilgilendiren Yeşil Rapordu. ETF Şehiriçi Kamu Taşımacılığı Komitesi Avrupa
Komisyonu tarafından hazırlanan Yeşil Rapor'a yaklaşımını belirledi.
ETF, söz konusu Yeşil Raporun, ulaştırma çalışanları ile istihdam
konularına yeterince değinmediği görüşündedir. Çalışanlar ile ilgili olarak
sadece “eğitim” konusuna değinildiğini ifade etmektedir. ETF Avrupa
dahilindeki büyük şehirlerde sürdürülebilinir mobilite planlarının hayata
geçirilmesi gerektiği görüşündedir. Aynı zamanda bisiklet kullanımının
teşvik edilmesini, az ve temiz enerji tüketen yeni teknolojilerin
geliştirilmesini ve hususi araçlar için uygulanan çevre vergisi ile emisyon
standartları gibi yaptırımların yararlı olduğu düşüncesindedir.
ETF, yoğun kent merkezlerinde, hususi araçların giremeyeceği ve
sadece toplu taşıma vasıtalarının kullanılabileceği “Yeşil Bölge” fikrini
desteklemektedir.
ETF ayrıca taşımacıkta güvenlik ve emniyet unsurlarına dikkat
çekmekte ve bu alanda engelleyici eylem planları ile alt yapı yatırımları
yapmak üzere yetkililere çağrıda bulunmaktadır. ETF, kapalı devre kamera
sistemlerinin sadece suçlunun belirlenmesinde kullanılabileceğini ve suçu
önceden engelleyemeyeceği görüşünü savunmaktadır.
Toplantıda, “Sürdürülebilir Ulaştırma ve Sendikal Bakış Açısı” başlıklı
proje neticesinde hazırlanan politika raporu üzerine tartışmalar yapılmıştır.
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TCDD Personel Alımı:
Yine bu süreçte en önemli konulardan bir tanesi uzun süreden beri
personel alımı yapmayan TCDD Genel Müdürlüğü başta Sendikamız
Genel Başkanı Ergün Atalay ve diğer Genel Merkez Yöneticilerimizin
büyük gayreti sonucu bu dönem içerisinde yapılan bir protokollar
sonucunda toplam 2197 işçi alımı gerçekleştirilmiştir.
1985 yılından bugüne kadar memur statüsünde çalışmakta olan
makinist ve tren teşkil görevlileri işçi statüsünde işbaşı yaptırılmıştır.
Bu alımlar gerek sendikamızın üye sayısı dolayısıyla gücü bakımından
gerekse demiryollarımızın geleceği açısından büyük önem arzetmektedir.
Demiryol-İş Üyeleri Sigorta Güvencesine Alındı:
Sendikamız, Garanti Sigorta ile bir protokol imzalayarak, demiryolu
çalışanı tüm üyelerimizi ferdi kaza sigortası kapsamına aldı.
Yalnızca işyerinde değil, yaşamlarının herhangi bir anında meydana
gelebilecek kazalar sonucu yaşamını yitiren ye de kalıcı bir sakatlığa
uğrayan işçiye ve varislerine, 10 bin YTL tazminat ödencek.
31 Mayıs 2006 günü Sendikamızda protokolün imzalanması
nedeniyle bir konuşma yapan Sendikamız Genel Başkanı Ergün Atalay, bu
hizmetin tüm demiryolu işçileri için hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Eylemler - Mitingler - Kampanyalar ve Diğer
Aktiviteler:
Tekel Direnişine Destek:
Özelleştirme İdaresi'nce kapatma kararı alınan Tekel Adana Sigara
Fabrikası'nda çalışan Tekgıda-İş Sendikasına üye işçilerin Mart 2006 ayı
içerisinde başlattığı işyerini terk etmeme eylemine TÜRK-İŞ de destek
verdi.
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Sendikamız Genel Başkanı Ergün Atalay, Adana Şube Başkanı
K. Akay Bahalı, Şube Sekreteri M. Nedim Pala ve Şube Mali Sekreteri
Mehmet Güngör ve üyelerimiz direnişteki işçilere destek oldular.
Petrol-İş'e Destek:
Sendikamız Genel Merkez ve Ankara Şube yöneticileri Petrol-İş
Sendikası Ankara Şubesi'nin 2 Mart 2006 Perşembe günü TPAO önünde
gerçekleştirdiği eyleme destek verdi...
Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi tarafından TPAO Genel
Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında TÜPRAŞ'ta yargı
kararlarının derhal uygulanması istendi.
Genel Başkan Ergün Atalay yaptığı açıklamada; “DEMİRYOL-İŞ
Sendikası ve tüm üyeleri, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine karşı haklı ve meşru
mücadelesini sürdüren Petrol-İş Sendikamızın sonuna kadar yanındadır ve
bu mücadelede onları yalnız bırakmayacaktır.” dedi.
Filistin ve Lübnan İşçi Ve Halkı İle Dayanışma Konferansı:
Filistin İşçi ve Halkı Dayanışma Daimi Komitesi, Uluslararası Sendika
Sekreteryası ile TÜRK-İŞ, 19 Eylül 2006 günü “Uluslararası Filistin ve
Lübnan İşçi ve Halkı İle Dayanışma Konferansı” düzenledi.
Konferansa DEMİRYOL-İŞ adına Genel Başkan Ergün Atalay, Genel
Mali Sekreter Layık Göçmen, Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Muhsin
Budak, Ankara Şube Başkanı Yusuf Saçınalp ve Şube Sekreteri Nuh Kale
katıldılar.
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa Kumlu'nun yönettiği toplantıda
açış konuşması yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Salih Kılıç ve diğer
konuşmacılar durumun ağırlığını ortaya koydular ve Filistin ve Lübnan işçi
ve halkının ve Ortadoğu'nun geleceği için ortak olarak hareket edilmesi ve
gerekli çözüm önerilerinin ortaya konulması gerektiği bildirildiler.
Açış konuşmalarının ardından Genel Sekreter Mustafa Kumlu'nun
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yönettiği ve TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı, AKP Milletvekili
Hüseyin Tanrıverdi ve Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa
Başoğlu'nun katıldığı “Filistin, Lübnan ve Ortadoğu'da Yaşanan Son
Gelişmeler” konulu bir panel düzenlendi.
İsrail'i Protesto Eylemi:
İstanbul'da düzenlenen “İsrail Vahşetine Son” mitingine Genel
Başkanımız Ergün Atalay, İstanbul Şube Başkanı İsmail Baygın, Şube
Sekreteri Sedat Candan ve Şube Mali Sekreteri Mustafa Kaçar ile çok
sayıda DEMİRYOL-İŞ üyesi katıldı.
Yurdun çeşitli bölgelerinde siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin
gerçekleştirdiği mitinglerde, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırıları kınandı.
Sloganlarla İsrail Konsolosluğu önüne gelindi. Burada konuşma
yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Salih Kılıç, İsrail'in saldırganlığını kınadı.
Konsolosluk önüne siyah çelenk bırakıldı.
Genel Başkanımız Ergün Atalay burada bir basın açıklaması yaptı.
Genel Başkan, Filistin'de yaşanan vahşeti kınayarak tüm insanlık
alemini bu vahşeti durdurmaya çağırdı ve “Filistin topraklarını işgal eden
İsrail, yıllardır mazlum Filistin halkına yönelik saldırı ve katliamlarına ara
vermeksizin devam ediyor.
Binlerce insanın evi yerle bir ediliyor, en verimli topraklar ve su
kaynakları İsrail'in işgal ettiği sınırlar arasında bırakılıyor. Filistin, bu
duvarlarla esir toplama kampına dönüştürülürken, diğer yandan ise devam
eden saldırılarla masum Filistin halkı katlediliyor.
İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik olarak uyguladığı bu insanlık
dışı vahşet tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor ve ne yazık ki dünya
bu vahşete seyirci kalıyor.
Filistin halkına yönelik yıllardır sürdürülen ve son günlerde daha da
şiddetlenen bu insanlık dışı vahşet ve zulüm bir an önce sona erdirilmelidir.
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Tüm insanlık alemini bu vahşete seyirci kalmamak adına duyarlı
olmaya çağırıyorum.
TÜRK-İŞ ve DEMİRYOL-İŞ camiası olarak Filistinli kardeşlerimize
maddi ve manevi her türlü desteğe hazırız, onların her zaman yanında
olduk ve olacağız.” dedi.
İnanca Saygı ve Başörtüsüne Özgürlük”İmza Kampanyasına
Destek:
Sendikamız Yönetim Kurulu üyeleri Abdi İpekçi Parkı'nda MAZLUMDER tarafından açılan “İnanca Saygı ve Başörtüsüne Özgürlük” imza
kampanyasına destek verdiler.
Genel Başkan Ergün Atalay TRT 2'de “İş Günü” Programında:
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Ergün
Atalay 23 Mart 2006 Perşembe günü TRT 2'de yayınlanan “İş Günü”
programına konuk oldu.
Program Yapımcısı ve Sunucu İlknur Ertugay'ın konuğu olan Sayın
Atalay, canlı yayınlanan programda DEMİRYOL-İŞ Sendikası'nın
çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve Ertugay'ın sorularını cevaplandırdı.
Bu yayının ardından TRT demiryollarına odaklandı ve yine “İş Günü”
Programı Yapımcısı ve Sunucusu İlknur Ertugay ve ekibi Adapazarı,
Eskişehir ve İstanbul'a giderek Demiryolları ve çalışanları ile ilgili çekim
yaptı.
Ertugay, TCDD'nin bağlı ortaklıkları TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ ve
TÜVASAŞ'ta çalışan demiryolu işçileriyle röportaj yaptı.
Son günlerde ülke gündeminde ilk sıralara yerleşen demiryolları, iki
gün boyunca TRT 2'de yayınlanan “İş Günü” programında tüm yönleriyle
ele alındı.
Kışın eksi 30 derecede, yazın 40 derece sıcakta ve her an tepelerine
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taş düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak yol çalışması yapan demiryolu
işçileriyle teker teker röportaj yapan Ertugay, demiryolu işçisinin her türlü
övgüye ve desteğe layık olduklarını söyledi.
TÜVASAŞ'taki çekimlere Genel Başkan Ergün Atalay da katıldı.
Fabrika girişinde Ertugay'ın sorularını cevaplayan Atalay, usta-çırak
ilişkisiyle işlerin yürüdüğü demiryollarına demiryolcu yetiştiren Çırak
Okullarının tekrar açılmasını istedi. Başbakan ve bakanlara seslenen Sayın
Atalay, özellikle demiryollarına yük ve yolcu vagonları ile lokomotif üreten
üç fabrikanın bulunduğu Adapazarı, Eskişehir ve Sivas'ta çırak okullarının
yapımını sendika olarak üstlenebileceklerini de sözlerine ekledi.
Demiryolcuların ücret konusunda herhangi bir talepleri olmadığını, bunun
yanısıra yıllardır geçici statüde çalışan işçilerin bir an önce kadroya
geçirilmeyi beklediklerini ifade eden Atalay, TRT'ye demiryollarına
gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür etti.
Ayrıca yine TRT 2'de yayınlanan “Hayat Akarken” programına konuk
olarak katılan Genel Başkanımız Ergün Atalay'la yapılan röportajda;
demiryollarının gelişmesi ve gündeme taşınması konusunda DEMİRYOLİŞ olarak yapılan çalışmalardan bahsetmiş, son dönemde demiryolları ile
ilgili başlatılan projelerin sevindirici olduğunu ancak istenilen noktaya
gelinebilmesi için bu desteğin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini
vurgulamıştır.
Demiryolları 150. Yıl Etkinlikleri:
“Kanatlı Tekerlekler Belgesel Film Festivali”
Festivalin başlaması nedeniyle, 1 Nisan Cumartesi günü Ankara
Gar'da düzenlenen törene DEMİRYOL-İŞ adına Genel Sekreter Hüseyin
Demir ve Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Muhsin Budak katılmışlardır.
TCDD ile Gazi ve Başkent Üniversitesi İletişim Fakülteleri İşbirliğinde
gerçekleştirilen “Kanatlı Tekerlek Belgesel Film Festivali”ne Sendikamız da
finansal destek sağlamıştır.
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Bu festival bize; geçmişi 1856'ya uzanan, Kurtuluş Savaşının
kazanılmasında, Cumhuriyetin kuruluşunda lokomotif olan, 2006 yılında
150. yılına ulaşan demiryollarının, farklı yönlerini bir kez daha hatırlatmışır.
Demiryolculardan Kızılay'a Kan Bağışı:
150. Yaşını kutlayan TCDD; “İnsanın Kana, Türkiye'nin
Demiryollarına İhtiyacı Var” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatarak
Kızılay'a destek verdi...
TCDD-Kızılay işbirliği ile “İnsanın Kana, Türkiye'nin Demiryollarına
İhtiyacı Var” adlı kan bağışı kampanyası, 24 Nisan 2006 tarihinde Ankara
Gar'da Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman, Kızılay Başkanı Tekin Küçükali ve Sendikamız Genel Başkanı
Ergün Atalay ile çok sayıda demiryolcunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Garlarda 150. Yıl Etkinlikleri:
TCDD 150. Yıl Kutlamalarını 7 bölgede bulunan gar müdürlüklerinde
aynı anda gerçekleştirdi. İstanbul Haydarpaşa'da yapılan etkinliklere
DEMİRYOL-İŞ adına Genel Başkan Ergün Atalay, Şube Başkanları ve diğer
yöneticiler katıldılar.
Sayın Atalay, burada yaptığı konuşmada 1,5 asırlık dev bir kuruluşun
mensubu olmakla gurur duyduğunu ifade ederek, demiryollarının özlenen
ilgiye nihayet kavuştuğunu ve bu ilginin artarak devam etmesi konusunda
sendika olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
TCDD'nin 150. yılında “Vagon Tiyatrosu” projesi kapsamında
TÜLOMSAŞ'da sahneye dönüştürülen “Vagon Tiyatrosu”nda Ankara
Gar'da 150. yıl etkinlikleri çerçevesinde 22-26 Eylül tarihleri arasında
“Tiyatro Festivali” düzenlendi. Vagonda ilk oyunu 22 Eylül akşamı Bursa
Devlet Tiyatroları sahneledi.
Uluslararası Demiryolu Sempozyumu (IRS) :
TCDD'nin 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen
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“Uluslararası Demiryolu Sempozyumu (IRS)'nda, demiryolları
teknolojisindeki gelişmeler ve bunun değişik alanlara yansımaları ile
demiryolları sektörünün geleceği ve demiryolları politikaları; konusunda
uzman ve uluslararası alanda tanınan Türk ve yabancı katılımcılarla
tartışıldı.
Uluslararası Demiryolu Sempozyumu 13-14 Aralık 2006 tarihinde
Bilkent Üniversitesi Otel ve Konferans Merkezinde, 15 Aralık 2006
tarihinde de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür
Merkezinde gerçekleştirildi.
Çalışanların sesi olarak sempozyumda konuşan Genel Başkan Ergün
Atalay özetle şunları söyledi:
“Demiryollarımız, ülkemizin kurtuluşunda, kalkınmasında,
gelişiminde önemli bir görev üstlenmiş, ülkemizin adeta mihenk taşı
olmuştur. Buna rağmen, özellikle 1950'li yılardan sonra başlayan
demiryollarına sırt çevirme politikası, otomotiv, petrol ve karayolu ağırlıklı
bir anlayışla beraber demiryollarının geri kalmasına yol açmış, ülke
ekonomisinin düzlüğe çıkamamasında önemli bir rol oynamıştır.
İktisadi kalkınmanın temel dinamiklerinden bir tanesi ulaştırma
sistemidir. Ulaştırma sistemleri içerisinde toplu taşımacılığı öne çıkaran,
daha hızlı, daha güvenli, daha ucuz maliyetli olan demiryollarının bu açıdan
tercih edilmesi ekonomik rasyonelliğin bir gereğidir. Türkiye'nin yıllar
boyunca ulaşım sistemleri içerisinde karayollarından yana tercihini koyması
demiryollarını çok geri bırakmıştır.
Ancak 2003 yılından sonra demiryollarının makus talihini yenmeye
başladığını hep birlikte yaşadık ve gördük. Zira, 58. ve 59. Hükümetler
döneminde demiryollarına bugüne kadar örneği görülmemiş bir kaynak
ayırıldı. 100 yıldır el değmeyen yolların bakım ve onarımı yapılmaya
başlandı. Yıllardır gelişmiş ülkelerde görmeye alıştığımız hızlı trenleri artık
ülkemizde de görebileceğimizin heyecanı kapladı içimizi. Başbakanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın demiryollarımıza sahip çıkması, önem
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vermesi ve gerekli yatırımları sağlaması, kendi deyimiyle; “demiryolları ile
anılan Başbakan” olma isteği bizlere ve halkımıza cesaret vermektedir.
Sayın Atalay, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Demiryolları ülkemiz için yalnızca taşımacılık sektörünün bir unsuru
değildir. Demiryolları bir yaşam biçimidir. Dünyanın her yerinde olduğu
gibi, yaşatılması, geliştirilmesi, korunması gereken bir kültürdür.
Ülkemizde Osmanlı'dan başlayan, Cumhuriyet ile devam eden ve
bugünlere gelen 150 yıllık bir kültürel birikimin, sosyal yaşamın ifadesidir.
Demiryolu işçisi bu kültürü, birikimi, geçmişinden aldığı bu kutsal
bayrağı çabayla, emekle, gururla geleceğe taşıyacaktır...”
TBMM, Başbakan ve Parti Liderlerine Ziyaret:
Sendikamız Yönetim Kurulu, TCDD'nin 150. Kuruluş Yıldönümü ve
her yıl olduğu gibi bu yıl da Mart ayında kutlanan “Dünya Demiryolu
Çalışanları Günü” kapsamında 2006 Eylül'üne kadar sürecek bir dizi
etkinlik yapılmasını kararlaştırdı.
Sendikamız Yönetim Kurulu hem gündemdeki konuların
görüşülmesi ve hem de TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın etkinlikler
kapsamında ziyaret edilmesi amacıyla 2 Şubat Perşembe günü Başkanlar
Kurulu üyelerini toplantıya çağırdı.
Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantının ardından
Sendikamız Yönetim ve Başkanlar Kurulu üyeleri TBMM Başkanı Bülent
Arınç'ı Meclis'teki makamında ziyaret ettiler.
DEMİRYOL-İŞ Genel Merkez yöneticileri daha sonraki tarihlerde
ziyaretlere devam ederek sırasıyla; DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu,
Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ve
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı TCDD'nin içinde bulunduğu sorunların
çözülmesi ve demiryollarına gereken önemin ve değerin verilmesi için
kamuoyu oluşturmak amacıyla ziyaret ettiler.
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Ziyaretler sırasında TBBM Başkanı Arınç ve siyasi parti liderleri
DEMİRYOL-İŞ yöneticilerini gayet sıcak karşıladılar, demiryollarının
yıllardır ihmal edildiğini kabul ederek, sorunlarından arındırılıp daha
çağdaş bir yapıya kavuşturulması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır
olduklarını dile getirdiler.
Genel Başkan Ergün Atalay ve diğer yöneticilerimiz de demiryollarını
hep hatırlamaları ve unutmamaları için ziyaret ettikleri siyasilere
DEMİRYOL-İŞ yayınlarının yanısıra TÜVASAŞ'ta
çalışan demiryolu
işçilerine yaptırılan tren maketi ve çeşitli hediyeler verdiler.
TCDD'nin 150. ve sendikamızın 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle
demiryollarına önem verilmesi ve yatırımların desteklenmesi amacıyla
siyasi partilerle görüşen Sendikamız Yönetim ve Başkanlar Kurulu son
olarak Başbakan Erdoğan'la görüştü...
İstanbul Dolmabahçe Sarayı Başbakanlık Konutu'nda gerçekleşen
kabulde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da hazır bulundu...
Bu ziyaret sırasında Genel Başkanımız Yönetim ve Başkanlar Kurulu
üyeleri adına söz alarak Başbakan Erdoğan'a demiryollarına katkılarından
dolayı teşekkür etti.
Sayın Atalay, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile birlikte Başbakan
Erdoğan'a gerçekleştirdikleri ziyarette gündeme gelen geçici işçilerin daimi
kadroya alınmaları ile ilgili olarak da şunları söyledi:
“Demiryollarında yıllardır geçici olarak çalışan, hayatını bu kuruma
adamış mağdur işçilerimizin daimi kadroya geçecekleri müjdesini
kendilerine ilettik. Sevinçle karşıladılar, ben ve arkadaşlarım bu durumda
olan ve demiryollarında çalışan yaklaşık 6000 geçici işçimiz adına size
şükranlarımızı arzediyoruz. Bu bizim için çok önemli bir gelişmedir. Yıllardır
diğer kurumlara kadro verilmesine karşın demiryolları kadro alamadı, bu
sorunun bizim dönemimizde çözülmesi de bizleri ayrıca mutlu etmiştir.”
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Daha sonra söz alan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da şunları
söyledi:
“Sayın Başbakanımızın “demiryollarını ayağa kaldıralım” sözüyle
çalışmalara başladık. Önce çalışanları buna inandırdık, bu işin olacağını
onlara da benimsettik. Demiryolları için bütçede büyük rakamlar ayırdık.
Son 3 yılda demiryollarına 6 milyar YTL para ayırdık. Bu bütçe geriye doğru
40 yılın ayrılan bütçesinin toplamından fazladır. Bugüne kadar 745 km.lik
yolun yapımına başladık. 9. Kalkınma Planında demiryolları ele alındı ve
hedefimiz yeni 1.200 km. yol daha yapmak.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Genel Başkan Atalay'ın tek tek
tanıştırdığı DEMİRYOL-İŞ Yönetim ve Başkanlar Kurulu üyelerini
selamlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:
“Sendikanızın demiryollarının geliştirilmesine yönelik girişimlerini ve
çabalarını takdirle karşılıyorum. Hükümetimiz demiryollarına imkanlar
ölçüsünde katkı sağlamaktadır. Demiryollarına yaptığımız yatırımlar çok
büyük yatırımlar olmasına rağmen uzun vadede geri dönüşü olacağı için
pek hissedilmiyor, ancak 5-6 yıl sonra bu yatırımların meyvesini toplamaya
başlayacağız.
Geçici işçiler konusunu Bakanlar Kurulu'nda görüştük. Kamuda
geçici olarak çalışan işçileri daimi kadroya aldıktan sonra geçici işçiliği
kaldırıyoruz.
Başbakan Erdoğan DEMİRYOL-İŞ Sendikası yöneticilerinin
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve “Tüm demiryolu
çalışanlarına selam ve sevgilerimi götürün” diyerek konuşmasını
tamamladı.
Genel Başkan Atalay Başbakan'dan son olarak şeker fabrikalarının
özelleştirilmesinin ertelenmesini istedi. Başbakan Erdoğan da Maliye
Bakanı Kemal Unakıtan'ı arayarak şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin
bir süre ertelenmesi talimatını verdi. Atalay, bunun üzerine Şeker-İş
Sendikası yöneticileri ve üyeleri adına Başbakan'a teşekkür etti.
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Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan Sendikamıza gelerek
Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.
Sadettin Tantan, DEMİRYOL-İŞ Sendikası'nın demiryollarının
gelişmesi ve çağı yakalaması adına sürdürdükleri tüm çalışmaları ve
etkinlikleri takdirle karşıladığını belirterek, Yurt Partisi olarak bu konuda
ellerinden gelen katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Genel Başkan
Atalay, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan'a Sendikamızı ziyareti
nedeniyle tüm demiryolcular adına teşekkür etti.
Sendikamız yöneticileri son olarak eski Başbakan Necmettin Erbakan
ile eski Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'yi ziyaret ettiler.
Hızlı Tren Deneme Seferleri Başladı:
Ankara- İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin 1. etabı olan, alt/üst yapı
çalışmaları tamamlanan Esenkent-Eskişehir etabında test sürüşlerine 26
Nisan 2007 tarihinde başlandı..
Yapılan törende Sendikamız Genel Başkanı Ergün Atalay aşağıda
özeti verilen konuşmayı yapmıştır Sayın Atalay; Türkiye'nin tarihi bir gün
yaşadığını belirterek, hızlı tren deneme seferlerinin başlamasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hızlı trenin faaliyete geçmesini
sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.
Sayın Atalay; Demiryollarının uzun yıllar kısıtlı personel ve eski
teknolojiye rağmen tamamen demiryolcuların özverisi ve gayretiyle ayakta
durmaya çalıştığını belirterek, son 5 senedir demiryollarına yapılan
yatırımların artarak devam etmesini istedi. Hızlı trenin demiryolcular başta
olmak üzere tüm Türkiye'nin rüyası olduğunu söyleyen Atalay, bu rüyanın
gerçekleşmesinde payı olan herkese teşekkür etti.
Danimarka Başbakanına Mektup
Sendikamız Genel Başkanı Ergün Atalay, Danimarka'da yayın yapan
Jyllands-Posten gazetesinde yayımlanan ve Peygamberimize hakaret
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içeren karikatür ile ilgili olarak aşağıdaki protesto metnini Danimarka
Başbakanı ve Danimarka Büyükelçisine gönderdi:
“Her toplumun inançlarından ya da düşüncelerinden doğan kutsal
değerleri vardır. Bu değerler o toplumlar tarafından dokunulamaz,
eleştirilemez ve alay konusu yapılamaz. Bu yalnızca İslam toplumları için
değil, yeryüzündeki her toplum ya da kesim için geçerli ve genel kabul
görmüş bir kuraldır.
Yüzyıllardan bu yana İslam düşüncesini benimsemiş olan Türk
toplumu için de, İslami değerler kutsaldır ve dokunulmazdır. Bunların
başında da dinimizin Yüce Peygamberi gelmektedir. İslam düşüncesini
benimsemiş olan toplumlar yalnızca kendi dinlerinin kutsal değerlerini
değil, diğer dinlerin kutsal saydıkları değerleri de aynı duyarlılıkla ele
almakta ve saygıda kusur etmemektedir.
Ülkenizde yayımlanan bir karikatürde, kutsal Peygamberimizin yer
alması, her Müslümanı ve Türk vatandaşını olduğu kadar biz işçileri de
derinden yaralamış ve üzmüştür. Bu durumun, Hükümetiniz tarafından,
düşünce özgürlüğü gibi başka bir kavram öne sürülerek geçiştirilmeye
çalışılması ve özür dilemekten ısrarla kaçınılması sonucunda üzüntümüz
tepkilere dönüşmüştür.
Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal değerlerimize yapılan bu saldırıyı
kınıyor ve Türk İşçileri olarak, Hükümetinizin bu anlamsız tutumunu
şahsınızda prosetso ediyoruz. Saygılarımla.”
Danimarka Başbakanlık Bürosunun Cevabı:
Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Müslümanların tepkisine
yol açan karikatür krizi nedeniyle Sendikamız Genel Başkanı Ergün
Atalay'ın gönderdiği mektuba Danimarka Başbakanlık Bürosundan cevap
geldi. 12 Mart 2006 tarihli cevap yazısında şöyle denildi:
“Başbakan adına mektubunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Başbakan yorumlarınızı dikkate almıştır.
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Başbakanın 7 Şubat 2006 tarihinde yapmış olduğu Basın Konferansı
açılış beyanatı ektedir.”
Başbakan Anders Fogh Rasmussen'in 7 Şubat 2006 tarihinde yapmış
olduğu Basın Konferansının açılış beyanatı:
“Birkaç Avrupa Büyükelçiliğine yapılan vahşi saldırılar bu konunun
sadece Danimarka ile İslam alemi arasında bir sorun olmadığını
göstermektedir.
Bu zorlu durumda geniş çaplı bir uluslararası destek görmek
Danimarka halkını ve hükümetini epeyce rahatlatmıştır. Avrupa'daki
müttefiklerimiz ve dostlarımız ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktayız,
aynı durum ABD ve İslam alemindeki örgüt ve ülkeler için de geçerlidir.
Birkaç dakika önce Başkan Bush'un beni aradığını mutlulukla
bildirmek isterim. Başkan, Danimarka ve diğer diplomatik misyonlara
yapılan şiddete karşı destek ve dayanışma temennilerini iletmek üzere beni
aradı.
Çözümün şiddetle değil, diyalog ve tolerans vasıtasıyla
gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldık. Basın özgürlüğünü ve tüm
inançlar ile hayati değerlere saygı duyulmasını belirttik.
Mevcut durumu sakinleştirmek amaçlı, ortak amacımızı İslam ülkeleri
ile paylaşıyoruz. İşbirliği istiyoruz. Uyuşmazlık istemiyoruz.
Avrupa Birliği, bölgedeki ülkelerle tekrar diyalog kurma yöntemleri
üzerinde durmakta ve bu diyaloğu Avrupa ve İslam alemi arasındaki uzun
süreli dostluğun temelleri üzerine inşa etmek istemektedir.
Bugün İslam alemindeki tüm insanlara, tüm ülkelere seslenmek
istiyorum:
Karşılıklı saygı ve tolerans ruhu ile birlikte çalışalım. Bu konuyu
şiddetle değil, diyalogla çözmemiz lazım.
Günümüzde hükümetlerin ve diğer idarelerin kontrolü dışında
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büyüme potansiyeline sahip bir küresel krizle karşı karşıyayız. Şu an
radikaller, aşırı uçlar ve fanatikler kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için
yangına körükle gitmektedirler. Bu yüzden Danimarka ve Avrupa ülkelerini
gerçek olmayan bir çerçevede sunmaya çalışmaktalar.
Bugün Danimarka halkı, dünyada olan biten olayları büyük bir
üzüntü ile izlemekte ve olan bitene inananamaktalar. Danimarka
bayraklarının yakıldıını ve Danimarka Büyükelçiliklerine saldırıldığını
görüyoruz. Bizi hoşgörüsüz veya din açısından İslam düşmanı insanlar
olarak göstermeye çalışmaktalar. Bu doğru değil. Medeniyetler ve dinler
çatışmasını alevlendiren radikaller ve aşırı uçlar böyle bir izlenimi yaymak
istemekteler. Tekrar belirtmek isterim ki Danimarka ve Danimarka halkı,
İslam dininin veya diğer dinlerin düşmanı değildirler. Danimarkalılar
yüzyıllardan beri siyasi hürriyet, insan hakları, demokrasi, ekonomik
özgürlük, serbest ticaret ve özgür ve medeni bir dünya için savaşmışlardır
ve buna devam edeceklerdir. Bu bizim tarihimizin bir parçası ve günümüz
Danimarka toplumunun önceliğidir.
Danimarka, dünyanın en hoşgörülü ve açık toplumlarından bir
tanesidir.
Biz, ifade özgürlüğüne inanırız.
Biz, din özgürlüğüne inanırız ve tüm dinlere saygı duyarız.
Biz, kültürler arası diyaloğa inanırız.
Nefret ve şiddete karşıyız.
Biz, etnik özgeçmişine, siyasi görüşüne, dini inancına ve cinsiyetine
bakmaksızın herkesin eşit haklara sahip olduğu ilkesine inanırız.
Size birşey hatırlatmak isterim:
Bu karikatürleri yayımlayan özgür ve bağımsız bir gazete idi. Özgür ve
bağımsız bir gazete tarafından yayımlanan birşey için ne Danimarka
hükümeti, ne de Danimarka halkı sorumlu tutulabilir.
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Birşey daha hatırlatayım:
İlgili gazete, karikatürlerinin yarattığı suçlamalar için özür dilemiştir.
Şunu da açık bir şekilde dile getirmek istiyorum ki, Danimarka
hükümeti Müslümanları veya diğer dine bağlı inananları hiçbir şekilde
suçlama niyetinde değildir.
Yalanların ve yetersiz bilgilendirmenin Danimarka'nın imajını
zedelediği ve aynı anda yurt dışında şiddeti arttırdığı bir durum yaşıyoruz.
Fakat mobil mesajları ve yüksek hızlı internet mesajları ile insanlara
aktarılan yanlış bilgilerle karşı karşıyayız. Bunlar çok hızlı yayıldığından bu
yanlış bilgileri düzeltemiyoruz.
Kayıtlara geçmesi açısından bunu bir kez daha tekrarlıyorum:
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmamıştır. Lakin herhangi birisi
böyle bir eyleme kalkışırsa polis anında müdahale edecektir.
Danimarka halkının denendiği bir süreç yaşıyoruz. Birçok kez
Danimarka halkına yurt dışında olan olaylarla ilgili provake olmamalarını
söyledim. Tansiyonu daha da arttırıcı açıklamalardan kaçınmaları için tüm
siyasi partilere çağrıda bulundum. Büyük bir gururla söylerim ki, tüm
Danimarka halkı sakin bir şekilde hareket etmekte ve fikirlerini beyan
etmek amacıyla demokratik haklarını kullanmaktadırlar.
Birçok Danimarkalı Müslüman'dan gelen uzlaştırıcı ifadeleri
memnuniyetle karşılıyorum. Onlar Danimarka'daki Müslümanarın büyük
bir çoğunluğunu temsil etmekte ve Danimarka toplumuna günden güne
önemli katkılar sağlamaktadırlar.
Danimarka Büyük Elçiliğinin Cevabı:
Genel Başkan Atalay'ın mektubuna Danimarka Büyükelçisi Christian
Hoppe'nin cevabı ise şöyle:
“Göndermiş olduğunuz nazik faksınız için teşekkür ederim.
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Bahsettiğiniz karikatürün yayımlanması sonucu duygularınızın
incindiğinin farkındayım. Yaşanan tüm bu olaylardan dolayı çok üzgünüm
ve etnik geçmiş ya da dinlerinden ötürü insanlara bu şekilde leke sürmeyi
amaçlayan tüm eylemleri de şiddetle kınıyorum.
İlgili gazetenin baş editörü bir özür metni yayımladı ve ardından
Başbakanımız konu ile ilgili beyanatta bulundu.
Bu beyanatların başımızdan geçen bu üzücü olayı geride
bırakacağını canı gönülden ümit ediyorum. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye
ihtiyaç duyarsanız benimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz.”
Teröre Lanet Mitingi:
30 Eylül'de Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Beşağaç Köyü yakınlarındaki
su kanalı inşaatında çalışanları taşıyan minibüs teröristlerce taranarak 7'si
köy korucusu 13 kişi hayatını kaybetmesi,
07 Ekim 2007 tarihinde Şırnak bölgesinde görev yapan askeri birliğe
yapılan saldırı sonucu, 13 askerimiz şehit edilmesi,
Bu acıların yaraları daha sarılamadan PKK'nın Hakkari Dağlıca'da 21
Ekim'de Piyade Taburu ve bir düğün konvoyuna düzenlediği saldırılarda 12
askerimiz ile 1 astsubayımızın şehit edilmesi ve 30 kişinin de yaralanması
ülkemiz insanlarının ayağa kalkmasına sebep oldu.
Sivil toplum kuruluşları önderliğinde Türkiye'nin her yerinde
mitingler düzenlendi, yürüyüşler yapıldı. Ellerine ay-yıldızlı bayrağını alan
herkes alanlara koştu.
TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilciliği'nin 23 Ekim 2007 tarihinde düzenlediği
ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların İstanbul'da bulunan şubelerinin yönetici ve
üyelerinin katıldığı yürüyüşte terör lanetlendi ve şehitlerimiz anıldı.
İstanbul Taksim Meydanı'na yapılan yürüyüşe Sendikamız İstanbul
ve Haydarpaşa şubelerinin yönetici ve üyeleri de kalabalık bir grupla
destek verdi.
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Cumhuriyetin 84. yıldönümünde Sakarya'da 60 bin kişinin
katılımıyla gerçekleştirilen mitingde de coşkulu kalabalık terörü ve terör
örgütünü lanetledi.
Sakarya'da bulunan sivil toplum kuruluşları, Sakarya milletvekilleri ve
siyasi partilerin il yöneticilerinin katıldığı mitinge Sakaryalı başkanlardan
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Salih Kılıç, Genel Mali Sekreteri ve Sendikamız
Genel Başkanı Ergün Atalay, katılarak Sakaryalılara destek oldular.
TÜRK-İŞ'ten Şehit Ailelerine Destek;
TÜRK-İŞ, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizin
geride bıraktığı yakınlarının acılarının bir nebze olsun azalmasına katkıda
bulunmak ve onlara destek olmak amacıyla düzenlenen yardım
kampanyasına katkıda bulundu.
TÜRK-İŞ ve bağlı sendikalar, Habertürk Televizyonu öncülüğünde
düzenlenen kampanyaya toplam 7.5 trilyon liralık bağış yaptı.
Haber-İş Sendikasına Destek;
Haber-İş Sendikası'na üye Türk Telekom işyerlerinde çalışan işçilerin
VII. Dönem toplu iş sözleşmesinde taraflar arasında 28 Mayıs 2007'de
başlanan görüşmelerden bir sonuç alınamaması üzerine Türk Telekom
Başmüdürlüğü önünde yapılan törenle 16 Ekim 2007 Salı günü saat 08.00
itibariyle grev uygulaması başlatıldı.
Genel Başkanımız Ergün Atalay, Türk Telekom işyerlerinde çalışan
Haber-İş üyesi işçilerin grevine destek olmak amacıyla bir basın açıklaması
yaparak özetle şu görüşlere yer verdi:
"Türk Telekom işyerlerinde çalışan Haber-İş Sendikamıza üye 25.680
işçiyi kapsayan grev uygulamasını destekliyor, Haber-İş Sendikamıza ve işçi
kardeşlerimize bu meşru hak arayışlarında ve emek mücadelesinde
başarılar diliyoruz.
Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin mücadeleyi güçlendiren
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unsurlar olduğundan hareketle, DEMİRYOL -İŞ Sendikası olarak, Türk
Telekom işçilerini yalnız bırakmayacağız, yasal ve demokratik hak
arayışlarında maddi ve manevi daima onların yanlarında olacağız."
Belediye İş Sendikasına Destek ; (2008 yılı Ocak Ayı)
Samsun'un Çarşamba Belediyesi'nde 2007 Aralık ayında, sendikaya
üye oldukları gerekçesiyle işlerinden atılan 126 işçiye destek için Belediyeİş Sendikasının düzenlediği destek mitingine Sendikamızdan Genel Başkan
Ergün Atalay, Genel Sekreter Hüseyin Kaya, Genel Mali Sekreter Zeki
Karakurt, Sivas Şube başkan ve yöneticileri ile çok sayıda üyemiz katılarak
destek verdi.
Mitingde konuşan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Sendikamız
Genel Başkanı Ergün Atalay'da Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'a
yüklendi ve Başbakan Erdoğan'ın Türk-İş Konfederasyonu Genel
Kurulunda sarfettiği sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılacağı
yönündeki sözlerini hatırlatarak; "Biz de sendikalı olduk ama Hüseyin ağa
işten attı. İnşallah bir yıl sonra bunun hesabını verecek. Artık bıçak kemiğe
dayandı. Sayın Başkan, 126 işçiden ne istiyorsun? Birliğimizi
beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu iş bir yıl daha devam eder. Sonra
biz burada oluruz ama Hüseyin ağa gider. Sayın Başbakan, Hüseyin
Dündar'a yaptıklarının hesabını sormalı" dedi.
SSGSS Yasa Tasarısına Karşı Yapılan Eylemler:
15 Ocak 2008 Eylemleri;
Türk-İş Yönetim Kurulu, Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları
ve TPAO'daki geçici işçilerin katılımıyla Türk-İş Genel Merkezi'nde bir
basın toplantısı düzenledi.
15 Ocak 2008 tarihinde yapılan toplantıda konuşan Kumlu, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına ilişkin hassasiyetlerinin
doruk noktada olduğunu belirtti.
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Türk-İş'te basın toplantısının yapıldığı saatte, Türk-İş'e bağlı 9
bölgede 72 İl Temsilciliğinde Şube Başkanları ile birlikte AKP il binalarına
ziyaretler yapılarak, Türkİş'in görüşleri iletildi.
Tasarıyı protesto etmek amacıyla 15 Ocak Salı günü Adana ve
İstanbul'da geniş katılımlı miting yapıldı.
14 Mart 2008 Eylemleri:
Emek Platformu, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı protesto etmek
amacıyla eylem yaptı. Eylemde, ulaşım, temizlik işleri, eğitim, sağlık
alanlarında hizmet verilmedi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'na karşı Emek
Platformu'nun aldığı karar doğrultusunda iki saat süreyle uyarı amaçlı
"Çalışmama Hakkı" eylemi yapıldı. Eylem özellikle ulaşım, temizlik işleri,
eğitim, sağlık alanlarında etkili oldu.
Türkiye çapında 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eylem
çerçevesinde belediye hizmetlerine ara verilirken, şehir içi ulaşım durdu ve
temizlik hizmetleri yapılamadı. Demiryollarında banliyö trenlerinin
seferleri iki saat süreyle durdurulurken, atölyelerde çalışma yapılmadı.
Bakım ve onarım çalışmalarına ara verildi.
Trenler Kalkmadı:
Eylem kapsamında, Saat 10.00'da Haydarpaşa Garı'ndan Ankara'ya
hareket etmesi gereken "Başkent Ekspresi" saat 12.00'ye kadar rötar yaptı.
Gar çalışanlarının eylemi sebebiyle Başkent Ekspresi'nin saat 12.00'de Ankara'ya hareket edeceği, yolcuların isterlerse biletlerini kesintisiz olarak
iade edebilecekleri anons edildi.
Öğretmenler İki Saat Dersi Girmedi:
Öğretmenler iki saat süreyle derse germedi ve eylem nedeniyle
eğitime iki saat ara verildi. Hastanelerde doktorlar, eylem süresince acil
vakalar dışında hizmet vermedi
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Petrokimya sektöründe aralarında TPAO, Tüpraş, Botaş, Petkim gibi
iş yerlerinin de bulunduğu 85 işyerinde çalışmalar iki saat süreyle durdu.
Uçuşlarda Aksama Olmadı:
Devlet Hava Meydanları işletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı
Başmüdürlüğü binasında görevli çalışanlar, Emek Platformu'nun aldığı
karar gereği 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Atatürk Havalimanı'nda
eylem sırasında uçakların iniş ve kalkışlarında aksama olmadı.
Ankara'da Metroya Enerji Kesintisi:
Eylem saatlerinde Ankara Batıkent-Kızılay hattında hizmet veren
metro seferlerinde aksama meydana geldi. EGO yetkilileri, ulaşımda
yaşanan aksamanın enerji hatlarındaki kesintiden kaynaklandığını, Emek
Platformu'nun çalışmama hakkının kullanılması eylemiyle herhangi bir
ilgisi bulunmadığını bildirdiler.
Deri-İş Desa İşçilerine Destek:
Sendikamız Organize Sanayi Bölgesi'nde grev yapan Deri-İş'e üye
DESA işçilerine destek verdi.
Ankara Şube Başkanı Nuh Kale ve Şube Sekreteri Yaşar Aydın'dan
oluşan sendikamız heyeti Mayıs 2008 yılı içerisinde Desa deri işcilerini
ziyaret etti.
Destek ziyareti sonrası sendikamız tarafından hazırlanan kuru gıda
kolileri dağıtılmak üzere TÜRK-İŞ Temsilcisi Ali Gürel'e teslim edildi.
İşsizliğe ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadele, Emek ve
Demokrasi Mitingi;
TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK tarafından 15 Şubat 2009 Pazar günü
gerçekleştirilen "Emek ve Demokrasi Mitingi"ne katılan onbinlerce emekçi
"krizin bedelini ödemeyeceğiz" diye haykırdı.
İstanbul Kadıköy'de TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK'in öncülüğünde
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düzenlenen miting için Numune Hastanesi, Haydarpaşa Garı ve Tepe
Nautilus alışveriş merkezi önünde toplanan sendika, siyasi parti,
demokratik kitle örgütü temsilcileri Rıhtım Meydanındaki miting alanında
bir araya geldiler.
Mitinge Sendikamız DEMİRYOL-İŞ; Yönetim Kurulu üyeleri,
Adapazarı, Eskişehir, Haydarpaşa ve İstanbul şubelerinin başkan, yönetici
ve üyeleriyle destek verdi.
Mitingde konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu;
"Sözüm kriz fırsatçılığı yapan işverenlere; krizi bahane ederek
emekçilerin ekmeğiyle oynamayın. Bilin ki, ana babası işsiz çocukların
vebali sizin üzerinizdedir. Hükümete sesleniyorum; bugün hükmediyor
olabilirsiniz ama güç bizde. Güç, emeğiyle geçinenlerde."
Belediye İşçilerine Destek:
TÜRK-İŞ'in, Kocaeli'nde yaşanan sendika değiştirme operasyonunu
protesto amacıyla 16 Mayıs 2009 tarihinde düzenlediği miting, izmit'te
gerçekleşti. Mitinge Adapazarı, Afyon, Ankara, Eskişehir, Haydarpaşa,
İstanbul Şubelerimizin Başkan ve Yöneticileri ve çok sayıda üyemiz
katılarak destek verdi.
Basın-İş Sendikasına Destek:
Basın-İş sendikasınca, Haziran 2009'da Başbakanlık Basımevi Döner
Sermaye Müdürlüğüne grev kararı asıldı.
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Ergün
Atalay; “grev kararı asmanın sendikacıların yapmak istediği en son şey
olduğunu söyledi. Toplu Sözleşme görüşmelerinde TÜRK-İŞ'e bağlı 270 bin
işçinin anlaşmazlık noktasına geldiğini belirten Atalay, büyük bölümünün
grev ilanlarını iş yerlerine asmaya başlayacağını bildirdi.”
Hükümetin yüzde 3 artı 3, yüzde 2,5 artı 2,5 artı enflasyon farkı teklif
ettiğini anlatan Atalay, "Bu rakamların kabul edilebilir olmadığını söyledik.
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TÜRK-İŞ'in talep ettiği noktaya ulaşamazsak hiç çekinmeden bugün
astığımız grev kararını uygularız" diye konuştu.
İşçilerin sözleşme ve örgütlenmeye ilişkin sorunları da bulunduğunu
hatırlatan Atalay, zaman zaman da kıdem tazminatı konusunun gündeme
getirildiğini belirterek, "Hükümet bu konuda bir şey yapmak istiyorsa,
sendikasız, kayıt dışı olanlarla ilgili bir şey yapsın. Biz de buna TÜRK-İŞ
olarak destek oluruz" dedi.
Konuşmaların ardından Atalay ve Akkaya grev kararını astı.
Hükümetin Zam Teklifini Protesto Eylemi:
Kamuda çalışan 241 bin işçi adına ücret artışlarında Hükümetle
anlaşma sağlayamayan TÜRK-İŞ, eylem kararı alarak Hükümetin zam
teklifini protesto eden TÜRK-İŞ; 2 Temmuz 2009 tarihinde 81 ilde Ak Parti
il binaları önünde basın açıklaması, 7 Temmuz'da da 1 saatlik iş bırakma
eylemi yaptı.
Sendikamıza bağlı şubelerimizin bulunduğu illerde de şube başkan
ve yöneticileri Ak Parti il binaları önünde basın açıklaması yaparak eyleme
destek verdiler.
Ankara'da bulunan Ak Parti Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen
eyleme Genel Başkan Ergün Atalay, Genel Sekreter Hüseyin Kaya, Genel
Mali Sekreter Zeki Karakurt, Mevzuat Sekreteri İsmail Baygın,
Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Yusuf Saçınalp ile Ankara Şubemizin
başkan ve yöneticileri ile çok sayıda üyemiz katıldı.
Tekel İşçilerine Destek:
25 Aralık 2009 Bir Saatlik İş Bırakma Eylemi:
TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar Tekel İşçileri başta olmak üzere çelışma
yaşamındaki sorunların çözülmesi amacıyla “Çalışmama Hakkını
Kullanma” eylemiyle 25 Aralık 2009 tarihinde bir saat iş bırakma eylemi
gerçekleştirdi.
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Sendikamız Demiryol-İş örgütlü olduğu işyerlerinde Türk-İş
Başkanlar Kurulunun aldığı bu kararı eksiksiz uyguladı.
17 Ocak 2010 “Ekmek, Barış, Özgürlük İçin Demokrasi ve
Haklar” Mitingi:
Türk-İş tarafından düzenlenen miting; KESK, TMMOB, DİSK ve
TTB'nin yanı sıra bazı Siyasi Partiler, Sivil Toplum Örgütleri ve on binlerce
emekçinin katılımıyla gerçekleşti.
Mitinge Sendikamız Genel Merkez ve 13 İlde örgütlü şubelerimiz
katılarak destek verdi.
4 Şubat 2010 Bir Günlük iş Bırakma Eylemi:
4-C statüsünü kabul etmeyen ve özlük hakları için mücadele eden
TEKEL işçilerine destek amacıyla tüm kamu çalışanları ülke genelinde 4
Şubat 2010 tarihinde "çalışmama hakkını" kullandı.
Genel Başkan Atalay, CNN Türk ve Ulusal Kanal muhabirlerine
yaptığı açıklamalarda DEMİRYOL-İŞ Sendikası'nın Genel Merkez ve bağlı
şubelerinde eyleme eksiksiz destek verdiğini söyledi.
8 Ocak 2010 Bir Saatlik iş Bırakma Eylemleri:
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda alınan karar gereğince, TEKEL
işçilerine destek amacıyla her hafta Cuma günü "Çalışmama Hakkını"
kullanan kamu çalışanları 1 saat iş bıraktı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Kumlu,
Genel Başkanımız Ergün Atalay ve Mevzuat Sekreterimiz İsmail Baygın ile
8 Ocak 2010 tarihinde İzmir'e giderek çalışmama hakkını kullanan işçilere
seslendi.
20 Şubat 2010 Oturma Eylemi:
TEKEL işçileriyle Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye'nin dört bir
yanından Ankara'ya gelen TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve T. KAMUSEN üyeleri
TEKEL çadırlarında sabahlayarak 1 günlük oturma eylemi gerçekleştirdiler.
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Sendikamız Başkanlar Kurulu üyeleri de Ankara'ya gelerek, Yönetim
Kurulu ile birlikte oturma eylemine destek verdiler.
25 Şubat 2010 İl ve İlçelerde Meşaleli Yürüyüş ve Kitlesel Basın
Açıklaması:
TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve T. KAMUSEN'in ortak kararıyla TEKEL
eylemine destek amacıyla tüm il ve ilçe merkezlerinde meşaleli yürüyüşler
ve kitlesel basın açıklamaları yapılda.
Sendikamıza bağlı şubelerde de eyleme destek amacıyla yürüyüş ve
basın açıklaması yapıldı.
Tezkoop-İş Üyesi Tesco Kipa İşçilerine Destek:
Sendikal hakları için 7 yıldır onur mücadelesi veren Tesco Kipa
işçilerinin Balçova Mağazası önünde TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve
Sendikamız Genel Başkanı Ergün Atalay'ın katılımıyla gerçekleştirdikleri
kitlesel basın açıklaması eylemine binlerce kişi destek verdi.
Türk Metal'in Kardemir Mücadelesine Destek:
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçilerinin Hak-İş'e
bağlı Çelik-İş Sendikasından istifa ederek TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal
Sendikasına üye olmaları üzerine 29 işçi işten çıkarıldı. Kardemir'de
örgütlenme mücadelesi veren Türk Metal Sendikası, 8 Temmuz 2010 günü
Karabük'te yürüyüş ve kapalı salon toplantısı düzenledi.
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Ergün
Atalay söz konusu eylemde bir de konuşma yaptı. Atalay burada yaptığı
konuşmada, “Türk sendikacılığında TÜRK-İŞ'in yeri ve önemini anlatarak,
işçinin özgür iradesiyle sendika tercihi yapabilmesinin bir insan hakkı
olduğunu, bunun baskıyla sindirilmeye çalışılmasının ise bir hak gaspı
olduğunu söyledi”.
UPS İşçilerine Destek:
Genel Başkan Atalay, 17 Temmuz 2010 günü İzmir'de UPS işçilerini
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ziyaret etti. Tümtis sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan ve bu
nedenle işyeri önünde direniş yapan UPS işçilerine seslenen Atalay,
"Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kalkmadan bu ülkeye
demokrasi gelmez" dedi.
Tarım-İş Sendikasına Destek:
Bürokrat desteğiyle TÜRK-İŞ'e üye Tarım-İş Sendikası'ndan HAK-İŞ'e
üye Öz Orman-İş Sendikası'na üye geçirme baskısına karşı Tarım Bakanlığı
önünde bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme Sendikamızca tam destek
verilmiştir. Eylemde bir konuşma yapan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve
Sendikamız Genel Başkanı Ergün Atalay, “Biz bu konuyu bakanla ve
gerektiğinde başbakanla görüşeceğiz. Pazartesi günü yönetim olarak
bakanla görüşmek üzere buraya geleceğiz. Durumu anlatacağız. Yanlışları
anlatacağız. Bürokratların yaptığı baskıyı paylaşacağız. Anladılar, anladılar.
Anlamadılarsa beş binlerle on binlerle buraya gelip tepkimizi koyacağız.
TÜRK-İŞ'in 60 yıllık geçmişinde hep işçinin özgür iradesi ve desteğiyle bu
günlere geldik. Baskıyla sendikacılık yapmak demokrasiye uymaz.
Suskunluğumuz efendiliğimiz yanlış anlaşılmasın. Gerektiğinde biz
eylemin de tepkinin de en alasını yaparız."dedi.
1 Mayıs Kutlamaları:
Sendikamız Yönetim Kurulları her dönemde Türk-İş'in bulunduğu
tüm 1 Mayıs kutlamalarına coşkuyla katılmıştır.
Dünya Demiryolcular Günü Kutlamaları:
Dünya Demiryolu Çalışanları Günü (2006 Yılı):
27 Mart Dünya Demiryolu Çalışanları günü, dünyanın 65 ülkesinde
ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sendikamız tarafından hazırlanan Dünya Demiryolu İşçileri Günü
nedeniyle hazırladığı "150 Yılda Kara Trenden Hızlı Trene" başlıklı broşür
Ankara'da Genel Merkez ve Ankara Şube yöneticileri ile birlikte halka
dağıttı.
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Birer karanfille birlikte dağıtılan broşürlerde kısaca şu görüşlere yer
verildi;
"Değerli vatandaşlarımız, yolculuklarınızda demiryollarını tercih
ediniz. Ülkemizin can damarı demiryollarımızın gelişmesi ve çağa ayak
uydurması için, Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan milli seferberlik
ruhunun tekrar canlandırılması için, halkımızdan destek bekliyoruz. Her yıl
6 bin vatandaşını trafik kazalarında kurban veren bir ülkenin vatandaşları
olarak, enerji, arazi kullanımı, yapım maliyeti açısından diğer ulaşım
modellerine göre daha avantajlı, çevre dostu demiryollarıyla seyahat etme
ayrıcalığını yaşayan TÜM HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ..."
Sendikamıza bağlı şubelerin bulunduğu illerde de aynı etkinlik
gerçekleştirildi.
27 Mart Pazartesi günü "Dünya Demiryolu İşçileri Günü" nedeniyle
TCDD 2. Bölge Başmüdürlüğü tarafından Ankara Gar'da bir kutlama
programı düzenlendi.
Dünya Demiryolu Çalışanları günü kapsamında; Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları, Mustafa Çınar ve Hilmi Korkut ile
ayrıca TCDD Çalışanları ve Emeklileri Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı
bünyesindeki Türk Sanat Müziği korosu konser verirken, Erzurum,
Cumhuriyet, Karesi, Çukurova, İzmir Mavi Ekspres treni yolcuları karanfille
uğurlandı.
Dünya Demiryolu Çalışanları Eylem Günü (2007 Yılı):
“Dünya Demiryolu Çalışanları Eylem Günü” bu yılda 13 Mart'ta
“Önce Güvenlik” teması öne çıkarılarak kutlandı.
Sendikamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Başkanları Ankara
Gar'da basın açıklaması yaptılar ve çalışanlar ile tren yolculuğunu seçtikleri
için yolculara çeşitli hediyelerle birlikte birde bildiri dağıttılar.
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Genel Başkanımız Ergün Atalay da bir basın açıklaması yayınlayarak
tüm demiryolcuların “Dünya Demiryolu Çalışanları Eylem Günü”nü kutladı.
ATALAY: “13 MART DÜNYA DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI
GÜNÜ KUTLU OLSUN”
“Önce Güvenlik” sloganıyla bu yıl sekizincisi kutlanan “Dünya
Demiryolu Çalışanları Günü” dünyanın 63 ülkesiyle birlikte ülkemizde de
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
“Dünya Demiryolu Çalışanları Günü”nü Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları mensupları olarak bu yıl daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Çünkü bu yıl ülkemiz, dünyada hızlı trene sahip 8. ülke olma yolunda hızla
ilerliyor.
2006 yılı içerisinde coşkuyla kutladığımız demiryollarımızın 150.
kuruluş yıl dönümü etkinlikleri içerisinde 14-15 Aralık tarihleri arasında
Bilkent Üniversitesinde gerçekleştirilen ve 18 ülkeden yaklaşık bin
katılımcıyı biraraya getiren Uluslararası Demiryolu Sempozyumu
demiryollarımızın geleceğine ışık tutmuştur.150 yıllık köklü bir geçmişe
sahip Demiryollarımız ilk kez böylesine geniş kapsamlı bir sempozyum
gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor.
55 yıldır TCDD işyerleri ile bağlı ortaklıklarında çalışan işçilerin hak ve
çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi yönünde mücadele veren
Sendikamız, son birkaç yıldır varlığını borçlu olduğu demiryollarının ülke
gündemine taşınması ve çağı yakalaması adına birçok çalışma başlatmıştır.
Bu çalışmalarımızı kısaca özetleyecek olursak; tüm siyasi parti
liderlerimiz ile TBMM Başkanı ve Başbakan'ı ziyaret ettik. Demiryollarının
gelişmesi konusunda desteklerini istedik. Demiryollarının ülkemizin bel
kemiği olduğu yönünde ortak görüş bildiren tüm liderlerimiz bize bu
konuda destek sözü verdiler.
Ülke genelinde ulusal gazetelerimizin çalışma hayatı muhabirleri ile
biraraya geldik ve demiryollarımızı konuştuk.
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Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, TÜRK-İŞ Genel Başkanımız
Sayın Salih Kılıç, TCDD Genel Müdürümüz Sayın Süleyman Karaman,
Sendikamız Yönetim Kurulu üyeleri ve kalabalık bir gazeteci topluluğu ile
Polatlı'ya trenle giderek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledik.
Tüm bu etkinliklerimiz basında geniş şekilde yer aldı.
1950'li yıllardan sonra ihmale uğrayan demiryollarımız, bugün her
anlamda istenilen noktaya doğru hızla yol almaktadır. Özellikle Ankaraİstanbul arası hızlı tren projesinin ilk etabı olan Ankara-Eskişehir arası hızlı
tren hattının 23 Nisan'da deneme seferlerine başlayacak olması bizim için
demiryollarının kırılma noktası olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Asya ile
Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan tüp geçiş ve bu gelişmeye paralel
banliyö hatları, ekonomik birçok yol projeleri, çeken çekilen araç üretimleri
ile birlikte yenilenecek olan araç filosu bağlantıları başlatılan çalışmalar
arasında yer almaktadır.
Son 5 senede yapılan 6,5 katrilyon yatırımın devamı gelmek
zorundadır ki, başlatılan tüm projeler sonuçlansın ve demiryollarımız hak
ettiği yere gelebilsin.
Bu, demiryolcuların, sendikamızın ve halkımızın beklentisidir.
5 yıldır başlatılan projeler bizi heyecanlandırmakta ve umutlarımızı
tazelemektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemiz ve dünya demiryolu çalışanlarının
eylem gününü kutluyor, sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.”
2008 Yılı "Dünya Demiryolu İşçileri Günü":
2008 Yılı Dünya Demiryolcular Günü 6 Mart'ta CNN Türk'ün
"Farkında Mısınız?" adlı programı katkısıyla Ankara Demiryolu
Fabrikası'nda gerçekleştirilmiştir.
"Dünya Demiryolcular Günü" nedeniyle yapılan canlı yayında;
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demiryolu İşçilerinin Hükümetin tasarıları arasında yer alan "Kıdem
Tazminatı Fonu" uygulaması ile ilgili görüşleri de alınmıştır.
TÜRK-İŞ'i temsilen yayına katılan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve
Sendikamız Genel Başkanı Ergün Atalay CNN Türk mikrofonlarından
“daha önce zorunlu tasarruf fonu ve konut edindirme fonu gibi iki kötü
örneğin yaşandığını, bu nedenle fon fikrine sıcak bakmadıklarını
söylemiştir.
DEMİRYOL-İŞ Yönetimi fabrikadaki işçilerimizi işbaşında ziyaret
etmiş ve bu günü işçilerimizle birlikte kutlamışlardır.
Ayrıca Sendikamız tarafından hazırlanan aşağıdaki bildiri halka
dağıtılmıştır.
“DEMİRYOLLARININ GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE EDELİM”
Bu yıl 6 Mart'ta kutlanacak “Dünya Demiryolu Çalışanları Günü”nün
sloganı olan
"Demiryollarımızın Geleceği için Mücadele Edelim"
hedefinden yola çıkarak, demiryollarımızın geleceğini şekillendirecek olan
projelerden bahsetmekle birlikte, yıllarca el değmeyen bakımsız hatlarımız
başta olmak üzere demiryollarımızın eksikliklerini ve bu konuda yapılması
gerekenleri dile getirmekte yarar görüyoruz.
DEMİRYOL-İŞ, demiryollarımızın gündemde tutulması için çeşitli
etkinlikler düzenlemenin yanı sıra, halkımıza ve kamuoyuna
demiryollarımızın önemini ve diğer ulaştırma sistemlerine göre
üstünlüklerini her platformda dile getirerek demiryollarımızın geleceği için
mücadele etmektedir.
DEMİRYOL-İŞ; Petrole dayalı ulaştırma sistemlerinden vazgeçilerek,
ulusal enerjinin kullanıldığı ve dünyada birçok ülkenin benimsediği toplu
taşımacılık sistemi olan demiryolu taşımacılığının artık ülkemizde de kabul
görmesini istemektedir.
· Hızlı tren işletmeciliğinin ülkemizin gündemine girdiği bu günlerde
Ankara-İstanbul hızlı tren projesi ve Marmaray projesi başta olmak üzere,
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demiryollarının gelişmesine ve çağı yakalamasına yönelik başlatılan
projelerin tamamlanmasını beklemektedir.
Demiryollarına 40-50 yıldır yapılmayan yatırımın bu hükümet
döneminde yapıldığını kabul etmekle birlikte, bu yatırımları yeterli
bulmayarak, hızlı trene yapılan yatırım kadar bakım ve onarım için de
yatırım yapılması gerektiğini savunmaktadır.
Kütahya'da meydana gelen ve 9 vatandaşımızın ölümüne, 21
vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan tren kazası da bize
göstermiştir ki, uzun yıllardır ihmal edilen hatlarımızın, istasyonlarımızın,
çeken ve çekilen araçlarımızın ele alınarak sıkıntıların giderilmesi
gerekmektedir.
Ancak, yılda 11 bin kilometre demiryolunun bakıma ihtiyacı olduğu
ülkemizde, bu çalışmaların şu anki personel sayısı ve imkanları ile yapılması
mümkün değildir.
1970'Ii yıllarda yaklaşık 70 bin demiryolu personeli istihdam
edilirken, 2008 yılında bu sayı 33 bine düşmüştür. Ülkemizde bakım
onarım çalışmalarında 10 kilometreye bir kişi düşerken, bu sayı dünya
ortalamasında 10 kilometreye 7 kişidir. TCDD bünyesinde bulunan faal
personel açığı giderek artmaktadır. Bu soruna acil çözüm getirilmeli ve yeni
personel istihdam edilerek personel açığı giderilmelidir.
Demiryollarımızın Genç Cumhuriyet döneminde ilan edilen
demiryolu seferberliği gibi bir seferberliğe ihtiyacı vardır.
“İşyeri varsa biz de varız" ilkesiyle hareket eden demiryolu işçileri,
demiryollarının gelişmesi ve ilerlemesi konusunda ne gerekiyorsa yapmaya
hazırdır.
56 Yıldır demiryolu işçisinin hizmetinde olan DEMİRYOL-İŞ Sendikası
da demiryollarında başlatılan tüm çalışmaların destekçisi ve takipçisi
olacaktır.
DAHA ÇAĞDAŞ, HIZLI, GÜVENLİ VE MODERN DEMİRYOLLARI İÇİN
ELELE…”
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2009 Yılı Dünya Demiryolu Çalışanları Günü:
Bu yılda "Dünya Demiryolu Çalışanları Eylem Günü"nde Sendikamız
Başkanlar Kurulu 11 Mart'ta toplanarak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
Ulaştırma Müsteşarı Habib Soluk ile TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlemiştir.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Ergün Atalay, 13
Mart'ta hizmete girecek olan Ankara-Eskişehir Hızlı Tren seferlerinin
ülkemize ve tüm demiryolculara hayırlı olması dileğinde bulundu.
Atalay, Dünya Demiryolu Çalışanları Eylem Günü'nün demiryolu
çalışanları için bu yıl daha farklı bir anlam ifade ettiğini belirtti ve hızlı trenin
13 Mart'ta hizmete gireceğini hatırlatarak, son on yıl içinde sekiz binin
üzerinde işçinin emekli olmasına rağmen yerine hiçbir şekilde yeni işçi
alınmadığını vurguladı.
Atalay; "Tüm bu olumsuzluklara rağmen demiryolu emekçileri
fedakarca çalışmalarına devam ediyor" dedi ve hızlı trenin hizmete
girmesiyle demiryollarına yeni işçi alımı konusunda da umutlu olduklarını
söyledi.
Daha sonra söz alan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da demiryolu
çalışanlarının Dünya Demiryolu Çalışanları Eylem Günü'nü kutlayarak, bu
günün hızlı tren seferlerinin başlamasıyla bu yıl ülkemizde "Hızlı Tren Eylem
Günü" olarak kutlandığını söyledi. Hızlı tren çalışmalarında kendilerine
destek veren tüm demiryolculara teşekkür eden Yıldırım; "Ne başardıysak
birlikte başardık." dedi.
14 Marttan itibaren hızlı trenin tarifeli seferlere başlayacağını
vurgulayan Yıldırım, "40 yıllık rüya gerçekleşti. Bu bir başlangıç. Eskişehirİstanbul, Konya-Ankara hattının inşaatı devam ediyor. Demiryollarında
daha yapılacak çok iş var." dedi.
Toplantının bitiminde Ankara Gar'a giden DEMİRYOL-İŞ Sendikası
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Başkanlar Kurulu üyeleri seyahatlerinde treni tercih ettikleri için yolculara
teşekkür ederek, karanfil ve hediye dağıttılar.
2010 Yılı Dünya Demiryolu Çalışanları Günü:
Bu yıl 13 Nisan'da yapılan kutlamalarda ITF'in sloganı
"DEMİRYOLLARININ KÜRESEL GELECEGİ, GÜÇLÜ SENDİKALAR,
SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA İÇİN KAMPANYA" olarak belirlendi.
Ülkemizde yapılan etkinlikler çerçevesinde Sendikamız Genel
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Şube icra Kurulu üyeleri Ankara
Gar'da bir basın açıklaması yaptılar. Daha sonra demiryolu çalışanlarına ve
yolculara karanfil ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Ayrıca Sendikamızca halkın ve kamuoyunun dikkatini demiryollarına
ve demiryolculara çevirmek için çeşitli yerlere günün önemini ifade eden
pankartlar asıldı.
Bunun yanında şubelerimizde de halkın yoğun olduğu bölgelere
günün anlamını ifade eden pankartlar açılarak bildiriler dağıtıldı.
13 Nisan Dünya Demiryolu Çalışanları Günü'nde Sendikamızca bir
bildiri yayınlandı. Bildiride "Demiryollarımızın Geleceği için Mücadele
Edelim" teması işlendi.
Eğitim Çalışmaları:
Bu dönem içerisinde de Sendikamız Yönetim Kurulu;
• Yasal gelişmelerin yakından takip edilmesi,
• Teşkilatımızdaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi,
• Genel Merkez ile şubelerimiz arasında, ayrıca şubelerimizin
birbirleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi,
• Yönetim Kadrosun da bulunanların motivasyonunun en yüksek
düzeyde tutulması amaçlarını dikkate alarak 26-30 Mayıs 2008 ile 02-06
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Haziran 2008 tarihleri arasında olmak üzere, Didim'de bulunan Eğitim ve
Dinlenme Tesisimizde iki grup halinde üst düzey bir seminer gerçekleştirdi.
Bu seminerlere toplam 406 kursiyer katılmıştır. Ayrıca Sendikamız Genel
Başkan ve Genel Merkez Yöneticileri ile Şube Başkanlarımız da eksiksiz bu
seminere katılmışlardır.
Seminer iki ana konu üzerinde yoğunlaştı.
• Birinci Konu: Çalışanları direkt ilgilendiren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• İkinci Konu: Sendikamıza yeni katılan yöneticiler de dikkate alınarak
örgütlenmenin en üst kademesinde bulunan lider konumundaki insanların
başarı çıtalarını yükseltmelerine katkıda bulunmak.
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EKLER:
DYF-İŞ ve DEMİRYOL-İŞ Yöneticileri
GENEL BAŞKANLAR
Ömer ERGÜN

15 Aralık

1952

-

14 Haziran 1954

Halit SEÇGEN

14 Haziran 1954

-

16 Ağustos 1955

Rıza TETİK

17 Ağustos 1955

-

09 Şubat

1964

Şerafettin AKOVA

10 Şubat

1964

-

14 Nisan

1981

Mehmet ACIDERELİ

15 Nisan

1981

-

28 Ekim

1989

Enver TOÇOĞLU

29 Ekim

1989

-

29 Kasım 1998

Ergün ATALAY

10 Kasım

1999

BAŞKAN VEKİLLERİ / 2. BAŞKANLAR
YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI:
Ahmet YURDAGEL

15 Aralık

1952

-

28 Temmuz 1953

Ömer ŞAHBAZOĞLU

29 Temmuz 1953

-

16 Ağustos 1955

Abdülkadir ÇAĞLAYAN

17 Ağustos 1955

-

17 Eylül

1957

Aydener TANDOĞAN

18 Eylül

1957

-

16 Eylül

1959

Necmi ERTEZ

17 Eylül

1959

-

12 Eylül

1961

Niyazi HANÇER

14 Eylül

1961

-

09 Şubat

1964

Kemal TOKATLI

11 Şubat

1964

-

23 Mart

1966

Ömer SÖNMEZ

24 Mart

1966

-

02 Mayıs

1968

Adnan BAŞARAN

04 Mayıs

1968

-

14 Nisan

1970

Turgut ARAPOĞLU

16 Nisan

1970

-

1971

Salih SELEK

05 Ekim

1971

-

11 Mayıs 1972
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Necdet KALFA

13 Mayıs 1972

-

Şubat

1973

Metin ÖNEM

17 Şubat 1973

-

20 Mart

1978

Yüksel TÜREMİŞ

21 Mart 1975

-

16 Mart

1978

Gazi ATEŞ

17 Mart 1978

-

14 Nisan

1981

Halil EROL

16 Nisan 1981

-

21 Temmuz 1983

GENEL SEKRETERLER
Selahattin SALTUK

15 Aralık

1952

-

28 Temmuz 1953

Harfettin TOPÇUOĞLU

29 Temmuz 1953

-

14 Haziran 1954

Rıza TETİK

14 Haziran 1954

-

16 Ağustos 1955

Hamit KIZILKAYA

17 Ağustos 1955

-

03 Ağustos 1956

Niyazi TURNALI

17 Eylül

1956

-

17 Eylül

1957

Şerafettin AKOVA

18 Eylül

1957

-

22 Ekim

1957

Niyazi TURNALI

25 Ekim

1957

-

26 Ocak

1958

Ahmet ÇATAKÇİNLER

26 Ocak

1958

-

19 Mart

1975

Ömer SÖNMEZ

20 Mart

1975

-

14 Nisan

1981

Muhittin YILMAZ

15 Nisan

1981

-

25 Haziran 1988

Nuri PEKKARPUZ

31 Haziran 1989

-

27 Ekim

1998

Nurettin GİRGİNER

29 Ekim

1989

-

07 Aralık

1997

Hüseyin DEMİR

29 Kasım

1998

-

09 Eylül

2007

Hüseyin KAYA

09 Eylül

2007
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MUHASİP VEZNEDAR / MALİ SEKRETERLER
Harfettin TOPÇUOĞLU

15 Aralık

1952

-

28 Temmuz 1953

Selahattin SALTUK

29 Temmuz 1953

-

14 Haziran 1954

Ali Osman KOPARAL

14 Haziran 1954

-

16 Ağustos 1955

Ali DEMİRAYAK

17 Ağustos 1955

-

16 Eylül

1959

İbrahim SERDAROĞLU

17 Eylül

1959

-

10 Ekim

1960

Ali DEMİRAYAK

11 Ekim

1960

-

12 Eylül

1961

Necmi ERTEZ

13 Eylül

1961

-

14 Nisan

1981

Kazım GÖZÜM

15 Nisan

1981

-

28 Ekim

1989

Cemal GÖZÜKÜÇÜK

29 Ekim

1989

-

13 Mayıs

1998

Nurettin ÖNDEŞ

07 Aralık

1997

-

29 Kasım

1998

Nurettin GİRGİNER

29 Kasım

1998

-

07 Kasım

1999

Recep FİL

07 Kasım

1999

-

05 Ekim

2003

Layik GÖÇMEN

05 Ekim

2003

-

09 Eylül

2007

Zeki KARAKURT

09 Eylül

2007

MEVZUAT SEKRETERLERİ
Ömer SÖNMEZ

03 Mayıs 1968

-

24 Mayıs 1968

Mehmet ACIDERELİ

15 Nisan 1970

-

14 Nisan 1981

Mehmet ASLAN

15 Nisan 1981

-

03 Aralık 1983

Mahmut SOYSAL

04 Aralık 1983

-

28 Ekim 1989

Salih BOZDOĞAN

29 Ekim 1989

-

07 Aralık 1997

Vecdi SEZER

07 Aralık 1997

-

29 Kasım 1998

Yakup ASLAN

29 Kasım 1998

-

07 Kasım 1999
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M. Edip GÜLNAR

07 Kasım 1999

-

05 Ekim

2003

Hüseyin KAYA

05 Ekim 2003

-

09 Eylül

2007

İsmail BAYGIN

09 Eylül 2007

TEŞKİLATLANMA / TEŞKİLATLANMA VE EĞİTİM SEKRETERLERİ
Kemal TOKATLI

3 Mayıs

1968

-

Haziran 1968

Zafer BOYAR

15 Nisan

1970

-

06 Mayıs 1970

Sami ÖZNUR

20 Temmuz 1970

-

13 Şubat 1972

Kemal TOKATLI

12 Mayıs

1972

-

14 Nisan 1981

Cavit ISKALAV

15 Nisan

1981

-

28 Ekim 1989

Nurettin ÖNDEŞ

29 Ekim

1989

-

07Aralık 1997

Taki ULUSOY

07Aralık

1997

-

05 Ekim 2003

Muhsin BUDAK

05 Ekim

2003

-

09 Eylül 2007

Yusuf SAÇINALP

09 Eylül

2007

-

11 Eylül 2011

Çetin BAYAR

11 Eylül

2011
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DYF-İŞ ve DEMİRYOL-İŞ Genel Kurul Tarihleri
DYF-İŞ'in Kuruluşu

15 Aralık 1952

1. Genel Kurul

27-30 Temmuz 1953

2. Genel Kurul

15-17 Ağustos 1955

3. Genel Kurul

16-18 Eylül 1957

4. Genel Kurul

14-17 Eylül 1959

5. Genel Kurul

11-13 Eylül 1961

6. Genel Kurul

07-10 Şubat 1964

7. Genel Kurul

20-23 Mart 1966

8. Genel Kurul

29 Nisan - 03 Mayıs 1968

9. Genel Kurul

13-15 Nisan 1970

10. Genel Kurul

08-12 Mayıs 1972

11. Genel Kurul

17-20 Mart 1975

12. Genel Kurul

13-16 Mart 1978

13. Genel Kurul

13-15 Nisan 1981
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DYF-İŞ'in DEMİRYOL-İŞ'e Dönüştükten Sonraki Genel Kurulları
Olağanüstü Genel Kurul

21 Temmuz 1983

1. Genel Kurul

02-04 Aralık 1983

2. Genel Kurul

03-05 Ekim 1986

Olağanüstü Genel Kurul

25-26 Haziran 1998

3. Genel Kurul

27-29 Ekim 1989

4. Genel Kurul

23-25 Ekim 1992

5. Genel Kurul

11-13 Ağustos 1995

Olağanüstü Genel Kurul

06-07 Aralık 1997

Olağanüstü Genel Kurul

28-29 Kasım 1998

6. Genel Kurul

06-07 Kasım 1999

7. Genel Kurul

04-05 Ekim 2003

8. Genel Kurul

08-09 Eylül 2007

9. Genel Kurul

10-11 Eylül 2011
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DEMİRYOL-İŞ'in Taraf Olduğu
Toplu İş Sözleşmelerinin Yürürlük ve İmza Tarihleri
TCDD İle Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri
Dönemi

Yürürlük Tarihi

Süre

İmza Tarihi

1. Dönem

01.08.1964 - 31.07.1966

24 Ay

17.02.1965

2. Dönem

01.08.1966 - 31.05.1968

22 Ay

15.03.1967

3. Dönem

01.06.1968 - 31.05.1971

36 Ay

27.12.1968

4. Dönem

01.06.1971 - 31.05.1973

24 Ay

31.08.1971

5. Dönem

01.06.1973 - 31.05.1975

24 Ay

07.12.1973

6. Dönem

01.06.1975 - 31.05.1977

24 Ay

05.09.1975

7. Dönem

01.06.1977 - 31.05.1979

24 Ay

02.12.1977

8. Dönem

01.06.1979 - 31.05.1980

12 Ay

23.11.1979

9. Dönem (YHK) 01.06.1980-31.05.1982 24 Ay

30.06.1981

10. Dönem (YHK) 01.06.1982-31.05.1985 36 Ay

30.06.1982

11. Dönem

01.06.1985 - 31.05.1987

24 Ay

04.09.1985

12. Dönem

01.06.1987 - 31.05.1989

24 Ay

24.08.1987

13. Dönem

01.06.1989 - 31.05.1991

24 Ay

14.06.1989

14. Dönem

01.06.1991 - 28.02.1993

21 Ay

15.08.1991
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15. Dönem

01.03.1993 - 28.02.1995

24 Ay

10.09.1993

16. Dönem

01.03.1995 - 28.02.1997

24 Ay

29.11.1995

17. Dönem

01.03.1997 - 28.02.1999

24 Ay

05.03.1997

18. Dönem

01.03.1999 - 28.02.2001

24 Ay

06.05.1999

19. Dönem

01.03.2001 - 28.02.2003

24 Ay

06.09.2001

20. Dönem

01.03.203 - 28.02.2005

24 Ay

12.09.2003

21. Dönem

01.03.2005 – 28.02.2007

24 Ay

04.07.2005

22.Dönem

01.03.2007- 28.02.2009

24 Ay

05.07.2007

23.Dönem

01.03.2009- 28.02.2011

24 Ay

04.08.2009

24. Dönem

01.03.2011 - 28.02.2013

24 Ay

11.08.2011
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İstanbul Ulaşım Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İle
Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri
Dönemi

Yürürlük Tarihi

Süre İmza Tarihi

1. Dönem

01.12.1990 - 30.11.1992

24 Ay 21.02.1991

2. Dönem

01.12.1992 - 30.11.1994

24 Ay 23.09.1992

3. Dönem

01.12.1994 - 30.11.1996

24 Ay 28.02.1995

4. Dönem

01.12.1996 - 30.11.1998

24 Ay 26.02.1997

5. Dönem

01.12.1998 - 30.11.2000

24 Ay 28.12.1998

6. Dönem

01.12.2000 - 30.11.2002

24 Ay 05.07.2001

7. Dönem

01.12.2002 – 30.11.2004 24 Ay 04.02.2003

8. Dönem(YHK)

01.12.2004 – 31.12.2006 25 Ay 27.06.2005

9.Dönem

01.01.2007 – 31.12.2008 24 Ay 04.04.2007

10.Dönem (YHK)

01.01.2009 – 31.12.2010 24 Ay 24.06.2009

11.Dönem

01.01.2011 – 31.12.2012 24 Ay 12.07.2011

436

DEMİRYOL-İŞ TARİHİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Yapılan
Toplu İş Sözleşmeleri
Dönemi

Yürürlük Tarihi

Süre

İmza Tarihi

1. Dönem

15.01.2001 - 14.01.2003

24 Ay

15.06.2001

2. Dönem

15.01.2003 – 14.01.2005 24 Ay

14.03.2003

3. Dönem

15.01.2005 – 14.01.2007 24 Ay

08.04.2005

4. Dönem

15.01.2007 – 14.01.2009 24 Ay

13.04.2007

5. Dönem

15.01.2009 – 14.01.2011 24 Ay

12.03.2009

6. Dönem

15.01.2011 – 14.01.2013 24 Ay

06.06. 2011

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık,
İnşaat, Sanayi ve Tic.A.Ş. Genel Müdürlüğü İle
Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri
Dönemi

Yürürlük Tarihi

Süre İmza Tarihi

1. Dönem(YHK)

01.11.2003 – 31.10.2005 24 Ay 29.04.2004

2.Dönem (YHK)

01.11.2005 – 31.10.2007 24 Ay 30.05.2006

3.Dönem

01.11.2007 – 31.10.2010 36 Ay 18.04.2008

4.Dönem (YHK)

01.11.2010 – 31.10.2012 24 Ay 04.04.2011
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Bursa Ulaşım Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Tic.A.Ş. Genel
Müdürlüğü İle Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri
Dönemi

Yürürlük Tarihi

Süre İmza Tarihi

1. Dönem

01.05.2004 – 30.04.2006 24 Ay 22.10.2004

2. Dönem

01.05.2006 – 30.04.2008 24 Ay 13.10.2006

3.Dönem

01.05.2008 – 30.04.2010 24 Ay 24.11.2008

4.Dönem (YHK)

01.05.2010 – 30.04.2012 24 Ay 15.12.2010

5.Dönem

01.05.2012 – 30.04.2014 24 Ay 28.05.2012

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmeciliği Kentaş Ltd. ESPAŞ
A.Ş.Ortaklığı ile Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri
Dönemi

Yürürlük Tarihi

Süre İmza Tarihi

1. Dönem (YHK)

15.05.2009 – 14.05.2011 24 Ay 18.11.2009

2. Dönem (YHK)

01.05.2011 – 30.04.2013 24 Ay 28.09.2011

Antalya Ulaşım A.Ş. (ANTRAY) ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi
Dönemi

Yürürlük Tarihi

1.Dönem (YHK)

01.06.2010 – 31.05.2012 24 Ay 09.11.2010
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Kayseri Ulaşım Turizm A.Ş. (KAYSERAY) ile Yapılan
Toplu İş Sözleşmesi
Dönemi

Yürürlük Tarihi

Süre İmza Tarihi

1.Dönem

01.10.2010 – 30.09.2012 24 Ay 24.01.2011

Adana Ulaşım A.Ş. ile Yapılan Toplu İş Sözleşmesi
Dönemi

Yürürlük Tarihi

Süre İmza Tarihi

1.Dönem

15.06.2011–14.06.2013

24 Ay 13.10.2011

İZBAN İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş. İle
Yapılacak Olan Toplu İş Sözleşmesi
Dönemi

Yürürlük Tarihi

1.Dönem

TİS süreci devam etmekte

Süre İmza Tarihi
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1952 - 2012
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1952 - 2012

443

1952 - 2012
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1952 - 2012
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1952 - 2012
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1952 - 2012
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