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12-13 AĞUSTOS 2017 DERİTEK SENDİKASI 32. OLAĞAN GENEL KURULU 

GENEL BAŞKAN MUSA SERVİ’NİN KONUŞMASI 

 

Sn. Türk-İş Mali Sekreterim, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri, 

sendikalarımızın genel başkan ve yöneticileri, şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Türk-İş Bölge 

Temsilcim, IndustriAll Türkiye Temsilcisi, Sendikamızın onursal başkanı, eski teşkilat sekreterleri ve 

yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer konuklar, basınımızın değerli emekçileri, değerli delege arkadaşlarım 

hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum.  

 

Değerli misafirler, sevgili delegeler bugün aramızda çok kıymetli misafirler var. Bizleri onurlandırdıkları 

için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  

 

DÜNYADAN GELİŞMELER 

Dünya genelinde ekonomik ve sosyal krizlerle çalkalanıyor. Dünya ekonomik görümünden giderek 

bozuluyor. Dünya’da sadece iki büyük şirketin geliri 180 ülkeden daha büyük. Sadece Geliri Türkiye’nin 

kamu gelirinden fazla olan 13 şirket bulunuyor. 7 milyarlık Dünya’da 2,5 milyar insan günlük 2 doların 

altında yaşıyor. Bunun yanı sıra ülke ekonomilerinde giderek bir durağanlaşmanın gözlenmesi, küresel 

rekabetin her alanda artması, yoksullaşmanın süreğen halde olması gibi kapitalist sistemin getirdiği yapısal 

sorunlar ağırlaştı.  

Suriye emperyalistlerin cirit attığı, tam bir hamle savaşına dönüştü. Suriye’ye olan bu ilgi Suriye halkının 

ihtiyaçlarını gözetmek ve insani krize çözüm bulmak için değil, bölgedeki enerji kaynaklarına sahip olma, 

alan kapmak üzerinden stratejik bir savaş alanına dönüştü.  

Dünya’da yeni küresel emperyalist güçlerin ortaya çıkması silah sanayisine yapılan yatırımlarda muazzam 

bir artışın yaşanıyor olması çelişkilerin giderek keskinleştiğini göstermesi açısından önemli göstergelerdir.  

Suriye’de yaşanan savaş ve insani krizin, büyük göç dalgalarına yol açmasıyla Suriye’den 3 milyon 

insanın ülkemize gelmesine neden oldu. İnsan haklarının beşiği olarak bilinen Avrupa’nın mülteci krizine 

karşı geliştirdiği ikircikli yaklaşım, para vererek mültecileri ülkeye sokmama yaklaşımı kabul edilemezdir. 

Diğer yanıyla ülkemizin bu anlamda Suriyeliler’e yönelik geliştirdiği politikalar olumludur. Çalışma 

hayatına katılmaları yönünde atılan adımlar olumludur ancak yasal düzenlemelere rağmen uygulama 

alanında sıkıntılar yaşanmaktadır. Ülkemizde yaşayan Suriyeliler’in çoğunun ülkemizde kalıcı olduğu 

bilinmektedir. Çalışma hayatına katılan yüz binlercesinin çalışma şartları oldukça kötüdür. Suriyeliler’in 

en kolay girdiği sektör tekstil ve deri sektörüdür ve bu sektörde ucuz işgücü olarak görülmekte, asgari 

ücretin çok daha azına çalıştırılmaktadır. Kayıt dışı çalışma nedeniyle sendikalaşma haklarını kullanmaları 

yönünde de engeller bulunmaktadır. 

SİYASAL VE EKONOMİK SÜREÇ 

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemiz önemli ve tarihi bir süreçten geçiyor. Hem siyasi açıdan hem de ekonomik açıdan yaşanan 

gelişmeler bizleri yani işçileri ve emekçileri doğrudan etkiliyor.  Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından 

deri sektörünün çok ciddi bir şekilde etkilendiğini gördük ancak şu anda sektör yeniden toparlanıyor. 

Sonrasında 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ülke olarak hep birlikte darbeye karşı bir 

duruş sergiledik. Darbe girişiminden bu yana yaşanan gelişmelerin etkilerini hala yaşıyoruz.  Darbe 

girişiminde bulunanlar ile ilgili en ağır cezanın verilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bugüne 
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kadar yaşadığımız darbelerde toplum olarak bir yarar görmedik ve darbelerin demokratik kazanımları 

geriye götürdüğü de ortadadır.  

Ancak şunun da bilinmesi gerekir. FETÖ ile mücadelenin sınırları aşarak muhalif olan kesimleri de içine 

alan bir mücadeleye dönüştürülmesini da doğru bulmuyoruz. OHAL, FETÖ ile mücadele için ilan edildi, 

bizce de FETÖ’yle mücadele amansız bir şekilde yürütülmeli.  

Şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. 2009 yılında DESA ile mücadelemiz sürerken FETÖ’nün kanalı 

olan Samanyolu TV’de hakkımızda çirkin iddialarla işveren destekli bir komplo düzenlendi. Hakkımızda 

emniyette dosya hazırlandığı iddiaları ortaya atıldı. O haberden sonra bir hafta sürmedi sendikamıza 

hırsızlık adı altında bir gece yarısı girilerek sadece bilgisayar kasaları götürüldü. Deliller oluşturulmak 

istendi. Ama başaramadılar. Biz ta o zamandan bu tehlikeyi yaşadık. Kamuoyuyla bunların hepsini o 

zaman paylaştık. Şimdi herkes FETÖ demeye başladı ama biz bunu cemaatin bir komplosu olduğunu 

biliyorduk.  

Ancak bugün OHAL tüm muhalif kesimleri de içine alan bir mücadeleye dönüştü.  FETÖ ile ilgisi 

olmayan birçok değerli akademisyen ve kamu emekçisi görevlerinden uzaklaştırıldı. Hiçbir soruşturma, 

inceleme yapılmadan bir gece çıkan KHK’larla kamu emekçileri işlerinden atılmasını doğru bulmuyoruz. 

OHAL’in bir an önce sonlanması, demokratik ve temel haklardan taviz verilmemesi gerektiğine 

inanıyoruz.  

SENDİKAL GÜVENCELER 

Değerli dostlar, 

Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Üretim artık tek bir ülkede gerçekleştirilmiyor. Küresel şirketler 

dünyanın her yerinde üretim yapıyor ve üretimde temel belirleyici faktör ucuz işgücü. İşgücü 

maliyetlerinin daha ucuz olduğu ülkelere kayan üretim aynı zamanda işçi haklarının geri olduğu, toplu 

sözleşmelerin olmadığı, örgütlenme özgürlüğüne yönelik ciddi saldırıların yaşandığı ülkelerde yapılıyor. 

Ülkemizde en önemli hak ihlalleri arasında sendikalaşma özgürlüğü ilk sırada yer alıyor. İşçilerin sendikal 

hakları anayasal ve yasal güvence altında olmasına rağmen, işçiler iradelerini özgür bir şekilde ortaya 

koyamıyorlar. Bunun en önemli sebepleri arasında işçilerin yasalar tarafından yeterince korunmaması ve 

güvence altına alınmaması yatıyor. Yeni bir fabrikada başlayan örgütlenme sürecinde sendikaya üye olan 

işçi hemen kapı önüne koyuluyor. Hakkını arayabilmesi için iş mahkemeleri var ancak mahkemeler uzun 

sürüyor. Öncü işçilerin işten atılmasıyla örgütlenme sekteye uğruyor ve hukuk sürecinin tamamlanması 

yılları alıyor. Bu süre zarfında ise işyerinde örgütlülük giderek ya giderek zayıflıyor veya yok oluyor. 

Ülkemizde buna bir çare bulmak durumundayız. Örgütlenme özgürlüğü her şeyden önce tüm dünyada 

temel bir insan hakkıdır. Evrensel bir hak oalrak ulusal yasaların da üzerindedir. Ancak bugün ülkemizde 

en sık işlenen ihlaller arasında örgütlenme özgürlüğü gelmektedir.  

İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİ 

Değerli dostlar,  

Çalışma hayatında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İş Hukuku’nda artık işçileri koruyan yaklaşımın 

yerine, işi koruyan bir yaklaşım içerisine girildi. İş Hukukunda işçinin korunması ilkesi terk edilmeye ve 

onun yerine işin korunması ilkesi benimsenmeye başlandı. Çalışanların işveren karşısında daha korumasız 

ve güçsüz olduğu prensibinden giderek uzaklaşılıyor. İşçilerin uğradıkları haklarını arayabilecekleri en 
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önemli kurumlar olan iş mahkemelerine güvensizliği artması çok önemli bir sorun olarak karşımızda 

duruyor. 

Ülkemizin bir diğer problemi ise kronikleşen işsizlik. Geçen yıldan bu yana işsizliğin %10’un üzerinde 

seyretti ve kalıcılaştığı görülüyor. İş aramaktan ümidini kesenler eklendiğinde işsizlik %21,4. Genç 

İşsizlik oranı ise %19,8.  Büyüme rakamlarına rağmen işsizliğin hala artıyor oluşu uzun vadede ciddi 

sosyal riskler barındırıyor.  

GREV YASAKLARI 

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizde grev bir hak olmaktan çıkmış durumdadır. Biliyorsunuz yakın zamanda cam işçilerinin,  metal 

işçilerinin, banka çalışanlarının grevleri ertelendi yani yasaklandı. Erteleme özünde bir yasaklama 

anlamına geliyor. Yasada erteleme olarak geçen bir greve yeniden çıkabilmek yine yasalara göre mümkün 

değil.  

Mevcut iktidar döneminde 15 yıllık süre zarfında 12 grev yasaklandı. Yasaklanan grevler ise keyfi bir 

biçimde yasaklandı. Grev hakkı işçilerin taleplerini hayata geçirebilmek için üretimden gelen güçlerini 

ortaya koymaları demek. Grev işçileri alın terinin hakkını alabilmeleri demek. Grev işçilerin toplu iş 

sözleşmesinden doğan hakları demek. Ancak geçmişinde grev gözcülüğü de yapmış biri olan Sn. 

Cumhurbaşkanımız geçen ay şöyle bir ifade kullandı.  

Dedi ki “15 sene önce Türkiye'de olağanüstü hal vardı ama bütün fabrikalar hep grev tehdidi 

altındaydı. Şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. OHAL'i 

bunun için kullanıyoruz” şeklinde talihsiz bir açıklama yaptı. Grev hakkının varlığı sadece kullanmak için 

değil caydırıcılığı açısından önemli bir haktır. Bu anlamda grevin varlığının toplu iş sözleşmelerinin 

bağıtlamasında ve ilerlemesinde önemli bir yeri vardır. Grev sadece kullanmak için caydırıcı bir unsurdur.  

Grev bir tehdit değildir toplu iş sözleşmelerinin doğasının gereğidir.  

SENDİKAL FAALİYETLER YASAKLANAMAZ 

Ülkemizde işçilere anayasal ve yasal bir haklarını kullanmaya çağıran TÜMTİS Ankara Şubesi yönetici 

ve üyelerinin sırf bu gerekçe ile sendikaya adam kazandırma suçlamasıyla tutuklanmaları kabul 

edilemezdir. Eğer sendikal faaliyetler suç ise Türkiye’deki bütün sendikalar aynı suçu işlemektedir. 

Tutuklu TÜMTİS yönetici ve üyelerini tutuklama kararı veren hakimler FETÖ’cü çıkmaları ile verilen 

kararın yerinde olmadığı anlaşılmıştır ve yeniden yargılama yoluyla verilen haksız kararın düzeltilmesi 

gerekmektedir.   

KİRALIK İŞÇİLİK 

Değerli arkadaşlar, 

Kiralık işçilik uygulaması yasalaştı. Özel İstihdam Büroları istihdam aracılık hizmetlerinin yanı sıra geçiçi 

iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesiyle kiralık işçilik dönemi başladı. Kiralık işçilik bugün taşeron olarak 

ifade ettiğimiz çalışma sisteminin daha kötü bir versiyonu olarak Karşımıza çıkıyor. Kiralık işçilik aynı 

zamanda düzenli istihdamı da tehdit ediyor. Kiralık işçilerin örgütlenme, toplu iş sözleşmelerinden 

yararlanma, kıdem tazminatı talep etme gibi haklarının olmaması ciddi bir hak kaybı olarak karşımızda 

duruyor. Kiralık işçiler üretim işçileri olmaları durumunda ofis çalışanları gibi görülmekte ve çalıştıkları 
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sektörde bir sendikaya üye olamayacaklardır.  Bu anlamda en ciddi tehdit örgütlenme haklarının 

olmamasıdır.  

KIDEM TAZMİNATI 

Değerli arkadaşlar 

Kıdem tazminatı onlarca yıldır tartışılan önemli bir konu. Kıdem tazminatı işçilerin 1936 dan beri ellerinde 

bulundurduğu en önemli bir hak. Günümüzde kıdem tazminatının nispi iş güvencesi sağlaması gibi önemli 

bir özelliği bulunuyor. Kıdem tazminatının değiştirilmesi için İşveren kesimi yıllardır bunun kendileri için 

bir yük olduğunu öne sürdüler. Ancak bu son süre zarfında kıdem tazminatı alamayan %85’lik bir işçi 

kesimi var ve biz bunların da yararlanması için değiştirilmesini istiyoruz diyerek kamuoyu algısı 

oluşturuldu.  

Ancak gelinen aşamada kıdem tazminatını konusunda yapılması düşünülen değişiklikler çalışma 

hayatında kaosa neden olabileceği düşüncesiyle yeniden rafa kaldırıldı. Bu süreçte Türk-İş olumlu bir 

tavırla ve Genel Kurul kararı gereği kıdem tazminatına sahip çıkmıştır. Kıdem tazminatından taviz 

verilmemesi gerektiğini ortaya koymuş ve mevcut halinden geriye gidemeyeceğini kamuoyuyla paylaşmış 

ve bu yönde tavrını belirlemiştir.  

Bizler kıdem tazminatından mevcut halinden geriye götürülmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. 

ZORUNLU BES 

İşçilerin ücretlerinden gelir vergisi, işsizlik fonu, SGK kesintisi yetmiyormuş gibi yeni bir kesinti 

yapılmaya başlandı. Zorunlu Bireysel Emeklilik Fonu adı altında yapılan kesintiler sosyal 

güvencesizliğin derinleştiğini göstermektedir. Zorunlu Bireysel Emeklilik Fonu’nun hükümet için yeni 

bir kaynak arayışı olduğu bilinmektedir. BES uygulaması yerine sosyal devletin gereği yerine 

getirilmelidir. Bugün tüm zorlamalara rağmen %60’lık bir kesim BES’ten çıkmıştır. Örgütlü 

işyerlerimizde de BES sistemi kabul edilmemiş ve BES’ten çıkılmıştır.  

İsşizlik Fonu’nun akıbeti ortadadır ve amacı dışında kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon sistemleri güvenilir 

ve sağlıklı işleyen kurumlar olmamıştır.  

VERGİ YÜKÜ 

Bugün işçiler büyük bir vergi yükü altındadır. Dolaylı vergilerle bir işçi %70’e yakın vergi ödemektedir. 

İşçilerin yılın sonuna doğru ilerledikçe vergi yükü artmakta ve eline geçen ücretler düşmektedir. Ücretlere 

yapılan zamlar, gelir artışı nedeniyle bir üst vergi dilimine takılmakta zam işçinin cebine girmeden vergiye 

gitmektedir.     

TAŞERON İŞÇİLERİN DURUMU 

Son 15 yılda taşeron işçi %500 artış gösterdi. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında 4,5 milyon taşeron 

varken, bizde bu rakam 2 milyona yakın. Hükümetin seçim vaatlerinden biri de taşerona kadroydu. Ancak 

verilen sözler tutulmadı. Yine mevsimlik çalışan işçilerin kayıt dışı ve tamamen yasal güvenceden yoksun 

çalışmalarına yönelik düzenlemeler yok denecek kadar az. Taşeron çalışanların ve mevsimlik işçilerin 

koşulları düzeltilmelidir.  

İŞ CİNAYETLERİ 
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Ülkemizde iş cinayetleri hız kesmeden devam ediyor ve hiçbir önlem alınmıyor. Her yıl binden fazla işçi 

kardeşimiz alınmayan önlemler neticesinde hayatlarını kaybediyor. Tüm bu gerçeklik iş kazaların artık 

birer iş cinayetine dönüştüğünü bizlere gösteriyor. İş Cinayetlerinin ortadan kaldırılması için kamu 

denetimin etkinleştirilmesi gerekiyor. 

KADIN POLİTİKASI 

Kadına Yönelik şiddet toplumumuzda yakıcı bir konu olmaya devam ediyor. Kadınlar işte, evde her yer 

de şiddete, tacize, namus cinayetlerine her geçen gün daha fazla maruz kalıyor.  

Kadınların sendikal örgütlenme oranları da erkek işçilere oranla daha düşük. Kriz olduğun ilk işten 

çıkarılan, işyerlerinde taciz ve mobbing ile karşılaşan kadın.  

İşkolumuzda, kadın işçiler ağırlıkta çalışmaktadır. Kadınların sendikal çalışmalarda daha fazla yer alması, 

temsilcilikten başlayıp sendika organlarında ve yönetimlerinde yer almalarını destekliyoruz. Sendika 

olarak kadın konusunda üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olarak, kadın mücadelesini daha da 

büyüteceğiz.  

SENDİKAL BARAJLAR 

Değerli arkadaşlarım, 

Biliyorsunuz sendikalar yasasında yaşanan değişiklik sonrasında getirilen %1 barajı ve işkollarının 

birleştirilmesiyle sendikamızın içinde bulunduğu bazı sendikalar baraj engeline takıldılar. 90 bin deri 

işçisinin 1 milyonluk tekstil sektörü ile birleşmesi sonrasında işkolumuzun 10 kat büyüdü. Bu aynı 

zamanda sendikamız için barajın %1’den %10’a çıkması anlamına yani barajın 10 kat büyümesine neden 

oldu. Sonraki yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle baraj için bir süre tanındı ve sendikamızın yetkisi 

devam etti. Tüm bu süreçte  Türk-İş Konfederasyonumuza başta Sn. başkanımız Ergün Bey’e gösterdiği 

destek için buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.  Ancak bundan sonraki süreçte örgütlenme 

hedeflerimizi daha da genişleterek ilerletmek ve büyütmek durumundayız. Tekstil işkolunda 

örgütlenmeye başladık. Bu sektörle yeni tanışmış olmamıza rağmen ETF tekstil, Ismaco toplu iş 

sözleşmeleri yaptık.  

Her iki örgütlenmede de uluslararası federasyonumuz IndustriAll’un küresel desteği oldu ve buradan 

IndustriAll Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Bey’e ve Türkiye temsilcisi Engin Sedat Kaya’ya buradan 

bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.  IndustriAll’un takip ettiği bir diğer örgütlendiğimiz işyeri CPS 

Tekstil. CPS’de yetki davası son aşamada Yargıtay’da ve o da tamamlanmak üzere orada da toplu iş 

sözleşmesi yapacağız. 

Sendikamız IndustriAll’un Küresel Çerçeve Sözleşmesi imzaladığı markaların Türkiye’deki 

tedarikçilerinde örgütlenmeyi kendine hedef olarak belirledi. Bu kapsamda İstanbul, İzmir ve başka 

işyerlerinde örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor.   

Bunun dışında İzmir’de 1600 işçinin çalıştığı Akar Tekstil’de örgütlenmeye başladık. Orada da 

örgütlenmeyi gerek IndustriAll’dan gerekse konfederasyonumuzun destekleriyle belli bir seviyeye kadar 

getirdik. İşverenlerle ve üretim yapan markalarla bir dizi görüşmeler yapıldı. Akar Tekstil’de olumlu 

gelişmeler var ve üyelik devam ediyor. Akar Tekstil’de çalışmalarımız yoğunlaştıracağız. Sendikamız 

tekstilde örgütlenme hedeflerini büyüttük ve sendikamızın hak ettiği yere gelebilmesi için hepimize 

önemli görevler düşüyor.  
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Değerli dostlar, 

Bugün gerçekleştirdiğimiz genel kurul çok önemli. Genel kurullar daha güçlü birlikteliğin ortaya çıkması, 

ortak hedeflere yönelmenin miladıdır. Bu genel kurul da bir istasyondur. Bu istasyondan sonra yolumuza 

tekrar devam edeceğiz. Yönetimler değişebilir ancak bu bayrağı taşımaya devam etmeliyiz. Bayrağı 

devralana yeni arkadaşlarımız da görevi teslim aldıkları arkadaşlardan daha özveriyle hareket etmelidir. 

Bizim geleneğimiz ve kültürümüz budur.  

Bu genel kurulun aynı zamanda tüm üyelerimize yeni bir mücadele azmi kazandırmasını temenni 

ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, başarılar diliyorum.  


