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Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği-Sandığı’nın

6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

o Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği-Sandığı’nın 6. Olağan Genel Kurulu,

demiryolu dostlarını buluşturan hasret giderme şöleni atmosferinde gerçekleştirildi.
o 8 Nisan 2012 tarihinde, İller Bankası Sosyal Tesislerinde yapılan olağan Genel Kurul’da

Nurettin ÖNDEŞ ve ekibi bir kez daha güven tazeledi
☞ Devamı s. 2’de

Başyazı

Hizmetlerimizde yeni hamleler

Nurettin ÖNDEŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yeni Ufuklar
Sandığımız 6. Olağan Genel Kurulu’nu, bir şölen
çoşkusu içinde icra ettik. Şahsım ve ekibime, yeni
bir dönem için daha teveccüh gösteren tüm gönül
dostu üyelerimize şükranlarımı bir kez daha ifade
etmek isiyorum.
Gerek sandık ve gerekse derneğimizce sunulmakta olan hizmetlerimizin üyelerimiz ve gönül
dostlarımız tarafından takdir edilmesi; bir yönü ile
bizleri mutlu edip iç huzura kavuştururken, diğer
yönü ile omuzlarımıza yeni sorumluluklar, görevler
yüklemekte ve önümüze yeni hedefler koymaktadır.

☞ Devamı s. 5’de

Misafirhanemiz
4 daire
daha satın alınarak genişletildi
2006 yılı genel kurulumuzla birlikte hizmete açtığımız Ankara’daki misafirhanemiz aynı binanın üçüncü katının tamamı (3 daire) daha satın alınarak
genişletildi. Bu gün artık 70 yatak kapasitesi ile üyelerimize hizmet vermeye
devam ediyor.

☞ Devamı s. 12’de

Üyelerimize sunduğumuz hizmetlerimiz sürüyor
Sandığımız bünyesinde oluşturulan hizmet fonlar ile üyelerimize sunduğumuz hizmetlerimiz sürüyor. Ambulanslarımız yenilendi, bursiyer
sayımız 400’ü geçti

☞ Devamı s. 13’de
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Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği-Sandığı’nın

6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

o Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği-Sandığı’nın 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye’nin
dört bir köşesinden gelen işçi-memur TCDD çalışanı demiryolcu ve demiryolu gönüllüsü üyelerin yoğun
katılımı ile yapıldı.
Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma DerneğiSandığı’nın 6. Olağan Genel Kurulu, 8 Nisan 2012 tarihinde, İller
Bankası Sosyal Tesislerinde, yurdun dört bir köşesinden işçi ve memur binlerce TCDD çalışanı demiryolcu ve demiryolu gönüllüsü üyelerimizin katılımı ile çoşku içinde gerçekleştirildi.

dostu ile birlikte TCDD Behiçbey Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürü Hami Karpuzcu ile Müdür Yardımcıları Metin Hamitoğlu ve Cemal
Süslüoğlu, Loko-Bakım Atölye Müdürü Orhan Armutçu, Ankara Gar
Müdürü ve Demoksan Genel Başkanı Talip Ünal ile Ankara Gar Müdür Yardımcıları Derviş Kirlioğlu, Hasan Doğan, Elektrik Elektronik
Araştırma Müdür Azmi Şevata, Karabük Lojistik Müdürü İbrahim Güven, Irmak Depo Müdürü Veysel Kayış ve pek çok işyeri yöneticisi
de konuk olarak katıldı

Ak Parti Malatya Millevekili Hüseyin Cemal Akın, BYDK emekli
üyesi ve Ray İnşaat Genel Koordinatörü Mahmut Yalçın, Başbakanlık
Müşaviri Nihat Gürbüz, Yıldırım Bayazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Vedat Gürbüz, Maliye Bakanlığı Baş Müfettişi Hamza Kaçar, Devlet Demiryolları İşletmesi yöneticilerinden TCDD Müşaviri ve
eski Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, TCDD Müşaviri ve
eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Ersin Taşçı, TCDD Müşaviri Şerafettin
Deniz, Trafik Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Öndeş ve 2. Bölge
Cer Müdürü Abuzer Karadağ’ın konuk olarak katıldığı Genel Kurul’da
demiryolları bünyesinde örgütlü sivil toplum kuruluşlarından; Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankeser ve Genel Sekreter
Ahmet Altuntaş, Demard Genel Başkanı Nami Aras ve Ankara Şube
Başkanı Metin Gedik, Dekad Genel Başkanı Adem Şahin, Genel Mali
Sekreter Engin Güleç ve Eğitim Sekreteri Hacı Kıvrak, Demiryol-İş
Ankara Şube Başkanı Nuh Kale, Şube Sekreteri Yaşar Aydın, Şube
Mali Sekreteri Musa Eker, Türk Ulaşım-Sen Elazığ Şube Başkanı Resul
Korkmaz, Ulaştırma Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Hacı Kaplan, BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, BTS İstanbul 1 Nolu
Şube Başkanı Hasan Bektaş, Ulaştırma Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Adak, Ulaştırma Memur-Sen Ankara Şube Başkanı Cemal Sağkol ve çok sayıda yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundular.

Genel Kurul, Mustafa Akgöz’ün başkanlığını Ahmet Akkaya, Metin Kaymaz, Vahap Murat ve Macit Yorulmaz’ın üyeliklerini yaptığı
bir divan tarafından yönetildi.
Genel Kurul’a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Malatya Milletvekilleri Mücahit Fındıklı ve Ömer Faruk Öz, Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Faruk Septioğlu,
Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Van Milletvekilleri Fatih Çiftçi ve
Burhan Kayatürk, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Bingöl Milletvekili Eşref Taş, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan, TCDD
Genel Müdürü Süleyman Karaman, Genel Müdür Yardımcıları İsmet
Duman ve İsa Apaydın, Demiryol-İş Genel Başkanı ve Türk-İş Genel
Mali Sekreteri Ergün Atalay ve Türk-İş Eski Genel Başkanı Salih Kılıç
telgraf mesajları ile katılarak tebriklerini ilettiler.

Genel Kurul’a; Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Ali Olgun,
Türk Metal Sendikası eski Genel Merkez Yöneticisi Refik Üstün,
Meslek Okulu Mezunları Derneği Genel Başkanı Alparslan Taylan,
Demiryolu Özürlüler Derneği Genel Sekreteri Ali İhsan Karaköy, Demiryolu Emekliler Derneği Genel Sekreteri Ali İhsan Karakuş, Groupama Sigorta Finans Yöneticisi Bedriye Yıldırım, Hukuk Müşaviri Av.
Avni Kurt ve Mali Müşavir Ahmet Akkaya gibi çok sayıda demiryolcu
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Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri
Yardımlaşma Derneği - Sandığı
Yönetim Kurulu Başkanı

Nurettin ÖNDEŞ;
Batı uygarlığının;
‘insan, insanın kurdudur’ anlayışı ile
besleyip insanlığa bela ettiği vahşi
kapitalizmin bütün yıkıcı ve hegomonik
dayatmalarına rağmen, geniş halk kitleleri
eğer hala nefes alabiliyor ve yaşamaya
devam edebiliyorsa, işte bu, yeryüzü
toplumlarında hayatiyetlerini sürdüren
dayanışma ve yardımlaşma temelinde
yükselen kurumlar sayesindedir.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Öndeş’in açış konuşması ile başladı.

men insanları huzura kavuşturamadığını çünkü insanlar arasında
dayanışma ve yardımlaşma yerine acımasız bir rekabeti öngördüğünü ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü;

Konuşmasına insanlar arasındaki dayanışmanın ve bu amaçla kurulmuş kuruluşların toplum hayatı açısından önemine vurgu yaparak başlayan Öndeş; “İnsanın toplumsal bir hayat sürme zorunluluğu, diğer insanlarla amaç ve güç birlikteliği yapma olarak tanımlayabileceğimiz ‘dayanışmayı’ ve sahip olduklarını rıza esasına dayalı olarak diğer insanlarla paylaşmayı öngören ‘yardımlaşmayı’ ortaya çıkarmıştır.” dedi.

“17. yüzyıldan itibaren sanayi devriminin başlamasıyla yükseliş
trendine giren ve bu gün dünyanın neredeyse tamamını kuşatma
altına alan batı uygarlığının; ‘insan, insanın kurdudur’ anlayışı ile
besleyip insanlığa bela ettiği vahşi kapitalizmin bütün yıkıcı ve
hegomonik dayatmalarına rağmen, geniş halk kitleleri eğer hala
nefes alabiliyor ve yaşamaya devam edebiliyorsa, işte bu, gerek

Yönetim Kurulu Başkanı Öndeş konuşmasını şöyle sürdürdü “Tarih boyunca gerek insanın muhatap olduğu ilahi vahye dayalı bütün semavi dinler ve gerekse insanların kendi düşüncelerinden doğan bütün beşeri inanç sistemleri, insanlar arasında dayanışmanın tesis edilmesi, pekiştirilmesi ve yardımlaşmanın gerçekleşmesi için mensuplarına telkinlerde bulunmuş ve hatta kural ve kurumlar ihdas etmişlerdir. İnsanlar arası dayanışma ve yardımlaşmanın
somutlaşmış tezahürleri olan bu kurumsal yapılar toplumsal hayatın dolayısıyla insan varlığının bekası için bir anlamda sigorta işlevini yerine getirmektedirler.
Toplumsal dokunun en küçük yapı taşını oluşturan aileden başlayarak devlete kadar, insanların bir arada yaşaması ile ortaya çıkan
bütün kurumsal yapıların dayanışma ve yardımlaşma temeli üzerinde yükseldiklerini görüyoruz. Öyle ki insanlığın uygarlık tarihi,
insanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın güçlü bir biçimde
tesis edilmesi ile ortaya çıkan destansı başarı öyküleri ile doludur. Bir insanın tek başına başarabilmesinin mümkün olmadığı nice
eserler, ya da bir insanın tek başına baş edemeyeceği nice sorunlar,
birbirleri ile dayanışma içine girerek güç birlikteliği yapan insanların ortak çabaları ile gerçekleştirilmiştir.”
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Öndeş, yaşadığımız modern
çağın, bilim ve teknolojide elde ettiği olağanüstü başarılara rağ-
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“

bizatihi batı toplumlarının kendi içinde gerekse diğer toplumlarda hayatiyetlerini sürdüren dayanışma ve yardımlaşma temelinde
yükselen kurumlar sayesindedir.

İnsanı, yaratılmışların en şereflisi
olarak bildiğimiz için seviyoruz,
çünkü insanı sevdiğimiz zaman
onu yaradanın sevgisini
kazanacağımıza inanıyoruz;
Yunus’un diliyle ‘yaratılmışı
yaradandan ötürü seviyoruz’.
İnsanların, diline, dinine, bölgesine,
mezhebine, ait olduğu etnik
kimliğine bakmıyoruz, merak bile
etmiyoruz; acıları, tasaları, sevinçleri
ve kıvançları paylaşarak azaltıp
çoğaltıyoruz;
böylece gönülden gönüle
köprüler kuruyoruz.

Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya, Kafkasya’nın çetin yamaçlarından Afrika’nın çöllerine, Yemen’den Bosna’ya kadar yeryüzünün pek çok coğrafyasına ulaşan köklü medeniyetimizde ise sosyal
hayatın dokusunun, ‘birey olarak insan’ merkezli bir anlayışla ve
bireysel katkıların yoğun katılımı sağlanarak karşılıklı dayanışma ve
yardımlaşma temelinde yükselen kurumsal yapılarla adeta bir nakış
gibi işlendiğini görmekteyiz.
Yaklaşık on asır önce Şeyh Edebali’nin dilinden
‘Ey Oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’
düsturu ile hayatın merkezine yaratılmışların en şereflisi olan yeryüzüne halife seçilen insanı alan bu anlayış, Mevlana
Celaleddin-i Rumi’nin
‘İnsanlarla bir ol!

“

İnsanlarla bir oldun mu bir madensin, bir ulu deniz,
Kendinde kaldın mı bir damlasın, bir dane’
dizeleriyle, toplumu oluşturan tüm bireylerin toplumsal yaşama aktif ve yoğun olarak katılmalarının gereğine ve zorunluluğuna
dikkat çekilmiştir.
Şeyh Edebali’den Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye, Yunus Emre’den
Hacı Bektaş Veli’ye sayısız pek çok gönül erinin mayalayıp yoğurduğu bu anlayış; insanların kapı komşusu ile hukukunun tesis edildiği mahalle loncalarından iktisadi dayanışmalarını temin eden ahilik ve meslek loncalarına; kimsesiz kalmış yahut yokluğa düçar olmuş insanların sefalete düşmelerini engellemek amacıyla kurulmuş
imaretlerden Dar’ül Acezelere ve insan hayatının akla gelebilecek
hemen her alanında hizmet sunmak amacıyla vakfedilmiş vakıflara
kadar onlarca yüzlerce kurumsal yapıyı, dayanışma ve yardımlaşmanın en mümtaz örnekleri olarak insanlık uygarlık tarihinde kayda geçirmiştir.

mezlerini keşfetme çabalarını yoğunlaştırıyoruz. Bilim ve teknoloji, belkide tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar insan yaşamını
kolaylaştırıcı imkan ve araçlarla donatıyor bizleri.
Bu gün artık, insan sağlığını ve hayatını ciddi boyutlarda tehdit
eden salgınların tıpta yaşanan gelişmelerle önemli ölçüde ortadan
kaldırıldığı, geliştirilen sera sistemleri ile mevsim ve iklim koşullarının etkisi azaltılarak neredeyse 4 mevsim ürün alınabildiği, kısacası insan hayatını ilgilendiren bütün alanlarda önceki tarihsel dönemlerle mukayese edilemeyecek olağanüstü başarıların gerçekleştirildiği bir dönemi yaşamaktayız.

Hakkında az çok fikir sahibi olabildiğimiz insanlığın 8-10 bin
yıllık tarihsel yolculuğu içinde, pek çok açıdan tarihin en sıradışı dönüşüm ve değişimlerin gerçekleştiği bir dönemi yaşıyoruz bu
gün. İnsan hayatını ilgilendiren özellikle madde planında benzerine rastlanmayan yeniliklere ve devrimsel dönüşümlere her gün bir
yenisi eklenmektedir. Bu çağda, olağanüstü sayıda nüfus barındıran
kentler kurabiliyor, göklere uzanan binalar inşaa edebiliyoruz. Haberleşme, iletişim ve ulaşımda neredeyse mesafeleri sıfırlama noktasına yaklaşıyoruz, deyim yerinde ise koca bir dünyayı avuçlarımızın içine alabiliyoruz; yetmiyor dünya dışına taşıyor uzayın bilin-

Ancak üzülerek ifade etmeliyiz ki tüm bu gelişmeler bir birey
olarak insanı daha mutlu etmediği gibi toplumlar için de daha müreffeh ve güvenli bir hayatı sunamamakta, daha vahim olanı ise gelecek açısından da umut vaad edememektedir.
Ekonomi alanında üretim araç ve biçimlerinde yaşanan değişimler üretimi sayısal ve belki nitelik olarak artırmış, bunun doğal sonucu olarak zenginlik artmıştır. Ancak artan zenginliğin toplumu oluşturan bireyler arasındaki bölüşüm ve dağılımında ne yazık ki adalet ve hakkaniyet tesis edilememiştir. Hastaneler, sağlık
merkezleri sayıca ve fizik imkanlar bakımından çoğalmış, tıpta olağanüstü başarılar gerçekleştirilmiş buna rağmen ortaya çıkan meslek hastalıkları başta olmak üzere pek çok yeni hastalık insan sağlığını ciddi biçimde tehdit etmeye devam etmektedir. Hatta zaman
zaman var olan bir sorunun ortadan kaldırılması için verilen uğraş
ve çalışmaların kendisinden, çok daha karmaşık, altından kalkılması çok daha güç sorunlar ortaya çıkmaktadır. Üstelik ortaya çıkan sorunlar sadece yerel ölçekte olmayıp küresel ölçekte de ortaya çıkmakta ve topyekün insanlığı ve yeryüzünü tehdit niteliği taşımaktadır.
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Tüm dünyayı ve özellikle bilim ve sanayi çevrelerini kara kara

Başyazı’nın devamı

düşündüren ve acil çözümlenmesi gereken küresel ısınma, iklim
değişiklikleri ve ozon tabakasında oluşan yırtılma, modern çağın az

Dernek ve sandık olarak bundan sonrasında yalnızca
Devlet Demiryolları bünyesinde çalışan demiryolcular değil, tüm yurt sathında demiryollarına gönül veren dostlara
ulaşmak ve hizmetlerimizi yaygınlaştırmak yeni dönemin
bizlere yüklediği misyon olacaktır.

önce sıraladığım madde planındaki başarıların (Örneğin sera üretimlerinin) elde edilmesi sürecinde ortaya çıkan küresel ölçekte
sorunlardan sadece bir kaçıdır.
Bu olumsuzlukların temelinde yatan en önemli etken kuşkusuz
az önce kısaca değindiğim batı uygarlığının arka planında yatan

Bu misyon ile tüm demiryolu çalışanlarını ve demiryolu gönüllülerini şemsiyesi altında bir araya getiren bir sivil
toplum örgütü olabilmek nihai hedefimiz olacaktır.

hegomonik zihniyettir. İnsanı, insanın kurdu olarak kabul ettiğiniz
zaman, güçlü olan zayıf olanı sürekli olarak kendisine yem yapacaktır. Bu gün neredeyse tüm dünyaya dayatılan kapitalist ekono-

Dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor; ekonomik büyüme
ve sıçramalar, enerji alanında fosil yakıtların geleceğinin
belirsizliği, iklim değişiklikleri ile ortaya çıkan çevre sorunları ve daha pek çok etken ulaştırma için demiryollarının önemini ve hatta vazgeçilemezliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenlerle son yıllarda demiryolları alanında ülkemizde yaşanan değişimleri, yılların ihmalinin telafi edilmesi için atılan adımları büyük bir memnuniyet ile izliyor
ve destekliyoruz ve fakat bunların yeterli olmadığını, ve
daha büyük adımlar atılması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

mik sistem tam da bu zihin kodlarına göre işlemektedir.”
Yönetim olarak insanı esas alan bir anlayış benimsediklerini vurgulayan Başkan Nurettin Öndeş, hizmet anlayışlarını ve gerçekleştirdikleri proje ve hizmetlerin genel bir değerlendirmesini yaptığı
konuşmasını şöyle sürdü;
“Bizler de burada, bir sivil toplum kuruluşu olarak, sizlerin küçük katkıları ile günlük yaşamlarımızda karşılaştığımız kimi sorunlara çözümler bulabilmenin gayreti içindeyiz. Mevlana’nın deyişiyle “kendimizde kaldığımız zaman bir dane, bir damla” olarak kalacağımızı biliyoruz, bu nedenle çağlayan ırmaklar olmak, ummanlar

Bizler de demiryolu gönüllüleri ve sevdalıları olarak
dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak yükselen demiryollarının ulaştığı her coğrafyaya ulaşmak, her
demiryolcu ile gönül köprüleri kurmak ve hizmetlerimizi
yaygınlaştırmak durumundayız.

olmak için bu çatının altında birleşiyoruz. Küçük katkılarımızı, yağmur damlalarının birikip nehirler oluşturması misali birleştiriyoruz.
Ve yeniden sizlerin hizmetine sunuyoruz. İnsan olarak da, Yönetim
olarak da felsefemiz, hizmet anlayışımız işte budur.
İnsanı, yaratılmışların en şereflisi olarak bildiğimiz için seviyo-

Bu amaçla kuruluşlarımızın hem üye hem de mali yapısını güçlendirmek yeni çalışma döneminde en önemli görevlerimiz olacaktır. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde
özellikle üye yapımızın güçlendirilmesinde siz değerli gönül dostlarımızın katkısına olan ihtiyacımız açıktır.

ruz, çünkü insanı sevdiğimiz zaman onu yaradanın sevgisini kazanacağımıza inanıyoruz; Yunus’un diliyle ‘yaratılmışı yaradandan ötürü seviyoruz’. İnsanların, diline, dinine, bölgesine, mezhebine, ait
olduğu etnik kimliğine bakmıyoruz, merak bile etmiyoruz; acıları,
tasaları, sevinçleri ve kıvançları paylaşarak azaltıp çoğaltıyoruz;

Kuruluşlarımızın mali açıdan daha da güçlenmesi için
de, üye aidatı gelirlerinin dışında gelir temin edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yeni dönemde ticari iştiraklerimizin daha yoğun ve aktif bir çaba ile kalıcı yatırımlar
yapması çalışmalarımız ivme kazanacaktır. Bu çalışmalar sonucunda iki yönlü bir fayda sağlanmış olacağı açıktır. Ticari anlamda yapacağımız her bir yatırım bir yönü
ile üyemiz demiryolcuların küçük katkıları ile elde edilen
birikimleri ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır, diğer yönü ile de dernek ve sandığımıza ticari anlamda kazanç sağlamış olacaktır. Böylelikle kuruluşlarımız sadece
üye aidatı ile değil ticari gelirleri ile de güç kazanacaktır.Elde edilen gelirler elbetteki gerek hizmet ve gerekse
nema olarak üyelerimize geri dönecektir.

böylece gönülden gönüle köprüler kuruyoruz.
Üyeliği eski olan değerli arkadaşlarımız çok iyi hatırlayacaklardır; neredeyse yarım asırlık köklü geçmişi olan kuruluşumuzu hangi
şartlar içinde devraldığımızı. Neredeyse sıfır denilecek bir kasabanka mevcudu vardı. Bu günkü değerle sanırım on bin liraya karşılık gelen o günkü parayla on milyar lira, bekleyen yüzlerce emekli
ödemesi. İnsanın içini acıtıcı olanı ise Anadolu’nun tabiri ile dikili
bir ağaç bile yoktu elimizde. Hizmetlerimizi sunabileceğimiz kendimize ait iki odalı da olsa bir dairemiz de yoktu, hatırlayacaksınız
Gar’daki 2. Bölgenin eski binasında, kiralanmış bir bodrum katından ibaretti her şey. Hizmet almak için gelen üyemizin oturup soluklanacağı bir taburenin bile olmadığı bir mekan.
Oysaki bu kuruluş 1946 yılında, işçi memur ayrımı olmaksızın
o dönemin demiryolcu büyüklerimiz tarafından kurulduktan sonra

Gelişen ve değişen dünyada ve ülkemizde yeni dönem
yeni ufuklarla bizlere yeni görevler ve sorumluluklar yüklemekte ve fakat aynı zamanda yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir.

çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini biliyoruz (ki burada derneğimizin kuruluşunda emek sahibi olmuş demiryolcu büyüklerimizi
şükran ve minnet ile anıyor, aramızdan ayrılanlar için de Allah’tan
rahmet diliyorum). Bu öncü insanlar, kurucu ortak olarak iştirak et-

Sizlerin destek ve katkıları ile kuruluşlarımızı geleceğe
daha bir güven ve güç ile taşıyacağız.

tiği Raybank başta olmak üzere Kim-san, Ray Sigorta, Kut-san gibi
bir çok şirkette yatırımlar yaparak, ileriye dönük kalıcı hamleler
yapmışlardır. Ne yazık ki daha sonrasında yönetimi devralanların
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larda ne tür hizmetlere ihtiyaç duyulduğunu tespit etmeye çalıştık, bunların istişarelerini yaptık. Bütün bunların sonucunda aldığımız kararla önceliğimizi, en dar zamanların dostu olabilmeye verdik. Elbetteki hiç bir üyemizin böylesine anlar yaşamasını temenni
etmiyoruz ama hayatın gerçeği böyle durumlarla her zaman yüzyüze getiriyor insanı. Bir ambulans ile hasta ve cenaze nakil hizmeti
planladık ve uyguladık, tek bir ambulansın yeterli olmadığını farkedince ikinci bir ambulans daha alarak hizmete sunduk. 2003 yılından bu yana yaklaşık on yıldır bu hizmetimiz sürüyor, Allah hiç bir
üyemize ihtiyaç hissettirmesin.
Dar zamanların dostu olabilmeyi hedeflediğimizi ifade etmiştim
biraz önce. Bu amaçla uygulamaya koyduğumuz bir diğer hizmetimiz bütün üyelerimiz için gerçekleştirdiğimiz birikimli hayat sigortasını da içeren emeklilik fonu. Bu fon ile kaza, maluliyet gibi
hiç bir üyemizin ve hatta hiç bir insanın maruz kalmasını temenni
etmediğimiz zor zamanlar için, yahut emeklilik gibi aktif çalışma
hayatından çekileceğimiz dönemler için ya da (Allah’tan tüm üyelerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum) ölüm halinde geride bıraktıkları eş ve çocukları ve yakınları için, uzanan bir dost eli olarak, acıyı, sıkıntıyı bir nebze de olsa hafifletmek amacımız.

aynı basireti gösteremediklerini esefle ve zarar ziyanla görüyoruz.
Zarar ziyanla diyorum çünkü bu iştiraklerin ve yatırımların hepsi adeta bir mirasyedi gibi elden çıkarılmıştır. Bu kuruluşların çalışmaları yakından takip edilmemiş, zamanında gerekli müdaheleler yapılıp sermaye artırımları gerçekleştirilmemiş, yönetimlerdeki
etkinlikler azalmış ve en nihayetinde hisselerimiz pula döndükten
sonra elden çıkarılmıştır.
Geçmişin hatalarını sadece ve sadece dersler çıkarmak, benzer
hatalara düşmekten korunmak için hatırlıyoruz. Kinimiz yok, husumetimiz yok, büyük üzüntümüz var ve olmasaydı keşke dediğimiz
keşkelerimiz var dilimizde. Elbetteki başarıları da gurur ve minnet duyguları ile hatırlıyor ve yadediyoruz; onlar için de samimi bir
şükran taşıyoruz gönüllerimizde.

Hizmet fonlarımızdan bir diğeri de Sosyal yardım fonu. Sel,
deprem, yangın vb afet durumlarında da üyelerimizin yardımına
koşmayı, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve yaralarını sarmayı hedefledik. Hacı Bektaş Veli’nin “Bir olalım, iri olalım, diri
olalım’ sözü ve anlayışı ile bu hizmeti sunduk. Yönetim olarak, son
yaşanan Van-Erciş depreminde, felakete maruz kalan üyelerimize
gerekli her tür maddi manevi desteği imkanlarımız nispetinde sağladık. Cenabı Allah’tan, tüm üyelerimizi, demiryolu camiamızı ve
ülkemizi her tür afetten korumasını temenni ediyorum.

Az önce kısaca hatırlattığım şartlarda devraldık biz bu kuruluşu. Peki bizler neler yaptık? Şimdi çok fazla vaktinizi almadan neleri hayata geçirebilmişiz bunlara da değinmek istiyorum kısaca;
6. Olağan Genel Kurulunu yaptığımız sandığımızı yasal anlamda
münfesih durumdan kurtararak aktif hale getirdik ve faaliyete başlamasını temin ettik. Hemen akabinden kuruluşlarımızın mali bünyesini rahatlatacak iyileştirme çalışmaları başlattık. Üyelerimize
hizmet vereceğimiz ve kendi mülkümüz olan bir hizmet binamız olsun istedik ve hatta çeşitli sebeblerle Ankara’ya gelen gönül dostlarımız için bir de misafirhanemiz olsun istedik. O günün şartlarında hayal gibi, şaka gibi bir şeydi bunlar. Ama bizler yönetim olarak
karar verdik, hedefler koyduk ve azmettik. Bu noktada siz üye arkadaşlarımız yönetim kurullarımıza güven duydunuz ve desteklerinizi esirgemediniz. Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum.

Bir diğer hizmet olarak üniversitede yüksek öğrenim yapan çocuğu olan üyelerimize, karınca kararıncada olsa bir katkımız olsun
istedik. Bu amaçla Yüksek öğrenimde okuyan üye çocuklarımıza
burs hizmeti başlattık. Sanıyorum yine 2003 yılında 50 üyemizin
çocuğu ile başlatmıştık bu hizmeti de. Bu gün 400 üyemizin çocuğuna burs vermekteyiz. Ama bunu yeterli görmüyoruz, özellikle
bu konuda nihai hedefimiz, yüksek öğrenimde eğitim alan her üye
çocuğuna burs verebilmek. Şimdilik bu da bir hayal, bir umut. Azmimiz var, gerçekleştirmek için irademiz ve idealimiz var, inşaallah
kademe kademe gerçekleştireceğiz.”

Ve yine sizlerin huzurunda, bizlerden destek ve katkılarını esirgemeyen; Demiryol-İş Sendikamızın Genel Başkanı Sayın Ergün
Atalay’a, genel merkez yöneticilerine ve şube başkanlarına, memur sendikalarımızın genel başkanlarına, genel merkez yöneticilerine ve şube başkanlarına; TCDD bünyesinde örgütlü dernek, vakıf
gibi tüm sivil toplum kuruluşlarının genel başkanlarına, genel mrkez
yöneticilerine ve şube başkanlarına bu güne kadar vermiş oldukları
katkı ve destekleri için kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Üyelerinin %97’sinin Devlet Demiryolları İşletmesi bünyesinden
olduğuna dikkat çeken Başkan Nurettin Öndeş, son yıllarda demiryollarına artan ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı;

Netice itibariyle bu gün, Başkentin en merkezi noktasında, Gazi
Mustafa Kemal bulvarındaki 123 nolu binanın 3 kat artı 1 dairesi bizim, yani toplamda 10 daire. 70 yatak kapasitesine sahip misafirhane ve Genel merkezimiz.
Kuruluşlarımızın mali yapısında sağladığımız iyileştirmelere paralel olarak hizmetlerimizi de çeşitlendirmek üzere projeler yaptık ve hayata geçirdik. Sizlerle gerek genel kurul toplantılarımızda ve gerekse yüzyüze yaptığımız birebir görüşmelerde hangi alanwww.demiryoluyardimlasma.org
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Ak Parti
Malatya Milletvekili

“Bildiğiniz üzere biz, dayanışma ve yardımlaşma amacı taşıyan
bir kuruluşuz. Ancak üyelerimizin neredeyse %97 si TCDD bünyesinde çalışmaktadır. Dolayısıyla demiryollarımız bizim adeta hayat
kaynağımızdır, olmazsa olmazımızdır. Bu nedenle demiryollarımızın gelişmesi, kalkınması, her gün bir adım daha ileriye götürülmesi bizim için her türlü övgüye ve takdire şayan bir durumdur. Esasen demiryollarımızın gelişmesi ülkemiz için de hayat
memat meselesidir. Güçlü bir ekonominin alt yapısının ancak
yüksek teknolojiye sahip modern demiryolu ağları ile örülebileceği gerçeği hiç bir zaman unutulmaması gereken bir hakikattir.

Hüseyin
Cemal
AKIN;

Son yıllarda demiryollarına verilen önemin ve ilginin arttığını ve bu ilginin somut yatırımlara dönüştüğünü memnuniyetle ve gururla müşahade ediyoruz. Önce Ankara - Eskişehir Yüksek
Hızlı Tren projesinin hemen sonrasında Ankara - Konya Yüksek Hızlı
Tren Projesinin gerçekleştirilmiş olmasından büyük mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Ankara - İstanbul, Ankara - Sivas ve Ankara-Bursa
Yüksek Hızlı Tren projeleri gibi devam eden projelerin de hızla tamamlanacağına, bunların dışında da yeni projelerin hayata geçirileceğine olan inancımızın tam olduğunu bir kez daha ifade etmek
istiyorum. Tüm bu süreçlerde, projelerin hazırlanarak yatırımlara dönüşmesinde irade gösteren başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve tüm siyaset, hükümet
ve devlet adamlarımıza, TCDD’nin ve Ulaştırma Bakanlığımızın
değerli bürokratlarına; özveri ile, inançla emeğini ve katkısını
esirgemeyen, işçisinden memuruna tüm demiryolu çalışanlarına, huzurlarınızda 42 yıllık demiryolcu olarak şahsım ve temsil
ettiğim kurullarım adına kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biz iktidar olarak istiyoruz ki; son 50-60
yılın ihmali bir 50 yıl daha geçmeden
2023 yılına kadar tamamen sona
erdirilsin.
6. Olağan Genel Kurul’a katılan Ak Parti Malatya Milletvekili Hüseyin Cemal Akın, Genel Kurul’da kısa bir konuşma yaptı.
Konuşmasında ülke olarak demiryollarına olan ihtiyacı vurgulayan Akın “Cumhuriyetin ilk yıllarında, o dönemin teknolojisi ile
yurdu rayla donatanların mirasına sahip çıkan sizler, bu gün de
yurdu yüksek hızlı tren rayları ile donatıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu ülkenin demiryollarına ihtiyacı var. Hükümetimizin de demiryollarına gereken önemi gösterdiğini hep birlikte yaşıyoruz. 2003’de demiryolları hattımız 10.948 Km. 2011’de
bu rakam 12024 Km’ye çıkmış. 1076 Km yeni yol yapılmış ve
bunun 888 Km’si yüksek hızlı tren hattı. 2023’e kadar hedef
10.000 Km yüksek hızlı tren hattı ve 4.000 Km konvansiyonel hat
yapıp toplamda 25.940 Km hatta ulaşmaktır.” dedi.

Ve bu konuda bir hususa dikkat çekmek istiyorum;
Yukarıda saydığım ve projeleri hazırlanmış ve başlanmış olan
Yüksek Hızlı Tren Projelerinin içerisinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’yu da kapsayan Hızlı Tren Projelerinin 2023
yılı beklenmeden projelendirilip, ihalelerinin yapıldığını söylemek isterdim.

Demiryollarına karşı yapılan ihmalin artık sona erdiğini
ifade eden Akın konuşmasını şöyle sürdürdü; “Biz iktidar olarak
istiyoruz ki, 50 yılın, 60 yılın ihmali artık bir 50 yıl daha geçmeden 2023 yılına kadar tamemen sona erdirilsin ve demiryolları
bu ülkenin yükünü taşıyan bir kuruluş haline gelsin.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya yapılacak Yüksek
Hızlı Tren Hattı, ülkemiz üzerinde emelleri olanların, vatanın
birlik ve bütünlüğüne kasteden emperyalist güçlerin sinsi ve haince düşüncelerini berteraf etmek, deyim yerindeyse kursaklarında bırakmak için Doğu ile Batının hızla kaynaşmasını temin
etmek için projelendirme ve uygulama takvimi öne çekilmelidir.
Bir an önce bu kaynaşmayı sağlamak için geç kalınmamalı ve bu
günden yarınlarımıza hemen köprüler kurulmalıdır.

Şu anda toplam maliyeti 45 milyar dolar olan, biraz evvel
de başkanımın özlemle bahsettiği ve 29 ilden hızlı treni geçirecek olan çalışma da hepinizin malumudur. Bu iller arasında Malatyamızın da bulunması benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.”
Ak Parti Milletvekili H. Cemal Akın konuşmasını şöyle tamamladı; “6. Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını, hizmete vesile olmasını Cenabı Hakk’tan diliyorum. Burada hemşehrisi olmaktan iftihar ettiğim değerli başkanımız Nurettin Öndeş’e
de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biraz evvel sunumda da
izledik, başkanımızın bizzat konuşmasında bizi bilgilendirmesinden de anladık ki; bu sandık bu güne kadar çok önemli mesafeler kat etmiş. İnşaallah bu burda da durmayacak, biraz evvel
ifade edildiği gibi bütün üyelerinin çocuklarının, aile efradının
istifade edebileceği, doğumundan ölümüne kadar her türlü ihtiyacını karşılayacağı bir konumu ve imkanları da, ben inanıyorum ki bu heyet sağlayacaktır.”

Bu düşüncelerle, siyasilerimizden, demiryolu yöneticilerinden, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ve yetkililerinden bu konunun ivedilikle gündeme alınıp proje ve uygulamalarının yapılmasına başlanması hususunda katkılarınızı bekliyoruz.
Son olarak ifade etmek isterim ki demiryolcu, ister işçi ister
memur olsun vefa sahibidir, kadirşinastır, kıymet bilir, hatır
sayar; 40 yıl da geçse üzerinden, demiryollarına katkı sunanları, hizmet edenleri, ne gönlünden ne hatrından silebilir.
Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulumuzun üyelerimize, demiryolu camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, genel kurulumuza teşrif ederek dinleme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür
ediyor, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”
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Türk Metal Sendikası
Emekli Genel Merkez
Yöneticisi

Ulaştırma Memur-Sen
Genel Başkanı

A. Refik
ÜSTÜN

Can
CANKESER
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankeser, 6. Ola-

6. Olağan Genel Kurulu’a konuk olarak katılan Türk Metal
Sendikası Emekli Genel Merkez Yöneticisi A. Refik Üstün Genel
Kurul’a hitaben kısa bir konuşma yaptı.

ğan Genel Kurul’a katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında tüm
demiryolu sevdalılarını bir çatı altında toplamayı amaçlayan dernek ve sandık yöneticilerine teşekkür eden Can Cankeser şöyle ko-

Konuşmasında, demiryolcular arasındaki birlik ve beraberliğin tüm ülkeye örnek teşkil edecek düzeyde olduğuna vurgu yapan
A. Refik Üstün; “Burada, 30 yıldır sendikal hayatta da beraber olduğumuz çok değerli kardeşim Nurettin Öndeş başkanın yaptığı çalışmaları, sizler gibi gururla, onurla, gıptayla izledim, dinledim.
Türkiye, böyle bir anlayış içerisinde yönetilebilse dünyanın en büyük devletleri içerisinde olur. Kapitalizmin sömürücü aleti haline
gelmez. Bu bir anlayış meselesidir. Böyle bir anlayışla bu gün Türkiye yönetilse; demiryollarımızda, bu güzel beraberliği oluşturduğumuz bu kuruluşumuzun genel kurulunda olduğu gibi, güzel sonuçları yaşayabilirsiniz. bu bir niyet meselesidir. Eğer niyet hayır ise akıbiteniz de hayır olur.” şeklinde konuştu.

nuştu;
“Ben şahsen 25 yıllık bir demiryolcuyum. Sandığımızın adı
gibi ben de bir demiryolu gönüllüsüyüm. 3 kuşak demiryolcu olan
bir ailenin mensubuyum. O yüzden demiryolu, demiryolcu dediğimiz zaman benim için çok büyük bir anlamı var. Böyle bir derneğin
varlığı bile gerçekten önemli; Allah razı olsun, kim emek verdi, kim
kurdu ise.
155 yıllık koskoca bir çınarın altındayız arkadaşlar. Bizler de
sendikacı olarak çalışanlarımıza ve kurumlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu derneğin öncelikle sendikal olarak bizlerle yakın
ilişkileri mevcut. Türkiye’nin her tarafında üyelerimiz, üyeleriniz

Hızlı tren projelerinin ve Marmaray projesinin temellerinin
57. hükümet döneminde atılmış olduğunu sonraki hükümetlerin
de projeleri yarım bırakmayarak kararlılıkla devam ettirdiğini ve
tamamladığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür eden A.
Refik Üstün, konuşmasını şöyle tamamladı;

olmuş vaziyette. Derneğin misafirhane gibi, fon kullanımı, ambulans ve burs gibi bir çok hizmeti var. Bu hizmetlerden sendika olarak bizim üyelerimiz de faydalanmaktadır. Bu hizmetlerden dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz. Hz. Ali’nin güzel bir sözü var; “İnsanlara faydası olmayanı ölülerden say” der. O yüzden yaşadığımız

“İnşaallah Türkiye’miz birlik - beraberlik içerisinde layık olduğu yere gelir. Bu vesile ile Nurettin Öndeş başkanımı bir kez daha
kutluyorum. Allah yolunu açık etsin. Allah o güzel niyetini daim
etsin. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah’a emanet olun.

süre boyunca insanlara, insanlığa faydalı olmamız gerekmektedir.
Bu nedenle, bu konuda kim bir çivi çakıyorsa Allah bin kere razı olsun, saygılar sunuyorum, Allah’a emanet olun.”

“Personel ile ilgili sosyal bağların korunması, yardımlaşmanın devam etmesi de sendikaların dışında bu gibi dernek ve
sandıkların faaliyetleri ile gerçekleştirilmektedir. Ve bu konuda da sandığın, hakikaten demiryolu personeli ile ilgili özellikle
maddi anlamda ve diğer anlamda burs verme konusunda personel çocuklarına yardımcı olması teşvik edici ve takdire şayan bir
durumdur.

BTS İstanbul 1 Nolu
Şube Başkanı

Hasan
BEKTAŞ

Genel olarak derneğin faaliyetleri ile ilgili genel bir memnuniyet sözkonusu, özellikle para çekme konusunda bayağı aşama kaydedildi. özellikle bunu belirtmek istiyorum. Daha da ileri
aşamalara geçilmesi noktasında temennilerimizi, İstanbul’daki

6. Olağan Genel Kurul’da söz alan bir diğer konuşmacı BTS
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Hasan Bektaş oldu. Konuşmasında
demiryollarının ağır bir işkolu olduğunu, demiryolu çalışanlarının çalışma koşulları ile ilgili hak ve menfaatlerinin korunmasının sendikalar ile yapıldığını, özellikle 1990’lı yıllardan sonra
sendikal faaliyetlerin ivme kazandığını ifade eden Hasan Bektaş şöyle konuştu;
www.demiryoluyardimlasma.org

arkadaşlarımızın düşünce ve önerilerini de burada arkadaşlarla
paylaşacağım.
Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve genel kurula başarılar
diliyorum.”
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TCDD Karabük
Lojistik Müdürü

Malatya Vagon Bakım
Atölye Müdürlüğü
İşyeri Baştemsilcisi

İbrahim
GÜVEN

Mehmet
BAYDOĞAN

6. Olağan Genel Kurul’da söz alan TCDD Karabük Lojistik Mü-

Genel Kurul’a katılarak kısa bir konuşma yapan bir diğer üye-

dürü İbrahim Güven, yaşadığı bir anıyı Genel Kurul ile paylaştı. İbra-

miz de Demiryol-İş Sendikası Malatya Şubesi Vagon Bakım Atölye-

him Güven şöyle konuştu;

si Baştemsilcisi Mehmet Baydoğan oldu. Baydoğan, Sandığın bu gün

“Ben başımdan geçen bir olayı anlatmak için söz istedim.Am-

hizmet alanında çok önemli mesafeler katettiğini vurgulayarak “Bu

cam emekli demiryolu işçisi. Biliyorsunuz bir derneğimiz daha var,

günkü mevcut yönetim öncesinde sandıktan fon kullanabilmek için

Ölüm Yardım ve Emeklileri Derneği, kendisi o derneğin üyesi. 2 ay

on beş gün beklememiz gerekiyordu, oysa bu gün bir kaç dakika

önce Şubat ayında kendisini kaybettik. cenaze, Ankara’ya Adli Tıp’a

içinde fon kullanabilmemiz mümkün olabilmektedir” dedi

gönderildi. Karabük’ten Ankara’ya bir ambulans bırakıyor, dönü-

Baştemsilci Baydoğan şöyle konuştu; “Önceden ambu-

şü kendin halletmek durumundasın. Biz de ambulans için amcamız

lans hizmetimiz yoktu, ambulanslarımızın alınmasından sonra

Ölüm Yardım ve Emekliler Derneğinin üyesi olduğu için aradık ma-

Türkiye’nin neresinde olursa olsun bütün üyelerimiz gerek hasta

lum dernek yöneticilerini. Arkadaşların bize verdiği cevap ‘Ya bizim

gerekse cenaze nakilleri için bir lira bile ödeme yapmadan bu hiz-

ambulansın şu an lastikleri daha yaz konumunda. Bunları değiştire-

metten faydalanabilmektedir. Bu gerçekten bizler için önemli bir

lim, cenazenizi yarın alsanız, yarın göndersek olmaz mı?’ Ben de o

nimettir. Aynı şekilde bu gün aralarında benim kızımında olduğu

arada Başkanımız Nurettin Öndeş beyi aradım; sağolsunlar, cenaze-

dört yüzün üzerinde üye arkadaşımızın yüksek öğrenimde okuyan

mizin nerde olduğunu sordular, ben de Adli Tıp’ta olduğunu söyle-

çocukları burs alabilmektedir.

dim. Bana, yarım saat sonra ambulansın Adli Tıp kurumunda olaca-

Diğer taraftan sandığımızın ticari kuruluşu olan sigorta şir-

ğını, yönetim kurulu üyesi Mustafa Atalar’ın refakatinde, cenazemi-

keti bizlere çift yönlü avantajlar sunmaktadır; bir taraftan zaten

zin alınıp Karabük’e getirileceğini ve bizim sakin olmamız gerektiğini söyledi. Ve gerçekten de üç buçuk dört saat içinde cenazemiz

yaptırmak zorunda olduğumuz sigorta poliçelerimizi piyasa koşul-

Karabük’e getirildi ve defnettik.

larından daha uygun koşullarda yaptırabilmekteyiz diğer taraftan
yapılan her poliçe kuruluşlarımızın gelir elde etmesini sağlamakta-

Ben bu anlamda gerek Nurettin Öndeş başkanıma ve gerekse

dır. Ben tüm bu hizmetlerinden ötürü Nurettin Öndeş başkanıma ve

yönetim kurulu üyesi arkadaşlara minnet duygularımı ve teşekkür-

ekibine şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile

lerimi iletmek için söz istedim. Huzurlarınızda tekrar tekrar sayın

olmasını temenni ediyorum.”

başkanıma teşekkür ediyorum.

mel unsuru olan, işgücünün temeli işçi kardeşlerimiz ve bu işgücünün planlanma ve koordinasyonundaki rolü tartışılmaz ve önemli
bir yer tutan memur kardeşlerimizin bir araya geldiği, işçi memur
dayanışmasının en büyük örneğini teşkil eden sandık ve derneğimizin, adına, kuruluş amacına ve hizmet kavramının ruhuna uygun bir
başarı ve istikrarın sağlandığı dönemi yaşamaktayız.

Demiryol-İş Malatya Şube
Denetim Kurulu Üyesi

Macit
YORULMAZ

Bu günkü yönetim geride bırakılan dönemlerde sayısız problemleri çözmüş ve bu gün itibariyle sorunsuz bir yapıyı oluşturma
başarısını göstermiştir. Sandığımız eğitim ve sağlık alanında ve yine
hazırlanan emekli projeleriyle sosyal güvenlik alanında, oluşturulan yardım fonları ile sosyal dayanışma alanında bir çok hizmeti
üyelerine sunmuştur.

Demiryol-İş Malatya Şube Denetim Kurulu Üyesi ve Lokobakım Atölyesi Baştemsilcisi Macit Yorulmaz da Genel Kurul’a hitaben
bir konuşma yaptı. Konuşmasında Dernek ve sandığın bir çok prob-

Yaptığı çalışmalarla her zaman daha iyisinin olabileceğini
bizlere gösteren değerli başkanım Sayın Nurettin Öndeş’e, bu içten

lemi çözerek sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Yorulmaz
şöyle konuştu;

ve azim dolu, onurlu hizmetlerinden dolayı bir kez daha huzurları-

“Bu gün, çalışma sermayesinin en büyük tetikleyicisi ve te-

nızda teşekkür ediyorum.”
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“Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bütün seçimlerde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlerden Allah razı olsun

Demiryol-İş
Malatya Şube
Mali Sekreteri

diyorum. Sizler, bu ekibe inandınız, güven duydunuz ve destek
verdiniz. Bu gün gerek derneğimizin ve gerekse sandığımızın aldığı
mesafe hepimizin malumu. Derneğimizin hizmetlerini anlatmaya ben gerek görmüyorum, çünkü görünen köyün klavuza ihtiyacı
yoktur. Yapılan yatırımlarla ve üyelerimize verilen hizmetlerle bu
sandığın geleceğinin emin ellerde olduğu herkesce kabul edilmektedir.

Hikmet
KAZGAN

Bu hizmetlerinden dolayı öncelikle yönetim kurulu başkanımız Nurettin Öndeş ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, Allah
razı olsun diyorum, hizmetlerinin devamını diliyor, saygılar sunuyorum.

Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Mali Sekreteri Hikmet
Kazgan’da Genel Kurul’a katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiyenin dört bir köşesinden gelerek Genel Kurul’a katılan sandık uyelerine teşekkür eden Hikmet Kazgan şöyle konuştu;

Nurettin Öndeş başkanımla ne yapabiliriz diye görüştüm, Nurettin
başkanım, Genel Başkanımız sayın Ergün Atalay’la görüştü. Genel

Demiryol-İş

Başkanımız Ergün Atalay ve Genel Merkez yöneticilerimizin girişim-

Malatya Şube

leri ile 10 tane yataklı vagonun Van’a gönderilmesini sağladılar, 2

Genel Sekreteri

tane de yemek yenilmesi için restaurant vagon gönderildi. Vagonlarımızda demiryolcular dışında da kalan vatandaşlarımız oldu. Bu-

Necmettin
AYSAN

nun dışında sayın başkanımız işçi-memur ayrımı yapmadan talep
eden herkese 2-3 adet battaniye dağıtılmasını sağladı. Bu arada sadece işçi ve katener personeline yemek verme girişimine ayrımcılık
olur diye karşı çıktık, yemek verilecekse işçi-memur ayrım yapılmadan verilsin yoksa hiç verilmesin dedik ve bu şekilde hayata ge-

Demiryol-İş Malatya Şube Sekreteri Necmettin Aysan, 6. Olağan Genel Kurul’da bir konuşma yaparak, Van ve Erciş depremlerinde felakete maruz kalan üyelerimizin yaralarının sarılması için verilen katkılara teşekkür etti.

çirilmesini sağladık. Ayrıca yaklaşık 35-40 kg’lık gıda paketleri hazırlattık ve yine ihtiyaç duyan herkese, sadece işçi ve memur arkadaşlara değil, diğer vatandaşlara da bu yardımı gerçekleştirdik.
Bütün bunların dışında derneğimiz adına sayın başkanımız

Malatya Şube Sekreteri Necmettin Aysan şöyle konuştu;
“Van’daki işçi ve memur arkadaşlarımıza nasıl bir yardımda bulunabiliriz, yaralarına merhem olabiliriz diye Sayın başkanım beni
Van’a gönderdi. Ben Van’da işyerlerini gezdim, memur, işçi ve amir
arkadaşlarla görüştüm, Allah’a şükür can kaybımız yoktu, sadece
binalarımızda hasar vardı, bu durumu sayın başkanıma bildirdim
o da sayın Genel Başkanım Ergün Atalay’a bildirdi. Bu arada ikinci
bir deprem daha yaşandı, evlere girilecek durum yok, çadır ihtiyacı had safhaya çıktı, ancak çadır alabilmek neredeyse imkansızdı.

Van’da bulunan tüm üye arkadaşlarımıza 2 bin 500 lira karşılıksız
yardımda bulundular, sandığa borcu olan üyelerimizin borçlarını da
6 ay süreyle ertelediler.
Deprem felaketi boyunca, bizleri yalnız bırakmayan başta
sayın Genel Başkanım Ergün Atalay olmak üzere Genel Merkez yöneticilerimize, Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve yöneticilerine, Nurettin Öndeş başkanıma ve herkese, tüm Van’lı arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum.
konuştu; “Ankara Gar’da bodrum katta hizmet verilen derneğimi-

Malatya Yol Mekanik
Atölye Müdürlüğü
İşyeri Baştemsilcisi

zin önceki yerini çoğumuz biliyoruz. Bu sandığın üyesi, kendi aida-

Vahap
MURAT

nin gayreti içerisinde olmuştur. Üyelerine vermiş olduğu nakdi yar-

tından maaş alan personelin yüzünü görmüyor ve kendi derneğinde
oturup bir çay içemiyordu.
Derneğimiz kendi çapında üyelerine en iyi hizmeti vermedımlarla, sağlık hizmetleriyle, misafirhanesiyle, depremde mağdur olan üyelerine yaptığı yardımlarla, emekli fonu ve eğitim fonu
ile verdiği her hizmet hiç de küçümsenecek hizmetler değildir. Bu
hizmetlerden dolayı başta başkanımız Nurettin Öndeş olmak üzere

6. Olağan Genel Kurul’da söz alan bir diğer konuşmacı Malat-

tüm yönetim ve denetim kurulundaki arkadaşlara ve özverili bir şe-

ya Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü İşyeri Baştemsilcisi Vahap Murat

kilde hizmet verme gayreti içerisinde olan dernek personeline te-

oldu. Geçmiş dönemlere hatırlatmada bulunan Vahap Murat şöyle

şekkür ediyorum.”
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Konuşmalardan sonra Çalışma raporu ve denetim kurulu raporları okundu ve kabul edildi. Başkan Nurettin Öndeş,
raporların kabul edilerek kurulların ibra edilmesinden sonra
kısa bir teşekkür konuşması yaparak insan odaklı hizmetlerini
sürdüreceklerini ve yeni atılımlar yapacaklarını ifade etti. Hizmetlerin sunulmasında hiç bir zaman bir ayrım yapılmadığını
özellikle vurgulayan Öndeş, dernek ve sandık olarak gerek üye
sayısı bakımından ve gerekse mali yapısı bakımından daha da
güçlenmeleri gerektiğini vurguladı. Üyelik konusunda sadece
TCDD ile sınırlı kalınmaması için dernek ve sandığın isimlerinde
ve tüzüklerinde gerekli değişikliklerin gerçekleştirildiğini aktaran Öndeş, tüm üyelerden bu konuda aktif rol üstlenmelerini
istedi.

Konuşma ve değerlendirmelerden sonra Sandık tüzüğü
üzerinde tadilat yapılması çalışmalarına geçildi. Daha sonra
yeni dönem için Yönetim ve Denetim Kurulları için seçimler yapıldı. Tek liste ile yapılan seçimler sonucunda yönetim ve denetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu
Nurettin Öndeş
Yaşar Aydın
Çetin Özmen
Eşref Üner
Medet Alp
Ümit Demirbacak
Önder Akgül
İbrahim Solak
Ali Nazım Demir

Konuşmasında yaklaşık 10 yıl önce emekli nemaları ile
ilgili yayımlanan tahmini tablo ile ilgili de açıklamalar yapan
Öndeş, “Bu tablonun tahmini bir tablo olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca bu tablonun hazırlandığı dönemde enflasyon ve faiz
oranlarının hangi seviyelerde seyrettiği de gözden uzak tutulması gereken bir husustur. Bu tablo hazırlanırken %50 enflasyon
ve buna bağlı uygulanan faiz oranları dikkate alınarak hareket
edilmiştir” dedi

Denetim Kurulu
Turgay Tepebaşı
Faruk Gözüküçük
Yaşar Kayacılar
Mustafa Tektaş
Suat Güntepe

Sosyal Yardım Fonundan
Van depremzedelerine Uzanan Dost Eli
Geçtiğimiz yıl yaşanan Van ve Erçiş depremlerinden sonra Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma
Derneği-Sandığının Sosyal Yardım Fonundan depremzede üyelerimize maddi yardım yapıldı.
Deprem sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin
Öndeş, Mali Sekreter Eşref Üner ve Genel Sekreter Ümit
Demirbacak, Van’a giderek deprem felaketine maruz kalan
üyelerimizi ziyaret ettiler ve sorunlarını dinlediler.
Sandık bünyesinde kurulan sosyal yardım fonundan
depremzede tüm üyelerimiz için kişi başına İkibinbeşyüz
lira nakdi yardım yapıldı. Ayrıca depremzede üyelerin fon
kullanımından kaynaklanan borçları 6 ay süre ile ertelendi.

Van depremzedeleri, 6. Olağan Genel Kurul’a yoğun katılım sağlayarak,
yapılan yardımlardan ötürü Başkan Nurettin Öndeş’e teşekkürlerini ilettiler.

Depremzedelere yapılan yardımlar, Başkan Nurettin Öndeş ve Yönetim
Kurulu üyelerinin bölgeye yaptıkları ziyaret ile üyelerimize ulaştırıldı.
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Hizmetlerimizde yeni hamleler

Misafirhanemiz 4 Daire
daha satın alınarak genişletildi
11 Mart 2006 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzla
birlikte hizmete açtığımız Ankara’daki
misafirhanemiz, aynı binanın üçüncü katı da (4 daire)
satın alınarak genişletildi.
Bu gün artık 21 odada 70 yatak kapasitesi ile
üyelerimize hizmet vermeye devam ediyor.
Bilindiği üzere; sağlık, eğitim, geçici görev vb. nedenlerle Ankara’ya gelen
üyelerimiz ve tüm demiryolcular için konaklama, karşılanması gereken en zaruri ihtiyaçların başında gelmektedir.
Bu nedenle yönetim kurulumuz bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çalışmalar
yapmış, dernek ve sandığımızın da kendisine ait bir hizmet binası olmamasını
dikkate alarak 2006 yılında Ankara Tandoğan semtinde yaptığı bina yatırımı ile
bu iki ihtiyacı birden karşılama yolunda önemli bir adım atmıştı.
Aradan geçen süre içinde üyelerimize ve tüm demiryolculara sunulan misafirhane hizmetinin gördüğü büyük ilgi ve önemli bir ihtiyacın karşılanmaya başlanmış olması gerçeği dernek yönetimimizi misafirhane hizmetimizin kapasitesinin ve kalitesinin daha da artırılması yönünde çalışmalara sevk etmiştir.
Bu çalışmalar sonucunda 2006 yılında sadece iki katı (6 daire) alınan ve bunlardan bir katı (3 dairesi) misafirhane 1 dairesi de Resepsiyon ve lobi olarak hizmet veren binada bir kat ve 1 daire (toplam 4 daire) daha derneğimiz mülkiyetine alınarak, gerekli tadilatları yaptırılmış ve misafirhanemize katılmıştır. Bu
düzenleme sonucu resepsiyon dairesinde kahvaltı salonu yapılmış ve daha önce
verilemeyen kahvaltı hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Böylece hem misafirhanemizin kapasitesi ve kahvaltı hizmeti ile hizmetin
niteliği artırılmış ve hem de derneğimizin bu alandaki yatırımı pekiştirilmiştir.
Bu gün itibariyle misafirhanemiz 21 odada 70 yatak kapasitesi ile (odalarımız tek kişilik suit, 3 ve 5 kişilik olarak düzenlenmiştir), odalarda mini buzdolabı, 24 saat sıcak su, tv, internet erişimi ve sabahları kahvaltı gibi pek çok imkan ile üyelerimize konaklama hizmeti sunmaktadır.
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Sağlık Fonumuzdan

Ambulans Hizmetimiz
7 gün 24 saat
üyelerimizin hizmetinde

Yaklaşık 10 yıl önce, 2002 yılında üyelerimize sağlık alanında da
hizmet sunmak, hastalık, kaza, yaralanma ve ölüm gibi hiç bir üyemizin
maruz kalmasını temenni etmediğimiz ancak hayatımızın kaçınılmaz bir
parçası olan zor zamanlarda üyelerimizin yanında olabilmek için kurduğumuz Sağlık Fonumuzun sunduğu ambulans hizmeti, kesintisiz olarak
sürdürülmektedir.
Bir ambulans ile başlatılan bu hizmetimiz; 2005 yılında alınan ikinci bir ambulans
ile genişletilerek, gerek Ankara içi ve gerekse yurdumuzun tüm noktalarına, bayram,
tatil, gece gündüz ayrımı yapmadan günün 24 saati ve senenin 365 günü kesintisiz
verilmektedir.
Ambulanslarımız yaklaşık on yıldan bu yana gerek hasta ve yaralı nakillerinde ve
gerekse cenaze nakillerinde yıllık ortalama 200 sefer yapmakta ve 50-60 bin km yol
yapmaktadır.
2012 yılında ambulans araçlarımız yenilenmiştir.

Yüksek öğrenim öğrencilerine verdiğimiz

Burs hizmetimiz artarak devam ediyor
Dernek ve Sandık yönetimimizin geleceğimizin teminatı olan genç nesillerin eğitiminde katkıda bulunmak için 2003 yılında
başlattığı yüksek öğrenim öğrencilerine, öğrenim bursu verme hizmetimiz 2012 yılında da devam ediyor.
Maddeten ve manen yüksek nitelikli insanların yetiştirilmesi milletlerin ve devletlerin geleceğinin güvenle inşaa edilmesinin
en temel unsuru olduğu bilinen bir gerçektir. Kuşkusuz nitelikli insanlar yetiştirebilmek, maddi ve manevi pek çok imkanların
seferber edildiği uzun soluklu ve zahmetli bir eğitim süreci ile mümkündür.
Hayat şartlarının giderek ağırlaştığı, ihtiyaçların (ya da ihtiyaç olarak algılanması sağlanan) neredeyse sonsuz sayıda çeşitlendirildiği günümüz modern yaşam koşullarında çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasını temin edebilmek, onların donanımlarını güçlendirmek aileler için her geçen gün daha da ağırlaşan maddi külfetler getirmektedir.
İşte bu noktada yönetimimiz, “karınca kararınca” üyelerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olabilmek için sandığımız bünyesinde bir Eğitim Fonu oluşturmuş ve üyelerimizin yüksek öğrenimde okuyan çocuklarına burs verme hizmetini başlatmıştır
2003 yılında 79 yüksek öğrenim öğrencisine Ekim-Haziran aylarında her ay düzenli olarak verilmeye başlanan burs hizmeti,
her yıl yeni öğrencilerin eklenmesi ile 2011 yılında 400 öğrenciye ulaşmıştır.
Sağlık, konaklama ve sosyal yardım alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da nihai hedefimiz, üyelerimizin yükünü hafifleterek geleceğin güvenle inşa edilmesinde katkı vermektir.
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Sosyal Yardım Fonumuzdan
Vefat Yardımları
Sandığımız hizmet fonlarından olan sosyal yardım fonumuzdan, kaza sonucu ya da eceli ile vefat eden üyelerimizin geride
kalan yakınlarının acılarına ortak olmak, sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek amacıyla, vefat yardımları yapılmaktadır.
2010, 2011 ve 2012 yıllarında kaza ya da eceli ile Hakk’ın rahmetine kavuşan ve sosyal yardım fonumuzdan varislerine ölüm
yardımı yapılan üyelerimiz aşağıda sunulmuştur.
Hakk’ın rahmetine kavuşan tüm üyelerimize Allah’tan bir kez daha rahmet ve mağfiret diliyor, kederli ailelerine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Hikmet KOŞAY
Sic. No: 21514
1. Bölge/Eskişehir

Hasan UÇAK
Sic. No: 52790
5. Bölge/Tatvan Depo Ş.

Sait DEMİREL
Sic. No: 26168
5. Bölge/Loko-Bakım

Mustafa TÜRKÇELİK
Sic. No: 27546
2. Bölge/Cer Müd.

İbrahim TAŞÇI
Sic. No: 23466
2. Bölge/Balikesir

Ali Rıza ŞİMŞEK
Sic. No: 14219
2. Bölge/Behiçbey

İbrahim KARAÇIRAY
Sic. No: 26170
1. Bölge/Depo Müd.

Recai BAYYAR
Sic. No: 26362
1. Bölge/Haydarpaşa

Mehmet Hanifi ORAK
Sic. No: 29257
7. Bölge/Eskişehir

Kemal KEKEÇ
Sic. No: 22043
Gar Müd./Kayseri

Ahmet EREN
Sic. No: 17006
6. Bölge/Vagon Servis Ş.

Ömer ERTUĞRUL
Sic. No: 10118
7. Bölge/Cer/Eskişehir

Musa KAYA
Sic. No: 64302
2. Bölge/Sincan-Ank.

Yakup SANCAR
Sic. No: 74474
2. Bölge/Vagon Bakım

Ahmet ÖNSAL
Sic. No: 691
7. Bölge/Eğt-Öğrt.

İrfan SELVİ
Sic. No: 80435
2. Bölge./Ambar Müd.

Mustafa Kemal YÜCEL
Sic. No: 70201
9. Bölge/Tülomsaş

Nadir KALAYCIOĞLU
Sic. No: 60637
5. Bölge/Loko-Bakım
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ÇALIŞMA HAYATI ve
SOSYAL GÜVENLİK
I. ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN
SOSYAL GÜVENLİK PARAMETRELERİ

Ali TOPTAŞ

Başbakanlık Müşaviri
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Eski Müsteşarı)

D- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
İsteğe bağlı sigortalılar da prime esas kazanç alt sınırı ile üst
sınırı arasında kalmak üzere, kendileri tarafından prime esas kazan üzerinden %20 malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12 genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam %32 oranında prim
ödüyorlar. Asgari ücretteki artışa bağlı olarak 2012 yılının birinci
yarısında ödenecek isteğe bağlı sigorta primi, sigortalının tercihine göre aylık ¨ 283,68 ile ¨ 1.843,97 arasında olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2011 yılı sonunda aldığı
karar gereği 01 Ocak - 30 Haziran 2012 tarihleri arasında uygulanacak günlük asgari ücret 16 yaşından büyükler için ¨ 29,55, 16
yaşından küçükler için ¨ 25,35.
Yeni asgari ücrete bağlı olarak başta sigorta primine esas kazanç sınırları, borçlanma primleri ve idari para cezaları olmak
üzere sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin bir çok parametre
de değişti.

E- BAĞ-KUR’LULARIN PRİMLERİ
Kanunda 4/b’li olarak belirlenen Bağ-kur sigortalılarının
primleri de prime esas kazanç sınırları arasında olmak üzere beyan ettikleri gelir tutarı üzerinden ödeniyor.

A- PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI
5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na
göre prime esas kazanç alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun
asgari ücret, üst sınırı ise 16 yaşından büyükler için belirlenen
asgari ücretin altıbuçuk (6,5) katıdır.

Buna göre 01 Ocak - 30 Haziran 2012 tarihleri arsında ödenecek sigorta primleri için beyan edilecek aylık gelir tutarı ¨
886,50 ile ¨ 5.762,40 arasında olacak. Ancak yanlarında sigortalı
çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalılardan ücreti en yüksek olan
sigortalının ücretinden az gelir beyan edemeyecek.

Buna göre 01 Ocak - 30 Haziran 2012 tarihleri arasında prime
esas kazanç alt sınırı 16 yaşından büyükler için günlük ¨ 29,55,
aylık ¨ 886,50. 16 yaşından küçükler için günlük ¨ 25,35, aylık ¨
760,50 oldu. Üst sınırı ise yaş ayrımı olmaksızın günlük ¨ 192,08,
aylık ¨ 5. 762,40 olarak uygulanacak.

F- GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp, aile içindeki gelirin
kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden fazla
olanlar, gelir durumlarına göre aylık ¨ 35,46 ile ¨ 212,76 arasında genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler.

B- ÇIRAKLARIN SİGORTA PRİMİ
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak, çırak
ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, bunların yaşlarına uygun asgari ücretin %50’si üzerinden
ödeniyor.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve yeşil kart kapsamında olmayan,
başka bir anlatımla sosyal güvenlik sistemi dışında kalan 1 milyon
700 bin kişi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası
kapsamına alındı.

Buna göre 2012 yılının ilk yarısında sigorta primleri, 16 yaşından büyükler için ¨ 14,78, aylık ¨ 443,25. 16 yaşından küçükler
için ise günlak ¨ 12.68, aylık ¨ 380,25 üzerinden hesaplanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen tescili yapılacak bu
kişilerin 1 ay içinde (bu süre 28 Şubat 2012 tarihine kadar uzatıldı) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurup gelir
tespiti yaptırmaları gerekiyor.

C- BORÇLANMA PRİMLERİ

Yapılacak gelir tespiti sonucuna göre aile içinde kişi başına
düşen aylık gelir tutarı, aylık asgari ücretin üçte birine (¨ 295,50)
kadar olanların genel sağlık sigortası primlerini devlet ödeyecek.

Borçlanma;
— Doğum,
— Askerlik ve

Kişi başına düşen aylık gelir tutarı;

— Yurt dışı

— Asgari ücretin üçte biri (¨ 295,50) ile asgari ücrete (¨
886,50) kadar olanlar, asgari ücretin üçte biri (¨ 295,50)
üzerinden %12 oranında (¨ 35,46),

olmak üzere borçlanma primleri, prime esas kazanç alt sınırı
ile üst sınırı arasında kalmak üzere, sigortalının kendisi tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden %32 olarak hesaplanıyor.

— Asgari ücret (¨ 886,50) ile asgari ücretin iki katı (¨ 1.773)
arasında olanlar asgari ücret tutarı tutarı (¨ 886,5) üzerinden %12 oranında (¨ 106,38)

Buna göre 01 Ocak 2012’den sonra yapılan borçlanmalarda,
borçlanılan her bir gün için ödenecek prim tutarı en az ¨ 9.46,
en fazla ¨ 61,47 olacak.

— Asgari ücretin iki katı (¨ 1.773) ve üzerinde olanlar ise
asgari ücretin iki katı (¨ 1.773) üzerinden %12 oranında
(¨ 212,76)
genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.
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G- EN DÜŞÜK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

aylık asgari ücretin %2’si, aylık aile yardımı ise aylık asgari ücre-

İDARİ PARA CEZASI

tin %10’u kadar.
Buna göre 01 Ocak -30 Haziran 2012 tarihleri arasında sigor-

5510 Sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

talılara nakit olarak ödenen;

Kanunu’nda belirlenmiş olan fiiller için uygulanacak idari para
cezaları, fiilin gerçekleştiği tarihte 16 yaşından büyükler için

— Yemek yardımının (günlük) ¨ 1,77’sı

geçerli olan aylık asgari ücret esas alınarak belirleniyor. 2012

— Çocuk yardımının çocuk başına (en fazla iki çocuk için aylık) ¨ 17,73 ’sı

yılının ilk yarısında işlenen fiiller için uygulanacak idari para ce-

— Aile yardımının aylık ¨ 83,70’sı

zaları da 886,50 ¨ olan aylık asgari ücrete göre hesaplanacak.

üzerinden sigorta primi hesaplanmayacak.

Buna göre, asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 88,65 ¨,
asgari ücretin 12 katı olan en yüksek ceza ise 10.638 ¨ olacak.

III. KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Son günlerde yine tartışılmaya başlanan kıdem tazminatı, iş-

II. SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK
YARDIMLAR

çinin hizmet sözleşmesinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden

Yılın ikinci yarısında sigorta primine tabi tutulmayacak ye-

işyerlerinde geçen çalışma süresinin her tam yılı için 30 günlük

mek, çocuk ve aile yardımları ile işveren tarafından sigortalı-

ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıldan arta kalan süre için de aynı

lar için, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine

oran üzerinden ödeme yapılıyor.

akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik

ödenen, özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları

Söz konusu 30 günlük süre, bireysel hizmet sözleşmeleri veya

tutarları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilmektedir.

Kanunu’na göre, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlara yapılan

Bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatı tutarının, en

aynî yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev

yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu

yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu taz-

hükümlerine göre 1 hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik

minatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif

ikramiyesini geçmeyeceği İş Kanunu’nun emredici hükmüdür.

ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Sosyal Güvenlik Kurumunca

Dolayısıyla bir çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatının he-

belirlenen, yemek, çocuk ve aile zamları, işveren tarafından si-

sabında üst sınır olarak, en yüksek devlet memuruna bir hizmet

gortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sis-

yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarı esas alınıyor.

temine ödenen aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen

01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere memur maaşları-

özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları

nın hesaplanmasında esas alınan katsayılar Bakanlar Kurulu Kara-

sigorta primine tabi tutulmuyor.

rı ile belirlendi. Bu katsayılara göre en yüksek devlet memuruna

a) Yemek, Çocuk ve Aile Yardımları

1 hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi de 1 Ocak

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen sigorta primine

2012 tarihinden itibaren, memurlara yapılacak toplu iş sözleş-

tabi tutulmayacak günlük yemek parası, günlük asgari ücretin

mesi ile belirlenecek ücret artışları saklı kalmak kaydıyla ¨ 2.805

%6’sı, en fazla iki çocuk için yapılan çocuk yardımı, çocuk başına

olarak hesaplanmıştır.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Demiryol-İş Sendikası Haydarpaşa Şube Başkanı
Cavit OCAK’ın annesi

VASVİYE OCAK

hanımefendi
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumeye Cenabı Allah’tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine ve
demiryolu camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği - Sandığı
Yönetim Kurulları adına
Başkan

Nurettin ÖNDEŞ
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İŞ YASASINDA FAZLA ÇALIŞMA İZNİ

ki görüşün isabetli olacağı görüşünü taşımaktayım. Gerek 1475
gerekse 4857 sayılı İş Kanunlarında fazla çalışma yaptırılmak
istenen işçinin onayının alınması gerektiği belirtilmekle yetinilmiştir. Kararda belirtilen görüşe dayanak yapılan Yönetmelik
ise 06.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bir başka ifadeyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe
girmesinden, yönetmeliğin yayım tarihine kadar, fazla çalışma
yaptırılacak işçinin her yıl başında yazılı onayının alınması gerektiğine ilişkin düzenleme mevzuatımızda yer almamaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu, iş güvencesi ve çalışma sürelerinde esnekliğe imkan veren hükümler gibi bir çok yeniliği beraberinde
getirmiştir. Çalışma sürelerini düzenleyen hükümler yanında,
“Fazla çalışma”ya ilişkin yeni esaslar da 4857 sayılı İş Kanunu’nda
yer almıştır.
Bilindiği gibi 1475 sayılı İş Kanunu’nda fazla çalışma, günlük
çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışma olarak kabul edilmekte iken, 4857 sayılı kanunla bu ilke terkedilerek, fazla çalışmanın
kanunda yazılı esaslar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olduğu düzenlenmiştir. Bunun yanında tanımlanan fazla
sürelerle çalışma ise, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45
saatin altında belirlendiği durumlarda, ortalama haftalık çalışma
süresini aşan, fakat 45 saatin altında kalan çalışmalardır.

Yargıtay bir başka kararında da, iş sözleşmesi yapılırken alınan fazla çalışma onayının ancak sözleşmenin birinci yılı için geçerli olabileceğini şu şekilde belirtmiştir. “... fesih tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi
ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik uyarınca fazla
mesai için her yıl yeniden işçinin muvafakatının alınması gerekir. Bu nedenle, sözleşmede fazla mesai yapmaya davacının rıza
gösterdiğine ilişkin hükmün ancak ilk yıl için geçerli olduğu kabul
edilebilir. ...” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 08.05.2006 tarih ve
E: 2006/10028, K: 2006/13006 sayılı kararı).

İş Kanunu’nda fazla çalışmayı gerektiren nedenlere ve koşullara göre, düzenlenmiş olan üç çeşit fazla çalışma vardır. Bunlar;
— Olağan fazla çalışma,
— Zorunlu nedenlerle fazla çalışma,

Yargıtayın söz konusu edilen kararlarındaki gerekçenin dayanağı, “İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla sürelerle
Çalışma yönetmeliği”nin 9. maddesinin 2. fıkrasında yer alan
hükümdür. Kanaatimizce fazla çalışma yaptırılmak istenen işçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken veya daha sonra alınabilir.
Bu nedenle iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde yer
alan hükümlere üstünlük tanınmalı, Yönetmeliğin 9. maddesinin 2. fıkrası, ancak fazla çalışma onayına ilişkin sözleşmelerde
hüküm bulunmayan hâllerde uygulanmalıdır. Kaldı ki, yine aynı
yönetmelikte, sağlık durumu fazla çalışma yapmaya elvermeyen
ve bunu belgeleyen işçilere fazla çalışma yapmaktan kaçınma
imkanı tanınmıştır. Buna karşın Yargıtay’ın mevcut görüşü, fazla
çalışma yaptırılmak istenen işçinin her yıl yeniden yazılı onayının
alınması gerektiği yönündedir.

— Olağanüstü hâllerde fazla çalışmadır.
Olağan fazla çalışma, ülkenin genel menfaatleri, işin niteliği veya üretimin artması gibi sebeblerle yapılmaktadır. Diğer
iki fazla çalışma türünden farklı olarak, olağan fazla çalışma
yapılabilmesi için işçinin rıza göstermesi gerekir. 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 41 nci maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan “fazla
saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” hükmünün sonucu olarak, gerek fazla çalışma gerekse fazla sürelerle
çalışma yapılabilmesi işçinin onayına tabi tutulmuştur. Kanunda
bu onayın nasıl alınacağına ilişkin bir açıklık olmamakla birlikte,
kanunun 41 nci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 06.04.2004
tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle çalışma Yönetmeliği”nin 9. maddesinde işçinin onayının yazılı olarak alınması gerektiği belirtilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında,
fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onayın her yıl başında
işçilerden yazılı olarak alınacağı ve işçinin özlük dosyasında saklanacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin bu hükmü karşısında, sözleşmelerle fazla çalışma onayı alınmış olsa dahi her yıl başında
işçinin yazılı onayının yeniden alınması gerekip gerekmediği konusunda öğretide farklı görüşler mevcuttur.

YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE
FAZLA ÇALIŞMA UYGULAMALARI
Bilindiği üzere fazla çalışmalar ve fazla sürelerle çalışmalar
4857 sayılı İş Kanunu’nun 41-43 maddeleri ile İş Kanunu’na ilişkin Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 1475 sayılı bir önceki İş Kanunu’nda
fazla çalışma, günlük çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışma
olarak tanımlanmışken, 4857 sayılı Kanun’da bu ölçüt değiştirilmiş ve 45 saatlik haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla
çalışma olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, yeni getirilen
bir düzenleme olarak, denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortala çalışma süresi, normal haftalık çalışma
süresini aşmamak kaydıyla bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa
dahi bu çalışmalar da fazla çalışma olarak değerlendirilmeyecektir. İş Kanunu’muzun 41. maddesine göre fazla saatlerle çalışmak
için, işçinin onayının alınması, ilgili yönetmeliğin 9. maddesine
göre ise bu onayın yazılı olması gerekmektedir.

Ancak Yargıtay, konuya ilişkin görüşünü “... 4857 sayılı İş
Yasası’nın 41. maddesine göre fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. İlgili Yönetmeliğin 9. maddesi
bu onayın her yıl başında yazılı olarak alınması koşulunu getirmiştir. İşçinin işe girerken 1475 sayılı İş Yasası’na göre verdiği
rıza 10.06.2003 tarihinden sonraki fazla çalışmaları haklı gösteremez. ...” (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.12.2004 tarih ve E:
2004/17276, K: 2004/29157 sayılı kararı) şeklinde belirtilmiştir.
İşçinin işe girerken 1475 sayılı İş Kanunu’na göre verdiği onayın 4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10.06.2003 tarihinden sonraki fazla çalışmaları haklı göstermeyeceği yönünde-
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İş Kanunu’nun 41. maddesinin 8. fıkrası gereği fazla çalışma

“İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği an-

için üst sınır olarak yılda 270 saat öngörülmüşse de bu sınırın

laşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının

aşılması hâlinde Yargıtay, bu tür çalışmaları fazla çalışma ücre-

ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak işçinin fazla çalışma ala-

tine hak kazandıran çalışmalar olarak değerlendirmektedir. (Yar-

cağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması

gıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 18.11.2008 gün ve E: 2007/32717, K:

hâlinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her

2008/31210)

tür delille söz konusu olabilir. ... İşçiye bordro imzalatılmadı-

Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin saat başına
düşen miktarının kanunen %50 zamlı ödenmesinden ibaret olduğundan, çıplak ücret esas alınarak hesaplama yapılacaktır. Hiç
şüphesiz, fazla çalışma ücretinin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kanunda öngörülen oranın üzerinde kararlaştırılabilmesi mümkündür.

ğı hâlde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay
değişik miktarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yaplması
durumunda da ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin
üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. “ (Yargıtay 9. H.D. 18.07. 2008
gün ve 2007/25857 E., 2008/20636 K.)

İşçinin fazla çalışma ücretine hak kazanabilmesi için temel
kural, işçiden fazla çalışma yapmasının işverence istenmiş olmasıdır. İşçinin, işveren talimatı ya da bilgisi olmadan, haftalık
normal çalışma süresi üzerinde bir çalışma yapmış olması fazla
çalışma olarak değerlendirilemez. Ancak Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’nun bir kararında, işveren işçiye fazla çalışma yapılmamasını yazılı olarak bildirmiş, ancak işçiden fazla çalışma yapmak suretiyle yerine getirilebilecek bir işin yapılmasını istemişse, fazla çalışmanın söz konusu olabileceği ifade edilmiştir.
(YHGK. 28.05.1982 gün ve E: 1980/9-1702, K: 1982/932)

Yargıtay özellikle üst düzey yöneticilerin çalışmaları ve fazla
çalışma ücretinin maktu aylık ücrete dahil olduğu, iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ise meseleyi şu şekilde
değerlendirmiştir.
“İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretin ödenmesi durumunda ayrıca
fazla çalışma ücretine hak kazanılması olanaklı değildir. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde
görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması
durumunda işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma talep hakkı doğar.

Bir önceki kanuni düzenlemeden farklı olarak, fazla çalışma
ya da fazla sürelerle çalışma yapan işçi, fazla çalışma ücreti
yerine serbest zamanda kullanabilecektir. İşçi hak etmiş olduğu serbest zamanı, çalışma süreleri içinde, ücretinde bir kesinti
olmaksızın aytı aylık zaman dilimi zarfında kullanmalıdır. Altı aylık sürenin başlangıcı fazla çalışmanın bittiği veya denkleştirme
uygulanan hâllerde denkleştirme döneminin sona erdiği tarihtir.
Fazla çalışmanın karşılığının ücret mi, yoksa serbest zaman mı
olacağına karar verme yetkisi işçiye ait olup, aksini öngören sözleşme hükümleri geçersiz olacaktır. İşçinin kullanacağı serbest
zamanı kendisi belirleyemez, işin ve işyerinin gereklerine göre
bunu işveren belirleyecektir.

İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil
olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Daire,
yılda 90 gün ve 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir. O hâlde işçinin anılan
sınırlamaların ötesinde fazla çalışmayı kanıtlaması durumunda
fark fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir.” (Yargıtay 9. H.D.
01.04.2008 gün ve 2007/15191 E., 2008/7266 K.)
Yargıtay günlük çalışmalar ile gece çalışmalarına yönelik vermiş olduğu kimi kararlarda fazla çalışma prensiplerini belirlemiş
bulunmaktadır.

Yüksek mahkeme vermiş olduğu bir çok kararda fazla çalışma
yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin olarak, şu değerlendirmeleri yapmıştır.

İş Kanunu’nun 69/3. maddesinin amir hükmü gereği işçilerin
gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Bu hüküm, gece çalışmasının dolayısıyla fazla çalışmanın da bir sınırını oluşturmaktadır.
Gece çalışmaları yönünden, haftalık 45 saat olan yasal çalışma
sınırı aşılmamış olsa da, 7,5 saati aşan gece çalışmaları için fazla çalışma ücreti ödenecektir. (Yargıtay 9. H.D. 23.06.2009 gün
ve 2007/40862 E., 2009/17766 K.)

“Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi horm kuramı uyarınca
bu iddiasını ispatla yükümlüdür. ... İşçinin imzasını taşıyan bordro, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir
başka anlatımla, bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bordroda fazla çalışma bölümününboş olması ya da
bordronun imza taşımaması halinde işçi fazla çalışma yaptığını
her tür delille ispat edebilir.

Günlük çalışma süresinin 11 saati aşamayacağı kanunda emredici bir şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların
denkleştirmeye tabi tutulamayacağı ve bunun sonucunda fazla
çalışma ücreti ödenmesi veya serbest çalışma kullanımının söz
konusu olacağı kabul edilmelidir. (Yargıtay 9. H.D. 25.12.2009
gün ve 2008/19495 E., 2009/37414 K.)

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle
işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil
niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. ... İşyerinde fazla çalışma
düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.” (Yargıtay 9. H.D. 01.04.2008 gün ve

Fazla çalışma ile ilgili bir önemli husus da fazla çalışma ücretinin nasıl ya da bir başka ifadeyle hangi dönemdeki ücret
esas alınarak hesaplanacağına ilişkindir. Yargıtay vermiş olduğu
kararlarda fazla çalışma ücretinin ait olduğu dönem dikkate alı-

2007/15219 E., 2008/7277 K)
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narak hesap edileceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. (Yar-

bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesi ge-

gıtay 9. H.D. 16.02.2006 gün ve 2006/20318 E., 2006/3820 K.)

rekliliğini hükme bağlamıştır. (Yargıtay 9. H.D. 25.01.2010 gün

Dolayısıyla fazla çalışma hangi dönemde yapılmış ise o dönem-

ve 2009/20216 E., 2010/1107 K.)

deki ücret dikkate alınmak suretiyle fazla çalışma ücreti talep

Fazla çalışma konusunda son olarak değineceğimiz husus

edilebilecektir.

ise, zamanaşımıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinin

Fazla çalışma ücretinin geniş anlamda ücret olarak değer-

son fıkrasında ücret alacaklarında zaman aşımının 5 yıl olduğu

lendirilmesi nedeniyle, İş Kanunu’nun 34. maddesi hükmü ge-

hükme bağlanmıştır. Ücrete dair zamanaşımı, ücret ekleri ve

reği, gününde ödenmeyen fazla çalışma ücretine, bankalarca

geniş anlamda ücret kavramı içinde mütalaa edilen fazla ça-

mevduata uygulanan en yüksek faiz, temerrüt faizi olarak uy-

lışma ücret alacağı için de geçerlidir ve zamanaşımı süresi her

gulanacaktır. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda, işverenin dava

bir alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başla-

tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle de

yacaktır.

KAMU GÖREVLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Kanundaki yeni düzenleme uyarınca, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılmayacak.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun adı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu olarak
değiştirildi.

Toplu sözleşme hükümleri,sözleşmenin yapıldığı tarihi takip
eden iki mali yıl için geçerli olacak ve toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda ve ağustos ayında yapılarak
tamamlanacak.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler yapan 6289 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun” 11 Nisan 2012
tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi.

Toplu sözleşme iki mali yıl için geçerli olacak. Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda, toplu sözleşme imzalanmaması hâlinde, üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları içeren
toplu tutanağı taraflarca imzalanacak. Görüşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanmaması hâlinde,
Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığına dair tespit tutanağı tutulacak ve toplantı
tutanağının imzalanmasından veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla
sonuçlandığının tespit tutanağı ile belirlenmesinden itibaren üç
iş günü içerisinde sözleşmenin ilgili bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından imzalamaya yetkili oldukları bölümler için
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurulabilecek.

Söz konusu kanun ile “Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu”nun adı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu” olarak değiştirildi. Kanun uyarınca 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri, yasanın yürürlük tarihi
olan 11 Nisan 2012 tarihinden itibaren 1 ay içinde başlayacak.
kanunla kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınarak,
mevcut kanundaki toplu görüşme kavramı yerine “kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal
haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri
sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan
sözleşme” olarak ifade edilen toplu sözleşme kavramı getirildi.

Uyuşmazlık hâlinde nihai karar verme yetkisi olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısı da kanunla belirlendi. Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu, Yargıtay, Danıştay veya Sayıştay Başkanı, Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulu’nca seçilecek bir üyenin başkanlığında,
Kamu İşveren Heyeti’nden dört, Kamu Görevlileri Sendikaları
Heyeti’nden dört, Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği bir Öğretim Üyesi ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’nin göstereceği
yedi öğretim üyesi arasından yine Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek bir Öğretim Üyesi olmak üzere 11 kişiden oluşacak.

Kanuna göre, toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi görevlileri adına ise Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılacak.
Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığı’nın bağlı olduğu bakan başkanlığında, Bakanlık temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak.
Kamu görevlilerini temsil edecek olan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibariyle en
fazla üyesi bulunan konfederasyonun heyet başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye
sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer
temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşacak.

Kanun uyarınca Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak ve kararlar taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak
bildirilerek Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Toplu sözleşmenin kapsamı, kamu görevlilerine uygulanacak
katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri,
cenaze giderleri, yiyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal haklar olarak düzenleniyor.

Yetkili hiç bir konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması veya görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu Görevlileri hakem Heyeti’ne
başvurmaması hâlinde, kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre
belirlenecektir.
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İş Sağlığı ve
Güvenlik Kültürü

Dr. A. Kadir ATLI

Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı
TCDD Behiçbey Sağlık Merkezi
Kurum İşyeri Hekimi

İş sağlığı oldukça geniş bir konudur. İşyeri hekimliği konuya

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası çalışma Örgütü’nün

çalışan odaklı yaklaşırken, iş hijyeni çalışma ortamından, tüm

(ILO) ortak iş sağlığı tanımı bu işin profesyonellerine bu gün hala

süreçten ve çevre açısından konuya yaklaşmaktadır. İş sağlığı ko-

yol göstermektedir.

nusun ana ekseni çalışanın sağlığıdır. Çalışma koşullarının olum-

İnsanoğlunun doğada varlığını sürdürebilmek için başlattı-

suzluğu nedeniyle sağlıkları da olumsuz etkilenebilen, sağlıkları-

ğı çalışma eylemi yüzyıllar içinde biçim değiştirmiştir. Çalışma

nı hatta yaşamlarını kaybeden işçinin sağlığı elbette iş sağlığının

yaşamındaki bu değişim, toplumların yapısını, yaşayış biçimi-

merkezinde yer alan ana konusu olmalıdır. Ürün de dahil tüm

ni, insan ilişkilerini ve yaşamdan beklentilerini de etkilemiştir.

sürecin sağlığı, çalışma ortamının sağlığı ve işyerinin çevreye et-

Çalışanlar bir yandan tarımın, sanayileşmenin ortaya çıkardığı

kileri de aslında birbirini tamamlayan, iç içe geçmiş iş sağlığı

sağlık sorunları ile uğraşmaktayken, öte yandan bilgi teknoloji-

bütününün diğer konularıdır.
İŞ SAĞLIĞI

sinin gelişmesiyle yeni sağlık sorunları ortaya çıkmıştır. Gelişmiş
ülkelerde enfeksiyonlar, iş kazaları, meslek hastalıkları, ağır iş

İŞ GÜVENLİĞİ

yükü, fiziksel, kimyasal ve psikolojik risk etkenleri kontrol altına
alınmış, ancak yeni çalışma biçimlerine bağlı ergonomik sorunİşyeri

İş güvenliği uzmanı

hekimliği

lar, kas iskelet sistemi hastalıkları, alerjiler, psikososyal sorunlar

Tehlikelerin
belirlenmesi,
kimlerin nasıl zarar
görebileceğinin
saptanması,
risklerin
analizi, kontrol
önlemlerine
karar verilmesi
ve bu önlemlerin
alınması

gibi yeni hastalıklar ortaya çıkmıştır.

(İş sağlığının
tıbbi yönü)
Çalışanın

İş hijyeni

(işçinin) sağlığı

(İş sağlığının teknik
yönleri

— Meslek

Prosesin (süreç)
sağlığı,

hastalıkaları,
— İşle ilgili

Ürünün sağlığı,

hastalıklar,
— İş kazaları,
Çalışan kişi

Ülkemizde ise bir yandan hala silikozis, kurşun, civa, arsenikzehirlenmesi gibi geleneksel iş sağlığı sorunları çözülmemişken,
yoğun bilgisayar kullanımı ve duruş bozukluklarına bağlı kas iskelet hastalıkları, işsizlik, iş güvencesinin olmaması, uzun süre
çalışma, ücret yetersizliği gibi pek çok psikososyal sorun, denetimsiz kimyasal kullanımının tetiklediği alerjik hastalıklar gibi
yeni sorunlar da karşımıza çıkmaktadır. Bu geçiş süreci nedeniyle
ülkemizin iş sağlığı çalışanları, hem gelişmiş ülkelerin iş sağlığı

Risk
değerlendirmesinin
gözden geçirilmesi
ve güncellenmesi

çalışanlarından hem de geri kalmış ülkelerin iş sağlığı çalışanlarından çok daha fazla çalışmak, daha fazla araştırma yapmak
zorundadır.
Bu çalışmalar içerisinde belki de en başa koymamız gereken
“Güvenlik kültürü”nün tüm ülkeye yaygınlaştırılmasıdır.

Bundan 62 yıl önce Dünya Sağlık örgütü (WHO) ve Uluslararası
çalışma Örgütü (ILO)’nun iş sağlığı uzmanlarının yaptığı tanım
tüm çalışanları kapsamaktadır.

İş Güvenliği kültürü

İş Sağlığı(*);

♦ İş güvenliği kültürü, iş güvenliğinin öncelikli olduğu yaşam

“her türlü işte çalışan işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal
yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi,
çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde
etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların fizyolojik ve
psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun
sürdürülmesini, özetle işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar.”

biçimidir. Güvenlik bilgiye dayanır ve içselleştirilmiş ve yaşam biçimi hâline getirilmiş bilgi, güvenlik kültürünü oluşturur. İş güvenliği göz ardı edildiğinde “İş kazası” ve “Meslek hastalığı” oluşur.
♦ 1986 yılında meydana gelen Çernobil faciasının kaza inceleme raporunda, “yetersiz güvenlik kültürü” ibaresinin yer
alması akademik çevreleri ve konunu uzmanlarını bu alanda

(*) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
(WHO) İş Sağlığı Uzmanlar Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımı. 1995 yılında revize edilmiştir.
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3. İşyerinde yazılı bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi ku-

Bir işletmede güvenlik kültürünün oluşturulmasında 4 adım

rulmuş olması gerekliliğidir: Bu sistemin temel ögeleri

vardır:

olarak; Çalışanların isg konularında bilgilendirilmesi, İsg

1. Üst yönetimin taahhüdü: Bir çokyönetim sisteminde de

kurulu vb kurullarda alınan kararlardan tüm çalışanların

gördüğümüz gibi işveren veya vekilleri tarafından işletme-

haberdar edilmesi, kurullara mutlaka çalışanların katılımın

de güvenlik kültürü oluşturulmasına yönelik yatırımlar ya-

sağlanması, Ramak kazalar da dahil tüm kazaların ve diğer

pılması, gerekli eğitimlerin çalışanlara aldırılması, kişisel

tüm olumsuzlukların raporlanması, bu raporlar doğrultu-

koruyucu donanımların hazır tutulması, işletme içerisinde

sunda yapılan çalışmalar ve düzeltici faaliyetler hakkında

ve çalışanlarla beraber iş sağlığı ve güvenliği (isg) konu-

çalışanlara bilgi verilmesi, Çalışanları isg ile ilgili konularda

larının değerlendirilmesi, gerekli prosedür ve talimatların

ödüllendirme bu basamakta yer alır.

hazırlanması ve en önemlisi de güvenliğin üretimden ve iş-

4. İşyerlerinde güvenlik kültürü oluşturmanın son basamağı

den önde tutulması, üst yönetimin taahhüdü basamağının

da “İşyerinde yazılı olmayan bir iş sağlığı ve güvenliği

gereklilikleridir.

sistemi” oluşturulmasıdır: Bu aşama iş kazası ve meslek

2. Orta yönetimin iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini gö-

hastalığına sebep olacak şekilde davranan çalışanların be-

zetmesi: İşletmede güvenlik kültürü oluşturmanın ve yer-

lirlenerek onlara yönelik özel çalışmalar yapılması, usta-

leştirmenin ikinci adımı, orta yönetim olarak nitelendirilen

çırak ilişkisi olan yerlerde ustaların isg gereklerini çırakla-

başmühendis, mühendis, şef, usta ve eğitici gibi çalışan-

ra aktarması, teşvik edilmesi ve isg gerekliliklerine uygun

ların verdikleri talimatlarda iş sağlığı ve güvenliği gerekli-

davranış sergileyen çalışanlara isg konularında yetki verile-

liklerini gözetmesi ve çalışanların yaptıkları işlere nezaret

rek diğer çalışanları uyarması ve onlara örnek olacak doğru

ederken isg gerekliliklerine uygun şekilde davranmalarını

davranışları sergilemelerin sağlanması.

gözetmeleridir.

Var mısınız demiryollarının tüm işyerlerinde “Güvenlik Kültürü” Oluşturmaya!
Kaynaklar:
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Dergileri
Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi - İSGİP AB Projesi

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Derneğimiz Denetim Kurulu Üyesi

Şemsettin YILMAZ ve
Derneğimiz personeli Kubilay BİBER’in babaları
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumlara Cenabı Allah’tan rahmet ve mağfiret, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği - Sandığı
Yönetim Kurulları adına
Başkan

Nurettin ÖNDEŞ
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Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri
Yardımlaşma Derneği - Sandığı
Yönetim Kurulu Açıklaması
Değerli Üyelerimiz
1946 yılında demiryolcu büyüklerimiz tarafından, işçi-memur ayrımı gözetilmeden tüm demiryolu
çalışanlarını kucaklayacak biçimde “TCDD Memur ve İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” adı ile
kurulan derneğimiz, yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin bir gereği olarak genel kurullarımızca alınan
kararla “Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği” olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kamu sektöründe özellikle demiryolları bünyesinde örgütlü sivil toplum kuruluşları yeni üye
kazanımı konusunda ciddi sıkıntılar içerisindedir. Kamu işyerleri bünyesinde yeni işe başlayanların
(ister memur ister işçi statüsünde olsun) bir çoğunun bu tür sivil toplum kuruluşularından haberi
bile olamamaktadır. Zira yasal mevzuatta yapılan değişiklikler kamu işyerlerinde hayat bulan bu tür
kuruluşların kurumları ile olan bağlarını kopma noktasına getirmiştir.
Derneğimizde bu olumsuzluklardan etkilenmektedir. Bununla birlikte yönetim kurulumuz bu
olumsuz etkileri minimum seviyede tutabilmek, üye yapısının erimesini önlemek amacıyla gerekli her tür
tedbire başvurmaktadır. Takdir edilmelidir ki bu noktada siz değerli üyelerimize de önemli bir misyon ve
sorumluluk düşmektedir.
Çünkü artık yeni işe başlayan genç arkadaşlarımızın kuruluşlarımıza üyelikleri ancak bireysel olarak
başvurmaları ile mümkün olabilmektedir. Bir çok üyemiz hatırlayacaktır; yasal değişiklikler yapılmadan
önceki dönemlerde demiryollarında yeni işe başlayan genç kardeşlerimiz, dernek, vakıf gibi sivil toplum
örgütlenmelerinden daha işe başlarken haberdar edilirler ve üyelikleri neredeyse otomatik olarak
yapılırdı. Ancak yasal durum değişti ve artık bu tür sivil toplum örgütlenmeleri ne kurumlarının adını
taşıyabilmekte ne de kurumlarının işyerleri içerisinde hizmet birimi kurabilmektedir.
Bu durumda siz değerli üyelerimize, yeni işe başlayan arkadaşlarımızla derneğimiz arasında bir elçi,
bir köprü olma misyonu düşmektedir. Bu arkadaşlarımızın derneğimizden ve hizmetlerinden haberdar
olabilmeleri ve bu hizmetlerden yararlanabilmeleri sizlerin aktif çabaları ile mümkün olabilecektir.
Yönetim kurulumuz, yasal mevzuat değişikliğinin üye durumumuza olan olumsuz etkilerini
azaltabilmek maksadıyla gerekli tüzük ve isim değişikliklerinin yapılmasın sağlayarak, TCDD bünyesi
dışından da üye kazanımının önünü açmıştır. Buna göre herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun (SSK,
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamında olan tüm demiryolu gönüldaşları dernek ve sandığımızın üyesi
olabilecektir.
Unutulmamalıdır ki, dernek ve vakıf gibi bireysel gönüllülük esasına dayalı olan kurumların
varlıklarını güçlenerek devam ettirebilmeleri, kuşaklar arasında köprülerin kurulması ve devamlılığın
sağlanabilmesi ile mümkündür.

www.demiryoluyardimlasma.org

22

Haber Bülteni

Haziran / 2012

Bu gün;
— Başkentin en merkezi konumunda, kendi mülkü olan hizmet binası ve 70 yatak kapasitesine sahip
modern bir misafirhanesi
— Senenin 365 günü ve günün 24 saati, yurdun dört bir köşesine hizmet veren ambulansları,
— Yüksek öğrenim gören üye çocuklarından 400’den fazlasına karşılıksız eğitim bursu,
— Yüksek nema getirisine sahip birikimli emeklilik fonu,
— Deprem, sel, yangın vb afet zamanlarında yaralarımızı sarmak için uzanan bir dost eli olarak
sosyal yardım fonu hizmetlerini, 10 yıla yakın zamandan beri başarı ile sürdürebilmenin kıvancını
yaşıyoruz. 10 yıl önce bu hizmetler ve imkanlar sadece bir hayaldi.
2010 yılında misafirhanemiz için 1 kat (3 daire) daha satın alınarak (toplam olarak 10 daireye
ulaşmış bulunmaktayız) gayrimenkul yatırımımız biraz daha artırılmıştır. Ray İnşaat şirketimiz aracılığı
ile Bartın ilimizde 700 öğrenci kapasiteli yüksek öğrenim öğrenci yurdumuzun inşaatı başlatılmak
üzeredir. İnşaallah 1-1,5 sene içerisinde bu yatırımımızı tamamlayarak hizmete açacağız. 2012 yılında
Kırgızistan’da ATN Sigortacılık A.Ş. isimli şirket satın alınarak ticari iştiraklerimize katılmıştır. İnşaallah
önümüzdeki dönemde bu ülkede ticari faaliyetlerimiz artarak sürecektir.
Şimdi de yeni hayallerimiz ve ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Değişen dünyada, gelişen ve
büyüyen Türkiye’de, demiryolcunun olduğu tüm coğrafyalarda var olmak, hizmetler sunarak gönülden
gönüle, kuşaktan kuşağa köprüler kurmak istiyoruz.
Bu amaçla,
Kuruluşlarımızın geleceğini güvenle inşaa edebilmek, sadece üye aidatları ile varlığını sürdürür
olmaktan çıkarmak için çalışıyor, projeler üretiyor, yatırımlar yapıyor ve üyelerimizin katkılarını
çoğaltabilmek için azami gayreti gösteriyoruz.
Aşağıda tabloda, son üç yılın nema oranlarını bilgilerinize sunuyoruz. Tablo incelendiğinde bu
gayret ve çabalarımızın siz değerli üyelerimize hem hizmet ve hem de nema olarak geri döndüğü
görülecektir.
Yıl

Yeniden Değerleme Banka Faiz
Yıllık Enflasyon
Memur Maaş Artış
Oranı %
Oranı %
%
Oranı %
					

Üyelerimize Yansıtılan
Nema %
Brüt
Net

2009

2,2

8,98

6,53

8,6

12,94

11,00

2010

7,7

7,87

6,40

5,06

11,73

10,00

2011

10,26

7,83

10,45

6,91

14,12

12,00

Kuruluşlarımıza vermiş olduğunuz destek ve katkılarınızın ve yönetim kurulumuza duyduğunuz
güvenin bundan sonra da artarak süreceğine olan inancımız tamdır.
Aileniz, işyeriniz yahut yakın çevrenizden, demiryolcuların bu büyük dayanışma ve kardeşlik
kervanına katılmak isteyen gönül dostlarına köprü olmanız temennisi ile sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir
yaşam diliyor en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Yönetim Kurulları Adına
Başkan
Nurettin ÖNDEŞ
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DEMİRYOLU SEVENLER VE GÖNÜLLÜLERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ-SANDIĞI
Lokomotif Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
&

Groupama Sigorta
İşbirliği ile
Dernek ve Sandık Üyelerimize, akrabalarına ve yakınlarına Araç Kasko Poliçelerinde
—Uygun Ödeme seçenekleri
— %40 İndirim
Zorunlu Trafik Sigortası, Kasko, İşyeri, Yuva, aile, DASK, Dolu Poliçeleri Düzenlenmektedir.

BİZİMLE GÖRÜŞMEDEN KASKO YAPTIRMAYIN!
ARAÇ KASKO POLİÇESİ (FULL KASKO)
◆ Aracın çarpma, çarpışma, çalınma ve yanma sonucu oluşabilecek hasarları,
◆ Deprem ve yanardağ hasarlarında,
◆ Sel ve Su baskanı hasarlarında,
◆ Grev, Lokavt, kargaşalık, halk hareketleri hasarlarında
◆ Terör Eylemleri
TAM VE EKSİKSİZ (%100 MUAFİYETSİZ) GECİKMESİZ OLARAK ÖDER
AYRICA;
◆ 7 Gün 24 saat ücretsiz çekici hizmeti
◆ Anlaşmalı servisler,
◆ Yılda 1 defaya mahsus cam kırılması hasarsızlık koruması,
◆ Hasar anında %100 suçsuz olması halinde hasarsızlık koruması,
◆ “0 Km” aracınızın ilk yılındaki sigorta süresi içerisinde çalınması veya tam hasarlı (pert) olması halinde aracınız “0 Km” olarak yenilenir.
◆ Araç hasarlarında araç temin edilir.
Not:

Türkiyenin herhangi bir yerinden Araç ruhsatı veya eve ait tapu fotokopisi,
T.C. kimlik numarası, ev-iş adresi ve telefon numarası ile birlikte fakslanması halinde, poliçeniz anında düzenlenerek adresinize gönderilecektir.

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı Yıldız Apt. No: 123/1 Maltepe ANKARA
Tel: 0312 231 40 30 (Pbx) Dahili: 0312 309 05 15/4034-1388 Fax: 0312 231 00 37

Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği - Sandığı
Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı Yıldız Apt. No: 123/1 Maltepe / Ankara
Telefon: 0312 231 40 31 (pbx) • Faks: 0312 231 00 37
e-mail: demiryolu@ttmail.com

www.demiryoluyardimlasma.org
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