
BİRLİK SENDİKASI BÜLTENİ

Değerli Birlik Sendikası üyeleri;

2021 yılında 1 Mayıs’a giderken, ahlaksız damgası yiyerek işten çıkarmalarla, toplumsal olması 
gerekirken cebimizdeki paranın miktarına bırakılan salgın mücadelesiyle, işsizlikle ve artan yoksullukla 
geçen bir yılı da geride bırakıyoruz. 

Ama biliyoruz ki bunlar ümitsizliğin sebepleri değil, mücadelenin sebepleridir. Ve mücadeleyi 
kazanmak için tek ihtiyacımız, bir sınıf olarak birlik olmamızdır.

Unutmayalım, “Gücümüz Birliğimizdir!”

Bir sonraki 1 Mayıs’a farklı bir Türkiye’de girmek umudu ve inadıyla,

1 Mayıs’ınızı kutlarız.

Birlik Sendikası Merkez Yönetim Kurulu

2021 EMEKÇİLERİN KAZANACAĞI YIL OLACAK
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SENDİKAMIZDAN HABERLER

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ

ÜYE EĞİTİMLERİNE BAŞLIYORUZ

Birlik Sendikası üye eğitimleri 8 Mayıs 2021 Cumartesi ve 9 Mayıs 2021 Pazar özel okul öğretmeni 
üyelerimiz ile başlıyor. 

Üye eğitimleri ile ilgili ayrıntılar iletişim bilgileriniz aracılığıyla size duyurulacaktır.

SENDİKAMIZ YENİ ADRESİNDE 

Birlik Sendikası yeni adresine taşındı. Artık sendikamıza aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Çınar Mah. Yukarı Tahsin Bey Sk. Erhan Bey Apartmanı No:18/C İdealtepe-Maltepe/İstanbul

Sendikamız AVM’lerde, mağazalarda, özel okullarda, sürücü kurslarında, A101 marketlerinde, müzik ve 
yazılım emekçileri arasında ve daha birçok alanda örgütlenmeye devam ediyor. İşyerlerinde uygulanan 
mobbinge, düşük ücretlere karşı sendika üyelerimiz işçilerle bir araya geliyor. Pandemi döneminde 
şartları daha da ağırlaşan, ücretsiz izinle, işsizlikle burun buruna kalan emekçiler işyerlerinde 
mücadeleyi büyük bir sabırla örgütlüyor. 

Bu kısa zamanda patronların örgütlenmenin önüne koydukları; sigortasız çalışma, uzaktan çalışma  
ve KOD-29 gibi  tüm engelleri birlikte tek tek aşabileceğimizi görmüş olduk. İşçilerin sendikalaşma 
haklarının çıkartılan tüm zorlukların yalnızlaştırma ve daha kolay sömürme amaçlı olduğunu, bütün 
bunların esasen örgütlenmenin önünü açtığını biliyoruz.

Bu karanlık tablodan çıkışın işçilerin ellerinin birbirine kenetlenmesi ile olacağını biliyor, işkolumuzdaki 
tüm emekçileri sendikamızda mücadeleye ve örgütlenmeye davet ediyoruz. Üyelerimizle birlikte 
mücadelemize her işyerinde büyük bir inatla devam edeceğiz. 



ÜYELERİMİZE HATIRLATMALAR

Değerli Üyelerimiz,

Her ne kadar zor bir dönemden geçsek de, Birlik Sendikası’nın yoluna hızını kaybetmeden devam 
ettiğini duyurmaktan gurur duyuyoruz. Müzik emekçileri, özel okul emekçileri ve öğretmenleri, mağaza 
ve AVM işçileri, sürücü kursu eğitmenleri ve yazılım emekçileri başta olmak üzere, Türkiye işçi sınıfının 
olduğu her yerde örgütlenmelerimizi sabırla ve inatla gerçekleştiriyoruz.

Önümüzdeki süreçte üyelerimize yönelik eğitim programlarına başlayacağımızı sizlere duyurmaktan 
mutluyuz. Bu vesileyle üyelerimizle Birlik Sendikası’nın bağını daha da kuvvetlendireceğimizi 
düşünüyoruz. 

Kısa zamanda hem sendika üyelerimizle, hem de işçi sınıfımızın bizi bekleyen üyeleri ile birlikte Birlik 
Sendikası’nın adından sıkça söz ettireceğine eminiz.

Ancak, sınıf sendikacılığını ayağa kaldırmaya çalıştığımız bu uzun ve zorlu yolda üyelerimizin desteğine 
ihtiyaç duyuyoruz. Çalışmalarımızı başarıyla sürdürebilmemiz -sırtını işçi sınıfına yaslayan bir sendika 
olarak- üyelerimizin siyasi desteklerine olduğu kadar, bağışlarına ve aidatlarını düzenli ödemelerine de 
bağlıdır.

Sendikamız tüzüğüne göre üyelerimiz aidat vermekle yükümlüdür. Merkez Yönetim Kurulumuz, aidat 
miktarının en az 20 TL olmasını ve isteyen üyelerimizin aidatlarını yıllık olarak ödeyebileceklerini karar 
altına almıştır.

Gücünü üyelerinden alan ve üye aidatlarından başka geliri olmayan Sendikamıza banka hesabımız 
üzerinden göndereceğiz aidatlar sendikamız için yaşamsal öneme sahiptir. 

Aşağıda bilgilerini verdiğimiz banka hesabına aidatlarınızı gönderebilirsiniz. Açıklama bölümüne hangi 
ay aidatları olduğunu belirtmeniz yeterlidir.

Aidatlar İçin Birlik Sendikası Banka Bilgileri

Hesap adı: Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası

ZİRAAAT BANKASI

Hesap No: 95390231-5001       

755 BAHARİYE/İSTANBUL ŞUBESİ

IBAN: TR22 0001 0007 5595 3902 3150 01

Sendikamız 3 Nisan 2021 C.tesi günü İstanbul’da 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 215 üyenin 

katılımıyla gerçekleştirmiştir. Sendikamızın tüzüğünde yapılan değişiklikler ve sendikanın geleceğine 

dair alınan önemli kararların yanı sıra, sendika kurullarının da seçimi gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurulumuzun ardından yaptığımız açıklamamıza ve Genel Kurul Kararlarımıza buradan 

erişebilirsiniz.

Genel Kurul'da onaylanmış yeni tüzüğümüze buradan ulaşabilirsiniz.

GENEL KURULUMUZ BİLGİLENDİRME

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/04/05/birlik-sendikasi-1-olagan-genel-kurul-toplantisi-yapildi
https://birliksendikasi.org/index.php/tuzuk


TAM KAPANMA MI DEDİLER?

Pandeminin en başından beri hükümetin yürüttüğü salgınla mücadele politikası Kovid-
19’la mücadele üzerine değil, tam tersine patronların bu krizden zenginleşerek çıkması 
üzerine kurulu oldu. Kuşkusuz alınan tedbirlerden sonra salgının seyri aşağıya düşme 
eğilimi gösterdi. Ancak pandeminin en başında alınacak tam kapanma kararının bugün 
emekçilerin ölümünü ve hastalığın yayılmasını engelleyici bir etkisi olacaktı. 

Bugünse iktidar pandeminin başlangıcından bu yana bir yıl geçmesine rağmen “tam 
kapanma” uyguluyoruz diyor. Salgının yayılmasında en önemli alanların işyerleri ve 
toplu taşımalar olduğu bilinirken “tam kapanma” kararıyla neredeyse bütün işyerleri 
çalışıyor, işçiler toplu taşıma kullanıyor. Alınan “tam kapanma” kararından muaf tutulan 
işyerleri sayısından da anlaşılacağı üzere bu kararın niyeti bellidir: Emekçiye hastalık, 
patrona zenginlik… 

Bu kararla beraber emekçiler bir yandan hastalıktan kırılmaya devam ederken işyerleri 
kapanan emekçilerin ve işsizlerin ise nasıl geçineceği sorusu yanıtsız kalmıştır. Cevabı 
olan tek şey pandeminin başından beri salgınla mücadele kapsamında alınan kararların 
hepsinde patronların kârlarını artırması olmuştur.

Pandemiyi fırsat olarak gören patronlar, emekçilerin haklarına saldırıyı artırırken işçileri 
Kod-29’la işten çıkardı. Ücretsiz izin dayatması emekçilerin kabusu oldu. Sırasıyla 
patronlar pandemi döneminde ne kadar zenginleştiklerini övünerek açıkladılar. 
Bugün yapılan “tam kapanma” uygulamasıyla işçilere hiçbir destek paketi açıklanmadı. 
Emekçiler yalnızlığa terk edildi. Patronlar tüm bu başlıklarda işçi sınıfının örgütsüz 
olmasına güvendi. 

Tam kapanma,  hayati üretim alanlarının dışında kalan bütün işyerlerinin kapanmasıdır. 
Hükümetin uyguladığı “tam kapanma” da ise birkaç sektör dışında kalan işyerlerinde 
çalışma devam etmektedir. Bu kararın önceliği, patronların çıkarlarıdır. Bu karanlık 
tabloyu emekçilerin birliği dağıtacaktır. 

GÖRÜŞ



SENDİKAMIZIN EYLEM VE AÇIKLAMALARINDAN

Avukat Nihal Selvi Yıldırım Özel Okul Öğretmenlerinin Sorularını Yanıtladı

28 Nisan 2021 tarihinde Avukat Nihal Selvi Yıldırım, Birlik Sendikası’nın organize ettiği bir toplantıda 
özel okul öğretmenlerinin sözleşme dönemine ve haklarına dair soruları cevaplandırdı.

Yayını buradan izleyebilirsiniz.

Kod-29 Yerine Yeni Kodlar Çözüm Değil, Patronlar Keyfi Davranamaz!

Birlik Sendikası, Bakanlık’ın Kod-29 oyununa karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada son bir yılda 200 bine 
yakın işçiyi mağdur eden, patronların elinde salgın esnasında bir sopaya dönüşen Kod-29’un kaldırılıp 
yerine yeni kodlar getirildiği ve işçiler açısından değişen hiçbir şey olmadığı vurgulandı. İşçilerin değil, 
işçi düşmanı ve fırsatçı patronların ahlakı sorgulanmalıdır denen açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Kod-29 ve bu düzenleme ile beraber nelerin değiştiğini sendikamızın avukatı Recep Demir’in Yön 
Radyo’da katıldığı programdan öğrenebilirsiniz. Programa buradan ulaşabilirsiniz.

Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Tüm Emekçileri Aşılayın!

Salgın yönetimi yapamayan ve eğitim sistemini bitiren AKP, patronculuğunu eğitim alanında da 
gösterdi ve salgın boyunca, denetim yapılmadığı için özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler ve 
emekçiler önlem alınmayan koşullarda okullarda çalışmaya devam etti. Bunun sonucu olarak özel okul 
öğretmenlerinin hastalık ve ölüm oranlarında hızlı bir artış oldu.  Birlik Sendikası bu felaketi özetleyen 
ve özel öğretim kurumlarında çalışan tüm emekçilerin aşılanmasına yönelik çağrıyı içeren bir açıklama 
yaptı. Aşılama sürecinin ve özel eğitim kurumunda çalışan emekçilerin diğer haklarının yakın takipçisi 
olunacağı söylenen açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Birlik Sendikası’ndan Direnişteki PTT-Sen İşçilerine Ziyaret

Birlik Sendikası Merkez Yönetim Kurulu üyeleri direnişteki PTT-Sen işçilerine bir dayanışma ziyareti 
düzenleyerek direnişlerinde yanlarında olduklarını ifade etti.

Direnişteki işçilerin mesajını buradan izleyebilirsiniz.

Özel Okul Öğretmenleri Sözleşme Döneminde Yalnız Değildir!

Birlik Sendikası üyesi özel okul öğretmenleri, her yıl öğretmenler için tehditle, hukuksuzlukla ve 
hak gasplarıyla geçen sözleşme dönemi için, sendika avukatlarımıza danışarak oluşturulan bir öneri 
listesi paylaştı. On maddelik öneri listesine ve sözleşmeleri kendi istekleri dışında yenilenmeyen 
öğretmenlerin haklarını korumak için yapması gerekenlerin anlatıldığı açıklamaya buradan 
ulaşabilirsiniz.

Özel okul öğretmenleri için hazırladığımız broşürümüze de buradan ulaşabilirsiniz.

Müzik emekçileri zorlu geçen yılı anlattı: Gelin birlik olalım!

Birlik Sendikası üyesi müzik emekçileri pandeminin başlangıcından bu yana yaşadıklarını soL’a anlattı. 
Pandemi öncesinde de iş güvencesinin olmadığı, hak gasplarının normal karşılandığı bir sektörün 
pandemi ile birlikte geldiği hâli özetleyen üyelerimiz, çalışma arkadaşlarına bu durumdan çıkmanın 
yolu olarak birlik olma çağrısı yaptı. Söyleşiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=BbGc9272Vxk
https://birliksendikasi.org/index.php/2021/04/09/kod-29-yerine-yeni-kodlar-cozum-degil-patronlar-keyfi-davranamaz
https://birliksendikasi.org/index.php/2021/04/09/kod-29da-degisenler-ve-degismeyenleri-av-recep-demir-yon-radyoya-degerlendirdi
https://birliksendikasi.org/index.php/2021/04/15/birlik-sendikasindan-ozel-egitim-kurumu-emekcileri-icin-asi-cagrisi
https://twitter.com/birliksendikasi/status/1382011135784853513
https://birliksendikasi.org/index.php/2021/04/25/ozel-okul-ogretmenleri-sozlesme-doneminde-yalniz-degildir
https://birliksendikasi.org/wp-content/uploads/2021/04/Birlik_Sendikali_O%CC%88g%CC%86retmenler_So%CC%88zlesme_2.pdf
https://sol.org.tr/haber/muzik-emekcileri-zorlu-gecen-yili-anlatti-gelin-birlik-olalim-29339


Direksiyon Eğitmenlerinin Aşılanması İçin İmza Kampanyası

Kapalı ortamlarda yayılma riski artan bir salgınla uğraştığımız bu süreçte,  sosyal mesafenin uygulanma 
ihtimalinin olmadığı ortamlarda çalışma zorunda olan direksiyon eğitmenleri için Birlik Sendikası bir 
kampanya başlattı. Eğitmenlerin salgından korunmasının tek yolunun aşı olmaları olduğunun altı 
çizilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na iletilmek üzere imza toplanmaya 
başladı.

İmza kampanyası metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Direksiyon eğitmeni iseniz buradan imza verebilirsiniz.

Haluk Levent Sözünü Tuttu!

Müzik emekçilerinin örgütlenmesinin ve sendikalı olmalarının önemli olduğunu söyleyen Haluk Levent, 
Birlik Sendikası ile yardımlaşma projesi için iletişime geçmişti.

Sözünü tutarak, oynadığı reklam filminin geliri ile üyemiz olan ihtiyaç sahibi elli bir müzik emekçisi ile 
dayanışmada bulundu.

@BirlikSendikasi iletisim@birliksendikasi.org

www.birliksendikasi.org@birliksendikasi

@birliksendikasi

0 (530) 662 52 36

Çınar Mah. Yukarı Tahsin Bey Sk. Erhan Bey Apartmanı No:18/C İdealtepe-Maltepe/İstanbul

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/04/20/direksiyon-egitmenlerinin-asilanmasi-icin-imza-kampanyasi
https://birliksendikasi.org/index.php/imza-kampanyasi

