
BİRLİK SENDİKASI BÜLTENİ

2021 yılı tüm emekçiler için çok zor geçti. Artan hayat pahalılığı, her gün işyerlerinde yaşanan hak 
gaspları, işsizlik, yoksulluk, düşük ücretler, salgın hastalık… Saymakla bitmiyor. 

2022 yılının ise şimdiden kolay bir yıl olmayacağını anladık. İlk günden gelen zamlar asgari ücret zammını 
eritti bile.

Bu haliyle tablo karanlık görünüyor. 

Fakat 2021 yılı bizim için derslerle dolu 
geçti ve 2022 yılına bu derslerle daha 
güçlü gireceğiz. Geride bıraktığımız yılın 
zor geçmesinin en büyük sebeplerinden 
birinin emekçilerin örgütsüzlüğü olduğunu 
biliyoruz. Örgütlenmedikçe “aman işimden 
olmayayım” diye sesimizi çıkarmadıkça 
patronlar ve iktidar el ele hayatımızı daha da 
zorlaştırdı. 

Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Birlikte hareket edip haksızlıkların karşısına dikilmedikçe geçmişte 
kazandıklarımızdan da geriye bir şey kalmayacak. 

Bu karanlıktan kurtulacağız ve 2022 yılında emekçiler kazanacak. 

Örgütleneceğiz, ücret kavgasını büyüteceğiz, işçi düşmanı adımların karşısına daha güçlü dikileceğiz. Her 
yere emekçilerin sesini taşıyacağız. 

“Gücümüz Birliğimizdir” diyen emekçiler kazanacak.

2022 yılının mücadelenin ve örgütlenmenin büyüyeceği bir yıl olacağına inanıyoruz, tüm üyelerimizle 
birlikte patronlara karşı emekçilerin kazanması için mücadele edeceğiz.  

2022 YILINDA EMEKÇİLERİN ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜ BÜYÜTMEKTE KARARLIYIZ!
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DUR DE!

AKP’nin emeğe ve emekçiye saldırı programı 
yürürlükte.

6 ay sabredin diyor. Bu dönemin adını 
koyamadılar ama derin bir krizin ve emekçilerin 
haklarına büyük bir saldırının ortasındayız. 

Zengin ile yoksul arasındaki eşitsizlik artmış, 
hayat pahalılığı almış başını giderken, sayıları bir 
avuç olan zenginlerin servetleri büyümeye, milyonlarca emekçi yoksullaşmaya devam ediyor. 

Bütün bu olup bitene salgın hastalıkla birlikte düşük ücretlerle asgari ücretin altında çalışma,  
sendikasızlaştırma, yeni iş olanakları yaratıyormuş gibi görünen ama hakların elimizden alındığı esnek 
ve güvencesiz çalışma koşulları, artan işsizlik tehdidi ve yoksullaşma eşlik ediyor. 

İşçi ve emekçilere düşman olan politikaları hayata geçirdiler ve her şeyin geçeceğine, yüksek enflasyon 
oranlarının salgın hastalık nedeniyle olduğuna inanmamızı bekliyorlar.

Emekçilere yönelik hazırlanmayan 
bütçe, Türk Lirasının değersizleşmesi, 
ekonominin emekçilerden yana 
alınan kararlarla yürütülmemesi ve 
ülkemizdeki pek çok gelişme bir 
bütün olarak emekçileri mücadeleye 
çağırıyor. 

Sendikamız haklarımıza yapılan 
saldırılara,

Hayat pahalılığına, 

Yoksulluğa,

Düşük ücretlere,

İşsizliğe karşı “DUR DE” demeye 
çağırıyor.  

Özel okullarda, marketlerde, ofislerde, 
AVM’lerde çalışan milyonlarca 
emekçiye sesleniyoruz. 

DUR DE diyen bütün emekçileri 
sendikamıza üye olmaya birlikte 
mücadeleye çağırıyoruz. 



YENİ BİR MÜCADELE YILINA BAŞLARKEN

SÖYLEŞİ

Üyemiz Dr. Burçak Özoğlu ile görüştük.

2022 yılı, genel anlamda ve hizmetler 
sektörü özelinde işçi ve emekçilere nasıl 
saldırılarla geliyor?

Öncelikle not etmemiz gerekir ki Dünya’da ve 
Türkiye’de çalışma ilişkilerindeki dinamikler ve 
düzenlemeler, yıllık periyotlar biçimde olmaktan 
çok uzun dönemli stratejiler ve yol haritaları 
üzerinden ilerliyor. Bir başka söyleyişle, sınıflar 
mücadelesinde sermaye sınıfı, saldırılarını ve 
kendi birikimine dönük planlarını sürekli ve kararlı 
biçimde yürütebilecek uzun soluklu planlara bağlı 
kalıyor.

Bu açıdan baktığımızda, 2022 yılına başlarken, 
geri kalan son birkaç yılı ve önümüzdeki örneğin, 
beş yılı kapsayan bir perspektifle bu soruyu 
açıklamak daha doğru olacak.

Yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreği tüm kapitalist 
ülkelerde çalışma rejimlerinin, sermaye lehine 
esnekleştiği, ileri teknoloji ve dijitalleşme 
marifeti ile tüm sektörlerde sömürü oranlarının 
yükseldiği ve yine istisnasız biçimde tüm kapitalist 
ekonomilerin, işçi sınıfını örgütsüzleştiren baskıcı 
ve gerici politikaları uyguladığı yıllar oldu. Bu 
dönemin sonuna damgasını vuran COVİD19 
pandemisi tüm bu saldırı başlıklarını daha da 
derinleştirdi ve çeşitlendirdi.

Türkiye bu dönemi, “özel sektör” bağımlısı, “tüccar 
“ siyasetiyle işe başlamış, sermaye sınıfının 
dolaysız temsilciliğini mutlak bir emek düşmanlığı 
ile sürdürmüş AKP iktidarları ile geçirdi. AKP 
dönemi sadece sermaye taraflı olmakla kalmayıp, 
ağır bir gericilik ve zorbalığa varan baskıcı rejim 
ile ülkede çalışma rejimini belirlemiş oldu.

Özelleştirme ve esnekleştirme stratejileri ile 
belirlenmiş düzenleme ve uygulamalar işçi ve 
emekçiler açısından yoksullaşma, örgütsüzleşme 
ve karanlığa mahkum olma anlamına geldi. 
Böylesi bir tablonun toplumun geniş kesimlerini 
de içine alan bir ekonomik kriz durumunda daha 
da vahimleşeceğini görmek zor değil.

2022 takvim yılı, tüm bu sürecin ilerleyişinde, 
önümüze çıkacak olan yeni bir mücadele 
dönemi. Hizmetler sektöründen örnekleyerek 
toparlayayım. 

Özelleştirme ve özelleşme saldırıları, eğitim, 
sağlık, ulaştırma, belediyecilik gibi kamusal 
hizmet sektörlerinde devam ediyor. Bu hizmet 
alanlarında, sözleşmeli çalışma, taşeronlaşma, 
özelleştirme uygulamaları ve bunların 
düzenlemeleri karşımıza çıkıyor. Özel okullar 
ve özel okul öğretmen ve emekçilerinin, özel 
hastane ve sağlık birimleri emekçilerinin, sağlıkta, 
eğitimde belediyelerde taşerona bağlı ya da 
sözleşme ile çalışan emekçilerin karşı karşıya 
olduğu saldırılar bu alanın altında ele alınabilir. 

Öte yandan esnekleştirme ve düzensizleştirme 
ile gelen güvencesizlik hizmetler sektörüne karşı 
geliştirilen ana saldırı hattı olarak karşımızda. 
Hizmetler sektöründe yine tüm kapitalist 
ekonomilerde son on yılda yaygın olarak belirmiş, 
kısa süreli, geçici, esnek çalışan emekçiler var. 
Taşerona bağlı, süreli sözleşmeli, çağrı üzerine ya 
da bağımsız çalışan (freelance) olarak istihdam 
ediliyorlar. Türkiye’de de bu emekçilerin hemen 
tümü 10Nolu işkolu ile tanımlanmış durumda 
ve hizmetler sektörünün en büyük bileşenini 
oluşturuyor.

Tüm bu başlıklarda sermaye belirlenimli emek 
rejiminin en büyük dayanağı ise örgütsüzleştirme 
oluyor. İşçi sınıfının ve emekçilerin her tür 
örgütlenme girişiminin önünü kesecek 
stratejiler, neredeyse refleks düzeyinde bir hızla 
güncellenebiliyor.

2022’nin de çalışma rejimleri bakımından,  hem 
yasal düzenlemeler, hem pratik uygulamalar hem 
de ekonomik istikrarsızlığın tüm bedelinin 

yansıtılması ile hizmetler sektöründe yukarıda 
sıraladığımız başlıklarda emekçilerin karşısına 
çıkmak için hazırlanılan bir dönem olduğunu 
öngörmek gerekiyor.

Peki önümüzdeki süreçte karşımıza çıkacağını 
öngördüğümüz bu saldırılara karşı nasıl bir 
duruş ve mücadeleden bahsedilebilir?

Yanıt: Bu kapsamlı, kararlı ve uzun soluklu 
saldırılara eşdeğeri olacak bir biçimde 
hazırlanmak ve mücadeleye örgütlü biçimde 
hazırlanmak gerekir. Sınıflar mücadelesinin 
çatışmalı ve çelişkili doğası bunu gerektirir.

Yine ülkemizden ve hizmetler sektöründen 
ilerleyelim. 2022 yılı Türkiye’sinde özel okul 
öğretmenleri, yazılım emekçileri, market 
çalışanları, moto kuryeler, işçi avukatlar, 
iletişim emekçileri, hepsi, hepimiz şunu iyi 
anlamalıyız: hayat pahalılığının da, yoksulluğun 
da güvencesizliğin de, geleceksizleşmenin de, 
hepsinin arkasında planlı ve örgütlü bir sermaye 
saldırısı yatıyor. 

Bu saldırıların karşısına örgütlü bir emek 
mücadelesinin çıkması gerekiyor. Bunun 
yolu önce kendimizin farkına varmaktan, 
yani sınıfsal konumumuzu kavramaktan ve 
bir araya gelmekten geçiyor. Sonrasında 
emekçiler biraraya geldikleri örgütlenmeleri ile 
dayanışmaya, direnmeye ve nihayet mücadeleye 
yöneldiklerinde, önceki soruda tanımladığım 
saldırı düzlemine karşılık üretebilecek bir güce 
ulaşmak hiç zor değil. Sendikal örgütlenmenin de 
bu gücü elde etmenin en elverişli araçlarından bir 
olduğunu vurgulamak gerekir.

Örneğin, hizmet sektörü emekçileri kendi çalışma 
alanlarında özel sektör ve sermaye lehine tüm 
uygulamalara, kararlara, yasal düzenlemelere karşı 
örgütlü bir tavır geliştirmeli ve somut talepler 
listeleyerek mücadele hatlarını geliştirmelidir. 
Tıpkı sermaye düzeninin kendisine çizdiği yol 
haritasına benzer şekilde, özelleştirmelere, 
piyasalaştırmaya karşı spesifik örneklerle 
direnişler karşı duruşlar tanımlanabilir.

Hayat pahalılığı ve yoksullaşmanın daha yılın 
ilk saatlerinden itibaren halkın üzerine yığdığı 
umutsuzluk ancak, işçilerin ve emekçilerin, 
güvencesizlik ve işsizlik tehdidi yaratan esnek 
çalıştırma stratejilerine dönük tanımlayacakları 
somut mücadele başlıklarıyla; hergün bir yenisi ile 
emekçilerin örgütsüzleştirilip geleceksizleştirildiği 
sermaye düzeneklerinin deşifre edilmesiyle, hesap 
sorulmasıyla dağıtılabilir.

Örgütlenmede kararlı ve dirençli olan emekçilerin 
halkın tümünden katlanarak artacak desteği ile 
karşılacağına güvenimiz tam olmalıdır. Bunun 
ilham veren örneklerini hem Dünyada hem 
ülkemizde gördük, eminim içinde bulunduğumuz 
bu dönemsellikte de göreceğiz.

Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Dr. Burçak Özoğlu
Akademisyen, Dayanışma Meclisi Üyesi



2021 YILINDA SENDİKAMIZ

Birlik Sendikası Genel Merkez Bürosu Açıldı

Sendikamızın Genel Merkez bürosunu müzisyen üyelerimizin müzikleriyle eşlik ettiği bir etkinlik ile 
açtık. Sendikamız açılıştan sonra Küçükyalı’da bulunan bürosunda çalışmalarını sürdürüyor. Genel 
Merkez adresimiz: Çınar Mah. Yukarı Tahsin Bey Sk. Erhan Bey Apartmanı No:18/C İdealtepe-Maltepe/
İstanbul

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/06/15/birlik-sendikasi-acilis-etkinligi-yapildi

Meraklı Kedi İlkokulu’nda Birlik Sendikası Sözleşme Görüşmelerine Katıldı

Özel okul öğretmenlerinin sendikal ve hak mücadelesinde önemli bir adım attık. BBOM Meraklı Kedi 
İlkokulu’nda gerçekleşen sözleşme imza görüşmelerine sendikamızın danışman avukatı eşlik etti.  
İşveren okul yönetimi ile yapılan bu görüşmelerin sonunda imzalanan sözleşmelerde öğretmenlerimiz 
önceki sözleşmelerine ek kazanımlar elde etti. 

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/07/02/ozel-okul-ogretmenlerinin-sendikal-mucadelesinde-
onemli-adim

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu Kuruldu

Birlik Sendikası, kuruluşundan bu yana önemli bir mücadele alanı olarak gördüğü ve pek çok çalışmaya 
imza attığı özel okul öğretmen örgütlenmesine dair yeni bir adım atarak ‘Birlik Sendikası Özel Okul 
Öğretmenleri Bürosu’nu kurdu.

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/08/17/birlik-sendikasi-ozel-okul-ogretmenleri-burosu-
kuruldu

Birlik Sendikası Ankara İl Temsilciliğimiz Açıldı

Sendikamızı Ankara’da büyütmenin ilk adımını attık. Ankara İl Temsilciliğimiz açıldı. Ankara İl 
Temsilciliği adresimiz: Meşrutiyet Mah. Karanfil 1 Sok. No:17/19 Kızılay-Ankara 

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/10/17/birlik-sendikasi-ankara-il-temsilciligi-acildi



SENDİKAMIZIN EYLEM VE AÇIKLAMALARINDAN

Sendikamızın 1. Yılını Kutladık 

Sendikamızın 1. yılını kutluyoruz. Daha kararlı ve daha güçlü, mücadelemize devam edeceğiz. Seni de 
hakların için  birlikte mücadeleye, sendikamıza üye olmaya çağırıyoruz. 1. yılımız kutlu olsun!

https://www.youtube.com/watch?v=nidTNZrreqE&t=4s&ab_channel=BirlikSendikasi

19.08.2021 tarihinde Yardımcı Eczacılara Hakları İçin Mücadeleye ve Sendikaya 
Çağrı! 

Birbirimizin sesini duymak, dayanışmayı büyütmek için tüm yardımcı eczacıları Birlik Sendikası’na üye 
olmaya ve hakları için mücadele etmeye çağırıyoruz. 

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/08/19/yardimci-eczacilara-haklari-icin-mucadeleye-ve-
sendikaya-cagri

02.11.2021 tarihinde Vakıf Üniversitesi Çalışanlarına Çağrı

Vakıf üniversitesi çalışanlarının artık bir sendikası var: Birlik Sendikası. Çağrımız, tüm vakıf üniversitesi 
çalışanlarınadır. BİRLİK olalım, çalışanların örgütsüzlüğünden güç alan üniversite yönetimlerine yalnız 
olmadığımızı gösterelim. 

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/11/02/vakif-universitesi-calisanlari-sendikali-oluyor

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu 01.12.2021 tarihinde MEB Şurası 
açıklaması yaptı

Millî Eğitimin en yüksek danışma organı olan şûraya sesleniyoruz: HANGİ “EĞİTİM”?  HANGİ “FIRSAT”?  
HANGİ “EŞİTLİK”? Özel okul öğretmenleri açlık sınırında ücretlerle hayatta kalma savaşı vermektedir ve 
biz biliyoruz ki öğretmenlerin yoksulluğu, şimdiye kadar patronlara sunulan “fırsatların” sonucudur. 

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/12/01/ozel-okul-ogretmenleri-burosu-hangi-egitim-hangi-
firsat-hangi-esitlik

Birlik Sendikası Merkez Yönetim Kurulu 16.12.2021 tarihinde asgari ücrete yapılan 
zamma dair bir açıklama yaptı.

Paranın pul olduğu, gerçek enflasyon oranının çok yükseklerde olduğu bir dönemde açıklanan bu 
rakam emekçiler için sefalet ücretidir. Market reyonlarında fiyat etiketlerinin günlük değiştirildiği, 
harcamalara yapılan zammın her gün değiştiği bir dönemde, işçinin yıl boyunca alacağı ücretin büyük 
müjde olarak sunulmasını kabul etmiyoruz.

https://birliksendikasi.org/index.php/2021/12/16/paranin-degeri-duserken-mujde-bekleme-orgutlen

Birlik Sendikası 20.12.2021 tarihinde asgari ücret artışı sonrası yaşananlara dair 
işçilere çağrı yaptı

İşçiler asgari ücret altında çalışmaya zorlanamaz, bu durum yasal değildir! Patronun asgari ücret altında 
çalışmaya zorluyorsa, ücretinin bir kısmını elden almaya çalışıyorsa ya da işten çıkarılmakla tehdit 
ediliyorsan şikayet yollarını sendikamıza ulaşarak öğrenebilirsin. 

https://twitter.com/birliksendikasi/status/1472874962599952385?s=20

https://twitter.com/birliksendikasi/status/1472612166448693250?s=20



Değerli Genç Arkadaşımız,

Bu anket, hangi koşullar 
altında çalıştığınızı ve çalışma 
yaşamında karşılaştığınız 
zorlukları anlamak için 
düzenlenmiştir. Biliyoruz ki 
ülkemizde genç bireylerin 
çoğu hak ettikleri iyi şartlarda 
çalışamamakta, emeklerinin 
karşılığını alamamaktalar. 
Mevcut zorlukları daha iyi anlamak ve bu zorlukların üstesinden gelmek için önce doğru bilgiye sahip 
olmamız gerektiğine inanıyoruz. Aşağıdaki anket bu amaçla geliştirilmiştir.

Anketi tamamlamanız yaklaşık 15 dakikanızı alacaktır. Tüm sorulara içtenlikle yanıt vermeniz sağlıklı 
ve doğru bir değerlendirme yapabilmemiz açısından önemlidir. Ankette herhangi bir kimlik bilgisi 
istenmemektedir. Verdiğiniz yanıtlar tamamen gizli tutulacak ve herhangi bir üçüncü şahıs ya da kurumla 
paylaşılmayacaktır.

Anket linkini sizinle aynı ya da benzer işkollarında çalışan arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu oluruz.

Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Birlik Sendikası Araştırma Dairesi

https://birliksendikasi.org/index.php/genc-calisan-anketi


ÜYELERİMİZE 2022 AİDAT HATIRLATMASI

Değerli Üyelerimiz,

Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu, 22.12.2021 tarihli toplantı ve 2021/40 no’lu kararla Toplu İş 
Sözleşmesi imzalanmamış işyerlerinde bulunan üyeler için 2022 yılı aidat miktarı aylık en az 35 TL 
olarak belirlemiştir.

Sendikamız gelirleri, üye aidatlarından sağlanmaktadır.  Sendikamızın güçlenmesi üye sayımızı 
artırmaktan aynı zamanda üyelerimizin  aidatlarının düzenli ödenmesinden de geçmektedir. 
Sendikamıza üyelerimizin desteği önemli gücümüzdür.

Aidat ve bağışlar için sendikamızın banka hesap numaramız: 

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



YENİ YIL MESAJLARIMIZ

Değerli öğretmenlerimiz, 

2021 yılını pandemi koşulları altında, patronların kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ve istifa 
baskısını birlikte yenme sözüyle karşılamıştık. 

Dayanışmamız pek çok okulda büyürken, henüz 1 yaşındaki Sendikamız okul okul örgütlendi, 
komiteler kurdu. Hakkını arayan öğretmenleri fişleyen patronlardan hep birlikte hesap sorduk. İlk 
kez bir özel okulda öğretmenler sözleşmelerini iyileştirilmiş şartlarla, Birlik Sendikası’yla birlikte 
imzaladılar. İstanbul’dan sonra Ankara’da da temsilciliğimizi dayanışmayla açtık. Sendikamızın 
Özel Okul Bürosu kuruldu; birlikte yoksulluğa, işsizliğe, güvencesizliğe dur demek üzere kolları 
sıvadık, okul önlerinde ve meydanlarda “Biz de varız!” dedik. 

2022 yılında da hep birlikte verdiğimiz bu mücadelenin gün gün büyüyeceğine inancımız 
sonsuz. Yeni yılda ne bize reva görülen asgari ücrete, ne belirli süreli sözleşmelerle dayatılan 
güvencesizliğe, ne de adımızın dahi anılmadığı meslek yasasına razıyız. 

Birlik ve dayanışmadan aldığımız güçle 2022 patronların değil öğretmenlerin yılı olacak. 

Yeni yılınız kutlu olsun.

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu

Müzik emekçileri her yeni yıla çalışarak girer. 
Sözleşmesiz, güvencesiz çalışarak. Özel günler 
bizler için “daha iyi para kazanabileceğimiz” 
günlerdir. Sanki hak ettiğimizi alıyor olmamız 
için özel bir gün beklememiz gerekiyormuş 
gibi... Müzik emekçileri olarak maruz kaldığımız 
kötü koşulları değiştirebilmek için mücadele ve 
dayanışma ile dolu bir yıl diliyorum.

Kardelen Pınar - Müzisyen

Bu yeni yıl da market işçisi olarak öncelikli 
isteğim birlik olabilmemiz, birlik olabilirsek 
kapitalizme karşı bir ışık yakabilir, 
hayatımızın sadece işimizden ibaret 
olmadığını hatırlayabiliriz. Uygulanan 
mobbinglere, işimiz gereği oluşan strese,  
eksik personelle calışmaya, harcanan 
emek ve karşılığını alamama durumuna 
karşı artık bir şeyler yapabilme gücümüzü 
göstermeliyiz. Tüm işçilerin yeni yılı kutlu 
olsun.

Onur – A101 işçisi

Vakıf üniversitelerinde akademik, idari ve destek birimlerinde çalışanlar olarak 2021 yılında 
pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. KÇÖ uygulamasıyla aylık gelirimiz düşerken geçimimizi 
sağlamak için ek işler bulmaya çalıştık. Çoğumuz borçlandık, temel ihtiyaçlardan kesintiler 
yapmak zorunda kaldık. Kampüslere dönülmesiyle beraber ise birçok çalışan keyfi biçimde 
işinden edildi, kalan emekçilerin üstündeki yük ve sorumluluklar arttı. En son artan hayat 
pahalılığı ile maaşlarımız eridi. Tüm bu sorunların çözümünün örgütlenmek olduğunu biliyoruz. 
2022 yılının daha kolay geçeceğini düşünmüyoruz ama artık bir sendikamız var. Sendikalı 
olmanın, hakkını aramanın korkulacak değil, aksine, yalnız olmadığımızı hissettiren ve güven 
veren bir eylem ve gereklilik olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Birlik ve dayanışmadan aldığımız 
güçle 2022 üniversite patronlarının değil, üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin yılı olsun! 
Yeni yılınız kutlu olsun!

İbrahim Can - Vakıf Üniversitesi emekçisi



YENİ YIL MESAJLARIMIZ

@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

Yeni yılda AVM çalışanları da birlik olsun, 
bol ışıklı bu mağazalarda kendimizi 
yalnız hissetmeyelim. Hakkımızı, 
hayatımızı patronların iki dudağı arasına 
bırakmayalım.

Orhan – AVM Emekçisi

Meslektaşlık yalanlarına karşı, avukatın 
da işçisi ve patronu oluyor. İşçi avukatlar 
olarak biz de her geçen gün zorlaşan hayat 
koşullarıyla mücadele etmek için Birlik 
Sendikası’nda bir araya geliyoruz. 2022’nin 
dayanışmamızın daha da büyüdüğü bir yıl 
olmasını diliyorum.

Bade Başkan – İşçi Avukat

Patronların, meslektaşlarımızla bizi bencil bir rekabette mahkum etmesine mecbur değiliz. 

Biz de bir araya gelebilir, dayanışmayı öğrenebiliriz; Birlik Sendikası bunun için var.

Birileri servetlerine servet katsın diye, siyah ekranlara bütün zamanımızı vermediğimiz, 
kariyerist masallara kanmadığımız, mücadelemizi ve umudumuzu sendikamızda 
büyütebildiğimiz bir yıl olması dileğiyle; bütün yazılım emekçilerini Birlik Sendikalı olmaya 
davet ediyorum. 

Murat Duman – Yazılım emekçisi


